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med förslag till ny plan- och hygg\ag 
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Rq:<.:ring<.:11 fiir<.:sl;ir riksdagen att anta det för .. ,la!! '>Llm har ta!_!ih upp i 

bifogade 11tdrag av rq!<.:ringsprotokoll dc:n 23 maj 198_~. 

O/, i( /'u/111e 

Propositionens huvudsakliga inneh<ill 

I propo,itionc:n li1ggs fram fiirslag om c:n ny plan- och b\·gglaµ. l'lll.. 'nrn 

,kall c:r<ill:1 hl. a. l'\·ggnad-;lagen tl947: .~851. hyggnadsstadgan t llJ~lJ: lil2l 

,-1d1 laµc:n (I '17ti: hhhl om pi1föl.idn ti..:h ingripalllkn vid ull>\ li!,!l hyg!,!aillk 

en. m . 
Fi_irslagct hyggcr i vi1sc:ntli!_!a delar p:1 principc:rna i giill<1mk ratt men 

111nehiir <.:n gc:nomgripande wstc:m:llisk l>marbc:tning av d;igens lagstiflnin!,! 

-;aml en forc:nkling tll"h mtidc:rnisc:ring av rq!c:by-;t.:mel. El! )!<.:Illllllgaende 

.Jrag i rl'l'urrnen :ir dc:centralisc:ring :I\· he,lt11'fatt<1ndet. Sll>r vikt har t1ck<1 

lagts vid '>lillTL' frihc:t tll"h :111'\ ar fiir tkn ~·nskild:1 m:1nniskan. De:\ iktiga-;ll' 

n~ hetc:rna ar föl.iandc:. 

Alla kl>rnmunc:r ,!-;all ha c:n i1ver-,iktspl:111 s11111 omfall:1r kl1n111rnncn' hela 

y'l:1. Omr:1dc:shcsti1mmcl-..c:r skall kunna antas. 11m kl1111111uncn \'ill <ik.:r

,1iill:1 S\ ft.:t med u\·ersikhplanen inum c:tt \ is'it l'lllr<1Lk. Dagl'ns ,1ad'iplan 

1xh hyggnadspl:ln cr<ills :I\ en <.:nda phln. "l'lll kal\;ts detaljpian. Dc:n 'bli 

ha en gl'rwmfiirandetid som hegriin..,ar bvggr:itl<:n i 1iden. 

J\yhyggrwd-,furfiudc:n anc:cklas. Ln principiL·ll ri1ll infiir.., all :·1h:rupp

!'pra hyg!,!nadc:r '<llll har rivit., eller brunnit nc:d. Vidart' f;1r L1'1ighet...;igarc 

ri1ll all g'ir;1 h:-1dc utv:indiga ,1ch 111\ ;indiga :111Jring;1r a1 byggnad.er. :i\'c·n 

1)11\ byggnaderna slridcr mol deta\_jplanen. Ln r~1tl :itt L1 bvggl'''' till kllm-

11ktterinµ<it!,!i1rdc:r - t. C:\. kumplcmc:nthyggnader llCh mindre 1illh1·gµ-

11adc:r - inlör' hctraffondc en- eller t 1 :lho,ladshtrs 111anfi1r llrnradcn med 

1.ktaljpl;111. 

l .<ins.,t\Tl'lscns fa-;ht:illc:l~cpril\ ning ;1\· planer ,h,pas. Lins<;tyrel..;..:n 

·;kall ha lllll_ili!_!hc:t att 1 dtc:rhand gramb 1.1ch upphit\':t detaljplaner 1.10.:h 

/W,_1.!u~,·11 1•1s5 .'il>. I '.u111! . .-\'r I 

Prop. 
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områdesbestämmelser. Upphävande för dock beslucas endast p[i vissa. i 

lagen angivna grunder. 

MeJborgarintlytanJet förbät1ras. '.'id planläggning skall genom informa

tion och debatt eftersträvas ett st1 fullstiindigt beslutsunderlag som möjligt 

för de politiska organen. Alla boende som berörs av en plan eller ett beslut 

om tillstånd skall. liksom hyresgiisternas organisationer. ha samma qiiJl

ning som sakiigarna. 

Tillsttind till byggande m. m. liimnas i form av bygglov. rivningslov och 

marklov. Förhandsbesked kan lämnas till ~1tgärder som kräver bygglov. 

Skyldigheten all söka lov skall kunna varieras genom kommunala beslut. 

Kommunen skall under vissa förutsiittningar kunna besluta att vissa i'1tgiir

der inom områden utan detaljplan för ut foras utan bygglov. nämligen bl. a. 

komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre iindringar av bygg

nader. För omriidcn med detaljplan kan kommunerna i planen besluta att 

enklare fritidshus och liknande byggnader far uppföras eller byggas till 

eller iindras på annat sätt utan lov. Ändringar av befintliga industribygg

nader skall också kunna befria:; från bygglovsplikt. 

PBL föreslås triida i kraft den I januari 1987. 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 

Plan- och bygglag 

Hiirigenom föreskrivs följande. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

I * Denna lag innehåller hestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av 
den enskilda mimniskans frihet friimja en samhällsut veckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhiille 
och för kommande generationer. 

2 * Det är en kommunal angelägenhet att planliigga anviindningen av 
mark och vatten. 

3 * Varje kommun skall ha en aktuell ii1·ersiktspla11. som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall i stort ange hur mark- och vattenområ
den iir avsedda att anviindas och hur bebyggelseutvecklingen hör ske. 

Dtn närmare regleringen av markens användning och bebyggelsen inom 
delar av kommunen sker genom dctaljpla11cr. 

För hegriinsade omrilden av kommunen som inte omfattas av detaljplan 
rnr 111nrlldc.1hcstiim111cl.1er antas. om det behövs för att syftet med över
siktsplanen skall uppnib eller för att siikerställa att riksintressen enligt 
lagen !0000: 000) om hushållning med naturresurser m. m. tillgodoses. 

F11.1tiglll'tspla11cr fi'ir antas för att underlätta genomförandet av detalj
planer. 

För samordning av flera kommuners planläggning får regionplaner an
tas. 

~ * Till byggande 1Kh rivning av byg;:nader samt till schaktning. fyllning. 
trädfiillning och skogsplantering fordras tillst{111d i form av /n·gg/o1·. ril·-
11i11g.1/t11· respektive 111ark/01· i den omfattning som fiiljer av denna lag. 

Betriiffande ~ltgiirdcr som kri1ver bygglov far ges.fi"irhw1dshcskecl huruvi
da hyggande kan till{1tas pil den avsedda platsen. 

5 * Vid prövning av fr~tg(1r enligt dennu lag sk<1ll blide allmänna och 
enskilda intressen beaktas. om inte annat är siirskilt föreskrivet. 

6 * För att mark 'ikall ffi anviinda" för hcbyggelse skall den vara friin 
alJrn;in synpunkt liimrlig för ~indamidet. Uimplighetsbedömningen -;ker vid 
planbggning eller i iirenden om hygglov eller förhanJ,hcskcd. 

7 * I varje kPmmun skall det finnas en byggnadsniimnd. som har det 
niirmastc insccndct över hyggnadsverksamhcten i kommunen. 

H ;i Lin,,tyTelsen har tillsvn över rlan- och hyggnadsv:isendet i liinet 
och skall samverka med kommunerna i deras rlanlaggning. 

Statens rlanvcrk har den allmiinna uppsikten över plan- och hyggnads
viisendet i riket. 

I kap. 1-8 ~~ 
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2 kap. Allmänna intrcsst>n som skall beaktas \'id planläggning och vid 
lokalisering a\' beb_yggelse 

I * Planliiggning skall ske sii all den friimjar en frt111 allm:in synpunkt 
liimplig utveckling och ger flirutsättningar for en lhm social svnpunkt g,1d 
bostads-. arbch-. trafik- och fritidsmil_iö. Hiinsyn skall diirvid tas till fiir
hi'1llandena i angr:insande kommuner. :Vtark- och vattenomriidcn skall an
viindas frir det eller de iindamiil for vilka omrildena iir nK·st himpade med 
himsyn till beskaffenhet nch lägt· samt föreliggande behov. 

Vad som anges i första -;tycket skall beaktas iiven i ~irenden om bygglov 
och förhandsbesked. 

1 * Vid planliiggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall 
lagen (()000: 000) om hushållnir-µ med naturresurser m. m. tifömpas. 

3 * Bchygµelse skall lokaliseras till mark som är lampad för :indamiilet 
med hiinsyn till 

I. de boendes och övrigas h~ilsa. 
2. jl11·d-. berg- och grundvatt~nförhällandcna. 
1,. möjligheterna <111 ordna trafik. vattenförsörjninµ och avlopp samt 

annan samhiillsservicc. 
4. möjligheterna att fiirebygga vatten- och luftföroreningar samt buller

störningar. 
Bebyggelse och anl:iggningar som för sin funktion kr:1vcr tillförsel av 

energi skall lokaliseras på ett ~•iitt som iir liimpligt med h:insyn till energi
försörjningen och energihushilllningen . 

.i * Inom omrfalen med samlad bebyggelse skall hcbyggelsemiljön utfor
mas med hän.,yn till behovet av 

I. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor 
och andra l>lvckshjndelscr. 

~- skyddsiitgiirder för civilfö;svaret. 
). hush:illning med t'ncrgi och vatten '<till! gl,da klimatiska och hygienis

ka förhållanden. 
4. trafikförsö1jning och god trafikmiljii. 
5. möjligheter fiir per~oner med nedsatt riirelsc- eller orienteringsfiir

m:iga att anv:inda omriidet. 
h. föriindringar och komplctleringar. 
lno:n eller i niira anslutning till omr<tden med samlad hehyggelsc skall 

det finna~ liimrliµa platser för lek. motion och annan utevistehe samt 
möjligheter att anordna en rimlig samhlillsservice och kommersiell service . 

. \ kap. Kra\' på byggnader m. m. 

:\ya h~·ggnadcr 

I * Byggnader ~kall placera~• och utformas rt1 ett s:itt som ~ir liimpligt 
med hiinsyn till stal.Is- eller landskapshilden och till natur- och kulturvär
dena p<I rlatsen. Hyggnauer sbll ha en yttre form och färg. som är bmplig 
för byggnaderna -;om s:1dana tKh ger en glKI helhetsverkan. 

2 ~ Byggnader skall placeras och utformas sil att de eller dcra-; avsedda 
anviindning inte inverkar menligt pii trafibiikerheten eller pii annat siitt 

:! /..,1p. -3 kap. 
/-] ~~ 
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medför fara eller hctydande oli1genhetcr for omgivningen. Inverkan pt1 
grundvattnet som kan vara -,kadlig for omgi\'ningcn skall hc;~ftinsas. I friiga 
11m hyggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i skälig 
(llllfallning beaktas att användningen av marken över hyggnaderna inte 
försvt1ras. 

J * Byggnader skall medge god hush;\llning med energi. I ornriiden dtir 
knapphet p<°i vatten rader t:ller kan befaras uppkomma skall byggnader 
dessutom medge god hushi11lning med vatten. 

I hyggnader som innehidler b1!stlider eller arbetslokaler skall uppviirm
ning"ystemet i skiilig utstriiekning utformas sfi att skilda energislag som är 
fonpliga friin allmiin energisynpunkt kan användas utan omfal!ande änd
ringar. 

En- eller tvilhostadshus som i huvudsak skall värmas upp med cl eller 
nalllrgas skall i skiilig ubtriiekning utföras sti att ett hyte till uppviirmning 
med annat energislag underhittas. S~idana hyggnader fär förses med upp
viirmningssystem för direktverkande elvärme endast om det finns siirskil
da skiil. 

4 * Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra bärande delar 
skall ha betryggande biirförmtiga. qadga och heständighet. Övriga hygg
nadsdelar skall ha en med hiinsyn till iindamiilct tillfredsstiillande hftll
fasthet. 

5 * Byggnader skall vara liimrliga för sitt iindamftl och ge möjlighet till 
trevnad. god hygien. en god arhetsmilj(i och ett tillfn:dsst:illande inom
husklimat. 

6 * Byggnader skall ge ett tillfredsstiillandc skydd mL1t olycksfall. mot 
uppkomst och spridning a\· brand och mot personskador vid brand. 

:\ vfall skall kunna tas om hand och forslas bort frf1n hyggnader p(1 ett 
tillfredsstiillande siitt. 

7 * Byggnader. som inneh;iiJer hostiider. arhetslokaler eller l11kaler till 
\'ilka allmiinheten har tilltriide 'ikall \'ara tillgiingliga fiir personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförm~iga och inrättade sf1 att bosi;llkrna 
och lokalerna blir tillgiingliga for och kan användas av dessa personer. I 
den utstriickning som hehiivs med hiinsvn till kravet p{i tillgiinglighet skall 
hyggnader vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. 

Kravet all hnstiider skall vara tillgangliga genllm hiss eller annan lyftan
ordning giiller inte hyggnader som har förre iin tre väningsplan. Om sadana 
byggnader innehiiller bostiider som inte nils fr;'m marken. skall de dock 
utfiiras s~i alt hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan sdrighet. 

I frfiga om en- eller tv{ihostadshus får undantag medges friin kravet pft 
tillgimglighet till byggnaden. om det iir hefogat med hiinwn till terriingen. 

Betriiffande byggnader som inneh~iller arhetslokaler fiir. silvitt gi.illcr 
dessa kikalcr. undantag medges rr;in för~ta stycket. 11m det iir hefogat med 
hiinsyn till arten av den \'t:rksamhet för vilken lokalerna iir avsedda. 

8 * Byggnader skall utforas med <1dant material och pii "<'idant siitt att 
reparations-. underhiills- \lCh driftkostnader begriinsas. 

IJ * I fraga om fritidshus med högst t vil hostiider giillcr inte hcstiimmcl
serna i 3. 7 och X~~. 

3 kap. 2-9 .Q~ 
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I fräga om hyggnader som far uppföras utan hyggll>V skall hestiimmelser
na i 1-8 ** tilliimpas i skälig utsträckning. 

JO * Tillbyggnader. omhyggnader och andra iindringar av en hyggnad 
skall utföras varsamt sä att hyggnadens siirdrag heaktas och dess hygg
nadstekniska. historiska. kulturhistoriska. miljömässiga och konstniirliga 
viirden tas till vara. 

Härutöver skall tillses att 
I. tillhyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i I -8 ** och att 

andra tillbyggnader uppfyller dessa krav i skiilig utsträckning. 
2. omhyggnader utförs sa att de delar som byggs om tillförs de i I -K ** 

angivna egenskaperna i den omfattning som följer av föreskrifter medde
lade med stöd av denna lag. 

3. andra ändringar än tillhyggnad eller ombyggnad utförs så att ändring
armt i skälig utsträckning uppfyller kraven i 1-8 **· 

I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen ställa lägre krav 
än vad som följer av andra styc·ket 2 under förutsällning att bebyggelsen 
inom området får ltmgsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vid tillämpning av andra och tredje styckena skall hänsyn tas till bygg
nadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst tvi'! bostiider 
gäller inte bestämmelserna i 3. 7 och 8~*· 

11 * Med omhyggnad avses i\tgärder som fordrar hygglov och avsevärt 
förlänga brukstiden för byggnaden eller en del av den. Även sf1dant 
inredningsarbete som syftar till en väsentligt ändrad användning av bygg
naden eller en del av den utgör ombyggnad. 

12 § Byggnader som iir särskilt vlirdefulla från historisk. kulturhistorisk. 
miljömiissig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad hebyg
gelse a\· denna karaktär får inte förvanskas. 

13 * Ryggnader skall underht1llas sa att deras egenskaper i de hiinseen
den som avses i 3- i** i huvudsak hevaras. Anordningar som avser att 
tillgodose kraven i 6 och 7 ** skall hilllas i sli'tnd. Byggnaders yttre skall 
httllas i vftrdat skick. 

Underhållet skall anpassas till byggnadens värde fr[m historisk. kultur
historisk. miljömässig och kon,tniirlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 

Byggnader som avses i 12 *skall underhållas si"1 att deras siirart bevaras. 

Andra anläggningar än b~·ggnacler m. m. 

14 § I fr~iga om anläggningar och anordningar fi.ir vilka bygglov kr:ivs 
skall vad som föreskrivs om byggnader i I - 13 ** tillampas. I fråga om 
i.ivriga anliiggningar och anordningar som anges i R kap. skall I - 13 ** 
tilliimpas i skälig utstriickning. 

Tomter. allmänna platser m. m. 

IS * Tomter som tas i anspral; för hehyggelse skall anordnas pil ett sätt 
som är lämpligt med hiinsyn till stads- eller landsk<1pshilden och till natur
och kulturv;irdena pil platsen. Dessutom skall tillses all 

3 kap. CJ-15 S:S: 
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I. naturförutsiittningarna sf1 li"1ngt möjligt tas till vara. 
2. bdvdanJe oliigcnheter för omgivningen inte uppkommer. 
3. risken för olycksfall hcgriiris<is och hetyJande oliigenh~!er för trafiken 

inte uppkomrm:r. 
4. det linns en lampligt heHigcn utfart eller annan utgi\ng friln tllmten 

samt anordningar som medger niidviindiga transporter och tillgodoser kra
vet pt1 framkomlighet för utryckningsfordon till och friin bebyggelsen på 
tomten, 

5. tomten. om det inte är obefogat med hiinsyn till terrängen och förhål
landena i övrigt. kan anviindas av personer med nedsall rörelse- eller 
orienteringsförmt1ga. 

6. Himpligt utrymme för parkering. lastning och lossning av fordon i 
skiilig utstriickning anordnas p{1 tomten eller i närheten av denna. 

Om tomter tas i anspr~ik för hebyggelse som innehåller en eller flera 
bostiider eller lokaler för barnstuga. skola eller annan jämförlig verksam
het. skall det finnas tillräckligt 'i\or friyta som iir liimplig för lek och 
utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna. 

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering 
och friyta. skall i första hand friyta anordnas. 

16 * På hehyggda tomter får hestiimmelserna i 15 ~första stycket 6 samt 
andra och tredje styckena tilliimpas i skälig utsträckning. 

Vid tillbyggn:1d som kräver bygglov eller vid ombyggnad skall tomten 
anordnas så all den uppfyller kraven i 15 ~ i skälig utstriickning. 

17 * Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller 
inte, hållas i vfirdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycks
fall begriinsas. Byggnadsnämnden kan besluta att plantering skall utföras 
och att befintlig växtlighet skall hevaras. 

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 ~ skall hållas 
i sttmd i skälig utstriickning. 

Lekplatser och fasta anordningar p[1 lekplatser skall underhållas så att 
risken för olycksfall hegränsas. 

18 * I fräga om allmiinna platser och omräden för andra anläggningar än 
byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 15-17 ~~ tilliimpas i skiilig 
utstr~ickning. 

4 kap. Översiktsplan 

I * Översiktsplanen skall utgöra underlag för beslut om anviindningen av 
mark- och vattcnornrt1den. 

Planen skall ange 
I. grunddragcn i den avsedda användningen av mark- och vattenområ

den samt riktlinjer för tillkomst. förändring och bevarande av bebyggelse. 
2. hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt lagen 

<0000:0001 om hushållning med naturresurser m. m. 

2 ~ Översikhplanen besti1r av en siirskild handling samt en eller flera 
kartor. Planen skall utforma~ s~I. att dess innebörd kan utläsas utan sv~irig
hl:t. 

3 /.:.ap. 15-/X ~~
-4 /.:.ap. 1-2 -~~ 
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Till planen skall f11ga-, en <idan planbeskrivning som avses i X~ och 4 /..up. 2- 8 ~~ 
1:111-;styrcl-,ens granskningsyttrarcdc enligt IJ ~. 

Om li111,styrdsrn inte har godtagit planen i en viss 1.kl. skall det anmiir
ka> i planen. 

J ~ l\i1r forslag till i1vnsiktsplan eller till iindring av planen uppri1tta>. 
>kall kommunen samri1da med l;insstyrelsen -,amt regionplancurg<ITl och 
k111nrnuncr s1.1111 bcrors av för-,lagct. Andra >om har ett vi1>entligt intrc"c 
av forslagct skall beredas tillfalle till >amr<td . 

.i * Samri1det syftar till ett uth\"lc av information och >ynpunklcr. Under 
samriidet h1)r nwtivcn till fiirslagct. plant:ringsundcrlag av bt:tvdclse och 
förslag<.:ts innt'11iird redovisas. 

Re>ultatet av samr{1det och förslag med anledning av de synpunkter som 
har framfört-, ,kall rcdllvisas i en sarnr:1dsredogiirclse. 

5 * Under samddet åligger de' Jansstyrelsen s~irskill an 
I. ge ri1d om tilHimpningen av:• kap. och verka för att rihintresscn enligt 

lagen tOOOO: 000) om hushiillning med nalllrresurser m. m. tillgodoses. 
~- verka for alt s<idana fr;lµ111· nrn <lllv<indningen av mark- och vatten11m

ri1den som angitr tva elkr !lera kommuner samordnas pi1 ett l~11npligt s~ilt. 
~-ta till vara statens intre>scn. 

6 ~ Innan iiversiktsplancn eller en iindring av den antas. skall kommun..::n 
stiilla ut planförslaget under minst tvi'1 miinader. Den som vill liimna -;yn
punkler p;i flirslaget skall göra detta skriftligen under utst<illningstiden. 

7 ~ Kunglirche nm utstiillningen <IV planförslag..::t skall minst en vecka 
före Uhtiillning,tidcns hiirjan an'.;las p;i kommunens anslagstavla n..:h infö
ras i nrtstidning. Av kungiirelsen skall framg;i var 11htiillningen iiger rum 
"1mt innm vilken tid. p{1 vilket s<itt och till vem synpunkter pi1 forslaget 
skall l:imnas. Avser fors laget en vi" del av kommunen. skall det framgi1 a\· 
kungön:lsen. 

fiir kungiirandet sbll gitlla vad 'om i1r foreskrivet i lagen t 1977: h.:'i4l om 
kungiirande i mitl och iircmkn hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samr<iLbredng1)rels..: 
skall. innan förslaget st<ills ut. si•.ndas till liinsstyrelscn samt till regionpla
ncnrgan och kommuner som her(ir' av fiir>laget. 

8 ~ Under uhtiilln111gstidcn sk<ill planförsbgt:t <ltfiiljas av 
I. planbeskrivning s(lm av'e' i andra sty..:ket. 
2. samradsrcdnglirelsen. 
3. g<illande iive1»ikt,plan. 
4. sildant planering-,11nderlag snm kommunen anser \·ara av hctydcl-,c fiir 

..::n bedi.imning av flirslagct. 
I planbeskrivning.en skall redovisas planaingsforutsiittningarna. sk;ilen 

till planens utformning o..:h de !1t~iirdcr '>11111 kommunen avser att vidta for 
att fullflil.ia plane11. 

Avser fiirslagct jndring av iw..::rsikhplanen fö1 en \"iss del a\ kom
munen. skall iindringcns verkningar fl.1r andra delar a\· kornmun..::n redovi-
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t) * Linsstyrclsen skall undn utstiillningstiden avge ell granskningsyll
rande Ö\ er planförslaget. 

Av yttrandet skall framgii om 
I. förslaget inte tillgodoser riksintressen enligt lagen (()000: 000) om 

hushiUlning med naturresurser m. m .. 
2. <1dana friigor rörande anviindningen av mark- och vallenomriiden 

som angilr t d eller flera kommuner inte samordnas p{1 ett Himpligt sätt. 
3. bebyggelsen hlir olämplig med hänsyn till de hoende-; och övrigas 

hiilsa eller till hehovet av skydd mot olyckshändelser. 

10 * Efter utstiillningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtan
de som skall fogas till handlingarna i iirendet. 

Om förslaget ändras viisentligt efter utställningen. skall ny utställning 
ske. 

I I * Översiktsplanen och iindringar av den antas av kommunfullmäk
tige. 

12 * Beslut att anta eller ilndra översiktsplanen gäller först sedan heslu
tet vunnit laga kraft. 

13 * Niir kommunens heslut att anta eller ändra översiktsplanen har 
vunnit laga kraft. skall planen. planbeskrivningen. samrådsredogörelsen. 
gransknings yttrandet. utl;ltandet enligt 10 * och ett protokollsutdrag med 
heslutet utan dröjsmål sändas till statens planverk. länsstyrelsen. region
planeorgan och kommuner St>m heriirs. 

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser 

Detalj plan 

I * Prövning av markens lämplighet för hehyggelse och reglering av 
behyggelsemiljöns utformning: skall ske genom detaljplan för 

I. ny samlad bebyggdst:. 
2. ny enstaka byggnad vars användning far hetydande inverkan på 

omgivningen eller som skall forli.iggas inom ett omrade där det råder stor 
efterfragan p<I mark för hebyggelse. om tillkomsten av hyggnaden inte kan 
rrövas i samband med rriivning av ansökan om hygglov eller förhands
hesked. 

3. behyggelse som skall förändras eller hevaras. om regleringen behöver 
ske i ell sammanhang. 

Första stycket skall tilliimpas också i fraga om andra anläggningar än 
byggnader. om anliiggningarna kräver bygglov enligt 8 kap. 2 *· 

Detaljplan behöver inte upprällas i den m;tn tillräcklig reglering har skell 
genom omr<ldesbestämmelser. 

2 * Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befint
liga behyggelse-. äganderätts- och fa~tighetsförhållanden som kan inverka 
pil rlant:ns genomförande. 

4 kap. 9-13 ~* -
-5 f..a11. 1-2 ** 
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I de delar som planen medför att mark eller siirskild rätt till mark kan 
komma att tas i anspriik enligt 6 kap. 17-19** skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överviiger de oliigen
heter som planen orsakar enskilda. 

3 § I detaljplanen skall redovi~;as och till gränserna anges 
I. allmänna platser siisom g<1tor. vägar. torg och parker. 
2. kvartersmark för bland annat bebyggelse. idrotts- och fritidsanliigg

ningar. begravningsplatser. anl;.iggningar för trafik. vatten. avlopp och 
energi samt '>kydds- och siikerhetsomr{1den. 

3. vattenområden för bland annat biithamnar och friluftsbad. 
I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman <.kall 

användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenomrti
den skall användningen anges. 

4 * Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmiinna pl<ihcrna 
inom planområdet, skall det anges i detaljplanen. 

5 § I detaljplanen skall anges den tid inom vilken lov skall sökas för att 
planen skall fä genomföras (genomförandetid). Tiden skall bestämmas sil 
<itt det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst fem 
och högst femton är. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen 
vinner laga kraft ella frän den d;;.g dessförinnan då någon del av planen far 
genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. I 
planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt än den dä 
beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden av planen 
kan olika genomförandetider bestämmas. 

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid. är tiden femton är 
från dag som anges i första stycket. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
IH. 

6 § Medger detaljplanen tillfällig anviindning av mark eller hyggna<ler 
enligt 7 § första stycket 9. skall ; planen bestämmas den tid under vilken 
användningen får pågf1. Tiden får bestämmas till högst tio ar och skall 
räknas fr{m den dag som anges i 5 § första stycket. Saknar planen bestäm
melser om tiden. iir denna fem år. Om förlängning av tiden finns bestiim
melser i 15 §. 

7 § Utöver vad som enligt 3 * skall redovisas i detaljplanen får i planen 
meddelas bestämmelser om 

I. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 §tredje stycket. 6 *första 
styckel2 och 3. 8 § första stycket samt 9 ~ första och andra styckena. 

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan får 
ske och. om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen 
eller miljön. även den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske. 

3. byggnaders användning. varvid for bostadsbyggnader kan bestämmas 
andelen lägenheter av olika slag och storlek. 

4. placering. utformning och utförande av byggnader. andra anläggning
ar. anordningar och tomter. varvid ombyggnadsbestämmel~er enligt 3 kap. 
10 § tredje stycket och skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 
kap. 12 § får meddelas. 

5. vegetation samt markytafö utformning och höjdläge. 

5 kup. :!-7 .~~ 
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6. anvtindning och utformning av allm;inna platser för vilka kommunen 
inte skall vara huvudman. , ... · 

7. qiing-;el samt utfart eller atiirnn utgång mot allmänn~i platser. 
8. placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använ

da viss mark för parkering. 
9. tillfällig anviindning av mark eller byggnader. som inte genast behöver 

tas i anspråk för det iindamill som anges i planen. 
10. markreservat för allmänna ledningar. energianläggningar samt trafik

och väganordningar. 
11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen 

llCh. om det finns särskilda skäl. högsta tillåtna värden för störningar 
gerlllm luftförorening, buller. skakning. ljus eller annat sådant som prövas 
enligt miljöskyddslagen 0969: 387). 

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen· 
samhctsanläggningar. 

I detaljplanen får iiven meddelas bestämmelser om exploateringssam
verkan enligt 6 kap. 2 *· Om en detaljplan antas efter det att ett exploate
ringsbeslut enligt lagen (0000: 000) om exploateringssamverkan har vunnit 
laga kraft. skall det anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda 
lag. Skall mark tas i anspr{1k från någon fastighet vars ägare inte deltar i 
samverkan. skall planen innehålla uppgift därom. 

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn 
till syftet med den. 

8 * I detaljplanen för bestämmas att bygglov inte skall lämnas till åtgär
der som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän 

I. viss trafik-. vatten-. avlopps- eller energianläggning för vilken kom
munen inte skall vara huvudman har kommit till stånd, 

2. viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits. byggts om eller fått 
en i planen angiven ändrad användning dler utfarten eller annan utgång 
från fastigheten har ändrats eller 

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighetsplan har 
vunnit laga kraft eller fastighetsplanen får genomföras efter förordnande 
enligt 13 kap. 8 ~ andra stycket. 

9 * Detaljplanen bestii.r av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser eller. om innehållet framgår tydligt. av endast endera av 
dessa handlingar. 

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för 
skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. 

Planhandlingarna skall utformas så att det tydligt framgår hur planen 
reglerar miljön. 

10 * Till detaljplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges i 
~6~ och en sådan genomförandebeskrivning som anges i 6kap. 1 *· 
11 * Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvän
digt på grund av nya fiirht1llanden av stor allmän vikt. vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidrn~ utgång får planen ändras dler upphävas utan 
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 

5 kap. 7-11 §§ 
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14 ~.Om fiirliingning av tid för tillfällig markanviindning finns be'iliimmel
ser i 15 ~. 

12 * Bestiimmelserna I - 10 ~~ skall till~impas iiven niir en detal.iplan 
iindras eller upphiivs. 

13 * Om detaljplanen iindras dlcr helt eller delvis upphi1vs för ett omri1-
dc som omfattas av en fastighetsplan. skall det framg;i av detaljplanen i 
vilka delar fastighetsplanen enligt h kap. 11 ~ upphör att !,!iilla. 

Att detaljplanen i vissa fall lindras till följd av att en fastighetsplan anta-; 
framgr1r av n kap.~ ~. 

14 ~ Innan genomförandetiden gi1tt ut kan den förbngas med hiigst fem 
iir i siinder. Efter det att genomförandetiden g<ltt ut. kan den fiirnyas med 
högst fem iir i sänder. Förlängning och förnyelse kan avse visst omr:'ldc av 
detaljplanen. 

Har under genomförandetiden åtgärder vidtagits för planens genomfö
rande s{1vitt giillcr vis~ fastighet men har atgiirderna inte kunnat fullföljas 
pii grund av omständigheter öv·~r vilka kommunen n'hler. skall genomfo
randetiden förlangas i skälig utsträckning för den fastigheten. Ansökan om 
förllingning skall giiras före genornfiirandetidens utg;'\ng. 

15 ~ Den tid under vilken tillfällig markall\iindning far piig;'\ kan förliing
as med hiigsl fem iir i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte 
överstiga tjugo {1r. 

Områdeshestämmelscr 

16 * För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan om
r{1deshestiimmelser antas för att säkerställa att syftet med översiktsplanen 
uppniis eller att ett riksintresse enligt lagen (()000: OOOl om hushtillning med 
naturresurser m. m. tillgodoses. Med omrfidesbestämmelser för regleras 

I. i vad m;\n iitgiirder kriiver lov enliµt 8 kap. S ~första stycket. h ~första 
stycket I och 3. H. 8~ andra st';cket och 9~ tredje -;tycket. 

2. grunddragcn för användningen av mark- och vallenomriiden för he
byggcl~e eller för fritidsanläggningar. kommunikationsleder och andra 
.iiimforliga iindamiil. 

3. största tillatna byggnads- eller bruk.sarean för fritidshus och storleken 
pil tomter till sfalana hus. 

4. placering. utformning och utförande av hyggnader. andra anliiggning
ar. anordningar eller tomter. varvid omhyggnadsbestämmelser enligt 3 
kap. 10 ~tredje styL"ket och sk.ydJshestiumnelser fiir byggnader som avses 
i 3 kap. 12 ~ får meddela~. 

5. anviindning och utformning av allmiinna platser. 
6. vegetation samt mark.ytan~ utformning och höjdliige inom sf1dana 

områden som avses i 8 kap. 9 * tredje st yckct. 
7. skyddsan1)rdningar för att motverka störningar fr~rn omgivningen. 
8. exploateringssamverkan enligt h kap. 2 ~. 

17 ~ Ornr:1de'ihe~tiimmelserna oL"h skälen till dem skall redovisa~ i en 
särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgiir hur 
hestiimmdserna reglerar miljön. 

5 /..ap. 11-17 .~.~ 
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Vad som fiireskrivs i första stycket giiller iiven n:ir ornri-ldeshestiimmel
st:rna iindras eller upphiivs. 

Förfarandet m. m. 

IN * Dct<tljplanen hör grundas p(i ett program som anger utgiingspunkter 
11ch m;'tl för planen. 

19 ~ Niir förslag till detaljplan uppriittas skall dt:t. om det inte iir uppen
bart uniidigt, finnas en eller flera for iindamiilet avsedda kartor (grund
brta I och en fastighetsfilrteckning. I fastighetsforteckningcn skall i den 
miin dt: berörs av planen redovisas 

I. faqigheter. mark som är samfolld för tlcra fastigheter och andra 
omriiden samt ägare till och innehavare av annan siirskild riitt iin bostads
riitt och hyresriitt i nämnda egendom, 

2. gemcnsamhetsanläggningar enligt anläggningslagen I 1973: 1149) samt 
iigarna till de fastigheter som deltar i anliiggningen. 

Om en samfallighetsförening enligt lagen I 1973: 1150) om förvaltning av 
samfallighcter förvaltar samfällighet. siirskild riitt eller gcmensamhetsan
liiggning skall i st:illet för iigare eller innehavare anges föreningen. 

20 * Niir förslag till Jetaljplan uppriittas. skall kommunen samråda med 
liinsstyrelsen. fastighctshildning'>myndighetcn och kommuner som berörs 
av förslaget. Saki1gare och de bostadsrättshavare. hyn:sgiistcr och boende 
snm berör\ av förslaget samt de myndigheter. sammanslutningar och en
skilJa i övrigt som har ett viisentligt intresse av förslaget skall heredas 
tillfallc till samr~id. 

21 * Sarnrilllet syftar till ett uthyte av information och synpunkter. Un
der samrtldet bör motiven till förslaget. planeringsunderlag av hetydclse 
samt de viktigaste följderna av för~laget redovisas. Om det finns ett pro
gram fiir planen. skall också programmet redovisas. 

Re-,ultatet ;iv samriidet och förslag med anledning av de synpunkt..:r som 
har framforh ~kall rednvisas i en samrftdsredogörelse. 

22 * Under samrådet iiligger det länsstyrelsen -,ärskilt att 
I. ge dd om tilliimpningcn av ~och 3 kap. och verka för att riksintressen 

enligt lagen (0000:000) om hush{dlning med naturresurser m. m. tillgo
doses. 

2. verka fiir att s<idana frf1gor om användningen av mark- och vattenom
räden som ang{1r tvfi eller flera kommuner samordnas p{1 ett liimpligt siitt. 

3. ta till vara statens intressen. 

23 § Innan detaljplanen antas. skall kommunen stiilla ut planförslaget 
under minst tre veckor. Den som vill liimna synpunkter pa förslaget skall 
göra detta <;kriftligen under utställningstiden. 

24 * Kungörche om utstiillningen av planförslaget skall minst en vecka 
fiirc utstiillningstidens hör:ian ansltls på kommunens anslagstavla och infö
ras i ortstidning . .'\ v kungörelsen skall framgi1 

I. \·ar planomr;idet ligger. 
~-om för~laget avviker fran översiktsplanen. 

5 hl/fi. 17 -l.4 iiii 



Prop. 1985/86: I 14 

3. vilken mark eller siirskild riitt till mark som till följd av planen~ 
antagande kan komma att tas i anspri\k enligt o kap. 17- 19 ~~. 

4. var utställningen iiger rum, 
:'i. inom vilken tid. pil vilket sätt och till vem synpunkter pt1 för.,laget 

skall lämnas. 
o. att den som inte senast under utstii.llningstiden framfört synpunkter pil 

förslaget enligt 13 kap. 5 ~ kan 'örlora riitten att iiverklaga beslut att anta 
planen. 

För kungörandet skall giilla vad som är föreskrivet i lagen (1977: fi:'i4) om 
kungörande i mtil och ärenden hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 26~. en genom
förandebeskrivning enligt 6 kap. I ~ och samrådsredogörelsen skall. innan 
förslaget ställs ut. sändas till länsstyro.:lsen och kommuner som berörs av 
förslaget. 

25 * Underrättelse om innehWet i kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev sandas till 

1. kända sakiigarc. 
2. känd organisation av hyre~gäster som har avtal om fiirhandlingsord

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller. om forhandlingsord
ning inte gäller. känd förening av hyre5gäster som iir ansluten till en 
riksorganisation och inom vars verksamhetsomrade fastigheten är belägen. 

3. andra som har ett väsentlig"! intresse av förslaget. 
Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrebe eller annan 

utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter. får underrättelsen sän
das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller 
förvaltare. far underrätteben sändas till en av delägarna för att hållas 
tillgiinglig för alla. I sådant fall skall kungörelsen innehälla uppgift om hm 
vem underriittelsen hiills tillgänr,lig. 

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas. om ett stort 
antal personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och 
besvär än som är förwarligt med hiinsyn till ändamålet med underrättelsen 
att sända den till var och en av dem. Ägare av sådan mark och innehavare 
av sildan särskild rätt till mark som avses i 24 § första stycket 3 skall dock 
alltid underrättas enligt första stycket. 

26 * Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av 
1. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen. 
2. samrådsredogörelsen. 
3. program för planen. grundkarta och fastighetsförteckning. om ~ådana 

handlingar har upprättats. 
4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planbeskrivninµen skall redovisas planeringsförutsiittningarna. planens 

~yfte och skälen till planens utformning. Beskrivningen skall åtföljas av 
illu.;,trationsmaterial. om det inte är uppenbart onödigt. Om planförslaget 
avviker från översiktsplanen. skall avvikelsen och skälen till denna redovi
sas i beskrivningen. 

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd. bör också 
sUillas ut. 

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtan
de som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

5 /.:.up. 2../-27 H 
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L'tl;itamkt eller ett meddelande om var utfoandet hi1ll~ tillgängligt skall 5 kap. 27-31 .~!i 
för k;innednm snarast möjligt i vanligt hrev sändas till dem som inte fritt 
~ina synpunkter pii det utstiillda i'iii"sl;iget tillgodosedda. OriH:tt stort antal 
personer skall underriittas. for underriittclsc i stiillet ske genom kungörebc 
pil det siit t som anges i 24 *. 

Om förslaget iindras viisentligt efter utstiillningcn. skall ny utstiillning 
ske. 

28 * I stiillct för vad som föreskrivs i 18 *. 2(H. 21 * andra stycket samt 
22-27** for hestiimmelserna i andra stycket tillämpas (enkelt planförfa
randel. tim förslaget till detaljplan iir av hegränsad hetydelse, saknar 
intresse för allmiinheten samt är förenligt med översiktsplanen och länssty
relsens gransknings yttrande enligt 4 kap. 9 *. 

Vid enkelt planförfarande skall länsstyrelsen och de som anges i 25 * 
första stycket hereda~ tillfälle till samr[id. Niir förslag till detaljplan förelig
ger skall de underrättas om detta och. om de inte godkänner förslaget. 
under minst två veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på 
förslaget. Denna tid kan förkortas om alla herörda är ense om det. En 
sammanställning av inkomna synpunkter och förslag med anledning av 
dem skall redovisas i ett särskilt utlåtande som skall fogas till handlingarna 
i iirendet. 

29 * Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige för uppdra 
[it kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av 
principiell heskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

30 * Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut om 
antagande av detaljplanen har tillkiinnagetts på kommunens anslagstavla 
skall meddelande om tillkännagivandet. protokollsutdrag med beslutet 
samt uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i 
vanligt hrev till 

I. liinsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av 
planen, 

2. sakiigare. hostadsriittshavare. hyresgäster och hoende samt sådan 
organisation eller förening som avses i 25 * första stycket:!. om de senast 
under utställningstiden eller under den i 28 * andra stycket angivna tiden 
skriftligen har lämnat synpunkter i iirendet som inte har blivit tillgodo
sedda eller om de har besvärsrätt pä grund av hestämmelsen i 13 kap. 5 * 
andra stycket. 

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och 
det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med 
hänsyn till ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en av 
dem. får underrättelse i stället ske genom kungörelse i ortstidning på det 
sätt som anges i 24 *· Ägare av sådan mark och innehavare av sådan 
särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-
19 *~ skall dock alltid underrättas enligt första stycket. 

Kungörelse som avses i andra stycket skall införas i ortstidning samma 
dag som beslutet att anta planen tillkännages på kommunens anslagstavla. 
Av kungörelsen skall framgå vad beslutet avser. tidpunkten för tillkännagi
vandet m:h vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta. 

31 * När heslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. skall detta 
kungöras i ortstidning. I kungörelsen skall tas in en upplysning om innehål
let i l'ikap. 4*. 
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Sn<irast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft och senast en 
mi111ad diirefler -,kall tv;\ exemplar av planen. planbeskrivningen LlCh p.e
numförandebeskrivningen sLindas till l:insstyrels..:n. 

3:? * Be-,1iimmelserna i I 8 ·--~I s~ skall tilliimpas iiven niir detaljpl<1ner 
iindras dh:r upph:ivs. 

33 * Bestiimmelserna i 20-31 ~~ skall tilbmpas niir <Hl1l«iLlesbesUm
mel~er anta:,, ~muras dler upphiivs. 

34 * Beslut all anta. iindra eller upphäva detaljplan eller ,1mradeshestiim
mclscr giilkr först sedan beslutet vunnit laga kraft eller far genomföra" 
efter förordnandt· enligt 13 kap. 8 *andra s1vd;e1. 

35 ~ Omr!1deshes!Limmelser upphör att p.älla när del för omd1de1 förelig
gn ett lagakraftvunnct beslut all anta detaljplan eller ett förordnande enligt 
I~ kap. X* andra sty<.:kct att planen for genomföras. 

36 * /\ v 8 kap. 11. 12. 17 och 18 ~* följer att bygglov. rivningslov och 
marklov fitr vtigras till ätgiirder som strider mot detaljplan eller omri1des
hcstämmelsi.:r. .Även i1tgi-irder som inte kriiver lov och som avser byggna
der. andra anliiggningar. tomter ;ich allmänna platser skall utföras s{1 att de 
inte strider mot detaljplan eller omdidcsbcstämmelser. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt far beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddela~ i strid mot detal.trlan eller omrädesbe
>tiimrnelser. 

6 kap. Plangenomförande 

Gcnomföranclehcskri,·ning 

I * Vid upprällandet av förslag till detaljplan skall i en särskild handling 
!genomföranJeheskrivning) redovisas de organisatoriska. tekniska. ekono
miska och fastighetsrattsliga {1tgiirder som behövs fi.ir ett samordnat och 
iivcn i övrigt iindamålsenligt genomförande av planen. 

Exploateringssam\·crkan 

2 ~ Kommunen for besluta all exploatering5samverkan enligt lagen 
!0000: OOOl om exploateringssamverkan får ske. om det med hänsyn till 
behyggelseutvccklingen är angeläget all i ell sammanhang ställa i ordning 
mark för bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för bebyg
gelsen. Siidant beslut meddelas genom detaljplan eller omri1desbestiim-
111elser. 

I beslutet skall anges samverkansomr~ldets huvudsaklip.a avgr:insning 
'>amt den tid inom vilken el\ exploateringsbeslut enligt lagen om exploate
ringssamverkan skall meddelas. Denna tid Htr hestiimmas till högst fem i!r 
fr:'tn den dag da beslutet att anta planen eller llmrädesbestiimmelserna 
vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan dti del av planen eller av 
ornriidesbcstiimrnelserna frir genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 
8 ~ andra ~tycket. Har n~\got e.xploateringsbeslut inte meddelats inom den 
angirna tiden. U'.'phör planen eller omr:idesbestämmclserna all p.iilla så\' it I 
av~er kommunens heslut om exploalerings~amverkan. 

5 /.;ap. 3 f -3fi ~~ -
-6 /..up. / -2 ~~ 
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Fastighctsplan 

J ~ I fastighetsplan kan för oini·iiden som omfatt;1s av dci;<iljplan medde
las hestitmmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut, 
ledningsriitt och liknande siirskilda riittigheter samt om gemensamhctsan
J;Lggningar. 

1-astighetsplan skall antas om 
I. lkt behövs för genomförande av en iindam~dscnlig indelning i fastighe

ter. 
2. detaljplanens genomförande i andra fall underbttas genom en fastig

ht:tsplan. 
3. en fastighehiigarT hegär det och planen inte är uppcnhart onödig. 

4 ~ Fastighetsplanen skall omfatta ett liimpligt avgränsat omri'1de. Sblig 
hiinsyn skall tas till hefintliga hebyggelse-. iiganderiitts- och fastighetsför
hilllanJen som kan inverka pt1 planens genomförande. 

Om planen skall reglera markens indelning i fastigheter eller om den 
skall ge hestiimmelser om servitut och liknande siirskilda rättigheter. til
liimpa.., 3 kap. I ~ fa..,tighetsbildningslagen ( 1970: 988 l. 

Om planen skall reglera inriittandet av en gemensamhetsanläggning. 
tilliimpas 5 och h ~~ anliiggningslagen < 1973: 11491. Skall den ge hestiimmel
ser om ledningsriitt. tilliimpas 6 * ledningsriittslagen ( 1973: 1144 l. 

5 * Fastighetsplanen frir inte strida mot detaljplanen. Om syftet med 
detaljplanen inte nwtverkas. fiir dock mindre avvikelser göras. I siidana 
fall skall Jetaljplanen anses ha den utformning som framgär av fastighets
planen. 

6 s s I den miin det behövs med hänsyn till syftet med fastighetsplanen 
skall i planen ange., 

! . omr;ldeh indelning i fastigheter. 
2. vilka servitut, ledningsriitter och liknande siirskilda r<ittigheter som 

skall hildas. iindras eller upphiivas. 
). de anhiggningar 'om ~kall utgi>ra gcmensamhersanläggningar. 
4. de fastigheter som skall delta i gcri1ensamhetsanbggningarna och de 

utrymmen som skall tas i anspriik för anli1ggningarna. 

7 * I fastighetsplanen f<'ir hestiimmas att planen gäller endast under förut
siittning att heslutet att anta en viss detaljplan har vunnit laga kraft eller far 
genomföras efter förnrdnande enligt 13 kap. 8 * andra stycket. 

8 * Fastighebplanen hest~l.r av en plankarta m:h en siirskild handling med 
hestiimmdser eller. om innehållet framg[1r tydligt. av endast endera av 
dessa handling<1r. 

1) * Till fastighc'tsplanen skall fogas en s[1dan planh1.:skrivning som anges 
i 12 ~-

10 ~ Fön: utgången av detaljplanens genomförandetid fi'tr mot herörda 
fastighcts~igar..:s hest ridande fastighetsplanen iindras eller upphiivas enda ... t 
om det iir nlidviindigt pi\ grund av nya förh:°tllanden av stor allmiin vikt. 
vilka inte kunnat förutses vid planliiggningen. 

Efter utgiingen av detaljplanens genomförandetid far fastighetsplancn 

()kli/'· 3-111 ~-~ 
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ändras eller upph:lvas utan att rättighell!r som uppkommit genom fastig
hetspl;men hcaktas. 

11 * Om detaljplanen ändras och detta medför att fastighctsplanen 
strider mot detaljplanen, upphör fastighctsplanen att !,!älla i de delar som 
den strider mot detaljplanen. Om detaljplanen helt eller delvis upphiiv~. 
upphör fastighetsplanen att gälla i de delar som berörs. 

12 * Fastighetsplanen upprättas i samma ordning som gäller för Jetal.i
planen. Om fastighetsplanen inte upprättas !,!emensamt meJ detaljplanen 
behöver dock samr[id inte ske med länsstyrelsen och kommuner som 
berörs av förslaget. Inte heller b·:hi.)ver planförslaget sändas till dem. 

I planbeskrivningen skall re~ovisas vilken detaljplan som fastighets
planen hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen 
som har valts. Om planförslaget avviker från detaljplanen. skall avvikelsen 
och skälen till denna redovisas i beskrivningen. 

13 * Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har 
upprättats gemensamt med Jetaljplanen och denna ej skall antas av nämn
den. av den som antar detaljplanen. 

14 * Bestämmelserna i 3-9. 12 och I H~ tillämpas även niir fastighets
planen ändras eller upphävs. 

15 * Beslut att anta. ändra elle• upphäva fastighetsplan gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 
13 kap. 8 *andra stycket. 

16 * Av 8 kap. 11 * följer all bygglov inte får meddelas i strid mot 
fastighetsplan. Även åtgärder mm inte kräver bygglov och som avser 
byggnader, andra anläggningar. tomter och allmänna platser skall utföras 
så att de inte strider mot planen. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot fastighctsplan. 

Avstående av mark m. m. 

17 * Kommunen får lösa mark som enligt t:n detaljplan skall användas 
för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. 

Annan mark som enligt planen skall användas för annat än enskilt 
hebyggandc får kommunen lösa. om markens användning för avsett ända
mål inte ändå kan anses säkerställd. 

Besväras mark som kommune:n får lösa enligt första eller andra stycket 
av särskild rätt. får rättigheten lösas. 

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa mark i vissa fall 
finns i 14 kap. 

18 * Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser. är 
den som äger obebyggd mark som enligt detaljplanen är avsedd för allmiln 
plats. skyldig att utan ersättning upplåta marken, om den hehövs för att 
kvartersmark som tillhörde honom när planen antogs skall kunna anviindas 
för avsett ändamål. 

19 ~ På ansökan av kommunen får länsstyrelsen förordna att mark. som 
för områdets ändamålsenliga användning enligt upprättat förslag till detalj-

() ""/!. 10- 19 ~~ 
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rlan hehövs for s:1dana allmiinna platser för vilka kommunen iir huvudman 
dkr fi.ir allmiinna hyggnadi:r. utan cr~iittning skall avstib t_ill kommunen. 
Pi\ anslikan av kommunen för liln~styrelsen m:ks{1 fiirord1b att mark som 
skall anviindas för allmänna platser för vilka kommunen inte skall vara 
huvudman. utan ersiittning skall uppl~itas till huvudmannen. Antagandet 
av detaljplanen skall anstti till dess ansökningen har avgjort~ genom heslur 
som vunnit laga kraft. 

Förordnande för meddelas endast i den miln det kan anses skäligt med 
hiinsyn till den nytta marki:ns iigare kan väntas få av planen och till övriga 
omstiindigheter. 

Den mark som förordnandet avser skall ange'> till läge och gränser. 
Marken skall avtriidas eller upplåtas niir den hehiiver tas i anspr<°tk for 
avsett iindamftl. 

20 * Niir fråga har viickts om tilliimpning av 19*. skall byggnadsnämn
den genast anmiil<t detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsbokcn. Överli1telse av mark. som sker efter det att sådan anmä
lan har inkommit. inverkar inte på den bedömning som skall ske enligt 19 ~ 
andra stycket. 

Skall detaljplanen iindras. fftr länsstyrelsen pft ansökan av kommunen 
förordna att mark som har avst{itts eller skall upplåtas enligt 19 * byts ut 
mot annan mark. om det iir liimpligt och kan ske utan olägenhet för iigaren. 

21 * Den som har avstiltt mark enligt 19 * skall frigöra marken från 
inteckning och annan särski~d rätt. Kan detta inte ske. i\r han skyldig att 
ersiitta skada som uppkommer för den som marken har avställs till. 

22 * I ett förordnande enligt 19 * får länsstyrelsen. i den mån det är 
skäligt. på kommunens begäran föreskriva att markens ägare skall vara 
skyldig att i den ordning som länsstyrelsen bestämmer bekosta anläggande 
av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

23 * Bestämmelserna i 19- 22 *~ om ägare gäller även exploateringssam
fallighet enligt lagen 10000: 000) om exploateringssamverkan. 

24 * Om kommunen iir huvudman för allmänna platser. för kllmmunen 
efter genomförandetidens utg<lng lösa delar av fastigheter som tillhi\r CJlika 
iigare och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en fastighet. 

En kommun som iir huvudman för allmiinna platser f1ir efter genomfö
randetidens utgång iiven lösa mark. som inte har hebyggts i huvudsaklig 
l.iverensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger do<.:k inte sa 
länge det finns ett bygglov som kan tas i anspråk. 

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild riitt. får 
riittighccen lösas. 

25 ~ Rätt att anv~inda mark enligt 18 eller 19 ~ gäller framför annan riitt 
till marken som upp1'ommit efter antagandet av detaljplanen. 

llpplåtande 3\' ,·issa allmänna platser m. m. 

26 * Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för 
allmiinna platser. om det inte finns särskilda skäl till annat. Att planen skall 
utvisa om kommunen inte skall vara huvudman framgår av 5 kap. 4 *· 

Kommunen skall efter hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med 
planen ställa i ordning gator och andra allmänna platser för vilka kom-
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munen Lir huvudman s[1. att platserna kan anvi1ndas for avsett iindami.11. 
Före genomförandetidens utgang sk<tll plato;erna uppli1tas till allmiint he
gagnade inom omrilden som har behyggts i enlighet med planen. Inom 
omr[1den Sl)m efkr genomförandetidens utg:mg hebyggs i enlighet med 
planen skall allrniinna platser uppliitas till allrniint begagnande efter hand 
som bebyggelsen fänligstiills. 

27 * Niir gatL•r och andra allmänna platser for vilka kommunen iir huvud
man uppliits till allmiint beg,agnande. skall de till bredd. höjdliige och 
utformning i (ivrigt stiimma överens med detaljplanen. De skall vara ut
förda pil ett iindam:ilsenligt siitt och i enlighet med ortens sed. Mindre 
avvikelser fr[in planen fär göras. om syftet med planen inte motverka'>. 

28 * Om niigon vill bebygga en fastighet innan den gata till vilken fastig
heten har utgång blivit iordningstiilld och avloppsledning anlagts. skall han 
anordna utfartsviig och avloppsanordning friin fastigheten. Kommunen är 
skyldig att låta honom utan ersättning anviinda för iindamålet avsedd mark 
som kommunen iiger. 

29 * Ar staten viighilllare inom omrilde med detaljplan. skall vad som 
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 26 * andra stycket och 27 ~ i 
sUillet gälla staten. 

Kostnader. som föranleds a11 att gatan enligt planen byggs till ~törre 

hrcdd eller med dyrbarare utförande i övrigt iin som behövs med hänsyn 
till trafiken. skall dock betalas av kommunen. om inte regeringen hestiim
mer annat. 

30 * Kommunen skall svara for underh~1llet av gator och si1dana andra 
allmänna platser som kommunen iir huvudman för. Denna underhällsskyl
dighet best[1r även om detaljplanen för omr?1det upphiivs. 

Ar staten viigh<°tllare inom område med detaljplan. skall. med den be
griinsning som anges i 29 * andra ~tycket. staten wara fiir underhi!llet av 
allmän vi1g. 

Om underfolll av viigar llCh andra allrniinna platser med enskilda viigh[il
lare finns bestiimmelser i lagen ( 1939: 60~) lim enskilda viigar od1 anhigg
ningslagen ( 1973: 1149). 

Gatukostnader m. m. 

31 * Om kommunen i egenskap av huvudman skall anbgga eller förhiitt
ra gator och andra allmiinna platser. för kommunen besluta att kostnader 
för s~tdana ätgiirder som är avsedda att tillgodo~e ett visst områdes behov 
av allmiinna platser och av ar-ordningar som normalt hör till allmiinna 
platser skall betalas av iigarna till fastigheterna inom omr<idet. 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skiilig och riitt vis 
grund. 

Kommunen beslutar om avgrtinsningen av det omri1de inom vilket fi.ir
delning skall ske. om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna 
för fördelningen. 

32 * Om kommunen i egensk.:.p av huvudman skall anliigga eller för-biitt
ra en gata. får kommunen hesluta att kostnaden för detta skall betalas av 
iig~1rna till de fastigheter som i'.r beliig,na vid gatan. Diirvid ftir för varje 
fastighet tas ut en ersiittning som mohvarar hiilftcn av den kostnad som 

{>kli/!. ]f>-31 ~~ 



Prop. 1985/86: I 21 

bclörer r<i gatan framför fastigheten. Kostnaden för siidana anordningar 
som normalt hiir till en gata för ta~ut med lika delar av fas.tighetsiigarna. 
Kostnaden for att anliigga gatukors för tas ut med lika delar ;iv iigarna till 
fastigheterna vid gatukorset. 

Om kustnaden för att anliigga dler forhiillra gatan into: iir densamma 
iiv.:rallt. fiir kornmum:n bc"luta att kostnauen skall fördelas mellan fastig
hetsiigarna efter nagon annan skälig och rätt vis grund än som anges i första 
"tycket. 

33 * Den ersiittning som enligt ) I eller )2 ~ belöper rf1 varje fastighet 
~kall jiimkas. om de kustnader som skall ersiittas iir oskäligt hilga eller om 
de :ltgiinkr som ersiiltningen avser har en omfattning eller ett utförande 
som överstiger vad som kan anses normalt med häno;yn till den användning 
~om iir tillttten for fastigheten. 

34 * Till grund för bestämmande av ersiittning enligt 31 eller l~ ~ fi'ir 
liiggas antingen de fakti~ka kostnaderna eller på tidigare erfarenhet ~tödda 
heriikningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anlägga eller 
förbättra gator och andra allmänna platser. 

35 ~ Skyldighet för en fastighetsiigare att ersiitta kommunen kostnaderna 
för gator och andra allmänna plaher intriider niir den anläggning som 
ersiittningen avser kan för hans fastighet användas for avsett iindam{tl. 

Ersiittningsskyldigheten skall fullgöra" vid anfordran. Pii obetalt belopp 
skall betalas riinta enligt 6 ~ riintelagen ( 1975: 635) fn'm föri'allm.lagen. 

Om ersiittningsbeloppet iir betungande med hänsyn till fastighetens eko
nomiska biirkraft eller andra omständigheter. för fastighetsiigaren dock 
betala ersättningen genom avbelalningar. om godlagbar siikerhel ställs. 
Avbetalning skall ske med mins! en tiondel årligen. Pfi obetalt belopr skall 
betalas riinla enligt 5 * riintelagen pii va~ie del av ersiittningen som förfaller 
till betalning i framtiden fri'm den dag dii den första inbetalningen skall ske 
till dess ifrågavarande del av ersiittningen betalas eller riinta skall betalas 
enligt andra styi.:kel. Om betalningsvillkoren ändii blir alltför betungande 
för fast ighctsägaren. skall villkoren jiimk<ts. 

Niir skyluighet att betala ersiittning har inträtt. iir ny iigan: bunden i 
samma omfattning som tidigare iigare. Den nye iigaren svarar dock inte 
mot kommunen för si'1dan ersiittning som har förfallit till betalning före 
tilltriidesdagen . 

.36 * Innan kommunen beslutar att ko~tnader för gator och andra all
miinna rlatser skall betalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32 ~. skall 
kommunen liita utreda friigan och uppriitta det förslag som utredningen 
föranleder. Sak ägare och de bostadsriittshavare. hyresgäster och boende 
som berörs av förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt 
som kan ha ett viisentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till 
sam rad. 

Samr~1dct syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under 
samriidet bör motiven till förslaget: rlaneringsunderlag av betydelse samt 
de viktiga~te följderna av förslaget redovisas. Resultatet av samrådet och 
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i 
en samri1d<;redogörelse. 

hirslag i fr:iga om betalning av kostnader som avses i 3 I* skall ställas ut 
under minst tre vel'kor efter det att kungörelse om detla har skett p[i tid 
11i.:h siill som anges i :'i kap. 24~. Underriittelse om utst:illningcn av försla-

(> k11p. 32-36 .~{ 
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get skall dessutom i vanligt brev siindas till kända fastighetsiigare vars rätt 
berörs av förslaget. lJ nderrättels..: behöver do.:k inte sändas till den som 
skriftligen har godkänt förslaget. Under utställningstiden skall förslaget 
ätfoljas av samr{1dsredogörelsen. Efter utstiillningstidens utgiing fftr kom
munen besluta i ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 *. skall de fastighetsägare 
vars rätt berörs och som inte har godkänt förslaget. beredas tillfälle att 
yttra sig över detta. innan beslut i iirendet fattas. Förslaget skall iltföljas av 
samrådsredogörelsen. 

37 § Mark framför fastigheter som är beliigna vid torg. parker eller andra 
sådana allmänna platser. skall anses ~om gata till en bredd som motsvarar 
fem fjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta hyggnadshöjdcn 
som gällde för fastigheten när gatan uppläts till allmänt begagnande. 

38 * Vad som föreskrivs i detta kapitel om fastigheter skall tillämpas 
iiven på mark som iir samfälld för flera fastigheter. Med fastighetsägare 
avses därvid ägarna av de fastigheter som har del i samfälligheten. Är 
samfälligheten inte avsedd för bebyggelse. skall den anses bebyggd när den 
väsentligen tagits i anspråk för angivet ändamt1l. Den högsta tillåtna bygg
nadshöjden antas därvid vara medeltalet av vad som gäller för de fastighe
ter som har del i samfälligheten. 

Bestämmande av ersättning 

39 * Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 17 eller 24 ~ sK.all 
4kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4kap. H 
nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum 
under tiden från dagen tio år före den då talan om inlösen viicktcs. 

7 kap. Regionplanering 

Regionplaneorgan 

I * Behöver sådana frågor om användningen av mark- och vattcnomri\
den som angår flera kommu;1cr utredas gemensamt eller behöver flera 
kommuners översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och 
samordningsverksamhetcn inte till stånd på annat sätt. får regeringen utse 
ett regionplaneorgan. som under viss tid eller tills vidare skall ha hand om 
denna verksamhet (regionplanering). I heslutet skall regionplaneorganet~ 
huvudsakliga uppgifter anges. 

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt kommunalför
bund. Regeringen kan o.:kså förordna att de berörda kommunerna skall 
bilda ett särskilt regionplaneförbund. som skall vara regionplaneorgan. För 
ett sadant regionplancförbund skall lagen ( 19)7: 281) om kommunalför
bund tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i detta 
kapitel. 

För handläggningen av frågor om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län finns särskilda bestämmelser. 

2 * Regionplaneorgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera 
allmänt motsätter sig det. 

6 kap. 36--39 ~~
-7 kap. 1-2 ~~ 
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3 * Rc::gionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och 
fortlöp;1mlc liimna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga 
myndigheters planering. · 

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av 
den. DiirviJ .;,kall 4- 7 §§tillämpas. 

Rc::gionen omfattar Je kommuner för vilka regionplaneorganet har ut
setts. 

Regionplan 

4 * Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner. 
detaljplaner och omradesbestämmelser. Planen kan. i den mån det har 
betydelse för regionen. ange grunddragen för anviindningen av mark- och 
vattenomraden samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anlägg
ningar. 

Bestämmelserna i 4 kap. 2 § om planhandlingar och deras utformning 
samt om planbeskrivning skall tillämpas på regionplanen. Någon redovis
ning av åtgärder för att fullfölja planen behöver dock inte lämnas. 

5 § När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av 
planen upprättas. skall bestämmelserna i 4 kap. 1-10 §§ om samråd. ut
ställning. kungörande. granskningsyttrande och utlåtande tillämpas med 
den avvikelsen att utställningstiden skall vara minst tre månader. 

6 § Rc:gionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller re
gionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och upphävande 
av planen beslutas av fullmäktige. 

7 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om 
antagande. ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på 
anslagstavla enligt vad som anges i 11 §lagen ( 1957: 281) om kommunalför
bund skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med 
beslutet sändas till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen 
samt till regeringen. 

När beslutet har vunnit laga kraft skall planen sändas till länsstyrelserna 
inom regionen. 

8 § Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat från utgången 
av den i 12 kap. 5 § angivna tiden eller. om regeringen har prövat beslutet 
att anta planen. från dagen för regeringens beslut. 

Beslut att ändra eller upphäva planen gäller från den tidpunkt som anges 
i första stycket. Den ändrade planen gäller endast under den tid som 
återstår av den ursprungliga planens giltighetstid. 

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov 

Åtgärder som krä\'er b~·gglov 

Generella hesriimmefser 

§ Bygglov krävs för att 
I. uppföra byggnader. 
2. göra tillbyggnader. 
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen 

7 kap. 3-c'\ ~~
-8 kap. I ~ 
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annat iindamiil iin Jet för vilket byggnaden senast har använts eller f0r 
vilket bygglov har liimnats. 

4. göra siidana iindringar av hyggnadcr som herör konstruktionen av de 
hiirande Jelarna eller som avsevärt pi"iverkar hyggnaJernas planlösning. 

5. i hyggnadcr installera eller viisentligt iindra eldsUider. rök kanaler eller 
anordningar för ventilation. v<iltcnförsörjning eller avlopp. 

6. i byggnader installera dler viisentligt iindra hissar. 
Kravet pil bygglov för de iitgiin.lcr som anges i första stycket 4 och 'i 

gäller inte i fräga om byggnnder som tillhör staten eller landstingskommu
ner. 

I fråga om ekonomihyggnuder för jordbruk. skogsbruk eller därmed 
jiimförlig niiring inom omdden som inte omfattas av detaljplan kriivs 
bygglov endast för iitgiirder som anges i forsla stycket 3. 

I 4 och llH* finns siirskilda bestämmelser for en- eller tväbostadshus 
och för vissa byggnader avsedda for totalförsvaret. Enligt 5- 7 ~~ kan 
kommunen fiireskriva undantag frän kravet på bygglov eller liingre gi1ende 
krav. 

2 § I frilg<1 om andra anliiggningur iin hyggnader och betriiffande ;rnord
ningar krävs bygglov för att 

I. anordna nöjesparker. djurparker. idrottsplatser. skidhackar med lif
tar. campingplatser. skjutbanor. smabt1tshamnar. friluftshad. motorbanor 
och golfbanor, 

2. anordna upplag eller matcrialgiirdar. 
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana 

eller gruvdrift. 
4. inriitta fasta cisterner el;er andra fasta anordningar för hiilso- och 

miljöfarliga varor och for •'aror som kan medföra hrand eller andra olycks
händelser. 

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn. 
6. uppföra vindkraftverk om vindturbinens diamekr iir större än tv~i 

meter eller om kraftverket placeras på ett avstiind fr[in gränsen som är 
mindre iin kraftverkeh höjd över marken eller om kraftverket skall fast 
monteras på en byggnad. 

7. uppföra murar dlcr plank. 
8. anordna parkeringsplatser utomhus. 
9. väsentligt ändra anläggningar eller anordningar som avses i 1-8. 
Uygglov for att inrätta eller 'Jppföra en anordning enligt första stycket 4 

eller 5 eller för att iindra anordningen krävs inte. om anordningen är 
avsedd för endast en viss fastighets behov. Uygglov för iltgiirder enligt 
första stycket 8 hehövs inte. om det på fastigheten finns endast ett eller två 
enbostadshus eller ett tvåhl)stadshus och parkeringsplatsen ;ir av~edd llle
slutande för fastighetens hehov eller om parkeringsplatsen anl~iggs med 
stiid av viiglagen ( 1971: 9481 eller pil mark som i detaljplan har avsatts till 
gata eller väg. 

Enligt 5 ~ fiir kommunen föreskriva undantag fri111 kravet pt1 bygglov. I 
10 ~ finns siirskilda bestämmelser för vissa anliiggningar och anordningar 
avsedda for totalförsvaret. 

Siirski/Ja he.lfiimmd.1crfiir 11111rild1•11 med dcta!ip/1111 

3 ~ l onmiden med detaljplan krilvs. utiiver vad som före~krivs i I och 
2 ~*· bygglov för att 

I. färga om byggnader eller byta fasadhekbunad eller taktilckningsma
terial samt för att göra sadana iindringar av byggnauer som avsevärt 
p{1verkar byggnadens yttre utseende. 

X kap. 1-3 H 
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2. siitta upp eller v;isentligt iimlra skyltar eller ljusanordningar. 8 ka11. 3--5 ~~ 
3. uppfora. bygga till eller pii annat siitt iindra ekll!wmibyggnader för 

jordbruk. skogsbruk eller diirmed jiiinförlig niiring. ·' 
I 4 och I O ~~ finns si1rskilda bestiimmelser för en- eller t viibostadshus 

och för vissa byggnader avsedda för tntalfiirsvaret. Enligt 5 *tredje stycket 
far kpmmuncn i friiga om vissa enklare byggnader flireskriva undantag friin 
kravet pt1 bygglov enligt forsla stycket. 

s,·irskitdu hcsrii111111d1aFir 1·11- eller 11·äh11s111d.1hus 

..J ~ Hestiimmel~erna i 1-) ~~ giiller inte i ldga om nedan angivna tngiir
der betriiffande en- eller tv;lblJstad,hus llCh till dem hi.irande f"ri,t<iende 
uthus. garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader): 

I. installera eller iindra anllrdningar för \ attenf"örsi\1jning eller avlopp. 
om byggnaden skall vara ansluten till en egen anliiggning for vattenför
sö1:jning eller avll1pp. 

2. göra andra inviindiga iindringar. som inte inncbiir alt det inreds n{1gon 
ytterligare bllStad eller niigon hikal fiir handel. hantverk eller industri och 
ej heller berör konstruktionen av byggnadens biirande del<tr. ddstiider eller 
rökkanaler. 

3. fiirga om byggnader inom omriiden med detaljplan. om byggnadens 
karaktiir diirigenom inte iindras viisentligt. 

4. med mur eller plank anordna skyddade uteplaher i anslutning till 
bostadshuset. om muren eller planket inte iir högre iin I .H meter. inte 
striicker sig mer iin 3 meter ut fr<tn huset och inte placeras närmare gränsen 
irn 4.5 meter. 

5. anordna skiirmtak över s~tdana utcplaher som anges i 4 eller över 
altaner. balkonger elkr entn:er. om skiirmtaket inte itr större ;in 12 kva
dratmeter och inte striicker sig niirmare griinsen iin 4 . .'i meter. 

h. uppföra högst tvii komplerrn:ntbyggnader i omedelbar niirhet av bo
stadshu-.et. om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte iir större iin 
JO kvadratmeter. taknockshöjden inte överstiger 3 meter och byggnaderna 
inte placeras niirmare grirnsen iin 4 . .'i meter. 

Om de grannar som heriirs medger att i'1tgiirder som avses i första 
,rycket 4-fi utförs niirmare griinscn iin 4.5 meter. kr;iv' inte: bygglov. 
Anges i en detaljplan eller Pmr~idesbest;unme)<;er att byµµnader skall pla
ceras p;i ett visst ;1vstilnd fr;'in griinsen. kriivs dock alltid bygglov fiir 
(1tgiirder som avses i f"iirsta stycket fi. om de skall utföras inom det angivna 
;1vst;111det. 

Enligt h ~ får knmmunen i ett siirskilt fall föreskriva att den ätgiird som 
avses i forqa stycket-' kri1\·er bvgglnv. 

/\"0111111111w/<1 />c.1/11111111 /n·gg/onp/iÅtc11.1 011(fi1tt11i11g 

5 ~ Kommunen Lir i omrildesbestiimmelscr föreskriva att bygglov inte 
kriivs fl)r alt 

I. uppföra knmplcmenth\·ggnader. 
2. göra mindre tillbyggnader. 
3. utföra S:1dana ;itgiirder som av..,es i I~ första stvcket 4 och 5. 
4. utföra eller iindra anliiggningar eller anordningar som avses i 2 ~-
5. bygga till elle~ pii annat <itt iindra indtl'•tribyg!!nader. 
Ikstiimmelser enligt fiirsta stycket 1-4 för inte meddela~. om bygglov 

krii\ s för att tillvarata grannars intressen eller allmiinna intressen. Inte 
heller ffir sadana be~ti1mmelser meddelas betriiffandc i1tgiirder som avser 
arbetslokaler eller P~'rsnnalrum i andra byggnader i111 industribyggnader. 
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Be~Uimmelser enligt första stycket 5 för meddelas endast om yrkesinspek
tionen samt skyddsombud, skyddskommitt~ eller organisation som före
träder arbetstagarna har tillstyrkt bestiimmelserna. 

Kommunen får i detaljplan föreskriva att enklare fritidshus. kolonistu
gor och liknande byggnader på det sätt som närmare anges i planen fär 
uppföras. byggas till eller på annat ~iitt ändras utan bygglov. Om ~;\Lian 
tillstyrkan föreligger som angc-s i andra stycket tredje meningen. får kom
munen i detaljplan föreskriva att bygglov inte krävs för att på det sätt som 
närmare anges i planen bygga till eller på annat sätt ändra industribygg
nader. 

6 * Kommunen far för ett omri\de som utgiir en värdefull miljö föreskri
va att bygglov krävs för att 

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sädana iltgärder 
som avses i 3 * första stycket I, 

~. inom omriiden med detaljplan färga om en- i:ller tvåbostadshus och 
komplementbyggnader, 

3. underhålla sådan bebyggelse med siirskilt bevarandevärde som avses i 
Jkap. IH. 

Kommunen får vidare, om det finns särskilda sbl. föreskriva att bygg
lov kriivs för att inom omrt1dfn som inte omfattas av detaljplan uppföra. 
bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk. skogs
bruk eller därmed jämförlig näring. 

Föreskrift enligt första och <.1ndra styckena skall meddelas genom detalj
plan eller områdesbestämmelser. 

I fråga om byggnader som avses i I 0 * får föreskrift enligt första och 
andra styckena inte meddelas. 

7 ~ Kommunen får i områdesbestämmelser föreskriva att bygglov krävs 
för att sätta upp eller viisentligt ändra ljusanordningar inom områden som 
ligger i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för totalförsva
ret. statliga flygplatser, andra flygplatser flir allmiint bruk, kiirnreaktorer 
elkr andra kärnencrgianläggningar. 

Åtgärder som kräver rh·ningslov eller marklov 

8 * Inom omdden med detaljplan krävs rivningslov för att riv~ byggna
der eller delar av byggnader, om inte annat har bestämts i planen. 

Kommunen får i områdesbestämmelser föreskriva att rivningslov krävs 
för att riva byggnader eller deLtr av byggnader. 

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av 
byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock föreskriva 
att rivningslov krävs för sådana åtgärder. 

9 * Inom områden med detdjplan krävs. om inte annat har bestämts i 
planen. marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för 
tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge 
för markytan anges i planen. krävs dock inte marklov för all höja eller 
siinka markytan till denna nivå. 

Kommunen får i detaljplan föreskriva att marklov kriivs för triidfällning 
eller skogsplantering. 

Kommunen får i områdesbestämmelser föreskriva att marklov krävs för 
schaktning. fyllning. trädfällning eller skogsplantering inom omriiden som 
är avsedda för bebyggelse eller inom omriiden som ligger i närheten av 
befintliga eller planerade anlä~~gningar för totalförsvaret. statliga llygplat-

8 kap. 5-9 ~~ 
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ser. andra flygplatser för allmänt bruk. kiirnreaktorer. andra kiirnenergian
l;iggningar eller andra anläggningar som kriiver ett skydd>-- eller siikerhets-
omr<'1de. ;.:' 

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m. m. 

IO * Bestimmelserna om bygglt>V. rivningslov och marklov gäller inte 
t1tgärder med byggnader. andra anläggningar eller anordningar som är 
avsedda för totalförsvaret 01:h som är av hemlig natur. Sådana åtgärder 
skall föregås av samråd med länsstyrelsen. som p[i Wmpligt sätt skall 
underrätta kommunen om åtgärderna och var de skall utföras. 

Förutsättningar för hw 

Bvgg/01· 

11 * Amökningar om bygglov för i\tgärder inom områden med detaljplan 
skall bifallas om 

I. ätgiirden inte: strider mot detaljplanen. varvid det förhållandet att 
gennmförandetiden löpt ut inte utgör hinder mot att bygglov lämnas. 

2. den fastighet och den byggnad p<i vilken atgärden skall utföras stäm
mer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för 
omddet. och 

3. iitgiirden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 
Om fastigheten inte stiimmer överens med fastighetsplanen och om 

ansökningen kommer in före utgfingen av genomförandetiden för detalj
planen. skall sökanden föreläggas att inom vis<> tid visa att ansökan om 
fiirrättning gjorts för att genomföra den fastighetsindelning. som förutsätts 
i fastighetsplanen. 

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I * första 
'>tycket 4-h och sådana yttre åtgärder p<°1 byggnader som anges i 3 * första 
stycket I skall hygglov lämnas även om förutsiittningarna i första stycket 2 
inte: är uppfyllda. 

Även om förutsättningarna i for~ta stycket är uppfyllda. får bygglov till 
iltgiirder p;I mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 
iindamiil lämnas endast om ändamiilet iir närmare angivet i planen. 

Bygglov får liimnas till åtgärder som innehiir mindre avvikelser frftn 
detaljplanen el kr fastighet splancn. om avvikelserna iir förenliga med syftet 
med planen. 

12 ~ 1\nsöknin!'-ar om bygglov för ;itgärder inom omr~ldcn som inte om
fattas av detaljplan skall bifallas om i1tgärden 

I. uppt"ylkr kravc:n i 2 kap .. 
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning pä grund av bcstiimmelserna i 

.'i kap. I~-
:;. inte -;trider mot omriidesbestiimmd-;er och 
4. kan antas uppfylla kraven i .~kap. 
8..::triiffandc en- eller tvähnstadshus sk .. ;; ansökningar om bygglov till 

kornplettcringsiitgiirder som anges i I)* hifallas. om i1tgiirdcn uppfyller 
kran::n i första stycket 4 och inte strider mot ~<'tdana ornriidcsbestiirnrnclser 
.,om anges i :'i kap. I h ~ .I eller 4. 

Bc-,Uimmeberna i andra -;tycket g:iller iivcn andra byggnader iin en- eller 
tv:

0

1hnstad..;hus. um ansiikningen avser -;iidana inre iitgiirder i byggnader 
-,om ange'> i I *första stycket 4-6. sådana yttre ihgiirder p:i byggnader som 

8 kap. 9-12 ~-~ 
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anges i 3 ~ första stycket I eller undcrhall.'ii'1tgiirder pa siidana byggnader 
som avses i Jkap. 12~. 

Hygglov f{ir liimnas till i1t~:iirder som innebiir mindre av\'ikelser från 
omrildesbcstiimmelser. om a\·vikelserna iir fiirenliga med syftet med be
stiimmelserna. 

U * Med kompletteringsC1tgärdcr avses att 
I. uppföra komplcmcnthyggnader. 
2. göra mindre tillbyggnader. 
J. utffira s?1dana inre ätgiirder i byggnader som angö i I* första sty..:ket 

4-6 lich sfidana yttre iitgärder pi[ byggnader som anges i J * första 
styckd I. 

4. utföra underhidlsi'1tgiirdcr pi\ ;.;!dana byggnader ~om avses i J ka;.i. 
12 ~. 

14 * Kan bygglov inte lämnas p{\ grund av bestiimmclserna i 11 eller 12 ~. 
får bygglo\' för tillfällig iitgiird liimna-.;. om sökanden hcgiir det. S(1dant lov 
skal\ famnas. om den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplanebesi;im
melse om tillfällig anviindning av byggnad eller mark. 

I ett bygglov som avses i rcrsta stycket får medges att en byggnad cller 
annan anliiggning uppförs. hyggs till eller i övrigt ändras och att en bygg
nads eller en hyggnadsdels <:.nvi111dning ändras. Lovet skall liimnas fiir 
högst tio <'ir. Tiden kan p~i sökandens begiiran förliinga'i med högst fem iir i 
'iiinder. Den sammanlagda tid1~n får dock inte översti!!a tjugo t1r. 

15 * Om bygglov har vägrats till en viss iitgiird p{i grund av att tillstiind 
till expropriation har lämnats och tillst;\ndet har upphört att gälla. far en ny 
ansökan om byggllw till i!tgtirden inte avsltis pil samma grund förriin tio ilr 
har förilutit fr(m den dag d[1 det första tillst[indct till expropriation mcdde
lades. 

Ril'l1i11gs/01· och 111ar/.:lor 

16 * Ansökningar om rivningslov skull bifallas. om inte byggnaden eller 
hyggnadsdelen behövs för bostadsförsi1r:jningcn eller hör bevaras pä grund 
av byggnadens eller bchyggclsens historiska. kulturhistoriska. mil.iömiis
siga eller konstnärliga viirde. 

17 * Om upprustningsåltiggande enligt 2 ~ hostadssaneringslagen 
11973: 'i)\) har meddelah och :iliiggandet inte har förfallit. far rivningslov 
inte bmnas for den hyggnad S•Jm avses med illiiggandet. 

Rivningslov for inte heller liimmis för sf1dana byggnader som avses i 
J kap. I:'.* 01.:h som omfallas av skyddshestiimmcber i en detaljplan eller i 
omri1deshesti1mmelser. 

18 * Ansiikningar om marklov skall hifallas om den sökta :ttgiirdcn inte 
I. strider mot detaljplan elkr omr{1deshe~tiimmelser. 
2. förhindrar eller forsviirar det berörda omr{1dcts anviindning f1)r hchyg

gclsc. 
3. medför oliigenheter för anviindningen av ~fidana försvar<;anWggningar 

eller andra anliii;gningar som ;;vses i 9 ~ tredje ~tycket. 
4. i annat fall medför störningar för omgivnini;cn. 
Marklov Lir Umnas till {ltgärckr som inneh:1r mindre <tvvikel~er frcin 

detaljplan eller omr{1deshe<;tiimmelscr. om avvikel-.erna iir förcnlig~1 mcd 
-.yf\i:t mcd planen eller bcstiirr.mel..,crna. 

N kap. 12-/N (~ 
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Handläggningen av lovarcndcn 

< ic111'n'//11 hl'stii111111<'i.1a 

29 

19 * Byggnadsniimnden prövar ansiikningar om byggiov'. rivningslov 
och marklov. 

1\nsiikningar Pm kl\· skall göras hos niimnden. Ansökningarna skall vara 
skriftliga. lktr;iffamle rnkla {1tgiirder far an-;ökan dock göras muntligen. 

lkstiimmelser om prövning av bygglov eller marklov utan ansiikan finns 
i I 0 kap. 19 * andra -;tycket. 

20 ~ Ni1r an-;ökan görs. skall de ritningar. beskrivningar och uppgifter i 
övrigt bmnas in som behövs för prövningen. 

Ar ansiikningshandlingarna \)fullstiindiga. fi\r byggnadsniimnden fiireliig
ga sökanden att avhjiilpa bristerna inom l'n viss tid. Följs inte föreliiggan
det. far ;irendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. 

Följs inte ell föreliiggande enligt 11 ~andra stycket. för iirendet avgöras i 
befintligt skick. 

Föreliigganden som avse-., i andra och tredje ...iyckena skall innehålla en 
upplysning om verkan av att fiin:liiggandet inte följs. 

21 ~ Även om en ;itgiird med byggnader. andra anliiggningar. anordning
ar eller mark inte kriiver lov enligt 1-9 ~~.skall byggnadsnämnden. om det 
beg;irs. pröva friigan lHTI lov till ätgiirden. 

Restiimmelserna i denna lag om lov skall tilliimpas i iirenden enligt första 
stycket. 

22 * Innan lov liimnas. skall byggnadsniimnden genom underriittelse be
reda kända sabp1re och Je kiinda bostadsriittshavare. hyrcsgiister och 
t>oemk <;11m herörs samt siidan känd organisation eller förening som ange-; 
i 5 kap. 25 * första stycket 2 tillfälle att yllra sig över ansökningen. om 
iitgiirden 

I. innebiir en avvikelse friin detaljplan eller omr{idesbesti11nmelser eller 
2. skall utföras i .:tt omr;lde som inte omfattas av detaljplan 11eh i'itgiirden 

inte iir en komplcllerings.ltgiird nch inte heller iir reglerad i omriideshe
stiirnme I ser. 

I det fall som avses i 5 kap. 2_~ ~ tredje stycket fiirsta meningen för 
underriittche ske genom kungiirelst: i ortstidning. 

,\renden om lov fru· inte avgoras utan att sökanden underriittats om Jet 
som tillflir"h iirendet genom andra im honom s.iiilv och tillfiillc beretts 
honom att yttra sig iwn det. ByggnadsniimnJen for dock avgöra ett iirende 
utan att -;i1 skett. l)m det ;ir uppenbart onödigt att siikanden yttrar sig. 

23 * fkgiirs tillsti111d att cxpmpriera den hyggnad eller mark som en 
ansökan om lo\' a\·ser eller pitbörja~ arhete for att anta. ändra eller upphil
va detaJ.iplan. lHnr;idesbestiimmelser eller fastighl·tsplan som beriir hygg
nadt:n eller marken. Lir hvggnadsntimnden besluta om anst:111d med avgö
randet om kl\' till des-; att iirendet 11m expropriationqillst{indet avgjorts 
eller planarbetet a\·slutats. Om kl1mmunen inte avgjort planiirendet inom 
tv~i itr rr;in det att an-;iikningen ll!l1 lov kom in till hyggnadsniimnden. skall 
dock ansiikningen avgiiras utan driiismi11. 

2..J * Begiirs upprustningsiili1ggande enligt bostadssaneringslagen 
1 i 9"'.'>: 5.~ 11 betriiffande den byggnad som en ansökan om rivning,Jov avser. 

8 kap. 19-l..I ~~ 
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~kall byggnadsnämnden hesluta om anstiind med avgörandet om lov till 
dess att ärendet om upprustningså\iiggandc1 avgjort'>. 

25 * Om hyggnadsniimnden finner anledning anta att en <'itgiird ~om 
kriivcr lov fordrar tillstilnd även av mlgon annan myndighet. skall nämnden 
upplysa sökanden om detta. 

26 * Beslut varigenom ett iin!nde om lov avgörs. ~kall innehälla skiilen 
till heslutet i enlighet med vad som föreskrivs i 17 ~ förvaltningslagen 
( 1971: 290). 

Beslut varigenom lov lämnas. skall ange 
I. lovets giltighetstid. 
2. de anmiilningar och hesik1ningar som behövs för tillsyn och kontroll 

enligt 9 kap. rn:h 
.3. de villkor och upplysningar i övrigt som hehövs. 

27 * Sökanden och den som har heretts tillfälle att yttra sig enligt 22 * 
och som inte fått sina synpunkt~r tillgodosedda skall av byggnadsnämnden 
omedelbart underrättas om innehållet i beslut varigenom ett ärende om lov 
avgörs. Är det uppenbart att beslutet gc'ir honom emot, skall han även 
underrättas om vad han har att iaktta vid överklagande av beslutet och om 
skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan handling. Under
riittelsc får ske genom delgivning. 

I det fall som avses i 5 kap. 2:i * tredje stycket första meningen fftr 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. Sökanden skall dock 
alltid underrättas enligt första stycket. 

28 * Om förordnande enligt 12 kap. 4* meddelats. skall byggnadsnämn
den genast sända sadana heshn om lov och förhandsbesked som omfattas 
av förordnandet till länsstyrelsen. 

Siirs/.;i/dll he.1tiimmelser om hygi,:lm· 

29 * Byggnadsn;lmndcn rnr anpassa sin granskning av ritningar och övri
ga handlingar till den sökta åtg~n.lcns art och omfattning och till hyggher
rens kvalifikationer. 

N;imnden skall i beslutet om hygglov faststillla de ritningar och i.ivriga 
handlingar som har legat till grund för lovet. N;imnden 5kall godta typgod
kända material. konstruktioner och anordningar i de avseenden som typ
godkännandet gäller. 

I hcslutet om hygglov eller srnare kan nämnden bestiimma att konstruk
tionshandlingar och andra handlingar skall ges in till niimnden innan arhe
tena påbörjas. Sådana handlingar skall granskas av niimnden. Hyggherren 
skall underriittas om resultatet av granskningen. 

I beslutet om bygglov kan niimnden även bestämma att handlingar som 
beskriver byggnaden i färdigstiillt skick skall ges in till niimnden. niir 
arbetena har avslutats. 

JO * Bygglov som avser arhetslokaler eller personalrum för verksam
heter där arbetstagare skall utföra arhete för arhctsgivares räkning för 
liimnas endast om 

I. yrkesinspektionen har yttrnt sig över ätg~irdcns li1mplighet frän arbets
miljösynpunkt och 

2. orn det av vttrandet framgiir att skyddsombud. skyddskommitte eller 

8 kaf'· 24-30 H 
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organisation som företräder arbetstagarna har fött tillfälle att yttra sig över 
an-,ökningcn. . . 

· Första stycket 2 giillcr endasi 1)in det är känt för vilket sl~ig av verksam
het arhctslokalen iir avsedd. 

Bygglov som avser hyggnader med tillfälliga personalhostäder för sam
manlagt minst tio boende far lämnas endast om organisation som företrii
der arbt:tstagarna har fått tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

31 * Om en organisation av hyresgiister motsiitter sig alt sådana åtgiirder 
som avse~ i 2 a § andra stycket bostadssaneringslagen ( 1973: 531) vidtas. 
far hygglov Himnas endast om hyresnitmnden medger det. 

32 * I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte får 
p?1hörjas forriin fastighetsägaren har betalat ersättning för gator eller andra 
allmiinna platser eller ställt säkerhet för ersättningen. 

Om bygglov eller marklov meddelas till en åtgiird som redan har utförts. 
fiir i beslutet om lov föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det 
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken ändring
armt skall vara utförda. 

Giltighetstiden för lm· 

.H * Bygglov. rivningslov och marklov upphör att gälla. om åtgärden 
inte har påbörjats inom tv<I år och av-,lutats inom fem iir från dagen för 
beslutet om lov. 

Bestämmelser om bygglov för tillfälliga åtgärder finns i 14 *. 

Förhandsbesked 

34 * På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en 
i1tgärd som kräver bygglov kan tillåtas pil den avsedda platsen. 

Meddelas det sökta tillståndet. skall nämnden bestiimma en viss tid frtrn 
dagen för beslutet. högst två år. inom vilken ansökan om bygglov skall 
göras samt föreskriva de villkor i övrigt som behövs. Tillståndet är bin
dande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom den bestämda 
tiden. 

Görs inte ansökan om bygglov inom den bestämda tiden. upphör tillstiin
det alt giilla. I beslutet om förhandsbesked skall ta~ in en upplysning om 
detta. Sökanden skall också upplysas om att tillståndet inte medför rätt att 
påbörja den sökta iitgärden. 

Bestiimmelserna i 19-23 samt 25- 28 ** skall tilliimpas i frfiga om för
handsbesked. 

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn och besiktning 

I * Den som for egen räkning utför eller läter utföra byggnads-. rivnings
eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt be
stiimmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller besltit som har medde
lats med stöd av dessa bestämmelser. Han skall vidare se till att kontroll 
och provning utförs i tillriicklig omfattning. 

2 * Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet s~i att personer 
och egendom inte skadas och sii att minsta möjliga obehag uppkommer. 

8 kap. 30-34 .~.9-
-9 kap. 1-1 ~.~ 
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3 * För arbeten som kr~iver kiv skall 1kt finnas en :.111.,Yarig arbetsk1bre 
s11m har utsetts av byggherrcn. Om arhetena i.ir av mindre 11rnfattning. kan 
dock hyggnadsniimndcn hestarnma att ansvarig arbetsledare inte skall 
uhes. För skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arhetskdare uhö. 

En av dem skall samordna deras urrgifter. 
Till ans\·aril,! arbetsledare för 1.Jtses endast den som har fatt !,!Odkiinnandc 

I rik-ibchiirighet l av den myndighet som regeringen bestiimmer elh:r den 
s11111 byggnadsniimndcn glidbnner for ett visst arbete. Riksbehörighct for 
meddelas för visst slag av arbet·~ oeh for bcgriin.,as till viss tid. 

[kn ansvarige arbehledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över 
arbetena sil all de utförs pi"i före.;krivet sätt. Han skall vara niirvarande vid 
byggnadsniimndens böiktningar. 

Om byggnad-.niimrnkn finner all den ansvarige arbetsledaren har i1sido
>all sina skyldiµheter. fär nämnden la ifriir1 honom ledningen av arbetet. 
Om han grovt har ~t'>idosatt ~ina skyldigheter. kan niimnden besluta att han 
under vis' tid inte for vara ansv,1rig arbetsledare inom kommunen. Ni1mn
den skall anmilia s{1dana beslut till den myndighet som avses i andra 
'>tycket. Om en ansvarig arbetsledare med riksbehörighet grovt har i'tsido
satt sina ~kyldigheter. far mvndigheten aterkalla godkiinnandet av lwnom . 

.i * Niir en hyggnad eller annan anl:iggning skall uppföras. bygga-. till 
eller ri1 annat siitt iimlra-. eller niir den -.kall rivas och i\tgiirden krii\·er 
bygglov eller rivningslov. sbll den ansvarige arhetsledaren göra anmiilan 
till hyggnadsnämnden innan ar'.:Jetena p{1hö1ja; oeh niir de har slutförts. 
Om ansvarig arbetsledare inte har blivit utsedd. skall anmiilningarna göras 
av h\·ggherren. Niimnden frir m~Jgc befrielse helt eller delvi'> friin anmiil
ningsskyldigheten. 

Utöver vad som foljer av första -.tycket skall anmiilan göras vid de 
tillfiillen som byggnad-.niirnnden be-.tiimmer i beslutet om lo\. 

5 * ~i1r till byggnadsniimnden har inkommit en <tnmiilan enligt 4 ~ f(irsta 
st\·cket att en byµgnad skall uppföras eller byggas till eller att annan 
anliiggning -.kall utföras eller viisentligt iindras. skall niirnnden skyndsamt 
bt:t ut'>taka byggnaden. tillbyggnaden eller anliiggningen och utmiirka dess 
höjdliiµe. om detta itr motiverat med hiinsyn till fiirht1llandena pii plahen 
och lllthtiindigheterna i iinigt. Ar byggnaden eller anliiggningen till sitt 
liige direkt beroende av griinsen mot en grannes faqighet. skall grannen 
kallas till uhtakningen. 

6 * Hyggnadsnimrnden skall i erforderlig utstriickning besikta arbeten 
som kriiver bygglov. Slutbesiktninµ skall µöras. om dt'I inte iir uppenbart 
onödigt. och skall alltid göras. om bygµherrcn eller \Tkesinspekti1H1cn 
hegiir det. Skall en byggnad besiktas a\ n;\gon annan m\ ndighet iin niimn
den. skall niimnden verka för att dL·n besiktningen r•i ett li1mpligt siitt 
-.anwrdnas med niimndem besiktningar. 

Bygf!r.ad,niimndt·n far. lllll byggnaders och andra anliiggningars egen
skaper och funktioner inte r~i en enkdt siitt k:1n iakttas 1.h.:h bedi.ima' \Id 
niimndcns besiktningar. begiira all byggherren skall förete bevis av sak
kunnig lim att egenskaperna och funktionerna uppfyller Kr<i\'en i .~ kap. 

Hyggnadsniunnden skall utfiirda skriftligt bevi, ö\·er vad som flirek1.1111-
mit vid niimndens besiktningar. 
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JO kap. Paföljckr och ingripanden vid ön•rträdelser m. m. 

Inledande hcstiimmdscr ·::' 

I * Byggnadsniimnde11 skall ta upp rr;·igan llm p;ifiiljd ellcr ingripande 
enligt detta kapitel si1 snart det llnns anlcd11ing att ;inta alt en iivertriiddse 
har skett ;1v h1.:sliimm..:lserna nm bvggamk i denn;1 lag ellcr ;1v n;igon 
fiircskrift L'iler nilgot beslut som har meddelah med stöda\ dessa hestiim
mehn. 

Nitr en ;\tgiird som kriiver bygglov. rivningslll\ eller marklt•V har vidta
)!its utan kl\. skall hyggn;1dsniimnden se till all det sorn har 11tförts blir 
1 md;1nri.ljt eller p:t annat sitt! riittat. om inte lo\· till iitgitrden meddelas i 
eth-rhand. 

1 * Om n[ignn hegiir det. skall hyggnadsni1111nden liimna skriftlig 11pplys
ning <Hll liet betriillande en viss byggn;td. annan anliiggning L'ilcr arwrdning 
ilar \"idtagits n~igun ;itgiird som föranleder ingrrpande enligt dl'lla kapitel. 

Fiirhud att fortsiitta hnignadsarbetcn m. m. 

_, * Ryggnadsniirnnden f:'tr forbjuda att elt visst b~·ggnads-. rirnings- eller 
mark<trbete eller en viss ;[tgiird fortsiills. lllll det iir uppenbart all arbetet 
eller ;11giirdcn :;trider mol denna l<tg eller mol ni1gon fön:skrift eller ni1got 
hesl1ll spm har meddelats med stöd av lagen. 

Ar' det uppenbart att elt arbete eller en ;\tgiird som avses i forsla stycket 
iivenlyrar en byggnads hilllfasthet eller medför fara for miinniskors liv eller 
hiils.1. sbll niinrnden förbjuda att arbetet eller i1tg;irdcn fortsiith. ii\·en om 
d..: \\irut<ittningar "l'm anges i första styeket int<.: f\irdigger. 

f'(1rbud enligt första eller andra stycket far förenas med vite. 
Bc.:slut enligt denna paragraf g<iller omedelbart. 

.-\,·gifter 

~ * Utför n;igon utan lov en iltg:ird som kriiver bygglllv. rivningslo\· eller 
marklov. skall byggnadsavgift tas 111. 

B)t~gnadsavgil"tt.:n skall bestiimma' till ett beilipp sori1 nwtwarar fyra 
;;anger den ~1vg.ift -;om ..:n\ig.t 1·,1xa. fa~tsb\\d med sti)d a\' l 1 kap. S ~-skulle 
ha b.:talats um lo\· till samma :ltg;ird lwde meddelats. Rvg!,!nadsavgiften 
.,kall dock best~tmmas till minst :'il)\) krunor. Niir avgiften hesti1ms p;i 
;;rundval ;1v ta\an. skall h:insyn inte tas till 'i1dana hlijningar eller siink
ningar av 1wrmalbell1ppd '''m enligt ta\an ur,ak;is a\ umsU111dighL·tern;i i 
det <irskilda fallet. l-Linsyn skall inte heller ta-. till hel,1pp 'lHll avser 
kustnader för nvbyggnadskarta. utstakning eller lageskonlrtill av bvggnad 
1:ller andra miitningstekni-;ka iitgiirder. 

Ar livertriidelsen ringa. f:1r byggnadsa\'giftL·n hestiimmas till ett l:igre 
bek•rP iin som fiiljer a\· andra styeket eller helt dterge..,. 

:' * Byggnadsavgift skall inte ta-; ut. nrn riittelse sker innan friigan om 
p;'1flil_id eller ingripande enligt detla kapitel tas 11pp till (l\·erliiggning vid 
samnwntr;ide med bvggnadsniirnnden. Byggnadsavgift skall inte heller tas 
.rt. orn i1tgiirden a\·sn rivning av en byggnad oeh rivningen har företagih 

I. med stöd av h1g eller <t1man f\.irfaltning eller <11111ars v;1ri1 nödviindig rnr 
att a1·,·ii1:ia eller begriirha omfattande sk;1da pit annan egendom eller 

~- diirfor att byggnaden till viisentlig del halk skadah genllm eld-;v;1da 
eller n:1gon annan liknande hiindelse. 

~ /<i/,_1</11g1·11 / 1185.-Sfi. I .10111/. Nr I 
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(1 * Siirskild avgift skall tas ut om. i andra fall iin som avses i 4 * första 
stycket. en övertriidclse sker genom att 

I. arhell: utförs utan ansvarig arhetsledare i strid mot hestiimmelserna i 
9kap. H. 

2. nfigon 11ntkrlt1ter alt göm s[idana anmiilningar till hyggnadsniimnden 
som avses i 9 kar. 4 *eller 

1. arbete utfiirs i strid nwt någt1t heslut som hyggnadsniimnden har 
meddelat enligt denna lag. 

Den siirskilda avgiften skall bestiimmas till minst 200 och högst I 000 
krl1nor. Är övertriidelsen ringa. hehöver niigon avgift inte tas ut. 

7 * I sådana fall som avses i L:. *första stycket skall förutom hyggnadsav
gift iiven tilläggsavgift tas ut. lFTI åtgärden innehär att 

I. en hyggnad urrförs. 
2. en tillbyggnad görs. 
1. en hyggnad helt eller till vis~ del tas i ansrråk eller inreds för ett 

viisentligen annat ändamttl än det för vilket hyggnaden eller hyggnadsdelen 
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnat~ eller 

4. en byggnad rivs. 
Tilliiggsavgift skall inte tas ut i de fall st1m angcs i 5 ~- Tilliiggsavgift skall 

intc heller tas ut. om den olovliga åtgilrden omfattar ett utrymme vars 
bruttoarea inte överstiger tio k·1adratmeter. 

Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor 
for varje kvadratmeter hruttoarea som åtgärden har omfattat. När hrut
toarean beriiknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestiimmas till ett Higre belopp än som följer av tredje 
stycket eller helt efterges. om föreläggande om rättelse har meddelats 
enligt 14 ~. om riittelse har skett genom handräckning eller pii annat sält 
eller om det annars finns siirskilda skäl. 

8 ~ Frägor om hyggnadsavgift och si1rskild avgift prövas av byggnads
niimndcn. 

Finner hyggnadsnämnclen att förutsiittningar föreligger all ta ut tilläggs
avgift pit grund av hestiimmelserna i 7 * första och andra ~tyckena. skall 
niimnden anmäla förh<illandet till allmän åklagare. 

Frågor om tilliiggsavgift prövas av allmän domstol på talan av åklagaren. 
Talan för väckas endast om byggnadsnämnden har gjorl anmälan enlig! 
andra stycke!. I fr{iga om sädan talan tilliimpas besti-immelserna i riitte
giingsbalken om åtal för brott p:'I vilket inte kan följa svårare straff än bötcr 
och om kvarstad i brottmiil. 

9 ~ Byggnadsavgiften skall tas ut av den som niir iivertriidelscn begicks 
var iigare av den fastighet. byggnad. anläggning eller anordning som den 
olovliga åtgärden avsåg. Den ~;ärskilda avgiften skall tas ut av den som 
begick överträdelsen. 

Tillägg~avgiften skall tas ut av 
I. dcn som när överträdelsen begicks var ägare av den hyggnad som den 

olovliga åtgärden avsåg. 
2. den som begick överträdelsen. 
) . den i vars ställe denne var. 
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen. 

JO kap. 6-9 ~-~ 
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JO * Var tvli eller flera iigare av den fastighet. byggnad. anliiggning eller 
anordning som den olovliga <'ttgärden avsål,!. svarar de solidariskt för hygg
nadsavgift och tilliiggsavgift som piifi.1rs dem i deras egensk<ip av ägare. 

11 * Om det finns särskilda sk:il. får liinsstyrelscn nedsätta eller helt 
d'terge byggnadsavgift eller särskild avgift som hyggnadsnänmden har 
beslutat. Frågor om nedsiittning eller eftergift prövas efter besviir enligt 
13 kap. 2 ~ över nämndens beslut. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

12 * Tingsriitten för meddela handräckning st1 att riittelsc sker när n<lgon 
I. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller 

marklov. 
2. har vidtagit en iitgiird med stöd av bygglov. rivningslov eller marklov. 

om lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga 
kraft. 

3. i annat fall än som avses i I har vidtagit en åtgärd som strider mot 
denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats 
med stöd av lagen. 

4. har underlföit att utföra arbete eller vidta en atgärd som har förelagts 
honllm enligt 15*. 16~ första stycket eller IH. 

13 * Ansökningar om handräckning för göras av byggnadsniimnden. Be
stiimmelser om siidan handriickning finns i 17 * handräckningslagen 
( 198 I : 84 7). 

14 * I de fall som avses i 12 ~ 1-) får byggnadsniimnden. i stället för att 
ansöka om handräckning. förelägga ägaren av den fastighet, byggnad. 
anliiggning eller anordning ~om fd1gan gäller att inom viss tid vidta riittelse. 
Följs inte föreläggandet. får byggnadsnämnden begära handriickning. 

Avser ett föreliiggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts 
utan bygglov. där s<ldant kriivs. får hyggnadsniimnden i fördäggandet 
förbjuda att ;itgärden ilter utförs. 

Beviljas bygglov. rivningslov eller marklov efter dei ait föreliiggande har 
meddelats. upphör föreläggandet att gälla. 

15 * Om nägon underliiter att utföra arbete eller vidta nilgon annan 
åtgiird som äligger honom enligt denna lag eller enligt någon förökrift eller 
något b..:slut -;om har meddelats med stöd av lagen. får byggnadsnämnden 
förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. 

16 * Om en byggnad. annan anläggning eller anordning är förfallen eller 
um den är skadad till väsentlig del rn.:h inte sätts i stitnd inom ~kälig tid. far 
byggnadsnämnden föreliigga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. 
anliiggningen eller anordningen. 

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan iiventyra 
siikerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den. får 
hyggnadsniimnden förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. 
Förbudet far allt efter omständigheterna riktas mot ägaren. mot den som 
har nyttjandcriitt till egendomen eller mot blida. 

Beslut om anviindningsfiirhud giiller omedelbart och till dess byggnads
niimnden hestiimmer annat. 

/() /.:.11p. 10-16 ~~ 
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17 * Om en hyggnad. annan anliiggning eller anordning inom ornn'tde /Il /.:up. 17-21 H 
med 1.ktaljrlan har kommit att medföra stora oliigenheter för trafiksiikerhe-
ten p<t grund av att förhållandena har ändrats. får byggnadsnämnden före-
liigga ägaren att ta hort den eller att vidta m'igon annan {itgiird med den. 
Betriiffande hyggnader far dock s{tdant föreläggande meddelas endast om 
hyggnaden kan flyttas utan sv;~.righet eller iir av ringa viirde. 

Inom nmräden med detaljp:an för hyggnadsniirnnden. om det behövs 
med hiinsyn till trafiksiikerhcten. fördi1gga iigarcn av en fastighet eller en 
byggnad att anordna stängsel eller iindra utfart eller annan utg~ing mot 
gator eller viigar. 

Om en hyggnad. annan anhiggning eller anordning för industriändam(\I 
inte liingre anviinds. får byggnadsnämnden förelägga iigaren att anordna 
stiingsel kring den. om det hehövs till skydd mot olycksfall. 

18 * ftireli.iggandc enligt I H första stycket. 15 ~- 16 ~ första stycket eller 
17 ~ far förena-; med vite eller med föreo;krift att åtgiirdcn. om föreliigg.an
dct inte följs. kan komma att utföras genom byggnadsnämnden~ försorg pii 
den försumliges bekostnad. Förhud enligt 14 *andra stycket och 16 ~andra 
stycket för l"iin:n<.1s med vite. 

f-'liljs inte ett föreläggande snm innehiir att iltgärden kan utföras genom 
hyggnadsniimndens försorg, skall niimnden, om det inte finns skäl till 
annat. hes luta all iitgiirden ska: I utföras och hur det skall ske. Diirvid skall 
niimnden se till att nskiiliga kostnader inte uppstiir. 

I heslut om föreläggande enligt första stycket eller heslut enligt andra 
stycket för fl.irordnas att heslutet skall gälla omedelbart. 

Kronofogdemyndigheten skall liimna det hitriide som behövs for att 
beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras. 

19 * Har en fttgiird som kriiva hygglov. rivningskw eller marklov vidta
gits utan sf1dant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas 
till iitg~irden. skall byggnadsnämnden. innan handriickning begiirs eller 
forel~iggande meddelas. hereda iigarcn tillfälle att inom viss tid ansöka om 
lov. 

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid. för hyggnadsnämnden 
trots detta priiva frågan om iov till åtgiirden. Niimnden fiir diirvid pa 
ägarens hckostnad !äta uprriitta de ritningar och heskrivningar samt företa 
de {1tgfada i övrigt som ~ir nödvändiga for prövningen av ärendet. 

20 * Finner hyggnadsniimndc;-n att det föreligger brister i fråga om under
h;lllet av en byggnad eller annan anHiggning. fftr mimnden uprdra iH en 
sakkunnig person att pä ägarens bekostnad utreda behovet av underhälls
~itgärder. 

Verkan a\' föreläggande i vissa fall m. m. 

21 * Har ett föreliiggande enligt 14 * första stycket. 15 *· lo* första 
stycket eller 17* eller ett förhud enligt 14 * andra stycket eller 16 * andra 
stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet och 
övcrg{1r iiganderätten till fastigheten till ny iigare. gäller föreläggandet eller 
förhudct i stället mot denne. Har i förliiggamkt eller förbudet utsath 
löpande vite enligt 4* lagen ( 1985: ::!06) om viten och har fastigheten 
överlåtits genom köp. byte eller gf1va. giillcr vitet mot den nye ägaren 
räknat friin tidpunkten för iiganderi1ttsövcrgången. under förutstittning att 
anteckning om vitesföreläggandet dessförinnan gjorts enligt 22 *· Löpande 
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vite som avser viss period fiir endast tas ut av den snm var iigare vid 
periodens hiir:jan. Annat vite gäller inte mot den nye ägaren. men hygg-
nadsniimnden fi'ir sätta ut vite for denne. ·· · 

första stycket gäller iiven när ett föreläggande eller förbud hur medde
lats niigon i egenskap av tllmträttshavare eller d_iest som ägare av en 
hyggnad pt1 mark som tillhör niigon annan. Vad som siigs om löpande vite 
gliller dock endast i fråga om föreläggande eller förhud som har meddelats 
nilgon i egenskap av tomträttshavare. 

I ärenden l)m föreläggande eller förhud som anges i första eller andra 
stycket skall bestämmelserna i rättegångsbalken om verkan av att tviste
föremålet överhlts och om tredje mans deltagande i riitteg~ing tillämpas. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

22 * Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som 
avses i 2 I * skall genast siinda sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsboken eller tomtsri"tttsboken. Har i föreliiggandet 
eller förbudet utsatts löpande vite. skall även detta antecknas. lnskriv
ningsmyndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den som 
senast har sökt lagfart elkr inskrivning av förvärv av tomträtt om anteck
ningen. om denne inte iir föreläggandets eller förbudets adressat. 

23 * Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 
22 *·skall byggnadsnämnden genast anmiila det till inskrivningsmyndighe
ten för motsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller 
förhud upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla. eller 
har föreläggandet följts, skall byggnadsnämnden. så snart nämnden har fått 
vetskap om detta. anmäla förhållandet till inskrivningsmyndighcten för 
anteckning. 

24 ~ Gör inte byggnadsniimnden anmälan i de fall som avses i 23 ~- skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan. om någon vars rätt berörs ansöker om 
det. 

ÖHiga bestämmelser 

25 * Överlåts egendom på vilken har utförts en åtgärd som avses i 4 § 
första ~tycket. mot ersättning och skall rättelse vidtas på grund av beslut 
enligt detta kapitel. sk<1ll 4 kap. 12 ~jordabalken tillämpas, om inte överlii
taren vid överliltclsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars känt 
till eller bort känna till denna. 

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. Till
liiggsavgifter tillfaller staten. 

27 § Har frågan om påföljd för en övertriidelse som avses i 4 ~ första 
stycket inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnads
nämnden inom tio år friln det att överträdelsen begicks. får byggnadsavgift 
eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. 
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år. 

Sedan tio ttr har förflutit från det att en åtgärd som avses i IH 1-3 
vidtogs. får byggnadsnämnden inte ansöka om handriickning eller besluta 
om föreläggande enligt 14 ~första stycket. 

/()kap. 21-27 ~~ 
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28 ~ Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapi
tel skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länssty
relsen inom två månader fran det att beslutet eller domen vann laga kraft. 
En upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen. 

29 * Betalas inte avgiften inom den tid som anges i 28 §. får avgiften 
tillsammans med en restavgift. beräknad enligt 58 § I mom. uppbördslagen 
'1953: 272). indrivas i den ordning som enligt nämnda lag gäller för indriv
ning av skatt. 

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit 
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran. 

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas 
till fängelse. 

ll kap. Byggnadsnämnden 

1 § Utöver de uppgifter byggnadsniimnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall nämnden 

1. verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskaps
miljö. 

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 
dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning. byggande och fastighetsbildning. 

3. samarbeta med myndigheter. organisationer och enskilda vilkas arbe
te och intressen berör nämndens verksamhet. 

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet . 
.5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen medde

lade föreskrifter och beslut. 
Byggnadsnämnden skall ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla 

och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens 
föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. 

2 § Om nägon begär det. skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upp
lysningar om planläggning. byggande och fastighetsbildning. 

Behövs nybyggnadskarta för prövningen av en fråga om bygglov inom 
områden med samlad bebyggels~. skall byggnadsnämnden tillhandahålla 
sådan karta, om sökanden begär det. 

3 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen ( 1977: 1791 skall ti!l
lämpas i fråga om byggnadsnämnden 

2 § om antalet ledamöter m. m .. 
) §första stycket om valbarhet m. m .. 
4 § om rätt till ledighet från an5tä!lning. 
5 *första stycket om mandattid . 
.5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång. 
6 §om ordförande och vice oniförande. 
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman-

träde. 
8 §om suppleants tjänstgöring m. m., 
9 § första stycket om beslutsförhet. 
10 ~om beslutsförfaramlc och protokoll m. m .. 
11 §om delgivning m. m .. 

10 kap. 28-30 .~§
-//kap. 1-3 §§ 
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12 *om reglemente och delegation. 
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 §första stycket och 6 § 

kommunallagen. · 
Delegationsuppdrag enligt 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen får 

inte omfatta hefogenhet att 
1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt, 
2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som 

avses i I 0 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden med 
föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens 
försorg på den försumliges bekostad eller 

). avgöra frågor om avgift enligt IOkap. 
Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen ( 1971: 290! skall 4 och 5 §§ nämnda 

lag tillämpas i samtliga ärenden hos byggnadsnämnden. 

4 § Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med 
arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

5 § Byggnadsnämnden får ta ut avgift i ärenden angående lov och för
handsbesked samt i andra ärenden som föranleder upprättande av nybygg
nadskarta. ritningsgranskning. besiktning, framställning av arkivbestän
diga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Lämnas bygglov för uppförande, tillbyggnad eller ombyggnad av en 
byggnad eller annan anläggning inom område med detaijplan eller om
rådesbestämmelser som har antagits eller ändrats enligt denna lag, får 
byggm1dsnämnden dessutom ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna 
för sådana åtgärder SOf!l enligt denna lag erfordras för att upprätta eller 
ändra detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner. Planavgift 
får tas ut endast om fastighetsägaren har nytta av planen eller bestämmel
serna. 

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens 
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av avgif
terna skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna tas ut av sökanden och får tas ut i förskott. 

12 kap. Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m. m. 

I § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta. ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att 
beslutet innebär att 

I. ett riksintresse enligt lagen <0000: 000) om hushållning med naturre
surser mm. inte tillgodoses, 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten
områden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt 
sätt eller 

3. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de hoendes och övrigas 
hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

2 § Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då kommunens 
beslut kom in till länsstyrelsen besluta huruvida prövning enligt I § skall 
ske eller ej. 

//kap. 3-5 §.~
-12 kap. 1-2 .~§ 
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] * Linsstyrelsen skall upphiiva kommunens beslut i dess helhet. om 
nilgot förhållande som avses i 1 * föreligger. Om kommunen har medgett 
det, far beslutet upphiivas i en viss del. 

4 * Om det tinns särskilda sbl, får l;insstyrelsen eller regeringen för ett 
visst område förordna att 1- .1 :~* skall tilliimpas på beslut att Himna lov 
eller förhandsbesked. 

Om länsstyrelsen. efter det alt ett förordnande enligt första stycket har 
meddelats. beslutar att ett lov eller förhandsbesked skall prövas. får Hins
styrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall gälla forriin 
fr~tgan om prövning har slutligt avg_jorts. 

5 * Regeringen får pröva ett beslut att anta, ändra eller upphäva en 
regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom tre mänader friln den dag 
d[1 beslutet kom in till regeringen. Regeringens prövning får avse endast 
friigan huruvida planen tillgodoser riksintn:ssen enligt lagen <0000: 000) om 
hushållning med naturresurser m.m. 

Regeringen får upph~iva beslutet i dess helhet eller i en viss del. 

6 ~ Regeringen får förelägga kommunen att inom en viss tid anta. iindra 
eller upphäva en detaljplan eller omr{u.lesbestämmelser ( planföreläg
gande). om det behövs för att tillgodose sildana intressen som avses i 1 * 1 
och 2. 

7 * Om kommunen inte följer ett planföreläggande. får regeringen på 
kommunens bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta, 
~indra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Därvid 
skall länsstyrelsen ombesörja är·~ndets beredning. 

13 kap. Överklagande 

I * Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som 
föreskrivs för komm1111alhl'.1Tiir. nämligen 

I. kommunfullmäktiges heslut om översiktsplan. 
2. kommunfullmäktiges beslu1 om uppdrag ät en kommunal n~imnd att 

anta. ändra eller upphäva detaljplaner och områdcshestämmd~;,..r eller all 
fatta beslut om skyldighet för fastighets~igare att betala kostnader fiir gator 
rn:h andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan 

betalning. 
3. kommunfullmäktiges och kommunala niimndt:rs beslut att inte anta. 

ändra eller upphäva en detaljplan. områdesbestämmclser ellt:r en fastig

hetsplan. 
4. kommunfullmiikliges och kommunala nämnders beslut om skyldighet 

för fastighetsägare att betala l.;ostnader för galor och andra allmiinna 
platser och om villkoren för s<ldan betalning. 

5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden 

samt 
6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om 

regionplan. 

2 ~ Andra beslut enligt denna lag av kommunfullmäktigt: och kommunala 
niimnder iin de som anges i 1 ~för överklagas genom h<'.l'l'iir hos lii11sst_\'l'el
se11. 

12 kap. 3-7 ~~
-13 kap. 1-2 .~~ 
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Siidana beslut fiir dock inte ;-1verklagas till den del de avser frägor som 
n.:dan är avgjorda genom detaljplan. områdesbcstiimmdscr eller förhands
besked. 

3 ~ Beslut som anges i 2 & första stycket överklagas genom att en be
sviirshandling ges in till länsstyrelsen. I besviirshandlingen skall anges 
vilket beslut som överklagas. 

Besvärshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor 
fdtn den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts 
pii kommunens anslagstavla. I fråga om andra beslut av kommunala 
niimnder än beslut angäende detaljplan, omrädesbestämmelscr eller fas
tighetsplan räkm1s dock besvärstiden från den dag dä klaganden fick del av 
beslutet. 

Besvär som inte har anförts i rätt tid för inte tas upp till prövning. Har 
besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in till kommunen. 
skall besvären ändi\ tas upp till prövning. Besvären skall också tas upp till 
prövning, om besvärshandlingen har kommit in för sent till länsstyrelsen 
och detta beror på att underrättelsen om vad som skall iakttas vid överkla
gande av beslutet har innehållit en oriktig uppgift om besvärstid eller 
besvärsinstans. 

4 § Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 ~ huruvida prövning skall ske 
eller ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 * första stycket 
samt länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra stycket att lov eller 
förhandsbesked inte skall gälla får inte överklagas. 

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som anges i första 
stycket får överklagas genom besi·iir hos kammarrätten om beslutet avser 

I. bygglov eller förhandsbesked inom omräde med detaljplan. 
2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av 

detaljplan och besvären avser frågan om åtgärderna utgör kompletterings
iltgärder enligt 8 kap. 13 *· uppfyller kraven i 3 kap. eller strider mot om
rådesbestämmelser, 

3. rivningslov eller marklov och besvären avser frågan om åtgärderna 
strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 eller 20 ~ att avstå eller upplåta mark 
eller enligt 6 kap. 22 * om skyldighet att bekosta anläggande av gator och 
viigar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

:".ingripanden mot försumlig arbetsledare enligt 9 kap. 3 §fjärde stycket, 
6. pilföljder och ingripanden enligt 10 kap., 
7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 5 § 
samt genom he.n-iir hos regeringen i övriga fall. 

5 § Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. områdesbestäm
mclser eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast 
under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda. Om bestämmelserna för enkelt planförfarande har tilläm
pats. fifr beslutet överklagas endast av den som enligt .5 kap. ~8 * har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 

Om ett planförslag efter utställningen eller, när bestämmelserna om 
enkelt planförfarande tillämpats. efter det att underrättelse skett enligt 
.5 kap. 28 §andra stycket ändras till nackdel för nägon. för han. utan hinder 
av bestammclserna i första stycket av denna paragraf. överklaga beslutet. 
Bestämmelserna i första stycket utgör inte heller hinder mot att överklaga 
beslutet på den grunden att det inte har tillkommit i laga ordning. 

13 kap. 2-5 ** 
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6 § Bostadshyresgäster och h•)ende som inte är hostadsrättshavare får 
inte överklaga ett beslut om bygglov till sådana åtgärder pä fastigheten som 
en organisation av hyresgäster har godtagit eller som hyresnämnden har 
medgett enligt 2a§ andra stycket bostadssaneringslagen 11973:531). 

7 * Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds
eller säkerhet som råden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagas 
av luftfartsverket, om beslutet berör en civil flygplats. av tillsynsmyndig
heten, om beslutet berör en kärnreaktor eller annan kärnenergianläggning. 
och av överbefälhavaren eller den myndighet han bestämmer i övriga fall. 

Avser ett beslut om bygglov eller förhandsbesked sådana arbetslokaler 
eller personalrum som avses i 8 kap. 30 *·får beslutet överklagas av huvud
skyddsombud eller. om sådant ombud inte finns, annat skyddsombud inom 
verksamheten. Finns inget skyddsombud. får beslutet i stället överklagas 
av den eller de arbetstagarorganisationer som har yttrat sig över ansök
ningen. 

8 § Den myndighet som har att pröva besvär över ett beslut att anta. 
ändra eller upphäva en detaljpli;.n, områdesbestämmclser eller en fastig
hetsplan skall antingen fastställa eller upphäva beslutet i dess helhet. Om 
kommunen har medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller 
ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande får ändringar av ringa 
betydelse göras. 

På kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade 
beslutet, utan hinder av att besvären inte har slutligen avgjorts, får genom
föras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av besvären. Sådana 
förordnanden får inte överklagas. 

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

Ersättning och inlösen utan kvalificerad skada 

1 § Mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för 
vilka kommunen är huvudman samt annan mark som enligt planen skall 
användas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig att lösa. 
om fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för 
allmänna platser för vilka någon annan än kommunen är huvudman, är 
väghållaren skyldig att förvärva med äganderätt. nyttjanderätt eller annan 
särskild rätt. om fastighetsägaren begär det. Väghållaren får bestämma om 
förvärvet skall avse äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt. 

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark. skall första 
stycket inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan använd
ning får pågå. 

I fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde enligt lagen 
<0000: 000) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser. 

2 § Finns det i en detaljplan bestämmelser att mark som är avsedd för 
enskilt bebyggande, skall användas även för en allmän trafikanläggning, 
för en trafikanläggning som är gemensam för flera fastigheter eller för en 
allmän ledning, skall den som skall vara huvudman för anläggningen för
värva nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som behövs 
för ändamålet, om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestäm
ma vilken rätt förvärvet skall avse:. 

13 kap. 6-8 ~~
-14 kap. 1-2 .H 
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.3 * Har byggnadsnilmnJen med stöJ av 10 kap. I H meJJelat föreliig
ganJc att en byggnad. annan anliiggning eller anordning s~\~11 tas bort eller 
hli förem~il för annan Mgilrd eller att en utfart eller anni111 utg[rng skall 
iindras. har ägaren rätt till ersiittning av kommunen för den skada han 
lider. 

4 * Blir ett omri1Je. som enligt detaljplan har varit avsett för allm;in 
samfardsel. vid genomförandet av en ny plan helt eller Jelvis använt för 
annat ändamål eller ändrat till sitt höjdläge och uppst[ir hiirigenom skada 
för iigaren av en fastighet som ligger intill ornriidet eller för den som 
innehar siirskild rätt till fastigheten, har han rätt till ersättning av väghill
laren för den skada han lider. 

5 * Om en detaljplan ändras eller upphiivs före genomförandetidens ut
gilng. har ägaren av en fastighet och innehavare av siirskild rätt till fastig
heten rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. 

Mt:dför iindringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid 
anviindningen av en fastighet, är kommunen skyldig att lösa fastigheten. 
om iigaren begär det. 

Andras eller upphävs en detaljplan efter genomförandetidens utgång 
skall första tK:h andra styckena tillämpas. om bygglov har sökts men 
iirendet inte slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång. 

6 * Har skada uppkommit till följd av åtgärder som avses i 16 kap. 7 *· 
har den skadelidande rätt till ersättning för skadan av kommunen eller. om 
åtgiirden har vidtagits på uppdrag av en statlig myndighet. av staten. 

7 * Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller 
32 *eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. är kommunen skyldig att 
betala tillbaka ersättningen. i den mån skada uppkommer för ägaren av 
fastigheten genom att han på grund av att bygglov vägras inte kan använda 
fastigheten så som förutsattes när ersättningen togs ut. 

Kommunen är också skyldig att betala riinta enligt 5 * räntelagen 
( 1975: 635) från den dag fastighetsägaren betalade ersiittningen. 

Ersättning och inlösen vid krnlificerad skada 

8 * Agare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till 
ersiittning av kommunen. om skada uppkommer till filljd av att 

I. bygglov vägras till att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd 
byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har 
gjorts inom fem år fdn det att byggnaden revs eller förstördes. 

2. rivningslov vägras med stöd av 8 kap 16*. 
3. skyddsbestiimmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 * meddelas i 

en detaljplan eller i omradesbestämmclscr. 
4. föreskrifter om vegetation samt markytans utformning och höjdläge 

inom sådana om räden som avses i 8 kap. 9 * tredje stycket meddelas i 
områdcsbestämmclser. 

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18§ första stycket 2 eller 3. 
Rätt till ersättning föreligger. i fall som avses i första stycket 1-3. om 

skadan iir betydande i förhållande till värdet av berörda delar av fastighe
ten och. i fall som avses i första stycket 4 och 5. om skadan medför att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras. 

14 /.:.ap. 3-8 ~~ 
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Mcdflir beslut som avses i första stycket att synnerligt men urpkommer 
vid användningen av fastigheten. [ir kommunen skyldig att lösa fastighe
ten. om iigaren hcgiir del. 

Vid lillämpningcn av andra m:h tredje slyckena skall även beaktas andra 
beslut som avses i första stycket och som har meddelats inom tio ;1r före 
det senaste heslukt. 

Har kommunen efter föreläggande enligt I~ kap. 6 ~ beslutat skyddsbe
stärnmelser som a\'ses i första :;tycket 3 för att tillgodose ett riksintresse 
enligt lagen IOOOO: llllOl om hushallning med naturresurser m. m .. ;ir staten 
skyldig att erstitta kommunen dess kostnader för c::rsättning eller inlösen. I 
fall som avses i första stycket 4 och 5 iir iigaren till den anläggning för 
vilken skydds- eller siikerhetsomr~ldet har heslutats skyldig alt ersätta 
kommunen dess kostnader for ersiittning eller inlösen. 

Bestämmande a\' cr~ättnin~ 

9 ~ Vid hestiimmande av ersättning i fall som avses i 1-8 ** skall 4 kap. 
exrropriationslagen ( 1972: 719) tillämpas i den mån inte an.nat följer av 
IO ~. Vad som sägs i 4 kap. 3 ~ niimnda lag skall härvid tillämpas i fråga om 
viirdeökning som ägt rum under tiden fr{1n dagen tio år före den då talan om 
inli'lsen viicktes. 

10 * Ersiittning för minskning av fastighetens marknadsviirde i fall som 
avses i 3 ~. 4 9. 5 *första stycket eller 8 ~första stycket skall bestämmas 
som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet 
eller den ät gärd som avses i 4 ~. Härvid skall bortses från förväntningar om 
ändring av markanvändningen. 

Ersiittning för skada i fall som avses i 8 * första stycket l - 3 skall 
minskas med ett helopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra 
stycket skall tålas utan ersättning. 

15 kap. Domstolsprövning m. m. 

I § I den män avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. skall. 
utöver vad som följer av 6 kap. 39 § och 14 kap. 9 §. expropriationslagen 
0972: 719) tillämpas i mål om 

l. inlösen enligt 6 kap. 17 eller 24 ~. 
2. ersättning eller inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan 

särskild rätt i fall som avses i 14 kap. l -8 §9. 

2 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 17 * får väckas även om beslutet att 
anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft. 

3 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 24 9 andra stycket skall väckas inom 
tre år efter genomförandetidens utgäng. 

Har ansökan gjorts om förläng:iing av genomförandetiden eller har kom
munen väckt fdga om förnyelse av genomförandetiden. skall målet förkla
ras vilande till dess att ärendet ~lulligt har avgjorts. Förläng~ eller förnyas 
genomförandetiden. förfaller kor.1munens talan. 

Bestiimmelserna i andra stycht om vilandeförklaring gäller även i fall då 
talan har väckts om inlösen enligt 6 kap. 24 * första stycket och ansökan 

14 kap. 8-10 ~~
-15 kap. 1-3 ~.~ 
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gjorts om fastighetshildning i öven:nssUimmelse med fastighetsplanen. 
Bildas fastighet som iiven:nsstiimmer med fastighersplanen, förfaller kom-
munens talan. ··. 

Nilf" kommunen har viickt talan om inlösen enligt 6 kap. 24 ~ första 
stycket, skall fastighetsJomstolen omcdclhart siinda underriittelse om det 
till fastighetsbildningsmyndigheten. 

4 * I fall som av~e~ i 14 kap. 3. 5. 7 eller 8 ~skall talan viickas inom tvii ilr 
friin det att heslutet pii vilket talan grundas vann laga kraft. 

I fall som avses i 14 kap. 4 eller 6 ~skall talan viickas inlim tv<I år friin det 
att den ätgiird pi1 vilken talan grundas utfördes. 

Talan rår dock viickas senare :in som anges i första och andra styckena. 
om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid. 

5 * Ersiittning for skada enligt 14 kap. 3-6 eller 8 ~ skall bestämmas i 
pengar all bclalas på en gång eller, om det finns särskilda skäl. med etl 
visst ,-irligt belopp. Ändras forhilllandena. skall det <irliga beloppet omprö
vas. om kommunen. fastighetsägaren eller den som innehar särskild riitt till 
fastigheten hegär det. 

Om kommunen hegär det och det inte iir uppenbart oskäligt. skall 
domstolen förordna att ersättning enligt 14 kap. 8 ~ första stycket 2 eller 3 
skall betalas ut först när vissa atgiirder med byggnaden har utförts. 

Vad som i frftga om ersättning har avtalah dlcr uppcnharligen förutsatts 
giilla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av siirskild rätt till 
fa"tighetcn skall giilla även mot ny iigare av fastigheten eller ny innehavare 
av den siirskilda rätten. 

6 * Ogillas i miil enligt I~ talan som har väckts av fastighetsägaren eller 
den som innehar siirskild rätt till fastigheten. skall tillämpas vad i rätte
gangsbalkcn iir föreskrivet om skyldighet att ersätta motparten hans riitte
g~lngskostnad i tvistemål. Om han har haft skiilig anledning att fa sin talan 
prövad av domstol. kan dom~tolen dock efter omstiindighetcrna förordna 
att kommunen skall ersiitta honom hans riittcg[ingskostnader eller att var
dera parten skall biira sina kostnader. 

7 * Om den ersättning som har fastställts i ett m[1I om inlösen inte har 
nedsatts på det shtt som föreskrivs i exprnpriationslagen ( 1972: 719) skall 
följande gälla. Orn någon som iir berättigad till ersättning hegär det. skall 
den v;ickta frågan om avstående av mark förfalla s{1vitt den rör hans rätt. 
under förutsättning att marken inte har tilltriHts eller övergiitt enligt 6 kap. 
10 ~ expropriationslagen. 

8 * Tvi.-..t om ersättning för gatukostnader och kostnader för andra all
miinna platser enligt 6 kap. 31 eller 32 * samt tvist om betalnings villkor 
enligt 6 kap. 35 * prövas av den fastighctsdomstol inom vars omrtidc 
fastigheten är belägen. 

I mål som avses i fiirsta stycket skall hestiimmclserna i lagen ( 1969: 2461 
om domstolar i fastighetsmi\I tilliimpas. Förlorar fastighetsiigaren mI1let. 
men har han haft skiilig anledning att fri tvisten prövad av domstol. kan 
domstolen dock dtcr omstiindighetcrna fornrdna att kommunen skall er
siitta honom han~ rättcgimgskostnader eller att vardera parten skall btira 
sina kostnader. 

15 k1111. 3-8 H 
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16 kap. Bemyndiganden m. m. 

1 * Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far med
dela de föreskrifter om krav på byggnader m. m. som utöver bestiimmd
serna i 3 kap. behövs 

I. till skydd för liv. personlif; säkerhet eller hiilsa. 
2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anfaggningar eller 

anordningar samt tomter och allmänna platser. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får. utom i 

fråga om 3 kap. H, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 
3 kap. 

2 * Efter ansökan kan pröva~ huruvida vissa slag av material. konstruk
tioner eller anordningar får användas i byggnader eller andra anläggningar 
(frivilligt typgodkännande). 

Om det behövs till skydd för liv. personlig säkerhet eller hälsa, far 
regeringen föreskriva alt material eller annat som anges i första stycket får 
använd;1s i byggnader eller am.>.ra anläggningar endast efter godkännande 
(obligatoriskt typgodkännande J. 

Vid meddelande av typgodkännande får bestämmas att fortlöpande kon
troll skall utföras. 

3 ~ Typgodkännande som av,es i 2 * meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgifter för typgodkännande. 

4 ~ Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhål
landen som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit 
sig. får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande föreskrifter 
som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att nödvändig 
byggnadsvcrksamhet i övrigt sbll kunna ske. 

5 ~ Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna lag 
är föreskrivet om fastighetsägar·~n eller fastigheten tillämpas på tomträtts
havaren eller tomträtten. dock att tomträttshavare ej är skyldig att bekosta 
anläggande av gator och andra allmänna platser. 

6 * Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med 
lideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan att 
äganderätten lillkommer någon sk.all vid tillämpning av denna lag anses 
som egendomens ägare. 

7 * För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd 
och länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att få 
tillträde till fastigheter. byggnader och andra anläggningar samt att där 
vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande. 

Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall än 
som där avses utför kartläggning för samhällets behov. 

Polismyndigheterna skall lämna det biträde som behövs. 

/6kC1p. l-7~~ 
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17 kap. Ovcrgångsbcstämmelscr 

Ikraftträdande m. m. 

I § Denna lag träder i kraft den I jar.uari 1987. 
Genom l<1gen upphävs. med de hegränsningar som följer av detta kapitel. 

hyggnadslagen ( 1947: 385). 
hyggnadsstadgan ( 1959: 6 I 2J. 
lagen ( 1976: 666) om p{iföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 
och 
lagen! 1976: 296) lHTI kriskoppling. 

2 § Varje kommun skall före den I januari 1990 ha antagit en översikts
plan enligt 4 kap. 

Generalplaner m. m. 

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som områdeshe
stiimmelser enligt denna l.'.lg. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnad slagen ( 1947: 385) 
skall. i andra fall än som avses i 15 § andra stycket detta kapitel, väckas 
före utgången av iir 1987. I siidana mål skall beträffande prövningen i sak 
iildrc bestämmelser tilliimpas. 

Stomplaner skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 
Beslut enligt 3 § lagen (0000: 000) om försöks verksamhet med förenklade 

regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner skall gälla som områdes
bcstiimmelscr enligt denna lag. 

Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplancr m. m. 

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen ( 1947: 385) el
ler stadsplanelagen ( 1931: 142), sådana äldre planer och bestämmelser som 
anges i 79 och 83 §§sistnämnda lag samt avstyckningspianer. till den del de 
inte omfattas av förordnande enligt 168 ~ byggnadslagen. skall gälla som 
detaljplan enligt denna lag. Avstyckningsplaner. till deri del de omfattas av 
förordnande som nyss har angetts. skall upphöra att gälla vid ikraftträdan~ 
det. 

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner. som har fastställts efter 
utgången av år 1978. skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara tio år 
räknat frttn den dag då beslutet att fastställa planen vann laga kraft. I fråga 
om övriga planer och bestämmelser som avses i första stycket skall genom
förandetiden anses ha gått ut. 

5 § U ndcr tiden till utgången av år 1990 gäller inte bestämmelserna i 
14 kap. I* inom områden som omfattas av stadsplan. Under denna tid skall 
i stället 4~ ~första och tredje styckena byggnad slagen ( 1947: 385) tillämpas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 24 * andra stycket gäller inte i fråga om sådana 
planer för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket skall anses ha 
gått ut. 

6 § Bestämmelserna i 6 kap. 26 * första stycket gäller inte inom områden 
~om omfattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan. 

7 § Bestämmelserna i 8 kap. Il§ fjärde stycket gäller inte inom områden 
som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan. 

17 kli/i. 1-7 ~~ 
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H * Om en rlan eller hestiirnmelst. vars genllmfi\r;mdetid enligt 4 * ~kall 17 k11f'· 8-15 {~ 
anses ha g~tll ut. urrhiivs elkr iindras. iir kommunen r<i fastighetsiigarens 
hegiiran ~kyldig all lli<.a mark S•.)m 

I. p[i grund av ett bngvarigt förhud enligt J5 eller I 09 * hyggnadslagcn 
I IY47: ?.85) intt: har kunnat bebyggas i enlighet med planen. 

2. jr heltigen inom ett omrildc: som till stiirre del iir hebyggt i huvudsak i 
enlighet med rlanen och 

3. efter urphiivandet eller iindringcn inte far hehyggas eller far bebyggas 
endast i en atqriiekning St'm iir uppenbart oskiilig. 

Talan om inlösen enligt första stycket ~kall viickas före utg;ingen av iir 
ICJ%. 

I m~d om inlösen skall bestiimmelsern<1 i 14kap. 9* samt 15kap. I oeh 
6 *~ tilhimpas. 

9 * I rr;·iga om stadsplaner och hyggnadsplam:r som har antagits men inte 
har faststiillts fiire ikrafttriidandet skall iildre heqiimmelser tilliirnpa~ he
trLiffande såviil fiirfarandct som iirendenas prövning i sak. 

Regionplaner 

10 * Regionplaner som har faststiilhs efter utgiingen av ;\r 1981 skall giilla 
som regionplan enligt denna lag. dock liingst till den dag d~i sex {ir har 
fiirilutit fri111 det <tlt planen fastsliilldes. I övrigt skall regionplaner upphöra 
att giilla vid ikrafttriidandet. 

Tomtindelningar 

11 * Tomtindelningar enligt byggnads lagen ( 1947: 38.'i l eller stadsplanela
gen !1Y31: 142! 'iamt sådana iildrc tomtindelningar som anges i 80* sist
niimnda lag skall giilla som fastighetsplan enligt denna l<tg. 

l2 * I friiga om tomtindclning<ir som har antagits men inte har faststiillh 
före ikrafttriidandet skall iildre bestiimmelser tiWimpas betriiffande säväl 
förfarandet som ärendenas pröv~1ing i sak. 

Nyhyggnadsförbud 

13 * Med de undantag som an~:es i 14 och 16 **skall förhud mot nyhygg
nad och förhud mot rivning som har utfärdats med stöd av byggnadslagcn 
( 1947: J8.'i l upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

14 * Har förhud mot nyhyggnad utfärdats med stöd av 110 * andra 
sty..:kct hyggnadslagcn ( IY47: ?.85!. skall förbudet g~illa som bestämmelse i 
rlanen enligt .'i kap. 8 * I denna lag. 

15 * Förhud enligt 17 ~ hyggnadslagen ( 1947: 385 l mot ~chaktning. fyll
ning. trädfiillning eller annan diirmed jiimförlig ätgiird skall fortsätta att 
giilla. dock Hingst till utgi-ingcn av ftr 1989. 

Talan om ersiittning eller inlihen enligt 22 * hyggnadslagen med anled
ning av förhud som anges i första stycket skall väckas före utgiingen av <tr 
1990. I siidana m~\l skall beträffande prövningen i sak t1ldre bestiimmelser 
tifömp<t~. 
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Hl ~ För l1mrC1den di\r förhud mol nyhyggnad m. m. r~1der enlig! 81 ~ 17 lwp. /6-· 21 ~~· 
hyggnadslagcn <1947:385) eller har utfärdats med q(id av.X2~ samma lag 
sk;ill filrordnande om rrövning som avses i I 2 kar. 4 ~ anses ha utf::irdats i 
fr;\ga <1111 beslut om hyggl<iv. marklov och förhandsbesked. 

ln1HTl omdden som omfattas av föreskrifter enligt :'4 ~ I mom. tredje 
st vd;l:'I hyggnadsstadgan ( 1959: h I 2J ~kall skyldighet föreligga att enligt 
8 kar. 7 ~ siika hygghl\' för att s:itta upr eller viiscntligl iindra ljusanord
ningar och all enligt 8 kar. 9 * siika marklov flir sd1aktning eller fyllning. 

Talan om ersiitlning eller inlösen med anledning av förbud som anges i 
forsw stycket skall viickas före utgi:ingen av {tr 1987. I sf1dana mill skall 
hetriiffande prövningen i sak iildre hestiimmclser tilliirnpas. 

17 * Inom omri"iden diir förbud med stöd av 40 ~andra stycket elier 110 * 
fjiirdc stycket byggnadslagen ( 1947: 3851 har utfärdats mot schaktning. 
fyllning. triidfiillning cller annan diirmcd jiimförlig <itgiird skall skyldighet 
föreligga att enligt 8 kar. 9 ~ söka marklov for sfa!ana ittgi\rdcr. 

Andra beslut enligt byggnadslagcn 

18 ~ Har undantag frfin förhud mot nyhyggnad enligt hyggnadslagen 
( 1947: 385) eller hyggnadsstadgan ( 1959: 612) medgetts genom beslut som 
har vunnit laga kraft efter utgiingen av iir 1985 och har byggnadslov till den 
ittgi\rd som medgivandet avser inte meddelats före ikrafttriidamlet. skall 
medgivandet giilla som förhandsbesked. Medgivandet upphör dock att 
giilla. om inte ansökan om bygglov görs inom tv:°t ;tr fr{ln den dag beslutet 
om medgivandet vann laga kraft. I övriga fall urphör beslut om undantag 
att giilla. 

19 § Förordnande enligt 70 m:h 113 §~ hyggnadslagcn <1947:385) om skyl
dighet att avst[1 eller upplttta mark skall gälla som förordnande enligt 6 kap. 
19 * denna lag. Föreskrifter som avses i 73 ~ byggnad slagen skall gälla som 
förordnande enligt 6 kar. 22 ~ denna lag. 

Särskilda km'' på befintliga byl!,j!,nader 

20 § Hyggnader som har urpförts före den I juli 1960 eller för vilka 
hyggnadslov har beviljats före nämnda dag skall, om det behövs. vara 
försedda med anordningar för uprstigning p<-1 taket och anordningar till 
skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket. 

I friiga om byggnader som har urrforts före den I juli 1974 eller för vilka 
hyggnadslov har sökts före niimnda dag skall portar och liknande anord
ningar vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer. 

Till byggnader som har uppförts före den I juli 1977 eller för vilka 
hyggnadslov har hevil,iats före nämnda dag skall höra sådana anordningar 
som skäligen kan fordras för <ttt ästadkomma gl1dtagbara arbetsförh{tllan
den for dem som hiimtar avfall friinbyggnaden. 

Krav enligt första-tredje styckena får inte påtagligt avvika från vad som 
kan kr~ivas enligt mot~varande äldre bestämmelser. 

21 § Bestämmelserna i 82 a ~ tredje stycket byggnadsstadgan (1959:612! 
om handikapranpassning av vissa byggnader skall fortfarande tillämpas. 
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22 * Ri.:geringen eller dm myndighet ~om regeringen best{immer far. i de / 7 kap. l2 --l7 ~.~ 
avseemkn som anges i :!O och :! I *L meddela de ytterligare bestfönmelser 
-,om hehiiv~ 

I. till ,kydd for liv. personlig ~.iikerhet eller hidsa. 
:!. för cn liimplig utformning av byggnader och andra anliiggningar ellcr 

anordningar samt tomter och allmänna platser. 

Påfiil,jder m. m. 

23 ~ För överträdelser som har begiitts före ikraftträdandet skall bestiim
melserna i lagen tl97h: n6nl om påföljder och ingripanden vid olovligt 
byggande m. m. tillämpas vid malens prövning i sak. BesUimmeberna i 
10 kap. skall dock tilliimpas. om de leder till lindrigare påföljd. 

Li nderlMer någon att utföra arhcte eller vidta annan åtgärd som ttliggcr 
honom enligt beslut som har meddelats med stöd av byggnadsstadgan 
0959: 61 :!) eller lagen (()000: OOOl om försöks verksamhet med förenklade 
regler om hyggnadslov m. m. i vissa kommuner skall bestämmelserna i 
10 kap. tillämpas vid målens prö'lning i sak. 

Har någon åsidosatt ett villkor eller en föreskrift som har meddelats med 
stöd av 136 a 9 hyggnadslagen ( 1947: 385 ). skall bestämmelserna i 4 kap. n ~ 
lagen (0000:000! om hushållning med naturresurser m. m. tillämpas. 

Gatukostnader m. m. 

24 * Äldre bestämmelser om ;;kyldighet att betala ersättning för gatu
mark och gatubyggnadskostnad skall tilhimpas när gatuhyggnadsarhetcn 
har påhörjats före ikrafttr~idandet. 

Pågaendc mål och ärenden m. m. 

25 * Betriiffande iirenden enligt byggnadslagen ( 1947: 385) eller bygg
nadsstadgan ()959: 61 :!J som byggnadsnämnden har avgjort före ikrafttrii
dandet skall äldre bestämmelser tillämpa~ i fr<lga om såväl förfarandet som 
ärendenas prövning i sak. 

BetrMfande mål enligt hyggnadslagen om ersättning eller inlösen i vilka 
talan har väckts före ikraftträdandet skall iildre bestämmelser tillämpas i 
friiga om målens prövning i sak. 

26 § Bestiimmelserna i 60-6H~ byggnadsstadgan () 959: 61 :!) skall till
lämpas i fraga om byggnadsarbeten till vilka hyggnadslov har meddelats 
t:nligt hyggnadsstadgan. 

27 § Vad som i lag elle~ annan författning föreskrivs om stadsplan skall i 
stället avse detaljplan. inom vilken kommunen är huvudman för allmänna 
platser. Vad som föreskrivs om byggnadsplan skall avse detaljplan. inom 
vilken annan än kommunen är huvudman för allmänna platser. Vad som 
föreskrivs om byggnadslov skali - beroende på arten av den åtgärd som 
avses med lovet - i stället gälla bygglov. rivningslov eller marklov. 
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son. Andersson. Hodström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holm

berg. Hellström. Thunborg, Wickbom 

Föredragande: statsd1de1 Gustafsson 

Proposition med förslag till ny plan· och bygglag 

Inledning 

Ryggnadslagen ( 1947: 385. omtryckt 1981: 8nJ. BL. innehåller grundläg

gande bestämmelser om fysisk planläggning och byggande. Byggnadsstad

gan (I 959: 612. omtryckt 1981: 873 ), BS. innehåller föreskrifter som närma

re reglerar bl. a. planläggning och byggande. 

Rygglagutredningen 1
• som i mars 1968 tillkallades för att se över bygg

nadslagstiftningen. avlämnade i april 1974 principbetänkandet (SOU 

1974: 21) Markanvändning och byggande. 

Bygglagutredningens betänkande sändes ut på en bred remiss. Bl. a. för 

att bredda underlaget för debatt i ärendet beslutades att de inkomna 

remissvaren skulle ställas samman och publiceras i en särskild volym. 

Remissammanställningen utgavs i juni 1975 i SOC-serien (SOU 1975: 17). 

Sedan dess har det i olika former bedrivits ett fortsatt arbete med en 

reform av byggnadslagstiftningen. 

Den 16 november 1978 bemyndigade regeringen chefen för bostadsde

partementet att tillkalla en särskild utredare~ med uppgift att utforma 

förslag till en ny byggnadslagstiftning mot bakgrund dels av bygglagutred

ningens förslag och remissbehandlingen diirav. dels av det arbete som 

dittills hade utförts av en särskild arbetsgrupp inom bostadsdepartementet. 

Utredningen. som antog namnet PBL-utredningen. avlämnade i septem

ber 1979 betänkandet !SOU 1979: 65 och 66) Ny plan- och bygglag. I 

betänkandet föreslås att bl. a. byggnad slagen och byggnadsstadgan skall 

' Diivarande landshövdingen Gösta Nctzen. ordförande. riksdagsledamoten Bertil 
l.idgard. d;1varande riksdagslcdamiitern;.i Astrid Bcrgegn:n. Inge Hörlcn. Jan-Ivan 
Nilsson och Erik Tobe samt kommufötyrelseordförandcn Yngve L;.iuritz. 
' Di1varande statssekreteraren Karl Gustaf Scherman. 

lnled11i11g 
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el"';iittas av en plan- och bygglag ( PBU. f.ks~utom fiire-.1;1, fiil.idiinJringar i 

ett tjugotal författningar. 

Bctiinkandet har rcmisshchandbts. En flirtcckning i.iver remissinstan

serna och en sammanstiillning av deras yttranden gavs ut i februari I 9X2 

(SOU 1982: 41. 

I PBL-utredningens förslag till plan- rn:h bygglag finns bl. a. be'itiimrnel

ser om exploateringssamverkar: ( 11 kap. 22 ~I, som iir avsedd att utgiira ett 

medel att genomföra bcbyggeheplaner. samt bestiimmo:lser med de rikt

lin.ier om anviindningen av mark och vatten som riksdagen har beslutat 

inLim ramen för den fysiska ribplaneringen < 3 kap.). Den förra regeringen 

tog upp h{ida dessa friigor till sitrskild behandling. under varen 1982 lades 

siilunda fram ett förslag till lag om cxploateringssamverkan m. m. <prop. 

198 J/82: 221 ), och den 9 september samma <ir beslöt regeringen om remis~ 

till lagrådet av ett förslag till laf: om hush{illning med mark- nch vattenom

ri!den av riksintresse. Pii forsla;; av mig [1terkallade regeringen propositio

nen och lagriidsremissen genom heslut den 21 oktober re-.p. den -I novem

ber 1982. 

Genom beslut den 20 1..iktob..:r 198::1 remitterade rq!eringen till lagnldet 

ett förslag till ny plan- och bygglag !PBLI samt vissa delar av ett innm 

hostadsdepart.:mentet uppriittat förslag till lag om exploateringssamver

kan. Ikraftträdandet for lagarna angavs till den I januari 1987. 

I samband med behandlingen av r.:missen av PBI..-förslaget togs iiven 

upp den s. k. vattcnplaneringsutredningens betiinkande tSOU 1980: W och 

401 Vattenplanering samt vissa förslag hetriiffande kraven vid ombyggnad i 

departementsprornem11rian ({)s Bo 1983: 2J Biittre hostiidcr - ett 10-;lrigt 

förnyelse- och underhållsprogram tdet s. k. ROT-programmet). Samman

stiillningar av remissvaren över dessa fi.irslag finns tillgiingliga i förevaran

de lagstiftningsärendc !Dnr R J930i79J. 

Lugs1ifi11i11g.rnrhe1e1 i:fil'I" ro11i.1·se11 111· PBL~fiir.1/age/ 

Lnder tiden efter beslutet att remittera PBL-fiirslaget till lagrikkt har 

inom hostadsdepartcmentet utarbetats vissa lagförslag som iir föranledda 

av PHL-förslaget eller pit annat siitt har ett niir<t samband med detta. 

l .agförslagen har redovisats i följande promemorior: 

1. Expropriationsersiittning ( Ds Bo 198-1: 21 - Ändringar i expropria

tionslagcn ( 1972: 719) som föranleds av förslaget till ny plan- och hygglag 

m.m. 

, Förslag till lag om hushilllning med naturresurser m. m. 

IDs Bo 1984: 31. 

3. PM med förslag till ändringar i gatukostnadsbestiimrnelserna i försla

get till ny plan- och bygglag m. m. Denna promenwria grundades pi.i den 

kartl~iggning av tilliimpningen av nu giillande gatukostnadshestiimm.:lser 

som har redovisats i promemorian ( Ds Bo 198-1: lJ) Gatuk11stnader. 

Med undant;1g av Ds Ho 198-1:9 har samtliga dessa promemorior remiss-

/11l1'd11i11g 
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hchandlats. SammansUillningen av remissvaren p<i den under 3 förs! an

girna promemorian finns lillgänglig i förevarande lagsliflningsiirendc (Dnr 

R 1930/791. 

l'it grundval av promemorian Os Ho 1984: ;\ hes löt regeringen den 6 de

cember 19114 att remittt.:ra ett förslag till lag om hushiillning med naturre

surser m. m. (1\J RU till lagrfalet. Detta lagfiirslag hygger i stor utsträdrning 

pii de av riksdagen heslutadc riktlinjerna i den fysiska riksplancringen. 

(ienom hcslut den 13 december 1984 remitterade regeringen till lagriidet 

dch ett förslag till iindring i cxpropriationslagen. grunda! p;t den nyss 

niinmda promemorian Ds Bo 1984: 2. dels ett förslag till ändring i över

gt111gshestämmdserna i PHl..-förslaget av den innehiirden att PBL skall 

triida i kraft den I januari 1986, dvs. ett i'1r tidigare iin vad som hade 

föreslagits i lagrådsremissen den 20 oktober l 983. 

Genom beslut den 25 april 1985 remitterade regeringen till lagrf1det för

slag till iindringar i ett flertal författningar. Ändringarna rör huvudsakligen 

födattningar som avhandlar markanvändningsfrågor och innehiir att en 

anknytning skapas mellan dessa författningar. ä ena sidan. samt PBL. 

lagen om exploateringssamverkan och NRL. i\ den andra. Jag äterkommer 

senare med ett förslag om att remiss till lagrådet sker av ytterligare förslag 

till fiiljdiindringar i annan lagstiftning. 

Frågor som 1111 /Il.I' llfl{J 

Lagrådet avlamnade den 25 mars 1985 yttranden över dels PBL-försla

get. dels remitterade delar av förslaget till lag om exploateringssamverkan 

och dels slutligen förslaget till ändring i expropriationslagen samt i över

g{mgsbestämmelserna i PHL-förslaget. 

Jag vill nu ta upp förslaget till PBL. Jag vill därvid också behandla ett 

l"örslag lHn hygglovspriivning av byggnader med tillfälliga personalbostä

der. 'om har liimnats av statens institut för byggnadsforskning i rapporten 

Tillfälligt boende för byggnadsarbetare och andra l{\ngpendlare. som över

liimnadcs den 18 december 1984. Vidare behandlar jag ett förslag, som rör 

säkerhetsrisker vid iivergivna industrianläggningar och som har framförts 

av industrisaneringsutredningen i betänkandet ( SOU 19112: I 0) Sanering 

efter industrinedläggningar. Slutligen tar jag upp det tidigare berörda för

slaget till iindring i PBL-förslagets gatukostnadshestämmelser. 

Nt1got yttrande av lagriidet har inte inhiimtats beträffande de tre sist

niimnda förslagen. Pil grund av all frägorna frfm juridisk synpunkt iir 

okomplil·crade skulle niimligen lagrådets hörande enligt min mening sakna 

hct~'delse. 

För att få en ht:lysning av PBL-f1)rslagets kostnadsmiissiga konsekven

-;cr beslöt regeringen den 14 maj 1981 att ge statskontoret i uppdrag att 

hitriida hostad<,departementet i lagstiftningsarbetet i vad gäller organisato

ri-.ka och administrativa fr~lgor samt att därvid siirskilt belysa de kostnads

mii.;siga och finansiella aspekterna pii utformningen och genomförandet av 

inll'dllillg 
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lagförslaget. Statskontoret. som har följt arhetet med håde lagri.Jdsremis

sen och därefter med propositionen. har den 22 april 1985 Wmnat en preli

miniir rapport. vari statskonto:·et har gjort en sammanfattande hedömning 

av det nu framlaglla förslaget. 

Kt1111m111ule loi.:.fi'irslag 

Jag avser att senare denna d<1g ta upp förslaget till lag om exploatering~

samverkan. Betriiffandc flirsl<.gct till NRL samt förslaget till ändringar i 

expropriationslagen rn:h övriga herörda författningar återkommer jag till 

regeringen i annat sammanhang. 

Bila).{or till pmtokol/1·t i detta iirmde 

Med anledning av det nu anl'örda hör som bilagor till protokollet i detta 

ärende foga~ 

I. en sammanfattning av PBL-utredningcns betänkande (bilaga 1 l 

2. PBL-utredningens förslag till plan- och bygglag (bilaga 2) 

3. en sammanfa1tning av vattenplaneringsutredningens betänkande Vat

tenplanering (bilaga 3) 

4. en sammanfallningav pm11emorian (Ds Bo 1983: 2) Bättre bostiider -

ett 10-lirigt förnyelse- och underhtillsprogram (bilaga4) 

5. författningsförslaget och specialmotiveringen i promemorian under 

punkt 4 såvitt nu är av intresse (bilaga5) 

6. det till lagrådet den 20 oktober 1983 remitterade förslaget till plan- och 

bygglag (hilaga6l 

7. de till lagr{id.:t den 13 december 1984 remitterade förslagen till iindring 

i cxpropriationslagcn och i det tidigare remitterade fiirslaget till plan- och 

hygglag (bilaga 7) 

8. departementspromemorian ( Ds Bo 1984: 9) Gatukostnader - - Tillämp

ningen av bestämmelserna om gatukostnader i byggnadslagcn m. m. (hi

laga8) 

9. författningsförslaget i PM med förslag till ändringar i gatukos:nads

bcstämmelserna i förslaget till ny plan- och hygglag m. m. (bilaga 9l 

IO. lagrådets yttrande över förslaget till plan- och bygglag (bilaga 10) 

11. lagrådets yttrande över förslaget till ändring i expropriationslagcn 

oc.:h i övergångsbestämmelserna i plan- och bygglagen (bilaga 11) 

12. statskontorets rapport den 22 april 1985 (bilaga 12). 

/,t1J.:rådet.1 hediim11i11g i stort 111· lai.:.fiJrslaget 

Lagrådet har avgett ett omfattande yttrande över PBL-förslaget. Även 

om lagrådet har framfört erinringar mot förslaget i vissa delar. noterar jag 

med tillfredsställelse den i grunden positiva inställning till reformen som 

lagrådet ger uttryck för i det inledande avsnittet i sitt yttrande. Lagrildet 

anför diir bl. a. följande lyurandet s. 2l: 

Jnled11i11g 
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S~1v;il byggnadslagen som byggnaJsstadgan är efter åtskilliga lindringar Inledning 
och tilliigg sviiriiverskildliga. Byggi1adsstadgan har dessutom svagheten att 
ha ömsom bestämmelser av lag~ karaktlir ömsom regler som hör hemma i 
en fiirnnlning. Det iir tillfredsställande att regeringen nu lagt fram ett 
förslag till ny hyggnadslagstiftning Sl•m innefattar en genomgripande och 
systematisk bearbetning av dagens splittrade regler. Sjiilvfallet är det för-
knippat med svårighder att i ett sammanhang genomföra en så omfattande 
lagstiftning. Med hänsyn till den snabba utvecklingen i samhlillet är det 
svflrt al! hålla lagstiftningen aktuell. Det iir ocks~1 niistan ogörligt att 
fullstlindigt övablicka konsekvenserna av varje bcstämmdse. Om ribda-
gen antar förslaget till PBL. för man räkna med alt en översyn av olika 
detaljer kan bli nödviindig efter en tids erfarenheter. Lagrådet vill emeller-
tid framh[1lla att det valda tillvägagångssättet att i ett sammanhang refor-
mera byggnadslagstiftningen ur lagstiftningsteknisk synpunkt är att föredra 
framför försök att genom partiella reformer komma till rätta med bristerna 
i nuvarande lagstiftning. 

Efter en redovisning av vissa enligt lagrådets mening i sak förtjänstfulla 

nyheter i förslaget yttrar lagrcidet följande t yttrandet s. 2l: 

Vid granskningen av hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav 
har lagrådet funnit anledning till vissa erinringar. Dessa bör dock kunna 
beaktas inom ramen för det framlagda förslaget. Disposition.:n av det 
omfattande och komplexa lagtextmaterialet går i stort sett fri från invänd
ningar. Sådant förslaget är utformat bör det minska de tillämpningssvårig
heter som i dag möter inom detta lagstiftningsområde. 

Utifr[in synpunkter som lagrådet har att anlägga ser lagrildet det sålunda 
som en vinning att en ny Plan- och hygglag i huvudsaklig överensstäm
melse med det framlagda förslaget föreläggs riksdagen. Att lagrådet i det 
följande framför erinringar och anmärkningar både i vissa övergripande 
frågor och beträffande enskildheter ffir inte skymma bilden av lagrådets i 
grunden positiva inställning till förslaget i sak. 

/,11gråder har alltså framfört erinringar och anmärkningar i vissa övergri

pande frågor. Jag återkommer strax till en av dessu. nämligen frågan om 

plansy~tcmets förenlighet med regeringsformens normbegrepp (avsnitt 4). 

Jag avser att senare i min allmänna motivering återkomma till de övriga 

frågor av principiell beskaffenhet som lagrädet har tagit upp. På Jet sättet 

kan lagrådets anmärkningar bli bättre belysta än om jag redan nu skulle gå 

närmare in på dem. Det gäller frågorna om principerna för kompensation 

till fastighetsägare m. tl. I avsnitt 18). inlösen skyldighet enligt överg:lngs

bestämmclserna vid ändring eller upphävande av äldre planer \avsnitt 19). 

besvärsreglernas förenlighet med den europeiska konventionen om de 

mänskliga rättigheterna (avsnitt 17) samt byggherrens och byggnadsnämn

den~ ansvar för att byggnader och annat utförs i enlighet med gällande 

bestämmelser (avsnitt 141. Redan nu vill jag förutskicka att jag beträffande 

kompensations- och inlösenprinciperna avser att göra sådana ändringar av 

förslaget som tillgodoser lagrädets synpunkter. Även i fråga om ansvars

fördelningen mellan byggherren och byggnadsnämnden gör jag betydande 
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justeringar pii grund av vad lagr{lue\ har yttrat. Niir det gillkr be..;v;irsrcg

lernas utformning i det nu berörda avseende\ har lagradet inget iindringsyr

k<indt:. men jag kommer iindii ;1tl kommentera lagrådt:ts rt:Sllllemang i dt:n 

dekn. 

/,agråd,·1 framför vidare p~1 [1tskilliga punkter mer deialjht:tonad kritik 

rTil1\ vad som har föreslagits i remissen och fiiresliir andra lösnin!wr clkr en 

annan lagteknisk utformning. Redan nu vill jag anmäla alt jag med rifigra 

undanlag finner lagriidcts förslag i dessa delar välgrundade. Jag kan Lbrför 

i allt väsentligt bitriida iindringsförslagen. Detta mcdfi.ir cmcllenid inte all 

niigra avgörande föriindringar görs i del rcmil\erade lagförslaget. I sak 

kommer det forslag som jag nu liigger fram att niira ansluta till det remitte

rade. Jag kommer därför att i min allmänna motivering till PRL i allt 

viisentligt vidhillla vad jag anförde i samband med lagddsremissen. L1gr{1-

dcts synpunkter tar jag upp i anslutning till min behandling av de olika 

sakfr;lgorna l)Ch de emkilda paragraferna i lagförslaget. 

Jag vill i del\a sammanhang 01.:ksii niimna att jag - utöver de justeringar 

som föranleds av lagddets piipckanden - kommer att föreslt1 vissa andra 

foriindringar som föranleds av att jag har funnit skiil att göra nya övervä

ganden i vissa frågor. bl. a. pi\ grund av de erl.<trcnhcler som har vunnits 

vid den försöksvcrksamhct som ett antal kommuner under tiden för lag

nidsbehandlingen har bedrivit i samverkan med qatcns planverk. 

Innan jag redovisar hur PBL enligt min mening bör utformas, vill jag 

ange nf1gra av de allmiinna utg.ingspunkterna för förslagcl. 

Jnlnlning 
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Allmän motivering 

Crundhiggande frågor 

Den fysi-,ka miljön utgör ramen hir miinskligt liv (11.:h m;in,kli!! verbam

het. I ett -,amh<ille som rriiglas av en demokratisk grundsyn Lll.:h av solida

ritet miinniskor emellan miiste hfale "'11nhiillets urgan och de enskilda 

milllniskorna ha ett an.svar for att den fysiska miljön utformas. v;irdas od1 

anviinds sii all goda sociala levnadsvillkor kan urpn;ts för miinniskorna i 

dagcns samh:illc L'Ch för kommandc gcnerationer. I dctta liggcr ock o.;ii ett 

krav ra att fiiruts;ittningar skaras filrjiimlikhet och förjiimst:illdhet mellan 

m:lll ti.:h kvinnor. Fiir att dcs'a mil! skall n[1s hchövs en fysisk rlanering 

Slllll hiir bedrivas undcr lcdning av 11rgan som viiljs i demokratisk ordning. 

De avvägningar som diirvid m[iste göras mellan motstridiga intresscn hör 

ske med heakt;tlldc ;1v de grundliiggande striivandcna efter solidaritet och 

jiimlikhet. En sji1lvklar utgiingsrunkt iir 1Htrvid all gemcnsamma och lfing

siktiga intressen hör viiga tyngre im rrivata och kortsiktiga. 

F-"y-,isk planering - dvs. den rlanering '>lllll avscr anviindningen av mark 

ueh vatten - ingiir bland de medel som samhiillet hör ri.1da 1)ver för att en 

liimrlig samhiillsutveckling skall i1stadkllllllnas. Plancr r~1 s;lviil iiversiktliµ 

som detaljcrad niv{1 hör diirför rednvi-,a en hamllingsinriktning som :ir 

iignad att sk;1ra goda betingclser för fungerande ~:ociala miljöer. Planering

en cnligl PBL skall alltsii fogas in i del mönstcr av riillsregkr och ekono

mi-.,ka slyrmedel s11111 den .,;amlade samh:llbrlaneringen har att tillgil. 

Den fysisk;1 rlaneringen skall ocks[i sättas i relatillll till sarnhiillsplane

ringcn i vidarc mening. Det innehiir att de l"ysiska rlanerna skall utforma-., 

mot h;ikgrund av de: scktorövergrirandc bedömningar snm gtir' av kom

munen och -,om vanligen redovisas hl. a. i vcrksamhctsrlan nch olika typer 

av rlancringsrrogram. De fysiska rlanerna urrriittas med beaktande av 

markansrr[1k 11d1 önskemäl om rnil_iöutformning som kl1mrner fram genom 

olika sektoriL·lla utredningar. S{1dana ansrr<ik konkurrcrar ibland med var

andra. HL·slut om fy-,iska planer innefattar i s;idana fall en kL1nlliktliisning. 

Detta slilikr krav p:1 att underlaget för planhe>.lut ~ir allsidigt och nnggrant 

helyst genom samriid med olika rar: er h~idc inom och utom kommunen. 

Den rlaneringsrroces~ som jag nu har talat om leder fram till <ttt rlanc:r 

antas. I.kl iir denna rrocedur ~om brukar beniimnas rlanliiggning och som 

mi1stc beskrivas o.::h regleras i PBL. 

Ett a\ 'yt'tcna med rlanli1ggningen iir att friimj;i Ul\ccklingen a\ ett 

samhiille som kan tillgodose: olika h..:hov frir rni1nnisk11rna i dagen' sarnhiil

le t'ch for kommande gener;1tioner. Detta kan ske: enbart 1.1m gnmdliiggan

dc 'ociala strii\ anden hcakws och om h;imyn tas till hch11vet att hushtil/a 

med naturresursn och cncrgi samt att Ungsiktigt hevara viirdefulla natur-

11<'.h kultun:1rden. Fiir detta kriiv' att man - mot hakgrund av vad som 

I < ;m11,J/ii.i.:gu11dl' 
ji·t/gor 
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liigg~ fast av riksdagen i lag - i planc.:r r<\ olika nivi1er <lllger villkoren för I Grt111clliig;.:u11dc 

föriindring av miljön och kravt:n p<"i skydd och v[ml av det som hör .fi"cigor 

hevaras. 

Bcbyggelsefrhgorna mt1ste s;ittas in i ett vidare;: sammanhang. s{1 att det 

blir möjligt att hedöma och beakta olika effekter av hyggandet. t. ex. 

hctriiffande viigar. va-ledningar. skolor och arbetstillföllcn. För att övervii

ganden av detta slag skall kunna göras på ett meningsfullt siitt kriivs det 

normalt att marken planl(iggs. Genom planläggning av hehyggclsen skapas 

förutsiittningar för att marken utnyttjas pii ett rationellt sätt för olika 

ändamål och för att att de allmänna intressena tillgouoses på l'tt tillfreds

ställande sätt. 

Inte minst gäller uctta for hnstadsbyggandet. Mf1let för bostadsfiirsörj

ningen är att hela hefolkningen skall heredas sunda. rymliga. viilplaneraue 

och ändamiilsenligt utrustade bostäuer av gol.I kvalitet till skiiliga kostna

der. Trivseln i ett bostadsomr~1dc beror till stor del p{1 närmiljön och den 

service som finns. Viilordnadc samhällen kan inte astadkommas utan att 

behyggclsen föregås av ingående överväganden. 

En (indamålsenlig markanvändning och en lämplig utformning av bebyg

gelsemiljöer och hyggnauer kan emellertid inte garanteras enbart genom 

lagstiftning. Kunskaper. samverkan mellan olika intresserauc parter och 

politisk vilja är av största betydelse. Vissa grund frågor miiste likviil lösas 

lagstiftnings vägen. 

Vid utformandet av en ny lag hör beaktas att flera av de principer. på 

vilka den nuvarande lagstiftningen vilar. alltjiimt ~ir aktuella. Enligt min 

mening bör tankarna bakom g~illande ordning i stor utsträckning tas till 

vara och föras över till PBL. lat vara i omarbetad form. Jag anser det 

därför l~impligt att kort redogöra för huvuddragen i giillande hyggnadslag

stiftning och hur den har växt fram (avsnitt 2). Därefter kommer jag att 

peka pf1 de inslag i dagens syHem där det finns hehov av reformer <av

snitt 3). Jag kommer därvid att i korthet även ange hur mitt förslag tillgo

doser dessa reformbehov. I den delen kan min redogörelse ses som en 

sammanfattning av hela förslaget. Efter ett resonemang om plansystemets 

förenlighet med regeringsformens normbegrepp (avsnitt 4) tar jag upp vissa 

lagtekniska frågor och frågan om PBL:s räckviud (avsnitt 5). 
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2 Tillkomsten av och huvuddrag i gällande hyggnadslagstiftning 

Dagens hyggnadslagstiftning har växt fram genom ett längvarigt reform

arbete i mänga etapper. L;nder detta har successivt utvecklats de all

miinna grundsatser. som biir upp nu gällande hestämmel~er om fysisk 

planläggning och hyggande. Den lagstiftning på plan- och byggomrädet 

som tillkom [ir 1947 har diirvid haft siirskild betydelse. Det torde vara en 

allmän uppfattning att de biirande principerna bakom denna reform var för 

sin tid mycket framsynta och att de i stora delar alltjiiml ifr hilllbara. Ett 

karakteristiskt drag var föreningen av under !äng tid utvecklade och beprö

vade metoder för bebyggelsereglering med nya tankegängar - som inspire

rah bl. a. frftn anglosachsiskt hftll - om en av sociala välfärdsideal styrd 

planli1ggning som ett viktigt medel att skapa goda levnadsfiirhi1llanden och 

god miljö. Byggnadslagen och byggnadsstadgan av år 1947 kan därigenom 

siigas ha bidragit till att lägga en grund for efterkrigstidens svenska mark

och bostadspolitik. 

[)es!>a författningar har emellertid undergått omfattande ändringar efter 

1947. Bl. a. överfördes författningsstoffet vad giiller förfarandet vid plan

läggning och regleringen av byggandet år 1959 till en ny byggnadsstadga. 

som i sin tur har reviderats vid manga tillfallen. lkstämmelserna om 

piifiiljder m. m. vid olovligt byggande bröts ttr 1976 ut ur byggnadslagen 

och byggnadsstadgan till en fristående lag. Hyggnadslagen har också i 

andra hiinseenden omarbetats i vtisentliga hiinseenden genom olika delre

former. Friigan om det iir möjligt att fortsiltta p{i delreformernas väg eller 

om en reform nu bör resultera i en helt ny lag för hela plan- och byggornrå

det kommer jag att diskutera i det följande (avsnitt ~.71. Eftersom manga 

av de principer pii vilka dagens byggnadslagstiftning vilar. alltjämt är 

aktuella. finner jag det emellertid motiverat att dessförinnan redogöra för 

vissa huvudtankar i de författningar som föregick 1947 ars lagstiftning. vad 

man avsåg ati uppnii med den och vissa större iindringar av principiell 

hetydelse. som har vidtagits sedan dess. 

2.1 Etapper i rättsutvecklingcn före 1947 

Den fiirsta författningen pil plan- nch byggomr;\det med riksgiltighet var 

187~ iirs byggnads~tadga. som avlöste ett ~ystem av lokala byggnadsord

ningar. I stadgan slog~ för första gilngen fast ett allmiint plankrav. För 

varje stad skulle finnas L'n plan för stadens ordnande och bebyggande. Det 

skulle vara förbjudet att bygga i strid mot planen. Byggandet skulle undcr

lätt;is genom att byggbara tomter bildades. Utförliga föreskrifter gavs om 

hur byggnader skulle vara utformade och beskaffade. Stadgan ledde till en 

omfattande stadsplaneliiggning. Den tick ocksii stor pedagogisk betydelse 

för :ill höja kval it eten i byggandet inom planlagda omriidcn. 
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StaJgans riittsliga effekter bq,iriinsad.:=s Joek av Jess karakhir av aJmini

strativ förordning. Först geno·:n 1907 i'trs lag om stadsplan o<.:h tomtimkl

ning fi<.:k stadsbyggandet ett <.:i vilriittsligt underlag. Staden gjordes uttryck

ligen till huvudman för anläggande! och underhi!llet av gator uch andra 

allmiinna platser o<.:h fi<.:k riitt samt med viss begränsning iivcn skyldighet 

att liisa mark för iindamiikt. med möjlighet att r~I markersättning av tomt

iigarna. Rcgleringssystemet var inriktat på hebyggebe i stad. medan lands

bygdens förhilllanden i stort sc:tt liimnades utanför. 

En anpassning av 1874 iirs byggnadsstadga till stadsplanclagen kom att 

Jröja till 1 'n I. då en efter tidens nya krav utformad byggnadsstadga antogs 

som komplement till en ny och kraftigt utbyggd stadsplanelag av samma 

ilr. Tyngdpunkten i regleringen låg alltjämt ph den stadsmässiga bebyggel

sen. for vilken gavs utförliga bestämmelser om hänsyn till olika standard

krav. Också den glesare bebyggelsen lick emellertid regkringsim.trument 

genom en ny planform. byggnadsplanen. och utomplansbe~tämmelser. 

Stadsplanelagen introducerade vidare en särskild planform för iiversiktlig 

planliiggning. stomplanen. som ett medel att förbereda framtida planl:1gg

ning med möj~ighet till marklösen för kommande trafikleder etc. och med 

hyggnadsförhud som kontrollinstrument. 

Trots att 1931 års stadsplanelag och byggnadsstadga betecknade bety

delsefulla framsteg. som möjliggjorde en långt mer effektiv styrning än 

tidigare författningar pf1 området. visade de sig snart otillräckliga for att 

bemiistra de nya krav som utvecklingen under mellankrigstiden 'iliillde niir 

det giillde att i'istadkomma viilordnade bebyggelseförhållanden och en god 

samhällsmiljö. Eftersom exploateringen av mark för tätbebyggelse var i 

princip fri. kunde samhiillsbild ningar inte hindras att uppkomma pii platser 

som saknade förutsiittningar for iindamiilet. Genom en olämplig forliigg

ning och spridning kunde bebyggelsen förorsaka det allmiinna onödigt 

~tora kostnader för service av olika slag. Eftersom kommunerna inte heller 

kunde pilverka den tidsföljd ; vilken olika exploateringsomrtiden tl1gs i 

anspråk. uppstod många giinger en gles och otrivsam behyggelsc och 

ofullstiindigt utbyggda samhäll;;bildningar. Stomplanen visade sig inte mot

svara förviintningarna. eftersom fastställandet av en sådan plan kunde 

medföra omfattande skyldighet för kommunerna att hjsa mark utan möjlig

het att viilja himplig tidpunkt för det. 

Fiir hyggnadsplaner saknades i 1931 fas lag bestämmelser som gav rätt 

till ersättning för intrång. vilkd ofta föranledde mindre lämpliga planlös

ningar för att man skulle undvika olägenheter för markiigarc. Om en 

lambkommun önskade införa stadsplan under kommunalt huvudmanna

skap. kunde detta enda~! ske genom municipalbildning. vilket innehar 

nliigenhctcr i form av dubbelb.:skattning av samhiillets inneviinare och en 

kostsam överorganisalion. 
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2.2 1947 års h~·ggnadslagstiftning 

Lagstiftningen friin iir 19J I vi-;a1.k sig viJ tilliimpningen vara hehiiftaJ 

iivcn med andra brister. Stad-..planclagen oc.:h byggnadsstadgan friin detta 

i\r ersattes di1rfor efter en t'mfattande utredning av 1947 ~irs iinnu giillamk 

hvggnadslag ol'.h 1947 ;(r-; byggnadsstadga. Den nya lagstiftningen innehar 

viisentliga föriindringar friunst i fiirhi1llandet mellan samhiillets organ och 

de enskilda markägarna. Tidigan: gällande lagstiftning hade tillerkiint en

var markiigare en i princip fri rii\\ att exploatera sin mark för be hygge I se. 

dlJCk med siidana inskriinkningar Sl\m det allmiinna. med respekterande av 

den enskildes riitt till mark. föreskrivit i lag som tlllndgiingligcn erforder

liga friin allmiin synpunkt. Stadsplanelagen hade visserligen gett samhiillet 

möjlighet all reglera tiithehyggclse som fiirviintadcs uppkomma inom visst 

omdde men hade inte kunnat anvisa medel alt hestiimma var och niir 

sadan hehyggclsc borde Ht :iga rum. 

Den iindring som vidtogs 1947 i den enskildes rii\\ att bebygga sin mark 

innehar att det slogs fast i lag a\\ endast siidan mark som vid planläggning 

priivats liimplig for tiithehyggelse fii.:k anviindas för de\\a iindamt1l. Si\dan 

hehyggelse definierades som en samlad l"lebyggclse som nödviindiggör 

siirskilda anordningar for tillgl)dosecnde av gemeföamma behov. Annan 

hehyggcl-..e hetei.:knades som gleshehyggelse oc.:h lämnades i princip fri. 

Fr;\gan om ett visst omr{ide iivcrhuvud skulle fil tas i anspr;ik för täthe

byggelse borde enligt den nya lagstiftningen i första hand prövas i sam hand 

med översiktlig planläggning. Fiir iindamillct infördes t v[1 nya planformer. 

regit111plan för gemensam planliiggning för t \'ii eller Il era kommuner. och 

generalplan för att ange grunddragen for marken'i anviindning inom de 

enskilda knmmunerna. Medan regilrnplan alltid skulle faststiillas men en

da'it tillades mycket hegriinsade rii\\sverkningar. kunde kommunerna fiir 

sin egen inomkomrnunala över,iktsplanering viilja mell<in att uppriitta oi.:h 

anta en generalplan utan ;1tt slika f;·1 den faststiilld oc.:h a\\ efter antagande 

understiilla den Kungl. Maj:ts fashtiillclscprövning. Antag(·n generalplan 

medf1:.Jrdc inga ri1ttsvcrkningar utan skulle endast t_iiina till ledning för 

kommunens cfterf(iljande detaljplanearbete. faststiilld generalplan med

förde förhud att bygga i strid mot planen oi.:h gav under vissa förutsiittning

ar kl1mmunen riitt att lii<;a mark. 

Stadsplan bibehölls fiir detaljplaneli·iggning men hestiimmelserna om 

innehidl och verkningar byggdes ut. A ven land~knmmuner skulle nu fo 

al1\ iinda o.;tadsplan ut<lll krav p~i munieipalhildning. Riitten att lö'ia mark for 

att genomföra 'tadsplaner vidgade' ni1got. Byggnadsplanen behöll sin ka

raktiir av medel for länsstyrelsen a\\ reglera bebyggelsen pii landsbygden 

utan medverkan a,· kommunen. Genomfiirandet a\' hyggnadsplaner under

liittades gt:nom att viigfiirening enligt lagen om emkilda viigar anvisades 

'llm huvudman med viss rii\\ till tvi"rngsförviirv av allmiin plats. Det var 

avsett att byggnadsplanen i prini.:ip skulle ersiitta den fir 1926 i faqighets-
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bildningslagarn~1 införda planformen avstyckningsplan. vars ~vagheter ~om 

planinstrument hlivit uppenbara. Denna plantyp utmönstrades diirför. men 

p;! grund <1v svårigheten att inom rimlig tid ersätta det mycket stora antalet 

avstyckningsplaner som tillkorr.mit under de föregäendc i'u-tiondena med

gavs dock att ;i!Jre avstyckningsplaner alltjiimt skulle gälla. De tillades 

ocksii i vi,-;a hiinseenden verkan som byggnadsplan. trots att de tillkommit 

utan lärnplighetsprövning av markanvändningen. Iknna verkan kunde 

Jock neutraliseras genom beslut av länsstyrelsen. Det förutsattes vid lag

stiftningens tillkomst att överstora detaljplaner genom revidering skulle 

hegriinsas till lämplig storlek och att inaktuella detaljplaner skulle kunna 

upphi·ivas. Vidare förutsattes all de avstyckningsplaner som ansågs böra 

behällas omarbetades till byggnadsplaner. För alla nya detaljplaner inför

des ett aktualitetskrav. dvs. att -~n plan inte får ges ~törrc omfallning ;in att 

den kan vtintas bli genomförd inom nära förestilcnde tid. 

Ocks<i utomplansbestämmels·:T behölls i systemet friimst spm ett medel 

att bevaka att glesbebyggelsen utanför planlagda omriiden inte utformades 

p[i ett oliimpligt säll. Utomplansbestämmelserna kunde ges ett skiftande 

innehåll för att anpa~sas till lokala fl.irhiillamlen. Med utomplan,best:im

melser följde liksom tidigare sk:.'ldighet att söka byggnadslnv. 

Lagstiftningen av {tr 1947 medförde en betydande inskränkning av mark

ägarnas tidigare befogenheter al! anviinda sin mark för bebyggelse. Av den 

grundläggande principen för reformen att mark inte fick användas fiir 

täthehyggelse utan lämplighet•prövning ans!1gs följa att ersättning inte 

borde utgii om en markägare hindrades all exploatera sin mark för sådan 

bebyggelse. eftersom han ju sakmide befogenhet till detta utan myndighets 

godkännande i plan eller genom dispens. Denna bcgrtinsning av tiitbebyg

gelseriil!en skulle iakttas ocksii vid tifömpning av annan lagstiftning. t. ex. 

expropri<ttionslagen. Marken skulle viirderas med beaklande av de in

skriinkningar som följde av hyggnadslagen. Undantag gjorde~ för viirde

stegring som intriill före hyggn::.dslagens ikrafttriidande. 

Aven 1947 f\rs byggnadslag upptog regler som till sitt syfte ml1lsvarade 

bestiimmelserna i 1907 och 1931 tirs lagar om tvångsförviirv av hyggnads

mark men gav kommunen något: större befogenhet att ingripa. bl. a. genom 

möjligheter till tv[1 olika former för zonexpropriation. 

2.3 Förhållandena efter 1947 

2 .3. I ;\farkpolitiska tltgiinfrr 

Kommunens möjligheter att bedriva en aktiv markpolitik iikade avseviirt 

iir 1949. niir regler inf!"inlcs i expropriationslagen om ri1tt att tvilngsvis 

förvärva mark som behövdes for tiitbehyggclse. Denna nya möjlighet kom 

att få en betydligt större användning iin byggnadslagcm; löscnreglcr. som 

ansågs vara svara all tillämpa. Dessa regler iindrades därför redan år 19~3. 

niirmast med anledning av plar.erna i Stockholm p[1 en nmfattande omda-
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ning av Nedre ~llrrmalm. De tv;i formerna av zonexpropriation samman

fördes di! till en. som kunde anviindas 11iir etl tiitbehyggt iH11ri\de befanns 

med hiinsyn till den allmiinna samfardseln och kravet pii en iindam[tlsenlig 

bebyggelse vara i behov av en genomgripamlc ombyggnad. som inte liirnp

ligen kunde gerwmföras annat iin i ett sammanhang. För mindre umfat

tande expropriationsbehov infördes en annan form av t vfmgsförvärv. tomt

expropriation. 

2 .3 .2 /959 clrs rdim11 

Redan nfagra iir efter tillkomsten av 1947 ~irs lagstiftning framkom önske

mäl om en större översyn. siirskilt av hyggbestiimmelserna. som ansågs 

alltför detaljerade och därmed hindersamma for byggandet. Man pil.talade 

ocks:'t olägenheterna av lokala särbestämmelser. som var oliigliga för bygg

företag med riksomfattande verksamhet. Efter en omfattande utredning 

ersattes diirför 1947 års byggnadsstadga med en ny {ir 1959. i samband 

varmed [1tskilliga ändringar vidtogs ocks:i i hyggnadslagen. 

Reformen är 1959 innebar inte ni'tgon mera genomgripande förändring av 

de hiirande principerna i 1947 års lagstiftning vad gäller förhällandet mellan 

det allmiinna och markägarna eller i frilga om plansystemet. Den viisentli

ga~te betydelsen lfig i en förenkling och begränsning av författningsstoffet 

beträffande själva byggandet och en överföring av den tekniska detaljreg

leringen till särskilda tilliimpningsföreskrifter. 

Byggnadsstadgan frfm är 1959 införde ocksii en liingtgående utjämnning 

av olikheterna i byggföreskrifter mellan stad och landsbygd. Beslutande

rätten överfördes i stor utsträckning till de lokala byggmyndigheterna. 

Byggnadsordningar skulle inte liingre finnas. 

I fråga om planviisendct vidtogs genom reformen vissa förändringar i 

avsikt att decentralisaa heslutsfattandet och öka kommunernas inflytan

de. Bestämmelserna om generalplan pil landet omarbetades till större 

likhet med vad som giillde för stiiderna. Faststiillandct av stadsplaner 

överfördes i huvudsak till Hinsstyrclserna med möjlighet for dem att under

stiilla planer av större allmän betydelse Kungl. Maj:ts prövning. Tidigare 

detaljerade uppräkning av vad en stadsplan skulle innehillla ersattes med 

mera allmänna bestämmelser av ramkaraktiir. Byggnadsplaneläggningen 

överfördes frf111 liinsstyrelserna till kommunerna. Utomplansbestämmcl

serna förenklade~ avsevärt till sitt innehåll och fick formen av standardise

rade föreskrifter som togs in i hyggnadsstadgan. Det tillkom dock fortfa

rande kommunerna att bestiirnma om införande av utomplansbestäm

meber. 

2.3.3 Fiirherede/scr till en ny ii1·ern·11 al' hvRgnadslugstifininger1 

De stora förändringarna i samhällsbyggandets villkor. som följde med 

efterkrigstidens strukturförändringar i näringslivet och omlokalisering av 

hefolkningen ställde nya krav på byggnadslagstiftningen. Den hade ut veck-
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lats för att i första hand möta behov av styrning och viigledning inom 

stiidcr och andra tätorter. Nu framkom i växande omfatlning behov av att 

lösa konflikter om markens anviindning utanför tätorterna. Till detta hi

drog hl. a. förändringar i hefolkningens vanor i fraga om bosättning och 

rekreation och i transportsystemet, särskilt genom bili~mens starka ut

veckling. Miljöstlirningar som följde med tillkomsten av nya tekniska 

anhiggningar med stor omgivnings.pävcrkan blev vanligare. 

Ett ökande intresse uppkom ;'(ir miljöfrf1gor och bevarande av naturre

surser. Man ställde alltmer krav pi\ att planfrågor behandlades ur ett vidare 

perspektiv än tidigare. Byggnad>lagens former för översiktlig planläggning 

visade sig diirvid vara otillräckliga. och nya planerings- och utredningsme

toder utvecklades vid sidan om dem som reglerades i lag. 

Erfarenheterna från flera uppmärksammade markanvändningskonflikkr 

under 1960-talct i samhand med förläggningen av n[igra storindustrier och 

andra störande anläggningar väckte intresse för att utveckla nya former för 

samordnad behandling av sådana lokali~eringsproblem. Även motsiittning

ar i samband med ny bostadsbebyggelse på jordbruksmark och den ökade 

anviindningen av kustområden för fritidsbehyggclsc hidrog till att skapa 

efterfritgan på nya planeringsformer. Som en följd härav påbörjades förar

beten år 196 7 för en fysisk riksplanering. Arbetet utmynnade i förslag till 

allmänna riktlinjer för användningen av vissa mark- och vattenområden. 

Riktlinjerna godkändes av riksdagen iir 1972. och fortsatt arbete med att 

utbygga dessa riktlinjer har därefter bedrivits i !lera etapper under samver

kan mellan staten och kommunerna. 

Parallellt med arbetet på en fysisk riksplancring startades iir 1968 förbe

redelser för en totalrevision av byggnadslagstiftningen i syfte att anpassa 

den till de nya tendenserna i sanhällsbyggandet. 

För att fä genomslag för de nya av riksdagen antagna riktlinjerna l'ör 

markanviindning vad giillcr den kommunala planeringen och byggnadstill

synen ··idtogs rir 197 l vissa iindringar i byggnadslag och byggnadsstadga. 

Avsikten var att få till stånd en mera enhetlig och ni1got strängare tillämp

ning av planläggningskravet. Detta skedde genom att tiitbcbyggelscbegrep

pet justerades sii. att det fick en mera framiitsyftande innebörd. Vidare 

utvidgades byggnadslovsplikten till att gälla hela landet. och i utomplans

bestiimmelscrna gjordes ett tilliigg s~1m gav hyggnadsniimnderna en vidare 

möjlighet att pröva hehyggelsens Himplighct även i si\dana fall d{1 den inte 

behövde föregäs av planläggnin,~. 

Denn<• reform fullföljdes t1r 1972 i samhand med beslutet om den fysiska 

riksplaneringen genom ändringar som avsiig att göra generalplanen till ett 

mera användbart redskap att styra markanviindningcn i kiinsliga områden. 

En befogenhet infördes nämligen för Kungl. Maj:t att förordna att en viss 

kommun skall uppriitta och låta faststiilla generalplan med visst innehäll 

beträffande siirskilda omriiden av hetydelse från rikssynpunkt. Fiirhud 

mot bebyggelse i avvaktan på tillkomsten av en si\dan plan kan knytas till 

l'iirordnandet. 

2 Tillkom.11e11 111· 
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En annan viktig iindring som \idtogs vid detta tillf<ilk var utvidgningen 

:1v liimplighctsprövningen till alLt -,,Jag av byggnadskln.:tag,,qkde-.; iiven 

glcshehyggelse. Denna priivning hehöver inte ske genom detaljplan utan 

kan göras iivcn i samhand med hyggnadshwspri\vning. Detta innehar i 

praktiken en uppllbning av tiitbcbyggelsehcgreppet. '>Lllll i praxi-. fött en 

för allmiinheten alltmer sviirförst:.1elig innchörd. Som stiid for hyggnads

niimnderna utvidgades liimplighctskravet i utomplanshötiirnmelserna yt

terligare. och dessa hcsUimmelser uhtritektcs att gi1lla utan kommunalt 

beslut i hela landet. \,1otsvaramk iimlringar vid1og~ i fostighctshildningsla

gen fllr att samordna fastighetsbildning och byggnadshwspriivning. Ett 

visst skydd för fastighetsiigarens riitt <tlt fortsiitta p<"igaendL· markandnd

ning infiirdes genom en lindring i ersiittningsregkrna. och iivergiingcn till 

den h;irdarc hyggkontrolkn mildrades niigot genom en tidsbcgriinsad er

siittningsmiijlighet i övcrg~ingshestiimmelserna. 

En viktig nyhet var den miijlighct att pröva nyankiggning och utvidgning 

av vissa industrier med ~tor omgivningspåverkan som samtidigi infördes i 

en ny paragraf, 136 a *· i byggnad slagen. Ett av syftena var att samordna 

bedömningen enligt hyggnadslagen med prövningen av 0111givningspt1ver

kan enligt den ;lr 1969 antagna nya miljöskyddslagen . 

. ?.3.4 Ä11dri11g11r i:fia /1.)7}. 

Under iiren efter 1972 har viJtagits ytterligare iindringar i hyggnadslag

qiftningen vid ett tiotal tillfallen. Je llesta av ganska hegr;insad omfattning 

men n[igra av stor principiell betydelse. Mest ingripanJe var utbrywndet 

av pf1följdshcstiimmclserna till en siirskilJ lag om pftröljder och ingripan

Jen vid Lilovligt byggande 111. m. far 1976. I .agen inneh:ir en hetyJande 

l'iirstärkning av hyggnadsniimndcns mil_jlighc'.er att beivra övenr;idclser. 

lkstiimmclscrna om straff ersattes med ett system av avgifter och miljlig
IJcterna alt fii olo\ligl utfi\rda <ttgiirdcr unJanriijd<t' eller pii annat s;1tt 

1·iittade först;irkti;s av~cviirt. 

Ftt försök att förena den vidgade kl)ntrollen av titthcbyggelse pii land~

bvgden mcJ mi:l';kade krav pil detal.iplan•:liiggning gjordes ~ir 1977 genom 

alt. begreppet tiitbehyggebe av minJre omfatcning infiinks. Om sCtdan 

bebyggelse föreligger. kan Himplighetsbediimning sk1: utan planliiggning i 

~;amband med prövningen av ansii1'an nm byggnadslov. 

En reform av vikt för kommunerna n~tr det giiller att f;t biittre tiickning 

l'ör .,ina kostnader för att genomfiira planer vidtogs iir 19~1. niir nya 

;!atukostnadsrt·glt:r infiirdes i hyggnadslagen. Av ilvriga efter ;u· 197~ vid

. agna ;indringar kan niirnnas hestiimmelscrna L'm hanJikappanpassning. 

·ivningsfiirhud. anordningar för att fiirhiittra suph:1111tningspers0Palens ar

betsforh~tlland1:n och bttnadn i byggnadslovstdnget for vissa mindre 

hyggn;idsi'ttgii rder. 

ivbnga av de principer p;\ vil1'a dagens lagstiftnin!! vil;ir iir enlig! min 

mening alltjiirnt aktul'ila och sa ,·iisentliga att de bör hchi.illas i 1:11 ny 

:: Ri/;1c/11.<!<'ll /CJ85.:8ri. I su111/ . .\'r I 
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lagstiftning. Dagens ~ystem har emellertid oek<I pataglig<i brister. En a\ 

orsakerna till del iir att utvecklingen pä m~inga omr[tJen har lt:tt till att 

lag~tiftningcn - [itminstonc i S:na iilcn: delar - inte fyller nutida krnv . .lag 

kan hara peka pit att praxis vid hiide planliiggning och prövning <iv l\l\' till 

hchyggcbe har )!ittt i en riktning som inte förutsattes niir författningarna 

kom till. Dd linns diirför hctydandc rcformhchov. Innan jag gi\r niirmare in 

pil mina förslag vill jag rcdngiira för de reformhchov som enligt min mening 

iir de mest angeliigna och hur de liimpligen bör tillgodoses. 

:!. Tillkom.111·11 u1· 
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J Rt:>formhehoven och lagförslagets huvudsakliga inriktning 

Sammanfattning 

Alla kommuner skall ha en aktuell i_iver~iktsplan som l)mfattar kommu

nens hela yta. Översiktsplanen kan iindras och fördjupas för olika dcl

limr~tden. Omri\desbesti\mmelser skall kunna antas. om kommunen vill 

siikerstiilla syftet med övers.iktsplanen inom begriinsade omrilden eller 

en liimplig användning av omrilden som är av riksintresse enligt NRL. 

Dagens stadsplan och byggnadsplan ersiitts av en enda plan, som kallas 

detaljplan. Regionplan skall kunna användas för samordning av flera 

kommuners planliiggning (s. 69) 

Nybyggnadsförbuden avvecklas. En principiell riitt införs att återupp

föra byggnader som har rivits eller brunnit ned. Detaljplaner skall ha en 

genomförandetid som begränsar byggrätten i tiden. Efter genomförnnde

tidens utgång skall kommunen ha rätt att lösa in fastigheter som inte har 

bebyggts i huvudsaklig överensstiimmelse med planen. Om en byggnad 

strider mot detaljplanen. för fastighetsägaren ändå göra både yttre och 

invändiga ändringar av byggnaden. En rätt till kompletteringsåtgärder 

införs betriiffande en- eller tvilbostadshus utanför områden med detalj

plan (s. 731 

Uinsstyrelsens fastställclseprövning av planer slopas. Tyngdpunkten i 

Wnsstyrclsens arbete liiggs vid samrådet. Länsstyrelsen skall ha möjlig

het att i efterhand granska och upphäva detaljplaner och områdesbe

stämmclser. Upphävande ff\r beslutas endast pil vissa. i lagen angivna 

grunder. nämligen om kommunens beslut 

- kan medföra att ett riksintresse enligt NRL inte tillgodoses. 

- innebiir att regleringen av sf1dana frågor om användningen av mark 

och vatten som angär tva eller llera kommuner inte har samordnats 

p?t ett lämpligt siitt. 

innebiir att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 

och i)vrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser 

Översiktsplaner ~kall inte prövas av länsstyrelsen. som dock skall avge 

ett yttrande under utställningen. varvid länsstyrelsen skall redovisa 

vilka anmiirkningar som finns mot planen i nu nämnda hänseenden (s. 

76) 
Medborgarinllytamkt förbättras. Vid planläggning skall genom informa

tion och debatt efterstriivas ett stt fullstiindigt beslutsunderlag som möj

ligt för de politi~ka organen h. 79) 

Alla boende ~om berör~ av en plan eller ett beslut om tillstand skall. 

liksom hyn:sgästernas organisationer. ha samma ställning som sak

iigarna (S. 79) 

Tillstiind till byggande m. m. liimna5 i form av bygglov. rivningslov och 

3 Rc/il/'lnhe/11>1·e11 
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markhiv. Förh;mdsbesked Lin bmnas bctriiffande i1tgiirder som kri1ver 

bygglov Is. 801 

Skyldigheten att si.ik<t lov skall kunna \'ariera' genom k11mmunala be

slut. Kommunen skall umkr vissa flirntsiittningar kunna beslut<t att 

vissa iitgiirder inom omri1den ·utan detaljplan fiir utföras utan byggllw. 

niimligen bl. a. komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre 

iindringar av byggnader. rör omr;°!den med detaljplan kan kommunerna i 

planen besluta att enklare fritidshus. kolonistugor llch liknande hyggna

der pi1 dd s~itt som anges i planen fi'ir uppföras eller byggas till eller 

iindra~ p{1 annat siitt utan lov (s. 801 

Ans,·aret för att hyggnader m. m. uppfyller PBL:s krav Higgs i större 

uhtr;ickning ~in i dag pi1 by,;gherren. Byggnadsniimmlcn behöver inte 

detaljgranska konstruktim1sritningar m. m. (S. 81). 

PBL f1:iresli1s ersiitta bl. a. hyggnadslagen, hyggnadsstadgan och lagen 

om p{1följdcr och ingripanden vid olodigt byggande m.m. (s. 85l. 

Innan jag g;lr över till att beskriva de mest angelägna reformbehoven. 

vill jag i ni1gra korta punkter Wgga fas! de övergripande politiska syftena 

bakom hela mitt förslag. niimlif:en 

1111 decentralisera ansvar för ;Jlanbggning och lokal miljli till kommuner

na genom att begriinsa stateFs kontroll. 

all ge biittrc förutsiittningar för de boende att delta i planeringen l1ch 

pilverka utformningen av niirmiljön. 

ull g..: stlirre frihet och ansvar för den en~kilda rnhnnisLrn. 

1111 ge den l"ysiska riksplancringens riktlinjer ett lagfäst stöd i de kommu

nala planern<1. 

all furenkla och modernisera plansysk·met. 

1111 ge en starkare stiillning för social<1 och ekonomiska hiinsyn i plane

ring och b)·gganJe. 

all avskaffa Je l{t11gvariga nybyggnadsförbuden och ge mlijligheter för 

kommunerna att upphiiva eller iindra inaktuella detaljplaner. 

11/t ge hiittrc förnhiittningar för planering av stadsfornyebc l\Ch andra 

förhiittringar i befintliga omriiden. 

Jag har valt att sammanföra de olika reformbehoven till ni1gra fri'1gor. 

som jag avser att hiir ta upp i följande ordning. niimligen förenkling och 

modernisering a\· plansystemel. obligatorisk översiktsplan som kan fiir

ena~ med omd1desbestiimmelser. nyhyggnadsförhuden avvecklas och de

taljplanerm1s byggriittcr tidsbegriinsas. decentralisering av besluhfattan

Jet. förbiittring av mcdhorgarintlytandct samt förenklingar i PBL som har 

betydelse för den enskilda miinniskan. 

Ordningsföljden skall inte ses som en rangordning av friigornas betydel

se. Jag har vall denna disposition uteslutande därför att resonemanget blir 

liittast att föra. om delfr[igorna kan behandlas i denna följd. Det faller sig 

naturligt att först ta upp plansystcmeb utformning. 

3 /frfim11hl'i101·e11 
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3. I Fi)renkling och modernisering av plansystenll't 

Mill .fi'irs/ag: Alla kommuner skall en en aktuell översiktsplan som 

nmfattar kommunens ht:la yta. (hersiktsrlanen kan iindras llCh fördju

ra-; för olika delomräden. Omrädeshe<;tiimmelser skall kunna <t11tas. om 

kommunen \'il I siikerstiilla syftet med ii\'ersiktsrlanen inom begriinsade 

onmiden eller en liimplig anviindning av omd1drn som iir av riksintresse 

enligt NRL. Dagens stadsplan och byggnadsrlan ersi1tts av en enda 

rlan. som kallas detaljrlan. Regionrlan skall kunna anviindas for sam

ordning av !lera kommuners planliiggning. 

I grova drag ser dagens plansystem ut pil följande siitt. Generalplan skall 

ange grunddragen för markens anviindning till olika iindam;il, t. ex. till 

täthebyggelse. friluftsliv. viktigare trafikleder och andra allmiinna platser 

(9 ~ BLJ. Pil framstiillning av kommunen kan generalplanen fastställas av 

liins.;tyrelsen. Den far dä vissa rättsverkningar som inte finns hos en 

generalplan som hara iir antagen av kommunen. Stads plan skall uppriittas i 

den mi'm det genom kommunens utveckling behiivs för den närmare regle

ringen av hebyggelsen (24 * BL). Kommunerna har ansvaret för att gator 

hyggs och underh{tlls inom omriiden med stadsplan. Om tiitbehyggelsc har 

uppkommit eller llm s;idan hehyggelse kan viintas uppkomma i ett omdde 

rn:h stadsplan inte anses höra upprättas. skall byggnadsplan upprättas i den 

miin sådan plan anses hehiivlig för reglering av hehyggelsen ( IOH BL). 

Inom områden med hyggnadsplan iir det de enskilda fast'.ghetsägarna som 

ansvarar för plangenllmförandet. Både stadsplan oö hyggniidsplan skall 

för att bli giillande faststiillas av länsstyrelsen. Båda planformerna ger en 

viss s. k. hyggriitt - dvs. ihgiirder som iir förutsatta i planen kan i princir 

inte viigras. 

Oe problem som finns med d<1gens plansystem skulle mycket kort kunna 

heskrivas pil följande siitt. 

Den översiktliga planform för i1wmkommunal planering som anvisas i 

byggnadslagen. generalrlan. anviinds mycket siillan. I vart fal! brukar 

kommunerna int~· l<'ita generalplaner faststiillas. Den översiktliga plane

ringen har i stiillet - som jag snart skall helysa - kommit att ta sig andra 

former itn de som anges i lagen. Kommunerna arbetar med kommunöver

sikter. omr;idesplaner m. m .. som inte rq?.lcras i byggnadslagstiftningen. 

f-liir finns det ett hehov all modernisera lagen sii att den kommer att 

erhjuda sitdana former för den översiktliga planeringen som fyller kraven 

p~i medhorgarintlytande och pii statlig medverkan. 

Det finns inte Hingrc niigra biirande skiil att ha kvar td olika planformer 

for den mer detaljcr<1de phmläggningcn, stadsplan lll'.h hyggnadsplan. Ett 

allmiint önskcm~d iir att dessa slfis ihop till en planform. inte minst diirför 

<ltl de har kommit att anviindas för likartade syften och for omrftden av 
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ungefär samma karaktiir. Vidar·: ligger det ett stnrt problem i att byggriit

lerna enligt stadsplaner och byggnadsplaner formd\\ inte har niigon he

griinsning i tiden. Kommunerm1 iakttar stor försiktighet med att upphiiva 

eller iimlra dessa planer. iiven s~.dana som har blivit för~ildradc. I s@lct har 

nybyggnadsförbud utfärdats för planomriiJct. Dessa ti:irbud har i sin tur 

blivit långvariga. På Jet siittct har det uppstiitt en ··ond cirkel .. som nu 

m{1stc brytas. 

Giillandc byggnadslagstiftning är i hög grad inriktad pä reglering av ny 

bebyggelse och exploatering av mark. Urhanisering och tätortstillväxt har 

nu av olika skiil minskat i betydelse som planläggningsproblem. I stiillet 

trtidcr frägor om resurshushållning. friluftslivets markhehov. hyggnadsun

derhåll samt social och teknisk förnyelse av våra tätorter i förgrunden för 

rlaneringsintresset. 

Plansystemet hör ha sin funktion som en länk mellan. {1 ena sidan. de 

bestämmelser i lagen om läm pi ig markanvändning. behyggclsemiljö- och 

hyggnadsutformning som jag senare kommer att föreslå I kravhestämmd

scrnaJ och. [1 andra sidan, reglerna om lov, som kan sägas utgöra en 

kontroll av all kraven efterlevs. Man kan med andra ord se det så att 

planerna innehåller den tolknin:~ och precisering av kravbestämmelserna 

som kan utgöra ett beslutsundt:rlag vid den byggandes projektering och 

samhällets prövning av lov. 

Planering•;uppgifterna kommer sannolikt att växla genom åren. Det är 

därför nödvändigt att m[inga olika typer av planliiggningsproblem kan lösas 

med hjälp av plansystemet. Detla hör därför utformas med en hög grad av 

flexibilitet och allmiingiltighet. Detta förutsätter hl. a. att de bestiimmclser 

som reglerar planernas innehäll ges en ganska allmän utformning. Däremot 

hör bestämmelserna om förfarandet niir planer upprättas och antas på ett 

tydligt sätt anpassas till de ver.:.;.ningar för offentliga organ och enskilda 

som planerna för. 

I lagen hör därför föreskriva-; de demokratiska heslutsformerna samt det 

ohlig<1toriska och det möjliga innehållet för vai:jc planform. Med detta 

synsiitt finns det inget skiil att i PBL skapa llcra olika planformer med 

likartad verkan. En viktig utgångspunkt iir också att plansystemet så niira 

som möjligt anknyter till den praxis som riidcr i dag. Mot denna bakgrund 

anser jag att plansystemet i grova drag bör bestå av följande delar: 

11 Ohligatori~k översiktsplan med ndl och riktlinjer för en lämplig bchyg

gelseut vcckling för kommunens hela yta. Planen skall inte ha någon bin

dande verkan mot enskilda. Den utgör ett heslutsunderlag för detaljplan 

och vid rri\vningen av ansökningar om lov. Översiktsplanen kan ändras 

och fördjupas för olika delomriidcn. För begränsade ornr~iden och i vissa 

bestämda avseenden kan övcVi.iktsplanens riktlinjer befästas i form av 

omrildeshcstiimmclscr med hindand·~ verkan för enskilda och myndighe

ter. Sådana bestämmelser grundar dock ingen byggriitt. I vissa fall kan de 

leda till si\dana inskränkningar f·'.ir fastighetsägare att ers:1ttning aktualise

ras när bestämmelserna hävdas. 
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21 Dt:taljplan för den niirmare regleringen av markens <tnviindning. hehyg

gclse och andra anliii,:gningar. I'lancrL som iir en sammarislagning av da

gcn., .,tadsplan Lh:h byggnadsplan. medför riiU att hygg<t i enlighet med 

planbe.,tiimmelserna. Planen skall i princip ha hindande verkan mot enskil

da vid prövningen av ansökningar om lov m:h grunda ersiittning~;riitt i vissa 

fall. 

3) Regionplan för frivillig samordning av flera kommuners planliiggning. 

Jag iiterkommer inom kort med en n{igot fylligare presentation av över

siktsplanen och detaljplanen. Först vill jag emellertid ta upp frägan om 

planform('rnas in hördes sam hand. 

PHL-utredningen föreslar att de olika planformerna skall vara knutna till 

varandra pil s{1 siitt att de iiversiktliga planerna sk;11l tjäna till ledning för de 

mera detaljerade. Flera remissinstanser har pätalat denna hundenhet som 

olämplig rn.:h hävdat att den leder till ett 'itelt och omstiindligt system. 

Utredningens konstruktion utgär från tanken att ändringar i markanvänd

ningen iir kiinda li1ngt i förväg och därför kan förutses och hehandlas i de 

översiktliga planerna . 

.lag anser att det finns fog för kritiken. Plansystemet mäste både ha 

frami\tsyftande. offensiva inslag m:h ge möjlighet att snahbt behandla 

uppkommande nya situationer. Vid ställningstaganden till nya projekt 

anviinds normalt tillgängliga planer på alla niv[ier tillsammans med andra 

kunskaper om fysiska. ekonomiska och sociala förhållanden som underlag 

fiir att bediirna lämpligheten och nii biista möjliga helhetslösning. Plansys

temet måste i denna situation fungera som hjälpmedel och inte som ett 

sv{uforcerat hinder. hyggt på felaktiga eller tidigare okända förutsättning

ar. Jag anser därför att övervägande skäl talar for att några tvingande 

hindningar melllln planerna inte hör finnas. 

3.2 Ohligatorisk översiktsplan som kan förenas med områdeshcstämmelser 

Redan i ctiråtivcn år 1968 till bygglagutredningen efterlystes en starkare 

stiillning för kommunernas översiktliga planer. De planer som enligt hygg

nadslagen är avsedda för översiktlig planläggning ilr inte ohligatoriska för 

kommunerna. De är inte heller anpassade till dagens behov. De har hundit 

upp markanvändningen i länga tidsperspcktiv utan att ge tillräcklig nexibi

litet inför iindrade förutsättningar. Reglerna för att gc generalplaner riitts

verkan iir alltför omstiindliga och mcdför onödig tidsutdräkt. Sedan [;r 1947 

har hl. a. därför endast nagot tjugotal sådana planer fastställts. Andra 

former av översiktsplaner har i anslutning till den fysi~ka riksplaneringen 

vuxit fram i stiillet för Je planer som hyggnadslagen anvisar. För att skapa 

en grund för de planmässiga överväganden som numera skall göras ocks~i 

för spridd bebyggelse introducerade si1lunda planverket kommunöversik

terna i en cirkulärskrivclsc [ir 1973. Kommunövcrsikterna avsägs innehålla 

riktlinjer för byggnadslovsprövningen och fastighetsbildningen utanför de

taljplanclagda omn\.den i kommunen. 
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N~:got krav pft kommunerna ;:,tt uppriitt<t klHnmunövcrsikter har <ildrig 

införts. Trots detta fanns redan efter n{1gra ;ir sill.lana översikter i n~ist;111 

alla Sveriges kommuner. Till dera~ starka genomslagskraft har bidragit att 

de. utan att definitivt himla den framtida rnarkanviindningen. har gett 

kommunerna en handlingsbcred:;kap inför olika initiativ som innchiir an

~rr;.ik p<i foriindrad rnarkanviindning i olika omriiden. De har ocks~1 kunnat 

ge kommuninvi'111arna informari11n om kommunefö instiillning till olika 

byggprojekt. En annan viktig funktion hl)S kLlmmunöversiktcrna ~ir atl de 

utgör en dokumentation av den löp;lnde dialligen mellan staten och kom

munerna i den fysiska rik-;planeringcn. Pi\ senan: år har iiven omr[1des

pla111:r fiir lokala nmräden blivit allt vanligare. Omrädena omfattar mark 

som av n~igon anledning har bedömts lämplig att studera i ett ~ammanhang. 

lH.:h planerna kan ha m~inga olika syften i praktiki;:n. I regel handlägg~ 

omr~tdcsplaner enligt hest~immelserna om antagen generalplan. men de har 

ingen riittsverkan för enskilda fa.,tighet.~iigare. 

PRL-utredningen har föreslagii: all de översiktliga planformer som har 

vuxit fram vid sidan av byggnad~lagen blir lagreglerade och att de ge~ en 

viss betydelse som beslutsunderläg vid prövning av tillständ till bebyggelse 

och andra markanviindningsätgärder. I likhd med en niirmasl enig rcmiss

opinion delar jag i stort sett utred.1ingens uppfattning på denna punkt. 

En lagfäst skyldighet för kommunerna att bedriva översiktlig rysisk 

planering som omfotcar hela kommunens omriide framstår nu som n\.idvän

dig. En siidan reform kan siigas h::·. två syften. nämligen dels att kommunen 

gi;:ntenlllt staten skall klargöra hur omri'idcn av riksintresse enligt N RL hör 

anvi\nda~ och hur problem som k1-~iver mellankommunal samordning skall 

lfoas. deb att kl1mmuncn i demokratiska former skall kunna ge riktlinjer 

för en liimpliµ bebyggelscutvcckling i olika delar av kommunen. 

Jag foresliir s[ilcdcs all det nu \liills krav pii att alla komrnuncr skall ha 

en översiktsplan som omfattar kommunens hela omriide. Översiktsplanen 

hiir kunna fördjupas och iimlras for hegriinsade om6iden. Otirmed bort

faller enligt min mening behovet av besliimmelser om en siirskild planform 

som fyller de syften Sllll1 de inforr,1clla omrf1desplanerna r. n. har. 

Översiktsplanen st-all ange grunddragen i den avsedda markanviindning

cn och riktlinjer för hcbyggclseutvecklingen. Jag kommer att föresl~1 att i 

prim:ir all ny hehvggelse. liksom f. n .. ~kall prövas bmplig ur all1ni1n 

synpunkt. Denna prövning biir som nu ske vid planliiggning eller i samband 

med prövning av lov. Genom översiktsplanen uttalar kommunfullmiiktige 

~in mening om Yilka allmiinna intr-:ssen SLlm finns inom olika delomr~idcn. 

l'ii Jet siittet utgör översiktsplanen ett heslutsunderlag för byggnalhniirnn

den niir den har att vid det fortsatta beslutsfattandet göra avviigningar 

mellan allrniinna och enskilda intressen. Översikhplanen - som inte kan 

överklagas annat iin genom kornmunalhesvi1r - kan diiremot inte ges 

niigl'n bindande vcrk<m vid prövmngen av cnskilda ~irenden l'l11 lov. lnfii

randet ~.v l'n oblig·ttorisk översikhplan. som kan utgöra underlag för den 
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allm<inna Himplighct sprövningcn av hehyggclsc utanför de detaljplanclagda 

omrildcna. innebär ocksit att tiltbch~'ggclsehegreppet kan utmönstras ur 

lagstiftningen. Detta hctraktarjag som en central fri'1ga i hela reformen. Jag 

;11erkommer snart till den !avsnitt 3.7l. 

I de omraden i kommunen d:.ir riittsverkan itr nödvilndig for att '.;iikerstiil

la syftd med översiktsplanen skall omrfidesbcstiimmeber kunna beslutas. 

Omrädesbestiimmeber hör kunna användas även för att faststiilla en Himp

lig anviindning av områden av rinsintresse. Med omr{1deshestämmclser. 

som kan överklagas. skall kommunen kunna uppnii en bindande verkan 

gentemot bl. a. fastighetsägarna i frågor som rört. ex. markens användning 

för olika ändam[il samt bebyggelsens lokalisering och utformning. Nägon 

byggriitt för fastighetsiigarna eller inlösenriitt för kommunen uppkommer 

dock inte på grund av områdeshestämmclser. 

Jag vill här anmäla en betydelsefull skillnad mellan lagr[1dsremissen och 

det nu föreliggande förslaget. I lagrådsremissen föreslog jag att områdes

bestämmclser skall kunna användas bl. a. för att avsätta mark som frilufts

omdden. Jag har numera etier samråd medjordbruksministern kommit till 

den uppfattningen att denna frftga inte bör regleras i PBL utan genom en 

ändring i naturvårdslagen. Jag föerkommer med ett utförligare resonemang 

i dt:n delen (avsnitt .'i.4.3). 

3.3 Nybyggnadsförbuden avvecklas och detaljplanernas byggrätter tidsbe

gränsas 

Mi11.fi)rslag: Nybyggnadsförbuden avvecklas. En principiell rätt införs 

att återuppföra byggnader som har rivits eller brunnit ned. De<aljplaner 

skall ha en genomförandetid som begränsar byggrätten i tiden. Efter 

genomförandetidens utgäng skall kommunen ha riitt att lösa in fastighe

ter som inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med planen. 

Om en byggnad strider mot detaljplan får fastighetsägaren ändå göra 

bi'1de yttre och invändiga ändringar av byggnaden. En rätt till komplet

teringsåtgärder införs beträffande en- eller tvåhostadshus utanför områ

den med detaljplan. 

3 .3. I A \Tl'Ck/ing m· nvhygg1111d.1fiirb11d1•11 

Kommunerna har enligt dagens ordning riitt att ensamma hestämma när 

och var detaljplan skall uppritttas. Den principen hör givetvis ligga bakom 

iiven en ny lag. När en detaljplan väl har upprättats. kan dock kommunen 

r. n. inte viigra nybyggnadsatgärder som stämmer överens med planen och 

med byggnadslagstift ningens övriga materiella krav. 

De formellt sett obegränsade giltighetstiderna för detaljplaner har skapat 

avsevärda problem. För många fastight:tn finns det n~imligen byggrättcr 

som i vissa fall kan vara mycket olämpliga med h;insyn till den önskvärda 
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samhiillsutvccldingcn. Det kan r.jra -,ig 1.lfn si1dana outnvttjadc byggriittn i 

centrala stadsnmri1dcn som ter >ig alltför omfattande enligt nutida synsiitt 

cllLT omfattande byggriittcr. utlagda for villor och fritidshus i gamla planer 

friln 1940- och 50-calen. 

Samhiillets medel att fo kontrr•ll iivcr ut vecklingen i siidana fall har varit 

att bcliigga planomrcldcna med nybyggnadsförbud i avvaktan pii planiind

ring. Resurser att uppriitta och gcrwmföra nya planer har dock ofta sak

nats. varför fiirbudcn har förliinglS och ibland blivit gällande i !lera decen

nier. trots att det ursprungligen \ar avsett att förbutkn skulle fii giilla hiig-,t 

n:1gra fa. Kommunerna är ofta inte heller beredda att ta sliillning till en 

planliiggning. diirfiir att det r[idcr osiikerhet om det framtida rnarkutnytt

jamkt. Tidpunktt:n för en omdaning av det aktuella omddet kan vara 

oliimplig med hiinsyn till kommt1>1ens utveckling. Dessa förhiillanden giillcr 

ocksii llmri'iden som saknar detaljplan men som kan ha en betydande 

bebyggelse. För att samhiillct skall hehttlla en önskviird handlingsfrihet 

hindras i dag fastighctsiigaren genom nybyggnadsförbud att vidta nybygg

nads<'1tgiirder p[i sin fastighet. Begreppet nybyggnad iir ganska vittgt1cnde 

och omfattar en hd del ätgiirder iivcn med befintliga hyggnad1:r. Den 

enskildes uppoffringar för att hiilla samhiillet med handlingsfrihet blir mot 

denna bakgrund m[mga giinger o;-imliga. i varje fall niir det giillcr den stora 

miingd smiihus som berörs av nybyggnadsfiirbuden. 

Den "'döda hand"' som ligger över förbudsområdcna kan leda till ett 

d~iligt resursutnyttjande och i vissa fall rentav till risk for förslumning. Det 

iir i milnga fall sannolikt ett hiittrt? resursutnyttjande att li1ta småhusägarna 

utveckla och förhrittra sitt boende genom viirdehöjande byggnads;\tgiirder. 

iiven om dt:t i viss miin kan försvära en framtida omdaning av mnriidena. 

En s!1dan tanke finn' med redan i direktiven till bygglagutredningcn. 

En förutsiittning för att de nyhyggnadsförbud som giillcr i avvaktan pii 

planiindring skall kunna avveckbs iir emellertid att ur samhällets synpunkt 

inaktuella och olämpliga byggrätter samtidigt kan avvecklas. Förutsätt

ningarna för planers genomförande förändras över tiden pil siidant siitt att 

det mf1ste vara möjligt för samhiillet att gi.ira sådana ändringar i inaktuella 

planer att outnyttjade och inte längre liimpliga byggriitter utsläcks iivcn 

mot fastighetsägarnas vilja. Byggriitlernas giltighet måste därflir kunna 

begränsas i tiden. Administrativa nybyggnadsfi.irbud behöver dit inte 

liingre tillgripas for att stoppa genomförandet av inakwella planer. 

I linje med direktiven friin 196:~ har PBL-utredningen lagt fram förslag i 

de avseenden som jag nu har berört. Utredningen har siHunda föreslagit en 

rätt för fastighctsiigarna att utan hinder av samhällets planer få lov till 

s<"1dana [itgärder som kan anses utgöra en fortsiittning av den pilgående 

markanvändningen. Vidare har utredningen föreslagit att detaljplaner skall 

[isiittas en genomförandetid pi't 5--15 ;\r och att den tiden skall ha avgöran

de betydelse for byggriitlen'i viink. 

Remissutfallet i dessa delar i.ir i stort sett positivt. och jag anser att 
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fors/agen iir viil viird<t att t<t fasta ra. Niir dd fiirsl gitlkr utn:Jningens 

f1)r.,Jag alt fastighetsiigarna bi.il' fa riitt att utföra iltgi1rdcr ihom ramen fiir 

pi.1g<iendc markanviindning. iir remisskritikcn ganska .,tark betriiffandc den 

li:in:slagna riittigheten., vida llmfattning. Jai; anser dd därför befogat att 

omarbeta systemet p[1 den hiir punkten och vill fora fram elt förslag -,om i 

korthet innebär foljande. 

3 .3 . .? Riit I till li1em11pfi"irn11de. g1·110111/i"ira11dl'tid .fi"ir dcw/ipli111er och riill 

Til I k1>mplc111' ri 11gsii lgii rdc r 

Utredningen har föreslagit en prim.:ipiell riitt ((ir fastighetsiigare att fö llw 

till itteruppförande av rivna eller brandskadade byggnader. Jag anser den

na tanke vara hdt riktig och förordar en princip Stlln ligger i linje med 

utredningens förslag. Av skiil som jag senare skall redovisa (avsnitt I 2.3.2l 

anser jag dock inte att förslaget hör utformas som en riitt att få bygglov 

utan i sUillet som en riitt att fä ersiiltning. om bygglov viigras. 

Inom omräden med detaljplan skall i princip endast t1tgiirder som stäm

mer överens med planen fil vidtas. :\1indre avvikelser kan dock medges. 

Ett undantag frän principen om planenlighet utgör yttre och inre ändringar 

av byggnader. Även om en byggnad används på ett siitt Sl1m strider mot 

iindamttlsbe.,tämningen i en detaljplan, för fastighetsiigaren riitt att göra 

biide yttre och inre iindringar. 

Som jag nyss anförde hör det införas en möjlighet att begränsa giltighe

ten i tiden av detaljplaner. Som utredningen har föreslagit bör detta ästad

kommas genom att kommunen bestämmer en tid, inom vilken lov till de i 

planen medgivna åtgiirderna skall sökas (genomförandetid). Fastighets

iigarens riittsliga stiillning skall vara stark under genomförandetiden. En

dast om det iir nödvändigt på grund av nya förht1llanden av stor allmän 

vikt. vilka inte har kunnat förutses vid planläggningen. skall planen d~1 

kunna upphävas eller ändras till fastighetsägarens nackdel. l sådana fall 

skall kommunen vara skyldig att betala ersiittning för viirdet av förlorad 

hyggriitt. Efter det att genomförandetiden har löpt ut. skall kommunen 

kunna upphäva eller iindra planen utan att rättigheter som har uppkommit 

genom planen beaktas. I sådana fall skall kommunen inte ha någon skyldig

het att betala ersättning till fastighetsägarna. Vidare skall kommunen efter 

genomförandetidens utgilng ha rätt att lösa in fastigheter som inte har 

bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med planen. 

Det skall finnas en principiell rätt till kompletteringsåtgärder på fastighe

ter med en- eller tvåhostadshus som inte omfattas av detaljplan. Prövning

en av ansökningar om bygglov till komplctteringsåtgärder skall avse enbart 

kraven p~i detaljplaccringen på tllmten samt p;\ utformningen, dvs. utseen

defrågorna. och utförandet - den tekniska konstruktionen. Någon allmiin 

lämplighctsprövning av åtgärdens lokalisering skall alltsi\ inte göras. Med 

komplctteringsåtgiirder avses 

l. uppförande av komplementbyggnader. 
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::!. mindre tillhyggnader. 

3. inre iindringar av hyggnadcr. 

4. yttre iltgärder pf1 byggna(kr. s:isom utbyte av fasadbekliidnad eller 

takUickningsmaterial tKh 

.'i. hygglovspliktiga underh<"1llsi'ttgiirdcr. 

Genom de nu redovisade reformern;1 blir griinsdragningen mellan s<1m

hiillets nch fastighctsiigarnas h·~fogenhetcr klarare irn i dag. Samhalleh 

möjlight:tcr att se till att plam:rna verkligen blir genomförda forstiirks. 

samtidigt snm fastighetsägarna far störn:: trygghet i förfogandet över sina 

fastigheter. 

3.4 Decentralisering a\· beslutsfattandet 

Afitl .fi'irslag: Uinsstyn:lsens fastställclscpriivning av planer slopas. 

Tyngdpunkten i länsstyrelsens arbete läggs vid samr~idet. Uinsstyrcl

sen skall ha möjlighet iitt i efterhand granska och upphäva detaljplaner 

och omrr1desbestämmclser. Ui:•phävandc far beslutas endast pii vissa. i 

lagen angivna grunder. nämligen om kommunens beslut 

- kan medföra att ett riksintresse enligt NRL inte tillgodoses. 

inncbiir att regleringen av s:idana frägor om användningen av mark 

och vatten som angår två eller flera kommuner inte har samordnats 

pil ett liimpligt siitt. 

innebiir att en bebyggelse blir oliimplig med hiinsyn till de boendes 

och övrigas hiilsa eller till behovet av av skydd mot i>lyckshiindclser. 

Översiktsplaner skall inte prövas av länsstyrelsen. som dock skall 

avge ett yttrande under utställningen. varvid länsstyrelsen skall redovi

sa vilka anmärkningar som finr.s mot planen i nu nämnda hänseenden. 

Den nuvarande regleringen av förhållandet mellan staten och kommu

nerna pii byggnadslagstiftningem. omrilde har i stor utsträckning utformats 

under en tid då den kommunal1:1 organisationen och kompetensen var en 

helt annan än den är i dag. Kommunerna har sedan dess blivit större. och 

deras förvaltningsorganisation har byggts ut. Tillgången till kvalificerad 

sakkunskap pil olika områden har ökat. Behovet av statlig tillsyn och 

kontroll över kommunernas sätt att fullgöra sina uppgifter har därmed 

allmiint sett minskat. Under er följd av iir har statsmakterna som en 

konsekvens av denna utveckling strävat efter att i nlika sammanhang 

decentralisera beslutsfattandet td kommunerna. 

Statsmakterna har det övergripande ansvaret för samhällets utveckling 

och måste därför ange ramarna f0r de regionala och kommunala organens 

befogenheter. Statlig tillsyn och kontroll kan mot den bakgrunden inte helt 

undvaras. Den måste emellertid utforma~ med heaktandc av att den kom-
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munala sjiilvstyrclsen har grundhigf!ande betydelse för \'~irt lands styn:lse

skick. 

3 . .+.! l\011111111111·m11 hiir .\jiili·a hes/111a 0111111arka11l'ii11d11i11g och h_1·:.:ga11dc 

En förskjutning av ansvaret till kommunerna hör kunna ske i betydande 

utstriickning iiven när det giiller beslut om markanviindnin!! och bvggande. 

I likhet med utredningen och Jet hC'lt tiverviigande antalet remissinstanser 

anser jag att planer skall bli gällande genom att kommunens antagandebe

slut vinner laga kraft. Antagandcbcslutct kan överklagas till länsstyrelsen 

och liinsstyrelsen kan m:ks{1 sjiilvmant ingripa pii det siill jag strax i"iter

kommcr till. 

En begränsning av det statlig<1 inflytandet förutsiitter inte bara en formell 

ändring av själva plansystemet utan iiven att statens roll i olika frägor 

preciseras pa ett tydligare sätt än f. n. Statens möjligheter att ingripa i fdga 

om inneh[illet i planer bör enligt min uppfattning - bortsett fran den 

bevakning av enskilda intressen som sker vid besvärsprövning - huvud

sakligen begränsas till frågor av nationell betydelse och till vissa frågor 

som rör den mellankommunala samordningen av planläggningen. Detta 

bör medföra bl. a. att de statliga myndigheterna prioriterar arbetet med 

översiktliga frilgor inom den fysiska planeringen på bekostnad av detaljfr[i

gor och friigor av lokal betydelse. i vilka kommunernas beslut bör ges ökad 

genomslagskraft. 

3.4.2 Tv11gdp11nkte11 i liinsstyrdscns arhctl' liig1:s 1·id samnldct 

Jag delar oeksii utredningens uppfattning att den statliga kontrollen. som 

enligt giillande lag är en efterhandsgranskning. i största möjliga utsträck

ning bör ersättas av medverkan i förhand genom information och samrftd 

under pilgäende planering. Redan nu är samrådsförfarandet av större prak

tisk betydelse än faststiillelseprövningen. Aven i fortsättningen blir samrå

det ett viktigt instrument för att behandla siidana frilgor där statliga och 

kommunala intressen kommer i beröring med varandra och där konflikter 

kan tiinkas uppsta. I vissa fall torde emellertid samrådet inte leda fram till 

samstämmighet i de statliga och kommunala uppfattningarna. Frilgan är då 

vem som skall ha det slutliga avgörandet i sin hand. staten eller kom

munen. 

3.4.3 Lä11sstyrelse11s roll 1·id e.ftcrha11dsgra11sk11i11gc11 

Utredningen har föreslagit att dC'n obligatoriska statliga faststiillelse

prövningen a\' alla planer slopas och ersätts med ett system där liinsstyrel

SC'n pa vissa i lagen preciserade grunder skall kunna underställa de kommu

nala besluten regeringens prövning. 

Den ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna som Pl3L-utred

ningens förslag ger uttryck for iir enligt min mening i stort sett lämplig. Den 

innebiir bl. a. att staten självmant skall kunna ingripa mot kommunala 
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heslul om rlaner. enda-,t om vissa i lagen angivna intressen inle har blivit 

tillgodosedda. t. ex. riksintres~;en. I likhet med miinga remissinst;111ser 

anser jag all tyngdpunkten i heslutsfattandet inom Jet statliga omritdel inte 

hör ligga hos regeringen utan p~\ länsstyrelserna . .lag anser S:ileJcs at\ det 

bi>r ankomma pii liinsslyn:lsen att pröva om en viss plan fri"in stato:ns 

synpunkt kan godtas eller inte. En slidan reform iir av stiirsta betyJdse 

iiven friin effektivitetssynpunkt. Det ligger givetvis p<ltagliga tidsvinster i 

en planpwi..:ess som den nu r.eskrivna. Genom att pit detta sätt liigga 

besluten niirmare dem som benirs förstärks ocksa Jet Jemokratiska infly

tandet. 

Som jag tidigare niimnde böc statens möjligheter att sjiilvmant ingripa 

mot kommunala planbeslut huv•.1dsakligen begriinsas till frågor av nationell 

eller mdlankommunal hetydelse. 

Linsstyrelsen bör ha skrldighet att inom tre vei..:kpr friin den dag da 

kommunens heslut kom liinsst:rrelsen till handa besluta om prövning av 

beslut all an\a. '.indra eller upphäva en detaljplan eller omri1desbes\ärn

mdser. om det kan hefaras att det kommunala beslutet 

I. innehiir att ett riksintresse t:nligt NRL inte tillgodoses. 

2. innebiir att regleringen av sådana frågor om anviindningen av mark 

oi..:h vatten som angiir tvt1 eller !lera kommuner inte har samordnat~ pii ett 

lämpligt sätt eller 

3. innehiir att en bebyggelse blir oliimplig med hänsyn till de boendes oi..:h 

övrigas hälsa dler till behovet av skydd mot olyi..:kshiindelser. 

Beträffande översiktsplanerna skall liinsstyrelsen kunna genom ett 

granskning'>yttrande i anslutning till ubtällningcn ange i vilka hiinseendcn 

det finns erinringar mot planen. Översiktsplanen skall utgöra underlag för 

fortsatt beslutsfattande som rör användningen av mark oi..:h vatten. Uins

styrelsens yttrarnle utgör därvid en del av beslu1su111kr\aget. Nagra möjlig

heter till ingripande mot beslut om iiversikhplaner behövs enligt min 

mening inte. Dt:l hör vara tillräckligt om länsstyrelsen kan bevaka fortsatta 

beslut bl. a. inom omr[1den där det råder tvist mellan staten och kommunen 

om dt:n liimpliga markanvändningen. 

Om det behövs för att tillgodose ett riksintrcs'ie inom ett visst omrade 

eller ett mellankommunalt intresse. bör regeringi;:n kunna utfärda ett plan

föreliiggande. dvs. föreHigga kcmmunen all ani.t. iindra eller upphiiva en 

detaljplan eller o·mrådesbestiirnmclst:r. 
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3.5 Fiirhiittring av medhorgarintlytandl't 

Mitt j/ir.1/ag: Me<.Jhorgarinllyrande-r forhiitlra-,. Vid planliiggning skanl 

gcnl•m information m:h debatt cfterstriivas ett st1 fullstiindigt heslutsun

derlag Sl'm möjligt t'iir de politiska organen . 

.'\Ila boende '>Pm berörs av en plan eller ett bt•slul om tillstiind skall. 

liksl>m hyrcsgiistcrnas organisationer. ha samma stiillning ~om sak

iigarna. 
L---· 

Att m:inniskorna :ir intresserade av samhällsfo1gor och alt de deltar i 

samhiillsdebattt.'n iir grunden för demokratin. De senare ;\rens debatt i 

miljöfr:"lgor, frf1gor om stadsförnyelse och andra planeringsfrågor har fäst 

uppmiirksamheten p<1 att medborgarnas insyn ol.'h inflytande mihte försliir

kas i olika led av den kommunala planerings- och heslutsprocessen. I 

dagens lagstiftning iir markiigarna inom dt:t omnlde som berörs av plan

liiggning sakägare vid uppriittan<.Je och iindring av planer. Det innebiir 

ocksii att de har riitt att föra sina äsiktn vidare genom att överklaga 

planbesluten. Till sakägarna riiknas i första hand fastighct~ägare och arren

datnrt:r. Siirstiillningen för fastighelSägare har inte anst:lls svara mot dt:

mokratins anspri°ik pft allmiinhetens deltagande. Det har fr~111 bl. a. hyres

gäströrelsen rests ansprtlk på att de boende inom ett område som berörs av 

planliiggning skall ha samma möjligheter som fastighetsägarna. PB L-utred

ningt:n har föreslagit att sakägarkretsen vidgas till att omfatta även hyres

gäster och hostadsriittshavare. 

Enligt min mening giiller det att bygga upp beslutssystemet i en ny lag sä 

att det blir sil öppet som möjligt för påverkan. Det behövs alltså regler som 

garan1erar kommunmedlemmarna insyn och inflytande. Givetvis kan det 

inte komma i fråga att ge kommunmedlemmarna möjlighet all ingripa i den 

formella beslutanderätt som de förtroendevalda utövar genom den repre

sentativa demokratin. Striivan bör enligt min mening vara Lit! genom infor

mation och debatt m fram ett så fullständigt heslutsunderlag som möjligt 

för de politiska organen. 

Jag ställer mig positiv till en utvidgning av den krets som hör ges en 

särskilt stark stiillning i hclutsprocessen men ansn att detta måste vägas 

mot önskemälct att handWggningen inte blir avsevärt mer komplicerad än i 

dag. Alla möjligheter att minska den byråkratiska hanteringen maste tas till 

vara. Målet måstt: vara att kommunernas arbetsuppgifter i:nligt den nya 

lagen skall kunna klaras med nuvarande personalresurser. Eftt:rsom den 

utökade intressentkretsen ocksi'1 hör ha besviirsriitt. blir iiven statliga myn

digheter berörda av mitt förslag i denna del. 

J;1g anser alf en något annorlunda lösning ;iv dessa frågor bör väljas än 

den som utredningen har föreslagit. Med utredningens konstruktion hlir 

det enbart innehavaren av hyresrätten eller bostadsrätten som blir sak-

3 /fr/;1m1h1·ho1·1·11 
och /a!!._fi)n/ug('/S 

h111·1lllsuk/ig11 
i11ri/..111i11g 
3.5 



Prop. 1985/86: I 

iigare och tillfi\rS:ikras riitt all fr1 information. alt a\'gL' svnrunktcr och ~11! 

iiverklaga besluten. En s~idan hegr~insning iir enligt min mening imc hcf\1-

gac.l. DL'n cftcrstriivadc utvidgningen av medborgarinflytandet hi1r ombtt;i 

alla hushidlsmedlcmmar. För en siidan lösning talar fin:n jiimstiilldhetsas

rckter. Den -.om tecknar hyre~;kontraktet eller hostadsr~itten iir ofta den 

manliga rarten i hushilllet. l'tredning,förslaget skulle diirfor kunna leda till 

att m;·inga kvinntir inte Lir formella ml"~jligheter all pil\'t·rka hölutsfattan

det. Enligt min mening hör diirfor alla hnende som herörs av ett planförslag 

ha samma stiillning som sakiigarna. 

Med anledning av lagrädets l"iirslag I yttrandet s. 28 0 föresl~1r jag emel

lertid nu en annan lagteknisk lösning av intlytandefr[\gan iin i lagriidsremis

'en. som innehöll en s. k. legaldelinition av begreppet sakiigare (I kap. 8 ~ i 

del remitterade lagförslaget). fog anser att lagtexten inte bör uppta niigon 

hestiimning av sabgarhegreppet. I stiillet hör i förfarandereglerna anges 

vilken stiillning de olika katego~ierna av intressenter skall ha. rnirvid bör 

de boende i princip jämst:rnas med den mer traditionella gruppen av 

sakiigare. 

För att inte handliiggningen skall hli orimligt komplicerad milste kallelse

förfarandet niir det g:iiller den pii. detta sätt vidgade kretsen vara enkelt. 

Kungörelse i ortstidning bör vara tillr~ickligt. För att garantera de boende 

möjligheter till en god information bör också hyresgiisternas organisationer 

ha samma stiillning som sakiigarna med rätt att i likhet med fastighets

iigarna beredas tillfälle till samräd och fii kallelse till utställning av plan

förslag. Därigenom betonas ocb~1 betydelsen av den samlade uppfattning

en bland berörda boende. Det är dock inte friiga om att ra ifriin den 

enskilda hyrcsgiisten rätten att framföra synpunkter vare sig hon eller han 

iir ansluten till en hyresgiistorganisation eller inte. 

Information och samråd i anslutning till planlilggningen bör givetvis rikta 

sig iivrn till kommunmedlemmarna i allmilnhet och till berörda intressenter 

i (ivrigt. t. ex. olika organisationer. För att stärka medborgarnas och de 

förtroendevaldas inflytande öv1~r planeringen hör programarbetet upp

märksammas som ett viktigt moment i planprocessen. Kommunerna bör 

utnyttja möjligheten att föra diskussioner med berörda medborgare i pro

gramarbetet. 

3.6 Förenklingar i PBL som har betydrlse för den enskilda människan 

Afill fi"irs/ag: Tillsttrnd till byggande m. n1. lämnas i form av bygglov. 

rivningslov och markloY. Förhandsbesked kan lämnas beträffande åt

giirder som kräver bygglov. 

Skyldigheten att söka lov skall kunna varieras genom kommunala 

beslut. K\lmmunen skall under vissaförulsiittningar kunna besluta att 

vissa (1tg;irdcr inom områden utan detal_irlan får utföras utan bygglov, 

niimligcn bl. a komplementbyggnader. mindre tillbyggnader och inre 
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iindringar av hyggnader. För områden med detaljplan kan kommunerna 

i planen hesluta att enklare fritidshus. kolonistugor och liknande bygg

nader p{1 det sätt som anges i planen f;'ir uppföras eller hyggas till eller 

iindras pä annat siitt utan lov. 

Ansvaret för att hyggnader m. m. uppfyller PBL:s krav liiggs i stiirrc 

uhtriickning iin i dag pt1 hygghcrrcn. ByggnaJsniimndcn får möjlighet 

att underli1ta att detaljgranska konstruktillllsritningar m. m. 

Beslut som angfa miljöfiirändringar och samhiillsut veckling hör läggas 

sil niira de herörda miinniskorna som möjligt. Förslagen om decentralise

ring av beslutanderiitten till kommunerna och om förstärkning av de 

boendes möjligheter att sjiilva delta och utöva inflytande i planeringen 

skall ses som uttryck för denna princip. Hela reformen hör dessutom 

priiglas av ökad frihet för den enskilda människan. Det är en så viktig 

princip att den bör återfinnas redan i lagens inledande paragraf. Det är 

s{1lcdcs angeliigct att överväga om inte ansvaret också i hyggprocessen kan 

liiggas direkt hos den enskilda miinniskan i en betydligt större utsträckning 

iin vad som iir fallet i dag. Det viicker frilgan vilka hyggnads:°1tgärdcr som 

behöver prövas i förviig och diirför skall kräva lov av hyggnadsnämnden 

och vilka som bör kunna utföras av den enskilde pft eget ansvar. 

Jag har redan framhfölit att i princip all hebyggelse hör prövas lämplig 

från allmän synpunkt innan den f;1r komma till. .Ä.gandet av mark skall 

således inte i sig grunda niigon rätt att vidta i1tgärder som föriindrar miljön. 

Men iivcn med utg[mgspunkt i en siHlan grundliiggande princip finns ett 

betydande utrymme för att överlåta beslut och ansvar (lt den enskilde. 

Prövning genom samhällets organ har två syften. Vid prövningen av lov 

skall sillunda bevakas att den tilltänkta åtgärden är lämpligt lokaliserad. 

utformad och utförd med hiinsyn till samhällets intressen. Åtgärden skall 

ocksii vara liimplig sett från grannarnas synpunkt. Det bör alltså vara 

möjligt att avstii friin prövning. när varken samhällets intressen eller gran

nars riitt träds för när. Att på ett meningsfullt sätt uttömmande beskriva 

dessa situationer dir:ekt i lagen iir inte möjligt. Enligt min mening skulle en 

sådan lösning inte heller vara liimplig. Det är kommunerna med sitt ansvar 

för den lokala miljön som har de biista möjligheterna att bedöma när dessa 

situationer är för handen. Kommunerna bör därför ges en stor frihet att 

hestämma vilka åtgiirder som kan undantas från förhandsprövning genom 

hygglov m. m. 

Jag anser att det i lagen bör anges en krets av fatgärdcr som normalt skall 

kriiva lov men att det skall vara möjligt för kommunerna att besluta om 

lättnader i denna lovplikt. Om vi skall kunna slå vakt om de viirdefulla 

hyggnader och behyggelscmiljöcr som finns i vårt land. iir det emellertid 

ntidviindigt att kommunerna i detta syfte får möjligheter att i vissa omrä

dcn ocksft vidga den krets av åtgärder som skall kräva lov. 
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En viktig förändring .iiimfort med lagriidsrcmissen. Slllll jag vill n;im11a 

hiir. iir all jag nu förcsli1r att byggkl\ srlikt fiir jordbrukets cH:h liknande 

niiringars ekorwmihyggnader sk<tll g~illa hara irlllm omriiden med di.:taljrlan 

och diir kummuncn genom omrfadesbestiimml'lser beslutar att införa rriiv

ning.-;plikt. I si-;tniimnda fall krävs <irskilda ski\I. 

Lovprövningen hör bmpligen dl'las in i nilgra olika formL'r spm systt:ma

tiskt kan hiillas i<ir p{i ett enke:t S:itt. Jag har funnit att de bcgrerr sL1m 

utredningen riir sig med iir iindam{llsenliga. dvs. bygglov. rivningslov och 

marklov. fktriiffandc de iHgärde,- som kriiver bygglov hör det vidare kunna 

meddelas ett principtillstiind i lokaliscringsfriigan. vilket - i enlighet med 

lagriideh förslag - hör beniimna.; förhandsbesked. Genom förhandsbeske

det skall slikandcn pf1 grundval av enkla handlingar och i ett tidigt skede 

kunna fa ett bindande hcslut om att han senare kommer all fil byg!_.!a. om 

det (U visar sig alt kraven r<I b~'ggnaders utformning och utförande kan 

uprfyllas. Förhandsbeskedet ger allts~i en rrojckteringstrygghet. som iir 

w;ir all uppni1 mcd dagen~ regehystem. 

3.f>.I Stiirrc 1111'ij/ig/i!'fer utt 1·icit11dtgiirdcr11ta11 hr::glm· 

Brgg/m.,1'/){:fi·i<lifr dtgiirdcr med .muJ/111.1 

När det giillcr skyldighctcn att söka bygglov för fitgiirder mcd en- eller 

t v{1bostadshus är det till an hör:ja med självklart att de lättnader som finn'> i 

dag skall finnas iivcn i fortsättningen. F. n. iir följande iitgiirdcr med en

cller t våbostadshus undantagna från kravet pii byggnadslov. nämligen 

I. all inriitta cller iindra anordningar för vatten eller avlopp i byggnader 

mcd egen va-anläggning. 

2. all göra ändringar i byggnadens inre, 

3. att omfarga byggnadens fasad. 

4. att anordna en skyddad uteplats med hjiilp av rnur cller plank . 

.'i. att sätta upr skiirmtak över en uteplats. balkong. altan eller entre. 

6. att uppföra högst två uthw, med en sammanlagd byggnadsarca om 

högst tio kvadratmeter. 

I byggnadsstadgan sti\lls upp vissa förutsättningar for att ;\tgiirderna 

skall vara befriade fran kravet på byggnadslov. A ven dessa förutsättningar 

bör i huvudsak gälla fortsiittningwis. F. ri. giillcr bl. a. att <'1tgiirdcrna under 

punkterna 4-6 intc utan lov får utföras niirmare tomlgränscn än 4,.'i meter 

och att uthus som avses under pr..;nkt 6 intc fi'tr vara avsedda för bostadsiin

damål. Jag anser dock att ni'1got lov inte skall behövas. om tvi'1 grannar 

kommer överens om att åtgänkrna rnr utföras niirmarc griinscn iin 4 .. 'i me

ter. Jag anser tickså att det nu giillande kravet att uthusen inte får vara 

.:1vscdda för bostadsämlamål kan slopas. 

Kom111111111/11 hes/111 om hcfi·iclse .. li·<in hygglm· 

De möjligheter som kommunerna bör ha att bestämma om liittnader i 

skyldigheten att .,öka lov anser jag i fiirsta hand bör inriktas pil [itgiinler 
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med anknvtning 1ill rn- eller tvi1hostad~;lrns. Det innchiir inte att jag anser 

att de! skall vara uteslutet med liitinader för tkrh(istadshii~en~ del. men 

hiir har de samhiilleliga intressena ofta en si-1dan betydelse att utrymmet för 

bunader är begriinsal. 

Klimmunen hör enligt min mening för hegriinsade omrf1den, som inte 

ingiir i detaljplan. kunna besluta <1tt vissa :·itgiirder far utföras utan bygglov. 

under förutsättning att det kan ske utan ohigenhcl fiir grannar och för 

allmänna intressen. De i1tgiirder som unckr dessa forulsiittningar kan fä 
utföras utan bygglov iir 

I. att uppföra komplementbyggnader. t. ex. garage. uthus. viixthus o. d .. 

2. att göra mindre tillbyggnader. 

3. att utföra inviindiga iindringar och 

4. att utföra vissa anliiggningar och anordningar. 

Eftersom flerhostadshus regclmiissigt ligger inom områden med detalj

plan, kommer möjligheterna att införa lättnader i hygglovsplikten att hu

vudsakligen avse en- eller tvåbostadshusen. 

Det bör vidare vara möjligt för kommunen att i en detaljplan hestämma 

att enklare fritidshus. kolonistugor och liknande byggnader fiir uppföras 

eller byggas till m:h iindras pil annat sätt utan bygglov inom planområdet. 

Pil det siittet kan kommunerna skapa hehyggelseomri!llcn diir det mesta 

överlåts till fastighetsiigarna att utföra utan ni'tgon kontroll i förväg frirn 

samhiillets sida. Förutsiittningarna för byggandet har dii preciserats i till

räcklig omfattning i planen. 

Redan här vill jag vidare anmiila att jag beträffande industribyggnader 

föresli:tr att en möjlighet införs för kommunerna att genom detaljplan eller 

omradeshestiimmelser befria vissa åtgärder från kr;: vet p[1 bygglov - en 

möjlighet som inte stiir öppen enligt lagr[1dsremissen. Jag aterkommer till 

denna fråga (avsnitl 12.1 . .'iJ. 

3.6.J. FiirhiittraJc 111c!ilighcter att.fil h_1'_~g/01· 

Lagförslaget bör inte hara inneh{dla ökade möjligheter att utföra vissa 

tltgiirder utan bygglov. Liittnader bör införas iiven när det giiller möjlighe

terna att fft bygglov i vissa fall. 

Som jag tidigare nämnde av'>kaffas nybyggnadsförbuden i och med att 

PB I. triider i kraft. vilket hl. a. innehiir att de hinder som i dag finns för 

fastighetsiigare att vidmakthälla sina byggnader undanröjs. Samtidigt in

förs hestämmelser som innebär att fastighetsiigaren normalt skall kunna 

utg/1 frfrn att han tfa bygglov till vissa åtgärder, under förutsättning att 

;itgiirderna uppfyller nödvändiga byggnadstekniska krav. t. ex. krav pä 

h:illfasthet. ~kydd mot brand. olycksfall o. d. Jag syftar p?t rätten till 

kompletteringsätgiirder på en- eller tvåbostadshus utanför områden med 

detaljplan. de förbättrade möjligheterna till inre ombyggnadsatgiirder för 

all hehyggelse och skyddet i fr{1ga om byggnader ~om rivits eller brunnit 
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ned. Jag hiinvisar hiir till den redovisning som jag tidigare lämnade för 

rdormen i dessa delar. 

Sammanfattningsvis kan beträffande de nu avhandlade förslagen siigas 

all de inneb;ir betydande förhiittringar för den enskilde all vidmakth<illa 

och förb;ittra den bebyggelse h<~.n en g<ing har fatt lov att uppföra. 

3 .6 .3 Fiirc11/.:.li11gar m. 111. i hvg,L'fll"UC<'.\S<'ll 

Hv.ggh1·rr1•11s u11.1Tar 

PBL bör alltsil grundas bl. a. pil den principen att stlirre ansvar kan 

överl{1tas p[i byggherren än enligt gällande regler. Dett<1 hör giilla iiven 

beträffande själva byggprocessen. Det huvudsakliga ansvaret för att bygg

nader eller <mdra anliiggningar uppfyller giillande bestiimmelser bör siile

des kunna läggas pt1 byggherren. Byggnadsnämndens granskning av ansiik

ningar om lov biir kunna begränsas till all omfatta vad som är av betydelse 

friin plansynpunkt samt till att pröva om det finns förutsättningar för att 

i\tgärden kan komma att uppfyl:a tekniska och funktionella krav. Gransk

ningens omfattning bör kunna anpassas till den samlade kompetens som i 

det enskilda fallet finns hos byggherren och anlitade projektörer och entre

prenörer samt till byggnadsohjcktets art. Någon fullständig ritnings

g:ranskning skall byggnadsnämnden således inte vara skyldig att göra. 

Rygg11ads11ii111ndc11s .1·cn·icc 

En av byggnadsniimndens viktigaste uppgifter iir all vara ett serviceor

gan för den enskilde. Niimnden skall ge did samt upplysa om och förklara 

de regler som den byggande må:;te följa. 

Inriktningen pt1 snvicc bör givetvis prägla nämndens hela verksamhet. 

även den där niimnden har en mymlighctsfunktion. Niimnden skall st~i till 

förfogande för den granskning som den byggande bcgiir men inte st~illa 

krav på ritningar och andra handlingar i vidare omfattning än vad som 

verkligen behövs med hänsyn t;.ll det som skall byggas. Jag har den upp

fattningen att dagens praxis bör kunna förenklas i detta avseende. Jag vill 

t. ex. erinra om den möjlighet som f. n. finns - och som bör linnas iiven i 

fortsättningen - all göra muntliga ansökningar om lov niir det gäller 

enklare åtgärder. 

En annan för den enskilde vikt:ig fråga är givetvis de kostnader som i dag 

är förknippade med kravet pil ::iyggnadslov. Bortsett från kostnader för 

ritningar m. m. skall sökanden b~tala byggnadslovsavgift samt ev. avgifter 

fi.ir nybyggnadskarta. utstakning och besiktningar. Avgifter av detta slag 

kan uppgå till betydande belopp för den som vill bygga. Jag anser det 

angeläget att enkelhet eftersträvas även i de nu berörda avseendena. Det är 

t. ex. rimligt att krav pä nybyggnadskarta stiills endast i de fall då s!1dan 

karta verkligen behövs och att b~siktningsverksamheten och diirmed ~am

manhängande atgärder iir anpas~;ade till de kontrollbehov som skall tillgo

doses. Byggnadsnämnden hört. ex. kunna underi<lta besiktningar och ut-
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siittningar som fördyrar rrojcktel för den enskilde utan att de svarar mot 

n~igo\ angcHigct samhiilleligl heh1iv. Obligatorisk anmiilningsskyldighet he

triilfande hygglovsrliktiga atgiirder hehöver bara föreligga för igångsiitt

ning av arhetcna och niir de slutförts. Bcstiimmclscrna hör öppna möjlighe

ter att integrera hyggherrens egen kontrollverksamhct med byggnads

niimndens, s;i atl kostsamt duhhelarbctc kan undvikas. 

Kostnaderna !lir hyggnadsniimndens arhete med granskning och besikt

ning hör Uil.:kas genom avgifter. De bör dock kunna h;lllas nere för den 

enskilde genom förenklingar <tv del slag som jag nu har herört. 

3.6 . ..f Bygg11or111crna 

,\ven niir det gäller de krav s11m i lagstiftningen bör stiillas pi"1 byggnader

nas och bebyggehemiljöns egenskaper finns möjlighet till vissa förenkling

ar. Huvuddelen av dagens normer anser jag emellertid nödvändiga. De 

enhetliga standardkraven har till syfte att undcrlätla för en industriell 

byggrroduktion som kan hegränsa rroduktionskostnaderna. Framför allt 

skall dock kraven utgöra ett skydd för svaga konsumenter, vilkas anspriik 

inte blir tillgodosedda på en marknad, baserad p(1 tillgång och cfte1frågan. 

Krav i lagstiftningen för att t. ex. tillgodose ansrråken från handikappade 

och äldre kan siiledes inte avvaras. Kraven iir en förutsättning för deras 

deltagande i samhällslivet. 

Förenklingar i byggnormeringen anser jag främst hör itstadkommas ge

nom mindre detaljrika normer iin de som giiller i dag. 

Jag vill i detta sammanhang piipeka att jag iivcn föreslår ett längre 

gående ansvar för den enskilde att underhålla bebyggelsen än i dag. Detta 

ansvar bör i princip innebära en skyldighet för ägaren att se till att byggna

dens funktioner i huvudsak vidmakthålls under byggnadens hrukstid. Ett 

sr1dant krav fiir siirskild betydelse för hyresfastigheter. Jiir hyresgiisternas 

intressen är beriird<1. 

3. 7 Några principiella synpunkter på lagreformen 

Mitt fi>rs/ag: PBL föresfo ersätta bl. a. byggnads lagen. hyggnadsstad

gan och lagen om p{iföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 

Det nu redovisade förslaget till ny plan- och bygglag vilar pä samma 

grundsyn rä det samhiilleliga. demokratiska inflytandet över bcbyggclseut

veålingcn som ligger bakom den giillamk hyggnadslagstiftningcn. Med 

hjiilp av byggnadslagen och byggnadsstadgan har den kraftiga bebyggel

seutvecklingen under 50-. hO- och 70-talen kunnat regleras genom en fysisk 

planering i samhiillcts regi. Vissa av de viktigaste reformbehoven som 

föranledde tillsiittamlet av hygglagutredningcn 1968 har blivit tillgodo

sedda genom reformerna åren 1971 och 1972. Det finns diirfor anledning att 

3 R1:fonnheltm·1·11 
och lat;_hirsla).!<'1.1 
fi 11 I "tl(f.l'll /.;.f i).!ll 

i11rikt11i11).! 
3.6.3-3.7 



Prop. 1985/86: l 

'tiilla fr;igan om inte iivt:n kvar,1{1ende rt'formbehov kan tillgodo-;e<. genom 

delreformer. Jag har emdlertid funnit detta vara en oliimplig lösning av 

friimsl följande skiil. 

Genom den stora miingd delreformer som iigt rum sedan d.::n giillamk 

lagstiflningcn först antogs av riksdagen ~ir 19-l7 har hy1?,gnadslagstiftningen 

blivit ett sv;\röVL'rskftdligt lappverk. som iir sv;\rt att förstå for s;lviil all

miinhcten som förtroendevalda med uppdrag i staten och kommunerna. 

Jag vill ~iirskilt peka p{1 det f.:ir lagsystematiken viktiga tiitbebyggelsehc

greppet. För tiitbehyggdsc kr;"\vs i princip planhiggning. Genom den ut

vidgning av vad som sk;tll innefattas i tiithehyggelse som genomfördes ;\r 

1971 har innebörden av detta ::icgn:pp ytterligare ljärmats fr~in vad som i 

allmiint spdkbruk menas med tiithehyggelse. Begreppet fick då en fram[1t

syftande karakUir och har därigenom kommit att innefatta praktiskt taget 

alla omriidcn diir det finns eftcrfrägan pil byggnadsmark. Det har otvivel

aktigt varit svårt att fä föNftelse för avslag på ansökningar om byggnads

lov som har motiverab med att hyggnadsprojektet utgör tiitbebyggclse. 

trots att sökanden kanske inte har ett enda hus inom synhåll från den 

aktuella byggnadsplatsen. Här m{1ste uppenbarligen ~ke en förändring som 

ökar förstf1elsen för lagens syfte och uppbyggnad. 

Fri\n demokratiska utgängspunkter och även frfrn rällssäkerhetssyn

punkt är det enligt min mening angcliiget att de grundliiggande lagreglerna 

iir utformade sii att de kan förstås iiven av andra än en begriinsad krets av 

experter. Lagsystematiken behöver diirfi.ir ses över i sin helhet. För en 

siidan lösning talar även den omständigheten att det lilngt utdragna utred

ningsarhetet med offentlig redovisning av olika rcformfi.irslag har lett till 

att man i den kommunala planeringen i viss utsträckning redan har anpas

sat sig till de forviintningar pä inneh;111ct i en ny lag som diirigenom viickts. 

Genom att i en samlad reform tillgodLise de angeliigna reformbehov som 

jag nyss har redovisat får allmii.nhetcn och de tilliimpandc myndigheterna i 

ett sammanhang en helhetsbild av det nya systemet. 

I likhet med utredningen anser jag s~iledes att frilgor om b{1dc planUigg

ning lH.:h byggande - med tanke p<i det starka samband som råder mellan 

frf1gorna - hiir föras samman i en enda lag som bör heniimnas plan- och 

hygglagen ( PHL). Den hör er~;ätta hyggnadslagen. byggnadsstadgan och 

Jagen ( 1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 

( LPI). Som jag inledningsvis niimnde anser iivcn lagriidet att det valda 

tillviigagångssättet att i etc sammanhang reformera byggnadslagstiftningcn 

ur lagstiftninj,!.steknisk synpunkt lir att föredra framför försök all genom 

partiella reformer komma till rätta med bristerna i nuvarande lagstiftning. 

I en s~ldan samlad lagreform bör självfallet tas till vara de avgörande 

framsteg vad gäller det samhälleliga inflytandet över beslut om hebyggcl

seutvccklingen ~om vunnits genom 1947 ilr~ byggnad<;Jag och senare re

former av hyggnadslagstiftning:en. Jag vill här siirskilt peka på den utvidg

ning av den allmiinna liirnplighdsprövningen av bebyggelse som genomför

des ilr l 972. 
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-l Plansystemets förenlighet rned regeringsformens norlnhegrepp 

\,.)! 

"' 

l.11gr,u/,·r hd1andlar riitt utförligt fdgan hur PBL: s reglering av klimmu

nemas planlLiggning flirhfiller sig till hcstiirnmclserna om normgivning i 

regeringsformen mi:1. 
Som t'n allmiin bakgrund kan fi.iljand.: anföra-;. Enligt X kap. 3 ~ forsla 

stycket RF skall föreskrifter om fiirfaillandet mellan enskilda od1 det 

allmiinna. som giillcr äligganden for enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 

rnskildas personliga eller ekonomiska forhiillanden. meddelas genom lag, 

dv'>. i fore-;krifter beslutade av riksdagen. Fr[1gor om anviindningen av 

mark- och vattenomriiden tH:h om behyggelse hör till dt:t lagstiftningsom

ri1de som avses i niimnda lagrum. Med stöd av X kap. 7 * första stycket 3 

kan riksdagen utan hinder av 3 ~ i lag bemyndiga n:geringen att genom 

fiirordning meddela föreskrifter om "utformning av byggnader. anHigg

ningar och bebyggelsemiljö". Denna rMt att delegera normgivning i fr[iga 

om byggande tillkom genom en ändring av RF t1r 1976 . .Ä.ndringen lprop. 

1975176: 209 s. 162 f) motiverades av behovet att kunna ta in byggnadsstad

gans mera detaljbetonade regler om byggande samt föreskrifterna i Svensk 

byggnorm 1975 i en eller !lera regeringsförfattningar. En motion med 

yrkande om avslag pa propositionen under hiinvisning till att ett för de 

enskilda miinniskorna centralt omr<lde skulle komma att undandras riksda

gens lagstiftning av<.tyrktes av konstitutionsutskottet. Utskottet erinrade 

om att riksdagen vid begagnande a\· den föreslagna delcgationsmöjligheten 

kunde och borde niirmare precisera de befogenheter regeringen skulle få 
od1 att <.vsikten sjiilvfallet inte var att delegeringen skulle omfatta annat än 

befogenheter att meddela detaljbetonade föreskrifter t K U 1975/76: 56 
s. 41). 

Om riksdagen med stöd av 8 kap. 7 ~ RF bemyndigar regeringen att 

mt:ddela föreskrifter. kan riksdagen ocksil enligt 8 kap. 11 * mt:dge rege

ringen att överlfita åt fiirvaltningsmyndighet eller kommun att meddela 

best:immelser i ämnet. s. k. subdelegation. Riksdagen kan inte delegera sin 

normgivningsmakt direkt till en förvaltningsmyndighet - hiir bortses från 

vissa undantag som saknar intresse i detta sammanhang I se t. ex. 8 kap. 9 * 
andra styået RFJ - eller till en kommun utan miiste ga via regeringen. 

Rik~dagen kan inte avhända sig sin normgivningsmakt pä annat sätt iin det 

som föreskrivs i 8 kap. RF. 

Med det normhegrepp p[1 vilket 8 kap. RF vilar avses enligt propositio

nc:n med forsla)! till ny RF ( 1973: 90 s. 203 f) rättsregler. Dessa kiinneteck

nas i princip av att de iir bindande för myndigheter och enskilda. De 

kännetecknas vidare av att de inte avser bara ett visst konkret fall utan har 

generell giltighet. Det sistnämnda kravet får enligt propositionen anses 

uppfyllt om föreskriften avser .::xempclvis situalioner av ett visst slag dler 
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vissa typ..:r av hamllingss~itt cl:er om den riktar sig till din på annat siitt 

herlir en i allm;inna termer hestamd krets av personer. 

Det har i sfiviil doktrin som praxis r;itt en viss llSiikcrhet i fdgan huruvi

da ··riktlinjer··. ··rekommendationer"' och "'anvisningar'" iir normer i RF:s 

mcninµ. Lagstiftaren har h<.tft att ta st;·1llning till frf1gan hl. a. niir det giillt att 

avgi.ir<1 vilka lagar oeh förordningar som skall kungöras enligt 8 kar. 19 ~ 

andra styeket RF. I 1 ~andra qyckct lagen (1976:(133! om kungörande av 

lagar och andra författningar sadant lagrummet lyder enligt en nyligen 

vidtagen ändring (SFS 1984: 211) skall med författningar i nämnda lag 

försttis .. lagar. förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. regeringsfor

men betceknas som föreskrifter ... Definitionen som st1dan säger väl inte så 

mycket om innebörden av begreppet föreskrift i RF men den har sitt 

intresse såsom ett försök frän lagstiftarens sil.la att ff1 en klarare gräns 

mdlan bindande llCh icke-bindande regler i författningar beslutade av 

riksdagen. regeringen eller kyrkomötet eller av en myndighet under rege

ringen eller riksdagen. Ursprnngligen hiinförde kungörandelagen lprop. 

1975/76: I 12l till författning imc bara bindande regler utan även sådana 

icke-bindantk anvisningar som hade till syfte att främja en enhetlig rätts

tillämpning eller att bidra till att utveckla praxis i en viss riktning. Däremot 

borde regler som anvisade hur en person lämpligen kunde förfara i vissa 

hänseenden men som liimnade honom fritt att välja en annan väg för att nå 

det önskade resultatet inte anses om författningar. Ändringen av kungö

rande lagen år 1984 innebar att begreppet författning reserverades för bin

dande n:glcr och att rekommendationer av typen anvisningar lämnades 

utanför. Ett syfte med ändringen var lprop. 1983/84: 119 s. Dl) att fä 

kungörandelagen i hättre överensstämmelse med RF och dess förarheten. 

Lai;rcldl't konstaterar mot den nu heskrivna bakgrunden att PBL: s 

regler om riitt för kommunerna att reglera markanvändning och att besluta 

om utformning av byggnader m. m. är grundlagsenliga endast under förut

siittning att regleringen inte uqör normer i RF:s mening. Kommunernas 

riitt enligt PBL att meddela beslut om utformning av byggnader, anlägg

ningar och behyggelsemiljö grundar sig nämliggen inte på någon delegation 

utan följer direkt av vissa i PBL givna lagregler. Lagrådet diskuterar 

hilrefter ingående huruvida riktlinjer i översiktsplaner och föreskrifter i 

detaljplaner och omddesbestämmelser kan anses utgöra normer. Lagrå

deh resonemang utmynnar i ett konstaterande att lagrådsremissens argu

ment - uttalade eller underför~.tädda - för att kommunernas planläggning 

enligt PBL-förslaget inte till nägon del innefattar normgivning inte är 

inviindningsfria. 

Lagrådet kommer niimligen till den slutsatsen att översiktsplanens rikt

linjer under vissa speciella betingelser i realiteten kan bli bindande för de 

tilliimpande myndigheterna. Lagdidet ifrågasätter ocksa om inte områdes

bestämmelser och detaljplaner i vissa fall uppfyller det krav på generell 

giltighet som kännetecknar för·eskriftcr i RF: s mening. eftersom bestäm-
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rrn:lserna dlcr planerna kan ber(ira ett stort antal fastighehiigare och fi1 
hctydclse för m[inga miinniskors hliende- rn.:h arhehmiljö oclnkras möjlig

heter till rekreation m:h friluftsliv. 

l.11gri'idet yttrar hiirdter följande \yttrandets. 9>: 

Nilgon tvekan om förslagel'i grundlag,enlighet hade inte behövt upp
komma om 8 kap. 7 ~ forsla stycket 3 IU-' iindrats sil att bemyndigandet 
enligt lagrummet kommit att avse föreskrifter om markanviindning och 
byggnadsföreskrifter av annat än detaljbetonat slag samt om kommunernas 
kompetens pil omri"tdet reglerats i överensstiimmelse med delcgationsföre
o,krifterna i R kap. Det undandrar sig lagr~ldcts bedömande vilka förutsätt
ningar som kan finnas för att vidta s•idana iimlringar. Lagrildet har övcr
viigt möjligheterna att p[1 andra vägar nil en säker iiverensstiimmclse med 
regeringsformen. Detta .skulle emellertid medföra en revision av grundläg
gande delar av förslaget. Vid en s{1dan revision kommer man in på viirdc
ringar och stiillningstaganden som det inte tillkommer lagrådet att göm. 
Lagr<ldet nödgas konstatera att förslaget i vad avser kommunernas befo
genheter att i planbestämmelser reglera markanviindning och bcbyggelse 
knappast tordc vara förenligt med grundlagen. 

Jag vill till att börja med erinra om att jag redan i samband med lagn'1ds

remissen (s. 34) tog upp grundlagsfrågan. Eftersom den har avgörande 

betydelse för möjligheten att utan iindring av RF införa ett plansystem med 

den uppbyggnad som jag nu föresl~ir. anser jag dl!t angeliiget att niirmare 

redovisa min uppfattning. 

Som jag snart skall närmare utveckla bygger det nu föreslagna plansyste

met i allt viiscntligt pi1 det system som nu råder och som giillde iiven niir 

den nya regeringsformen infördes är 1974. Avskaffandet av liinsstyrelsens 

fastst:illelsepri_ivning. som iir den principiella skillnaden. har ingen inver

kan pii fr{igan om planerna iir normer eller inte. Avgörande betydelse 

måsle diirför tillmiitas den instiillning till planbeslut enligt byggnadslagstift

ningcn som kan antas ligga bakom regleringen i X kap. KF. 

Näg.ot uttryckligt besked p{1 den punkten sti1r inte att finna i förarbetena 

till RF. Man för därför söka ledning i syftena bakom grundlagsrcformen. 

Ett övergripande syfte var givetvis att skapa garantier för det demokratis

ka styrelsökicket samt att <;tiirka och förankra folkstyret genom att den 

praxi<. snm vuxit fram bl. a. b<:triiffande parlamentarismen gavs uttryck 

ocks{1 i grundlagen. Detta kan siigas priigla iiven bestämmelserna om 

normgivningsmakkn i 8 kap. 

1809 iirs RF byggde pil en uppdelning av statsrnaktcns funktioncr. Den 

lagstiftande makten utövade<, delvio.; gemensamt av riksllagen och Konung

en llCh delvis av Konungen ensam. Som ett resultat av den utvcckling fri\n 

maktdelning till rarlamentarism ~om viixte fram genom konstitulionell 

praxio.; under 1809 ilrs RF:s liinga giltighetstid kom lagstiftningsuppgiften 

all alltmer förskjutas i riktning mot riksdagen. 

Den nya regeringsformen utgi1r fri1n grund synen att vad som skall beslu

tas av riksdagen iir i flirsta hand det som anses vara av särskilt stor 
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hetydelse för medborgarna nch för samh:illsli\'et i i"i\Tigt. Folket htir med 

andra ord genom sina repröcntantn faua beslut om bl. a. de normer som 

fiireskriver inskriinkningar i medborgarnas frihet eller riitt till egendom. 

Ett kr~1v som utmiirker riillsstaten ;tr att medblll·garna skall behandlas 

normm:issigl. Av del kravet fo!,icr att r;111srcglcr skall \'ara gcncrell<1. dv~. 

de skall rikta sig till alla eller <tlminstone till en personkrets som inte iir 

niirmare besli1md. Riksdagen skall inte kunna gripa in i handliiggningen a\' 

enskilda fall. A \' flera skiil sattes vid tillkomsten av RF lH:ks~i en gräns för 

miijligheterna att delegera normgivning frim riksdagen. De hiista möjlighe

terna till offentlig redovisning. öppen debatt och ett meningsuthyk <msi\gs 

ligga i riksdagsbehandlingen. Saken kan ocks:\ uttryckas s:'i att de mest 

betydelsefulla politiska beslutc1 skall fattas a\' del organ som biisl avspeg

lar opinionerna inom hcfolkningen. 'far en norm viil ar utfiirdad ankommer 

det p~1 domstolar. förvaltningsmyndigheter rn.:h andra organ att tilliimpa 

den i konkreta fall. 

Det bör framhållas att det vid RF:s tillkomst ansi'tg'> att den kompetens

fordelning beträffande normgivningsmakten som inom olika riittsomdden 

hade uthildats i praxis ansågs vara i stort ~ett iindamf1lscnlig och att den 

därför kunde i huvudsak läggas till grund for RF: s fördelning av normgiv

ningskompetensen. Avsikten var alltså inte att normbegreppet skulle un

dergi1 nilgrn mer betydande föriindringar genom RF: s införande ( prop. 

1973:90s. 203foch207, se även KLI 1979/80: 50 s. 87). 

Mot denna hakgrund iir det knappast realistiskt att anta alt avsikten kan 

ha varit att RF: s bestfönmels•:r om normgivningsmaktcn skulle ha den 

konsekvensen att hyggnadslag~.tiftningens sedan länge beprövade hesluts

system - som genom det kommunala planmonopolet vilar p:'i den kl'mmu

nala demokratins grund - skulle i vissa delar siittas ur spel och ersättas av 

en ordning diir kommunala markanviindningsplaner skulle behöva beslutas 

av riksdagen. Den slutsats som ligger närmast till hands iir att planbeslut 

enligt dagens byggnadslagstiftning skall ses som en form av rättstill~imp

ning. som enligt grundlagen int•: iir förbehållen riksdagen. 

Denna uppfattning om planbeslutens karaktär kan anses bekriiftad ge

nom att riksdagen beslutat anta prop. 1975176: 112 med förslag till lag om 

kungörande av lagar och andra författningar. I sitt anförande till proposi

tionen ( s. 63 m diskuterade d~'tvarande justitieministern de griinsdrag

ningssvi\righeter som möter i fall d;ir en bindande föreskrift avser ett 

mycket litet lokalt område. kan;;;ke haru en eller flera besliimda fastigheter. 

Han slog till en hörjan fast att ·~tt lokalt begränsat beslut hade karaktiiren 

av författning. om det helt eller främst riktar sig till medhorgarna i gemen 

s:1som exempelvis ett förbud att ta hort eller skada en viixt av viss art där 

den viixcr vilt. Däremot kunde den generella naturen starkt ifrågasiittas niir 

fråga var om lokalt begränsade föreskrifter avsedda att begränsa hand

lingsfriheten för ägarna till vis~.a b~stämda fastigheter eller vissa diirmed 

jiimförliga rättsinnehavare. Det.ta i;iillde iiven om föreskrifterna hand inte 
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hitra den aktudle iigart:n eller riittsinnehavaren utan iiven framtida siidana. 

I enlighet härmed m:h med ilberopande av den praxis Sllm följts vid 

tillämpningen av 3 ~ andra stycket 2 forvaltningslagen ( 1971: 290! i ärenden 

om fastsliillclse av detaljplan anslig justitiemimstern att hl. a. beslut om 

bebyggelseplam:r enligt byggnadslagstiftningen. beslut om förhud mot hyg

gande. schaktning m. m. enligt samma lagstiftning och beslut om naturn.'

servat clla na1Urvardsomr[1de enligt naturv{irdslagen inte borde hiinforas 

till förfallning. Däremot borde föreskrifter som riktade sig till jordägare 

eller liknande personkategorier inom ett större omriide. t. ex. ett liin. anses 

ha s[i generell karaktär att de borde bedömas höra till kategorin förfallning-

ar. 

Justitieministerns uttalanden liimnades utan erinran av riksdagen (KLJ 
1975176: 51. rskr 362). 

Enligt min uppfattning finns det inte nt1gra helt nya element i PBL:s 

plansystem som kan medföra en principiellt ändrad syn på planheslutens 

konstitutionella knraktär. Hesluten milste alltsä betraktas antingen som 

förvaltningsbeslut <detaljplan och områdesbestämmelser) eller enhan som 

ht.:slutsunderlag (översiktsplan) inför kommande rällstillämpning. 

Betriiffande detaljplaner iir parallellen med dagens hebyggelseplaner helt 

klar. De är avsedda att omfatta lokalt begränsade omr:lden och deras 

riittsverkningar träffar en bestämd personkrets. Inte heller blir ller perso

ner iin i dag rt.:nt faktiskt berörda av planbesluten. 

Skillnaderna mellan detaljplaner och områdesbestämmelser enligt PBL 

är helt marginella i frf1ga om regleringsmöjligheterna. Områdeshestiim

melser kan visserligen anviindas ocksa för att avsätta mark som friluftsom

dden. Eftcrsom liknande beslut enligt naturvårdslagen anses \'ara förvalt

ningsbeslut. bör utan tvivcl även omradesbestämmelser räknas till samma 

kategori. Omrftdcshestiimmclserna har stora likheter med dagens general

planer, St)m enligt min mening - med hänsyn till den utformning som de 

har fött i praktiken - måstc anses vara förenliga med RF. Att omriideshe

stämmclser kan användas för att reglera markanvändningen inom områden 

av riksintresse förändrar givetvis inte bilden. Inte heller i dessa fall får 

omrädesbestämmelserna täcka annat iin begränsade områden. För att det 

intt.: skall råda någon tvekan om mina avsikter på den punkten anser jag att 

det av lagtexten tydligt hör framgå att områdesbestämmelser för antas för 

begränsade områden av kommunen. Det finns för övrigt inte något prak

tiskt behov av att med omr~ldesbestämmelser skydda alla nationella intres

sen. eftersom skyddet följer direkt av laghestiimmelser. 

I det nyss niimnda lagstiftningsiirendet om kungörandelagen hehand

lade~ inte heslut av den karaktär som översiktsplanen har. Diirför är det 

ht.:fogat att jag närmare motiverar min stiindpunkt beträffande översikts

planen. 

Jag vill till att börja med erinra om att det i PBL föreskrivs bl. a. att 

byggnadsniimnden som en specialreglerad myndighet skall svara för hand-
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Hlggningen av hygglov<in:nden. I PBL fliruts;itts vidare att kommtmcrna i 

t.:tt stiirre sammanhang skall utn:da vilka allm<inna intressen som biir 

h;ivdas bl. a. vid rriivningcn av bygglovsiirenden och innm vilka olika 

omdden som det finns skiil all "1eakta dessa intressen. Den form som PBL 

tillhandahilllcr för detta är över:;iktsrlanen. Den skall utgöra ett instrument 

för kommunfullmäktige att på dt samlat s~itt uttrycka kl1mmunens princi

piella urpfattning llm vilka av de i lag angivna allmimna intressena som 

irwm nlika onmlden framst{ir som aktuella at! viigas mot de enskilda 

intressena vid bl. a. tillstiindsrrövning. Detta syfte kunde lika viil uprn;is 

gem1m all fullm~iktige i va1je uppkommande iirende redovisade sina över

viiganden i ett yttrande till byggnadsnämnden. En sildan ordning torde 

vara helt inviindningsfri frän grundlagssynpunkt men iir naturligtvis av 

flera skiil oliinkbar. De rraktisk:t o!iigenheterna skulle bli mycket qora och 

dessutom skulle kommunerna knappast kunna tillfredssliilla kraven pii 

enhetlighet. kl1nsekvens och god framflirh(lllning. Aven lagri1det har som 

en av de förtjiinstfulla nyheterna i reformen niimnt att varje kommun 

i1Wggs att ha en i lag reglerad översiktsplan som skall omfatta hela kom

munen och ht1ilas aktuell. 

Enligt den föreslagna lagtexten har översiktsplanen en enda funktion. 

nämligen att utgöra ett underlaf: fiir kommande beslut. I bestämmelserna i 

81-;ap. om rrövningsgrunder för bygglov har i enlighet hiirmed inte gjorts 

någon anknytning till översiktsplanen. Den rilttsliga grunden för prövning

en är uteslutande bestiimmelserna i 2 och 3 kap. PBL samt bestiimmelscrna 

i naturrcsurslagen. Översiktsplanens funktion vid byggllW\priivningen iir 

att för skilda områden i kommunen niirmare belysa de:: allmänna intressena 

och att ange vad som för resp. omri"ide blir beaktas till följd av de krav som 

i lag har besliimts av riksdagen. Rättsläget för den enskilde skulle allts~i i 

sjiilva verkL't kunna gestaltas rä precis samma siitt. även om inte iiversikts

planen fanns med i beslutssystemet. Detta styrker ytterligare min uppfatt

ning att översiktsplanen inte utgör en norm. 

La.i:rddl'ls sluhah all planen - i viss<1 delar - i realiteten blir bindande 

for de tilliimpande myndigheterna synes till en del grundas på ett exempel 

diir utgångspunkten iir att översiktsrlanen int)m ett visst omrade innefattar 

en avviigning av samtliga intressen. allmiinna och enskilda. och entydigt 

anger fullmiiktigcs mening hur marken -;kall användas. Enligt lagrädet iir 

det i ett si1dant fall 1-;nappast tänkbart att kommunstyrelsen eller byggnads

niimnden detal.irlanerar omriidet i strid mot rlanen eller att byggnads

niimnden beviljar ett bygglov S('m iir oförenligt med planen. 

Det kan till att bör:ia med ifrågasättas om det i praktiken kan vara sii att 

samtliga enskilda intressen som kan uppkomma undc::r planens giltigheh

tid. :ir kiinda niir planen urrriittas. Dessa intressen viixlar ofta ··över 

tiden··. t. ex. pi·1 grund av utvecklingen i kommunen eller hdt enkelt ri1 

grund av alt fastigheter byter iig<trc. Niir det gäller byg.gnadsniimndens och 

kommunstyrelsens bundenhet av översikhplanen. hiir det till bilden att 
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riitten all anta detaljplaner och umradesbestiimmelser tillkommer fullmiik

tige. -;om har ri1tt att delegera vissa hesluhhefogenhder till.kommunstyrel

sen dkr hyggnadsniimnuen. Friln konstitutillllC'\l synpunkt torde dL't inte 

finnas hinder för all fullmiiktigc i sitt delcgationsheslut ger ni1rmare flire

skriftcr till ktlmmunstyrclsen eller hyggnadsniimnden om hur och under 

vilka flirutsiittningar den delegerade heslutanderiilten ff1r anviindas. Be

stiimrnclserna i PBL utgör dock inte niigot hinder mllt att t. e:o;. hyggnads

niimndcn antar en detaljplan som strider mot översiktsplanen. om niimn

den finner att de allmiinna lagreglerna lim liimplig ut veckling i kommunen 

hör leda till detta. Det i1r tviirtom förutsal\ att så kan ske(~ kap. 11 ~första 

stycket i det remitterade förslaget). 

En paralkll till översiktsplanens riktlinjer iir enligt min mening de rikt

linjer som konsumentverket utarbetar till ledning för tilliimpningen av 

konsumentkreditlagen. Vid sin granskning av förslaget till konsumentkre

ditlag framhöll lagriidet (prop. 1976177: 12] s. )49 matt vid marknadsdum

stolens bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det avgörande inte 

om avvikelse skett fr;'111 riktlinjerna utan om niiringsidkarens handlande 

strider mot Jag. 

I sitt yttr<rnde över PBLAörslaget anför lagrtldct att det ligger i sakens 

natur att en domstol vid en sildan bedömning stfö· friare i förhiillande till 

riktlinjerna än vad en kommunal niimnd gör i förhållande till översikts

planen. Enligt lagrildet blir planen till den del den inne häller hestiimda och 

preciserade direktiv i realiteten bindande för de tilWmpande myndigheter-

na. 

Jag kan inte stiilla mig bakom ett s~tdant betraktelsesätt. Genom de nyss 

<itergivna bestämmelserna om översiktsplanen l)Ch genom beslutssyste

met~ uppbyggnad i övrigt har de riittsliga relationerna mellan kommunfull

miiktige och de tifömpande myndigheterna bestiimts p[1 ett tydligt siitt. 

Lagriidet synes i sitt resonemang utg:1 friin att dessa myndigheter kan 

"uppfatta" relationerna till fullmiiktige pii ett annat siitt iin det som lagtex

ten ger uttryck för. Ett siidant antagande utgör enligt min mening knappast 

nitgon h~tllhar grund för slutsatsen att översikhplanen i vissa situationer 

skulle vara bindande. Givet vis kan man inte bortse fr<in att det knmmer att 

triiffas avgöranden enligt PBL som av en eller annan anledning iir felaktiga. 

Sådana avgöranden - t. ex. ett beslut varigem1m hyggnadsniirnnden utan 

att beakta det enskilda intresset avsliir en ansökan om IO\' enbart med en 

h~invisning till översiktsplanens riktlinjer - kan emellertid rättas till av 

överinstan~erna. Att liinsstyrelserna och regeringen - inte bara formellt 

utan iiven faktiskt - '>l:ir fria gentemut kornmunfullmiiktige torde vara 

obestridligt. 

Sammanfattningsvis anser jag s{tledes i motsats till lagriidet att det nu 

föreslagna plansyqemet i alla delar iir förenligt med bestiimmelserna om 

lagar och andra föreskrifter i 8 kap. RF. 
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5 Lagtekniska frågor och lagstiftningens räckvidd 

Sammanfattning 

PBL fiire~liis triiua i kraft Jen I januari 1987 Is. 941 

Regeringen. eller den mynuighct som regeringen bestämmer. bemyndi

gas att meddela föreskrifter till byggbcstämmelserna i PBL Is. 981 

Pbner enligt Pl.31, skall i fiir~;ta hanu behandla hebyggelse och lHirmed 

sammanhiingande anoruning:.tr samt redovisa hush~tllningskraven innm 

mark- rn.:h vattenomriiden av riksintresse. I planerna kan emellertid 

tiven hehandlas andra frågor om anviindning av mark och vatten. Planer

na skall p[1verka iiven tillåtlighetsprövning enligt annan lagstiftning iin 

PBL \s. 101 I. 

5.1 PBL träder i kraft den I januari 1987 

A4iTt.fi>rslag: PBL föresläs triida i kran den I januari 1987. 

Jag niimnde inledningsvis att regeringen genom beslut den 13 decemher 

1984 remitterade till lagrädct tl. a. ett förslag som innebär att PBL skall 

triida i kraft den I januari 1986. Beslutet grundades pii att en riksdagsbe

handling av PBI .-förslaget sku:le kunna slutföras under innt:varande v~11-. 

Det saknas numera förutsiittni;1gar för detta. Jag föreslår därför all PHL 

skall träda i kraft den l januari 1987. Det bör inm:bära att kommuner och 

statliga myndight:ter. enskilda. sammanslutningar och andra i samhiillet 

som berörs av reformen ges god tid att sätta sig in i den nya lagstiftningen. 

innan den träder i kraft. 

5.2 Systematiken i PBL 

5 .2. I PRL:s disposi1io11 

Det jag hittills har niimnt om rcformhehoven 01.:h lagens inriktning inne

biir i korthet att i PBL huvudsakligen hör tas in regler i följande avseenden. 

I lagen hör ange-; vissa materiella bestämmelser om innehi\llet i fysiska 

planer, eller med andra ord hcslämmelscr om förändring och bevarande av 

den fysiska miljön. Sådana hestiimmelser behandlar alltsii vad som f<'tr 
besluta-; enligt lagen. Ett nödviindigt komplement till denna typ av hestiim

mclser iir en reglering av de in~trument med vilka man skall åstadkomma 

den önskade utvecklingen och en viil fungerande heslutsproi;ess. fag 

Uinker dii pä regler om de olika plantyperna, om avvägningen mellan olika 

ansprf1k och intressen vid markanviindningsbeslutt:n och pil regler om 

förfarandet niir sädana beslut skall fatta~. 
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Av stor betydelse blir hur griinsen dras i hefogenlu:h- och ansvarsfrtlgor 

mellan det allmiinna och de l!nskilda inlrL·ssenlerrw. Sedan denna griins har 

dragits upp. behöver man l:igga fast hur ett rationellt beslutsfattande skall 

komma till st[iml friin samhiilleh sida. dvs. niirmasl hur hefogenheterna 

~kall fördelas mellan ~taten och kommunerna. I lagen mCiste anges inte 

bara vem Sllm i sista hand skall besluta utan iiven hur be<.luten skall 

forheredas så att planer verkligen kommer till st:'111d n:ir det behövs och att 

detta sker på el! siitt som ger alla intressenter ett rimligt inflytande. 

Den allmiinna upphyggnad av lagverket som utredningen har föresla!,!it 

anser jag vara i huvudsak iindamålsenlig. L1!,!rådct har flirt fram en del 

förslag till iindringar i dispositionen som jag ansluter mig till. Det innehiir 

hl. a. att jag inte vidht1ller förslaget att föra samman lagen~ kapitel i avdel

ningar enligt modellen i lagriidsremissen. Jag föreslilr nu följande kapitelin

delning i PBL. 

l kap. Inledande bestiimmelser 

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid 

lokalisering av bebyggelse 

3 kap. Krav pä byggnader m. m. 

4 kap. Översiktsplan 

5 kap. Detaljplan och omrildeshestämmclser 

6 kap. Plangenomförande 

7 kap. Regionplanering 

!.: kap. Bygglov. rivningslov och marklov 

9 kap. Byggnadsarbeten. tillsyn och besiktning 

10 kap. Pilföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

12 kap. Statlig kontroll bt:träffande områden av riksintresse m. m. 

13 kap. Överklagande 

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

15 kap. Domstolsprövning m. m. 

16 kap. Bemyndiganden m. m. 

17 kap. Övergångshestiimmelser 

Den mest framtriidande skillnaden i förhiillandc till utredningens lagför

slag finns i de inledande kapitlen. I utredningsföro;;laget omfattar andra 

avdelningen fem kapitel. nämligen 2 kap. med allmänna riktlinjer för plan

liiggning och tillståndsrrövning. 3 kap. om riksintressen. 4 kap. med sär

skilda bestämmelser om behyggelsemiljöns utformning. 5 kap. med särskil

da bestiimmelser om placeringen inom tomt och utformningen av byggna

der m. m. samt h kap. med särskilda krav beträffande vissa befintliga 

byggnader. underh{dl rn. m. 

Mi"inga remissinstanser har ställt sig fr[igande till det inbördes sambandet 

mellan dessa kapitel. Man har bl. a. hävdat att det förekommer rntmga 

upprepningar och att en reglering med i stort sett samma innehåll borde 

kunna åstadkommas med hjälp av färre hestiimmelser. 

Kritiken är enligt min mening befogad och har - som framgår av vad jag 

5 l.agt<'k11iska 
/i"rlgor t>ch lags11:ti-
11i11gc11s riickl"idd 
5.l./ 



Prop. 1985/86: I 

ny's anförde - gett mig anledning att föresb en annan kapitelindelning. 

Jaµ vill i anslutning till detta gör<.L en Jcl klarliigganden av hestiimmclsernas 

funktion o<.:h om 'arnspelet mc!Lm kapitlen. 

Först vill jag erinra om att de bcstiimmelser som utredningen tog in i 

.'.\kap. l)lll riksintressen i stor utstriickning iito:rfinns i det förslag till NRI. 
som regeringen remitterade till lagr~1det Jen 6 december 1984. Nägon nwt

svarighcr till .1 kap. i utrednini;sforslaget finns d:irfiir inte i det lagfiirslag 

'om jag nu higgcr fram. 

5.l.:: F1111k1io1101 11\":: kap. 

I 2 kap. föreslår jag en rad allmiinna bestiimme!ser av iiveq!ripande 

natur. Syftet med dem är att ge vägledning i fr{lga om m11I och inriktning 

vid h:1de rlanliiggning och pröv;1ing av lov. 13cstiimmclserna hör ses som 

ett uttryck fi.ir de samlade krav mm statsmakterna riktar p~t kommunerna i 

samband med markanvändningsbesluten. 13estiimmelserna har sin motsva

righet i 9. 12 och 29 ~~ byggnad~.stadgan. Tilliimpningen av bestiimmel<.er

na hör i hög grad vara en kommunal angeliigenhet. Avsikten är att det hiir 

skall finnas ett bn:tt srclrum for lokala bedömningar. 

Funktionen av bestämmelserna i 2 kap. kan ock<1 beskrivas p<I. följande 

sittt. Jag flireslf1r. som tidigare har framgt1tt. en :agfiist princip om att mark 

som skall an\'iindas for bebygg.~be först mi1ste prövas vara Himplig fr:'m 

allmiin synpunkt för detta iindar-1itl. Dt!n liimplighetsprövningt!n skall ske i 

första hand vid planliiggning men kan även göras i samband med bygglovs

rriivningen. Meningen iir att 2kar. skall liiggas till grund för liimpligheh

rriivningcn. I 2 kap. riiknas allts<'1 urr en rad allmiinna intressen som skall 

beaktas av kommunerna vid be~;lut om planliiggning och prövning av luv. 

Jag kommer senare att föresb att en hiinvisning till'.\/ RL skall tas in i 2 kap. 

Pit grund hiirav kommer även den lagen att utgöra en grund för beslut enligt 

PR I. om planer och lov. 

Phm(rna kan alltså siigas imwbära en tolkning och precisering for l•lika 

dclomd1den i kommunen av bestiunmelserna i 2 kap. och NRL. '.'Jiir det 

giiller detal_irlaner och omrildesbesUimmclser skall ;i ven en avviigning med 

e\cntuella motstitendc enskilda intressen göras. Översikt-;planer diircmnt 

bcskriver enbart vilka allmiinm: inlress~·n som finn.s i olika omr;'1dcn och 

ibland LKks{1 hur starka de~sa intressen iir. Niigtin avviigning mot t!nskilda 

intrcssen görs emdlcrtid inte ·. översiktsrlanen. Det sker i stiillet i de 

enskilda hygglovsiirendena. varvid den riittsliga grunden för prövningen 

uteslutarde iir hc.;;tämmclserna i 2 och _;kap. PRL samt bestämmelserna i 

NRL. 
Eftersom 2 kar. inverkar på planernas innch<lll och planerna fiiresla-.; fo 

\iss betydelse för beslut iiven enligt annan markanv:indningslagstiftning. 

fiir 2 kap. - iitminstone de hestiimmclser som ger kommunerna lcdninµ vid 

hestiimmandet av den lämpliga :irnrkanviindningen intim cll omdde - indi

rekt en viss effekt även utanför PBL.:s ram. 
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Vi~sa grundläggande hestiimmelser om behyggelsemiljöns utformning 

bör ocksii tas in i 2 kap. Dessa bestiimmelser. som motsvarar 4 kap. i 
utredningsförslagct. har samma allmiinna karaktfa som (ivriga nu föreslag

na bestämmelser i 2 kap. Genom att sammanfiira de allmiinna hestiimmel

serna i ett kapitel undviks en del dubbleringar och systemet hlir mera 

sammanhiillet. 

I övrigt har 2 kap. den viktiga funktionen att det utgör en grund för 

hinsstyrclsens synpunkter under samri\det. Pil det s;ittet hlir bestiimmel

serna i 2 kap. ett betydelsefullt stöd för den allmänna dehatten i planfriigor. 

De kan alltst't bidra till att stiirka medborgarinflytandet. 

5.2.3 F1111ktio11e11111" 3 kap. 

I 3 kap., som motsvarar .5 kap. och delar av 6 kap. i utn:dningsförslaget, 

bör tas in de egenskapskrav som enligt statsmakterna skall ställas p~t 

enskilda hyggnader och andra anliiggningar samt pii tomter och allmiinna 

platser. Det är enligt min mening naturligt att hestiimmclser av detta slag 

'iamlas i ett enda kapitel. Det blir tillämpligt när kommunen med stöd av 

2 kap. har gjort de planmässiga övervägandena och funnit att ett visst 

markomrftde iir liimpat t. ex. för hebyggelse. Med stöd av 3 kap. avgörs 

därefter var de enskilda byggnaderna skall placeras i detalj och hur de skall 

estetiskt utformas och tekniskt utföras. 

5.3 Förordning och m~·ndighctsförcskrifter till PRL 

5 .3. I /J1•.1·1ii111 ml'lscr i r<',1jl'!"i11g.1:f(1rm1'11 

Som jag tidigare har niimnt skall föreskrifter nm fornl1llandct mellan 

enskilda och det allmiinna. som gäller illigganden för emkilda cllcr i övrigt 

avser ingrepp i enskildas pt.:rslmliga eller ekonomiska förhållanden, med

delas genom lag 18 kap. 3 ~ RF). Hit hör hl. a. belyd~rnde delar av den 

reglering som rör byggandet. Även föreskrifter om kommunernas befogen

heter och om deras åligganden kräver Jagform. 

Efter bemyndigande av riksdagen kan emellertid regeringen genom för

ordning meddela föreskrifter som avser skydd för liv. personlig siikerhet 

eller hälsa. Regeringen kan ocksä bemyndigas att meddela föreskrifter i 

vissa angivna :imnen. bl. a. i frtiga om utformning av byggnader, anliigg

ningar och bebyggelsemiljö (8 kap. 7 ~ RF). Ett siidant bemyndigande kan 

förenas med ett medgivande för regeri"ngcn att överliita åt fiirvaltningsmyn

dighet eller kommun att meddela bestiimmelser i iirnnet 18 kap. 11 ~ RFl. 

Utan siirskilt bemyndigande kan regeringen - med vissa begriinsningar 

·- i förordning besluta dels föreskrifter lim verkställighet av lag. dels 

1'öreskrifter i siidana iimnen där regeringsformen intL: primiirt förheli<illcr 

1·iksdagcn heslutanderiitten. Regeringen fär vidare i förordning övcrlftta åt 

underordnad myndighet att meddela bestiimmelser i iimnet (8 kap. 13 ~ 

RF>. 

.i Riksdagen /'J85!8fJ. I sam/. Nr I 
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Med föreskrifter \lm vcrkstiillighet av lag förstils i första hand tilli1rnp

ningsförcskrifter av rent admi1•istrativ karaktär. I viss utsträckning tonk 

regeringen emellertid. med stöd av ·;in hehörighct att besluta vcrkstiillig

hetsföreskrifter. kunna i matcr;ellt hiinsecnde ··rylla ut" en lag. En t'örut

siittning för detta är dock att d~n laghestiirnmdsc som skall kompletteras 

iir sii detaljerad att regleringen in!l' tillförs något viisentligt nytt genom den 

av regeringen beslutade föreskrilh:n. l vt:rkstlillighetsföreskriftens form far 

s.'.dedes inte heslutas om nagot ~Om kan Uppfattas Sllm ett nytt i\Iiggande for 

enskilda eller om något som kan betraktas som ett tidigare ej föreliggande 

ingrepp i enskildas personliga elkr ekonomiska förh<lllanden. Det fär s~ilc

des inte komma i fritga att riksdagen heslutar mycket allmiint htdlna lagreg

ler och att dessa sedan fylls ut och fär ~itt reella innehiill genom de 

verkstä\lighetsföreskrifter som regeringen eller nägon underlydande myn

dighet beslutar (se prop. 1973: 90, s. 211 l. 

5 .3 .2 K1 i111p/et taande .fi'ireskrf/il'r 
r· 

1Hitt.f(lr.11ag: Regeringen, eller den myndighet som regeringen hestiim

mer. bemyndigas att meddela föreskrifter till byggbestämmelserna i 

PBL. 

Helt naturligt finns det behm av föreskrifter i förordning dlcr myndig

hetsförfattning som kompletterar bestämmelserna i PBL. I allt väsentligt 

är emellertid behovet av förc~krifter koncentrerat till hyggsidan. Enligt 
min mening bör nämligen niigra föreskrifter inte utfärdas till 2 kap. med 

dess bestämmelser om allmänna intressen som skall hcaktas vid planlägg

ning och vid lokalisering av bebyggelse. Även niir det g:illcr övriga kapitel 

hcdömer jag behovet av kompletterande föreskrifter som mycket begrän

sat. Frågan om s~1dana föreskrifter rör således i huvudsak enhart 3 kap. om 

krav pft byggnader m. m .. 8 kap. om hygglov. rivningslov och marklov. 

såvitt avser förfarandcreglerna •JCh 9 kap. om byggnadsarheten. tillsyn och 

hesiktning. 

De krav som enligt dagens ordning skall ställas pil byggnader m. m. finns 

som jag tidigare har nämnt i byggnadsstadgan. Flertalet av bestämmelser

na härom är förhällandevis ddaljerade. Byggnadsstadgan kompletteras 

~inda av föreskrifter i Svensk hyggnorm som utfärdas av statens planverk. 

Enligt 76 * I mom. hyggnadsstadgan får planverket meddela föreskrifter 

om hl. a. konstruktion och utförande i övrigt av byggnader och andra 

anordningar. om vilka bestämmelser finns i stadgan. Föreskrifter. som är 

av icke oviiscntlig betydelse, skall dock för att bli gällande fastställas av 

regerin):!.en. Detsamma gällt:r i fråga om föreskrifter som av annan orsak är 

av större vikt. I 76 ~ 2 mom. föreskrivs vidare att planverket i anslutning till 

föreskrifterna ger exempel på ](,sningar och metoder som uppfyller kraven 
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i dessa m:h de allmiinna råd i övrigt som behövs för tifömpningen av 

hyggnadsstadgan. 

Erfarenheterna visar enligt min mening att det siirskilt i fr:iga om byg

gandet finns behov av en detaljbetonad reglering. Ett undantagslöst krav 

pii Jagform framsti1r diirför inte som iindam:ilsenligt. För den detaljbetona

de regleringen av hyggandet torde det i mänga fall inte heller föreligga 

nfigot egentligt behov av att kräva riksdagens medverkan. Jag anser diirfor 

att hyggbestämmdserna i PBL bör utformas så all de anger vilka grundläg

gande krav som giiller. Bestämmelserna bör inte vara så detaljerade att de 

hindrar en anpassning till samhällsutvecklingen och till foriindrade dwno

miska förutsättningar eller nya tekniska llisningar. PBL kommer därmed 

inte alltid att ge uttömmande svar pil vilka krav som samhiillet ställer pt1 

enskilda byggnader. andra anläggningar eller tomter. Lagens bestämmel

ser kommer inte heller att vara tillriickligt preciserade för att alltid kunna 

tillgodose att samhällets intentioner uppfylls. I praktiken är det dessutom 

ofta först i samband med utarbetandet av de närmare föreskrifterna som de 

ekonomiska konsekveföerna av en lagregel blir tydliga. Det är nämligen i 

detta skede som en avvägning mellan kostnad och kvalitet kan utföras pä 

ett tillförlitligt sätt. 

Därmed uppkommer frågan om enhart verkställighetsföreskrifter kan 

utgöra ett komplement till de allmiint hil.llna bestämmelserna i PBL. Som 

jag nyss niimnde fär i verkställighetsföreskrifternas form inte beslutas 

n[igot som kan uppfattas som ett nytt åliggande för enskilda eller något som 

kan betraktas som ett tidigare ej föreliggande ingrepp i enskildas personliga 

eller ekonomiska förhållanden. Beträffande hyggbestämmelserna ligger 

det i sakens natur att griinsen mflnga gånger kan vara flytande mellan 

materiella bestiimmelser och vad som är all anse som verkställighetsföre

skriftcr. Regeringen torde visserligen inte helt sakna möjlighet att i materi

ellt hänseende fylla ut bestämmelserna i PBL genom verkställighetsfore

skrifter. Utgängspunkten är emellertid att de laghestämmclser som mfiste 

kompletteras med verkställighetsföreskrifter inte får tillföras niigot väsent

lig\ nytt genom en verkställighetsföreskrift. Mot denna bakgrund anser jag 

det nödvändigt att regeringen får möjlighet att meddela iiven föreskrifter 

som inte är av ren verkställighetskaraktär. 

Jag nämnde tidigare att riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela 

föreskrifter hl. a. om utformning av byggnader. anläggningar och bebyggel

semiljö. I sitt av riksdagen godkända betiinkande !KU 1975176:56 s.41) 

underströk konstitutionsutskottet att riksdagen, när den utnyttjar denna 

delegationsmöjlighet, kan och bör närmare precisera de befogenheter som 

regeringen skall erhålla. Utskottet framhöll vidare att det självfallet inte iir 

meningen att delegeringen skall omfatta annat iin befogenheter att meddela 

detaljbetonade föreskrifter. Jag vill framhftlla att denna delegationsmöj

lighet. som hittills inte har utnyttjats. infördes just med tanke pii arbetet 

med den nya hyggnadslagstiftningen. 
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Jag fiin.:slitr nu att regeringen begiir riksdagens bemynJigam.k att fa 

meddela de föreskrifter om krav pil byggnader m. m. som utiiver bestiim

melserna i J kap. behövs fiir en :iimplig utll>rrnning av byggnader och andra 

anliiggningar eller anordningar samt tomter och allmiinna platser. Rege

ringen bör iiven begära ett motsvarande bemyndigande att meddela de 

föreskrifkr som behövs till skydd för liv. per~onlig siikerhet eller hiilsa. 

Bemvndigandena bör ge regeringen möjlighet att delegera befogenheten att 

meddela föreskrifter till underordnad myndighet. Jag iiterkommer till dessa 

fr;tgllr i specialmotiveringen I It.kap. I~). 

Dessutom hör regeringen få riitt att meddela föreskrifter i fri"1ga om 

typgodbnnande av byggprodu:,;:ter m. m. m:h om avgifter för sildan verk

samhet. A ven dcssa friigor t:.ir jag närmare upp i specialml1tiveringcn 

t 16 kap. 2 och J *~). 
Slutligen hör regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om vissa 

avvikelser frf'111 PB L i krig eller liknande situationer. .lag föerkommer iiven 

till den fd1gan i specialmotiveringen I 16 kap. 4 ~ l. 

5.3.3 S1·c11sk hyi;g11r1r111 

I anslutning till PBL bör en nv Svensk byggnorm utarbetas. Regeringen 

har dilrför enligt beslut den 22 november 1984 uppdragit ät statens planverk 

att liigga fram förslag till de föreskrifter som - oavsett om de skall medde

las av regeringen eller. efter regeringens bemyndigande. av planverket -

kan behövas i anslutning till bcqämmelserna i 3. 8 och 9 kap. samt l.'i kap. 

20 ~ i det till lagrfadct remitte•.-adc förslaget till ny plan- och hygglag. 

Uppdraget iir i fråga om 8 och 9 kap. hegriinsat till att avse verkställighcts

föreskrifter om förfarandet m. m. 

Samtidigt med förslaget till föreskrifter skall planverket även redovisa 

förslag till de allmiinna rild som är oundgängligen nödvändiga för förstiicl

sen av föreskrifterna eller som behövs för att byggnadsniimndernas be

uiimningar skall bli lika i friigor diir en sådan likformighet iir viisentlig. 

Reglerna skall utformas enkelt och tydligt och med beaktande av de 

riktlinjer för förenkling av myndigheternas regler som har angetts i prop. 

1983/84: 119 IKU 2.'i. rskr24.'i). 

Regeringsbeslutet vilar bl. a. p{i den grunden att det kan förutsättas att 

den tekniska kompetensen hos t•åde de byggande och byggnadsnamndcrna 

har ökat betydligt i förhiilland:: till vad som giillde niir den nuvarande 

hyggnadslagstiftningen införde< .. Samhällets reglering bör diirför. enligt 

uppdragsmotivcn. inriktas friim~;t pä mtden för byggandet och liimna störs

ta möjliga frihet i frilga om de medel och metLlder som utnyttjas för att 

förverkliga malen. 

De föreskrifter som styr byggandet hör alltså så långt möjligt uttryckas 

som funktionskrav. Planverkets rådgivnings verk sam het hör riktas in p~I att 

pröva och viirdera nya metoder och lösningar och att aktivt förmedla sina 

erfarenheter friin detta arbete. 
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lnllm iiversynsarhetl't förutsiith vidare en noggrann pn)vning av heho

vct av tvingande regler inom de skilda omritden ditr krav nu stiills i 

hyggnadsstadgan eller Svensk hyggnorm. Ett grundliiggande miil är att 

kostnaderna i hyggandet skall kunna siinkas utan nfigra avgörande förlus

ter i viilfiird. hiilsa och siikerhet. 

P~1 grund av den hetyddse som rn hyggnurm för för samhiillsrcsursernas 

anviindning hör därför enligt min mening bestiimmelscrna i kungörelsen 

( 1970:641) om hegriinsning i myndighets riitt att utfärda föreskrifter. anvis

ningar rn.:h råd. den s. k. hegriinsningskungörelsen. tilliimpas även p{1 före

skrifter och allmiinna r[1d som meddelas till PBL. Enligt kungörelsen skall 

som regel hl. a. ett normfiirslags kostnadsmiissiga konsekvenser utredas av 

myndigheten. som iiven skall höra förctriidare för dem som kan förutses 

slutligt fö bära de ökade kostnaderna för ändrade normer. Enligt min 

mening bör vidare gillla att föreskrifter i byggnormen som rör verksam

hetsomd1det iiven för en annan myndighet än den som utarbetar förcskrif

tana skall meddelas efter samrild med den myndigheten. 

Frilnsett regeringens begäran om hemyndigande att meddela materiella 

bestiimmclser innehiir vad jag nu förordat inte ni'tgra formella avvikelser 

friin dagens normgivningssystcm rå byggsidan. 

5.4 PBL:s räckvidd 

A/itt.fi"irsla;;: Planer enligt PBL skall i första hand hehandla bebyggelse 

och diirmed sammanhängande anordningar samt redovisa hushåll

ningskraven inom mark- och vattenområden av riksintresse. I planerna 

kan emellertid iiven behandlas andra fr[1gor om användning av mark 

och vatten. Planerna skall påverka även till~ltlighetsprövning enligt 

annan markanvändningslagstiftning iin Pl3 I,. 

5 .4. I PBl:.1· planl'r rl'gla11r i fiirst11 h1111d bl'hyggl'is<'n och 11wr/.:am·ii11d-

11i11go1 i110111 0111rdtll'11 1n· ri/.:si11tressc 

PBL innehåller en reglering av förfarandet vid den kommunala planlägg

ningen. Den innehåiler ncksft de allmänna hesliimmelser som statsmak

terna ställer sig bakom och som avses tjäna till viigledning för inneh{illct i 

planerna. Vidare finns det i PBL krav på byggnaders och andra anläggning

ars placering. utformning och utförande i olika avseenden. Planerna riir 

effekter i första hand för fitgän.ler som kriiver lov enligt PBL. De f;lr 

emellertid betydelse iiven för iitgiirder för vilka lov inte behövs och som 

avst'.r byggnader eller andra anläggningar samt tomter och allmänna 

platser. Inte heller dessa ;'itgärder far utföras i strid mot detaljplan eller 

omr{1desbestämmelser. Detta sammanhiinger med att egenskapskraven 

3 kap. i princip giiller iiven för icke bygglovspliktiga iitgilrder. 
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Planer enligt l'BL skall alltsii i första hand behandla frilgor om bebyggel

se nch därmed sammanhängande anordningar. Oiirutöver skall översikts

planen innchf1lla en redovisning av hushilllningskravcn inom mark- och 

vattCfll)Inr~1den av riksintresse. Någnt hinder mr kommunerna att i över

siktsplanen behandla :iven markanviindningsfr{1gor i ett vidare perspektiv 

skall inte finnas. Det bör såkde' vara möjligt att gä vidare p~1 den viig som 

redan är anträdd i markdispositilmsplaner och liknande och giira planen till 

det dokument som visar kommunens uppfattning om markreservationer 

för t. ex. viigar. ledningar. naturreservat, tiikter och gruvor. Planen fär i 

sådana delar utgöra underlag för tillstilndsprövning enligt olika specialla

gar. 

5 .4 .2 PBL:s plwwr reglerar i 1·is.rn .fi1/I äl'en 1·at1enfrdi:or 

Vattcnplaneringsutrcdningcn har i sitt betänkande (SOU 1980:39 och 40) 

Vattenplanering föreslagit tre former för valtenplanering - vattenöversikt. 

vattcnhushållningsplan och vattenfördelningsförrättning. En vattenöver

sikt bör enligt utredningen finnas för varje kommun och täcka hela kom

munen. Översikten hör i enkel form redovisa tillgången pii vatten, anviind

ningen. rådande och förväntade konflikter samt riktlinjcr för den framtida 

vattenanvändningen. För områden - ett helt eller delar av ett avrinnings

omrftdc - med begränsade vatter,tillgtmgar och konkurrens om användning

en föreslås att regeringen för möjlighet att föreskriva att berörda kom

muner skall upprätta en plan för hushållning med och fördelning av till

gångarna mellan olika intrcssen, en s. k. vattenhushällningsplan. Genom 

en vattenfördelningsförrättning skall inom mindre områden med lokala 

konflikter vattnet kunna fördelas mellan ett antal intressenter. 

Det alldeles övervägande antalet remissinstanscr delar utredningens 

uppfattning om hehovet av vattenplanering. Flertalct remissinstanser till

styrker även de former för vattenplanering som avses med förslagen om 

vattenöversikt och vattenhushållningsplan. Nilgra delar dock inte vatten

planeringsutrcdningens uppfattr.ing att vattenöversiktt:n bör vara ohligato

risk. Härvid åberopas framför allt hänsynen till kommunerna~ ekonomi. 

Flera rcmissinstanser. däribland naturvårdsverket och planverket, anser 

att vattenplanering bör helt integreras med annan fysisk planering och att 

vattenplaneringen därför inte bör utmynna i s~i.rskilda plandokument för 

vattenfrågorna utan kunna ske inom ramen för de planformer för markan

vändningen i övrigt som finns och kt1mmer att finnas i byggnadslagstift

ningen. Flertalet remissinstansc:r tillstyrker även utredningens förslag till 

vattenfördclningsförriittning. Nilgra remissinstanser är dock starkt kritiska 

till förslaget i denna del och pekar särskilt på svårigheterna att lagtekniskt 

placera in förrättningen i prövningssystemen i vattenlagen och miljö

skyddslagen. 

För egen del vill jag efter samråd med chefen för jordbruksdepartemen

tet framhålla följande. I likhet med vattenplaneringsutredningen och flerta-
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kt remi<.sinstanser ans.:r jag att vattenfr:igor hittilh har uppmärksammats i 

alltför liten utstri1ckn!ng i samhiillspli111cringen . .laJ! finner det dilrför ange

läget att vattenfdgorna förs in pii ett mer aktivt sätt i denna planering. 

framför allt i den kommunala fysiska planeringen. Ett större hiinsynstagan

de till vattenfriigorna m~istc enligt min bediimning resultera i ett frtin 

resurssynpunkt hiittre utnyttjande av vattnet samt minskade risker för 

konflikter mellan olika användningsiindamid. 

Enligt PHL skall kommunerna ha det huvudsakliga ansvaret för den 

fysiska planeringen. Eftersom vattnet utgör en del av den fysiska miljön. 

anser jag i likhet med vattenplaneringsutredningen och den övervägande 

delen av remissinstanserna att det iir naturligt att kommunerna också filr 

det huvudsakliga ansvaret för vatlenplancringsfr{1gor. En förutsättning för 

att vattenfrågorna skall fä önskvärd tyngd och allsidig behandling torde 

dessutom vara att de behandlas genom en planeringsverksamhet med 

tillriiålig politisk förankring. 

Trots de skillnader i förutsättningar som i skilda hänseenden föreligger 

mell;;n vattenplanering och planering av markens användning. anser jag att 

man sii liingt som möjligt bör försöka få till stånd en samordning av 

kommurn.:rnas olika planeringsfunktioner niir det giiller den fysiska miljön. 

Hiirigenom kommer vattenfrågorna att kunna behandlas pä ett likartat sätt 

som markfrågorna. och de ömsesidiga konsekvenserna av markanvänd

ningen och vattenanvändningen kommer lättare att kunna beaktas. Olika 

former av planering som bedrivs åtminstone delvis parallellt kan dessutom 

liitt försvilra möjligheterna att få den samlade bild av utvecklingen som 

planeringen är avsedd att ge. Därtill är det enligt min uppfattning rationellt 

och kostnadsbesparande att flertalet av de fr[1gor som rör den fysiska 

miljön. i vilken jag inbegriper vattenmiljön. kan behandlas inom PBL:s 

rlansystem. 

Jag anser dä1i'ör att man skall integrera vattenpbrieringen med annan 

fysisk planering och sil långt som möjligt inordna den i PBL:s rcgelsystem. 

Jag bedömer att denna lösning väl tillgodoser de syften som ligger bakom 

vattenplaneringsutredningens förslag till vattenöversikt och vattenhushåll

ningsplan. 

Niir det giillcr utredningens förslag till vattenfördelningsförrättning an

ser jag att förrättningar av detta slag inte har någon plats i PBL- systemet. 

De i nya vattenlagen intagna bestämmelserna om bevattningssamfällighe

ter torde atminstone delvis tillgodose syftet med vattcnfördelningsförrätt

ningar. 

Jag avser senare !avsnitten 7 och 8) att återkomma med närmare förslag 

till PBL:s plansystem och jag kommer där ocksii att redovisa hur jag ser på 

möjligheterna att låta planerna omfatta även kommunernas vattenområ

den. 
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5.4.3 Reglering a1· hchyggds1· m. 111. i 11at111"1"årdslag1·11 och 1·iig/11gt'l1 

Både naturv{irdslagen (1964: lQ2 l och viiglagen (! 971: 948) inneh[11ler i 

dag hestämmelser som reglerar hebyggelse m. m. PRL-utreJningen har 

föreslagit att strandskyddshestiimmelserna flytta~ fdm naturvf1rdslagen till 

PBL. Av detta följer till en början att befogenheten att ut vidga eller 

inskr~inka strand~kyddet generellt förs över frim länsstyrelserna till korn

munana. Vidare hlir följdi::n att byggnadsniimndcn vid sin normala bygg

lovsprövning skall tilliimpa :iven reglerna om strnndskydd och allts~1 ha 

möjlighet att ge dispens från det förhud som ligger i strandskyddsbestäm

melserna. 

Jag har viss förståclst: för tanken på ett enhetligt förfarande. Inte minst 

frfm sökandens synpunkt iir det naturligtvis en fördel att ansökningen 

prövas ur alla aspekter av samma myndighet. Jag anser emellertid all 

allcmansr~itten. som .iu ligger bakom strand'>kyddet. ~ir en tillgimg som d.::t 

ligger i hela landets intresse att sl{1 vakt omkring och att l:insstyrelserna på 

det stora hela har sk1:>tt denn~ uppgift mycket bra. Strandskyddct :ir 

numera ett begrepp som har vunnit insteg i det allmänna rätt smed vetandet. 

Enbart den åtgiirden att tlyt!a reglerna bort från naturvånlslagen skulle 

kunna uppfottas som en förändring av st rand skyddets styrka. Detta skulle 

enligt min mening vara olyckligt. Jag anser säledes att överviigandc skiil 

talar för att strandskyddsbestämmclscrna skall vara kvar i naturviirdslagen 

och att länsstyrelsen i princip skall fatta beslut i strandskyddsfrågor. Den 

möjlighet atl delegera beslutandcriitten till kommunerna som finns redan i 

dag i naturvårdslagcn bör hehallas. I denna fråga har jag ~amri\tt med 

chefen för jordhruksdepartememet. 

Utredningen föreslog att kommunerna skall ges möjlighet all inom ra

men för PBL uppriitta markförordnanden. motsvarande dagens naturreser

vat. for all tillgodose friluftslivets intressen. Detta har väckt en viss re

misskritik. bl. a. frtm naturv{1rdsvcrkel och Svenska nalurskyddsförening

en. Man kan sammanfatta kritiken på sä siitt all remissinstanserna finner 

det olämpligt att dra upr. en griin!; mellan friluftslivets och den vetenskapli

ga naturvårdens intressen. lika~ft mellan vilka frågor som skall vara en 

kommunal och vilka .;,om skall v~.ira en statlig angelägenhet. Man har ocksil 

framhållit att det av PBL-utredningen föreslagna förbudet att inrätta ett 

naturreservat för ett omräde med markfornrdnamk skulle vara oliimpligt 

bl. a. med hiinsyn till de skillnad.er i motiv som kan ligga bakom valet av 

olika skyddsformer för ett visst omdde. 

Jag iir beredd att instiimma i denna kritik. Problemen kan naturligt vis 

lösas genom att möjlighekrna inom PBL:s ram utvidgas att giilla även en 

del av de naturvärdsfrftgor som kan regleras enligt naturvilrdslagen. Denna 

lösning har förordats av bl. a. naturvårds verket och planverket. En hiittre 

och enklare lösning anser jag dock vara att vidga kommunens möjligheter 

alt anviinda de 1nedd som redan i dag finns i naturvårdslagen. Kommuner-
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na hör med andra orJ ges möjlighet att inrätta kommunala naturreservat 

och naturvårdsområden med stöd a\' best~immelserna i naturvfirdslagen. 

Detta förslag innebär en väsentlig förändring i förhållande till det remit

terade förslaget. Jag föreslog nämligen i lagrftdsremisscn att områdesbe

stiimmelser skall kunna användas för att avsätta mark som friluftsområden 

och att marklovsplikt skall kunna införas så att kommunerna inom dessa 

områden kan pröva bl. a. ansökningar om trädfällning och skogsplanering. 

Tanken var - även om det inte tydligt framgår av förslaget (se dock 

lagrådsremissen s. 233) - att möjligheten att införa områdesbestämmelser 

av detta slag skulle vara begränsad till friluftsområden som utgör hehyggcl

sckomplemcnt, dvs. sådana som ligger i anslutning till bebyggelseområ

den. Förslaget gick ut på att kommunen genom områdesbcstämmelser 

skall kunna reglera marklovspliktiga åtgärder inom friluftsområden intill 

samma kvalifikationsgräns som gäller för staten vid förordnande om natur

vårdsområde enligt naturvårdslagen. Regleringen skulle med andra ord 

inte få vara så ingripande att den pågående markanvändningen avsevärt 

försvåras. Behövs en mer ingripande reglering skall kommunen kunna 

inrätta ett naturreservat för det aktuella friluftsområdet enligt det förslag 

till iindringar i naturvårdslagen som har remitterats till lagrådet genom 

beslut den 25 april 1985. 
Vad jag föreslog beträffande PBL innebär en begränsning av de möjlig

heter att avsätta mark 5om friluftsområden som dagens byggnadslagstift

ning ger. Genom fastställda generalplaner kan ju markanvändningen be

stämmas till friluftsliv (9 § andra stycket BU. varvid bl. a. trädfällning inte 

får ske utan prövning av länsstyrelsen ( 17 §BL). Genom fastställd general

plan kan regleringen av skogsbruket göras mer eller mindre ingripande. 

Inget hindrar dock att det meddelas föreskrifter som är så långtgående att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras eller t. o. m. att synnerligt 
men uppkommer vid användningen av en fastighet. För sådana fall finns 

regler om ersättning eller inlösen (22 ~BU. Det bör även framhållas att det 

i dagens ordning inte finns något krav på att dessa friluftsområden skall ha 

nägon anknytning till hehyggelse. 

Emellertid har det visat sig att den i lagrådsremissen föreslagna begräns

ningen av kommunernas regleringsmöjligheter har skapat oklarhet beträf

fande mina avsikter, bl. a. hos skogsintressenterna. För att syftet med 

regleringen skall framgå på ett tydligare sätt än i det remitterade förslaget 

har jag efter samråd med jordbruksministern funnit det vara en bättre 

lösning att kommunernas behov av att kunna skapa lokala friluftsområden 

tillgodoses genom en ändring i naturvårdslagcn. Institutet naturvårdsområ

de i den lagen ( 19 ~)har nämligen tillkommit bl. a. i syfte att möjliggöra för 

Hinsstyrelsen att skapa lokala friluftsområden. Jag återkommer till rege

ringen med förslag till denna ändring i samband med att jag lägger fram 

förslag till följdlagstiftning till bl. a. PBL. Ändringen bör innebära att 

kommunerna med stöd av delegation från länsstyrelserna skall kunna fatta 
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beslut tim inr;ittandt: av naturv{tnhtimr:lth:n helt enligt dt: regler som redan 

giillcr for Hinsstyrdsens beslut i s~idana fri1gor. Delta innehiir bl. a. alt 

regleringen av t. ex. rlantcring och avveckling intc fiir vara s[1 ingripandc 

all pi\g~lcnde markanv<indning <r•seviirt förw<lras. 

Denna lösning ligger väl i linje med det tidigare frambgda flirslaget att 

kommunerna bör ges möjlighet att i11riitta kommunala naturreservat meJ 

sti.id av hestiimmelserna i natLir-.·<'irdslagen. Systt:matiskt hör m:ksi1 dessa 

fritgm b;ittre hrn1ma i naturvt1n.'-.s- iin i byggnathlagstiftningen. Ett viktigt 

sbl som har hidragit till min ändrade instfölning iir att man bör undvika att 

skara nya beslutsfurmer när del redan finns siidana för samma ändami'd. 

Att naturviirdsfrt1gorna samlas i naturv[irdslagen i sti"illct l"iir att vara splill

radc i tlera lagar har också den fördelen all man slipper ha llera tilbyns

och överprövningsmyndighetcr. Den enskilda markiigaren kan överklaga 

de kommunala besluten till liins:;tyrelscn. Statens kontrollmöjligheter niir 

det gäller I. ex. skog-.hmhilllning·:n blir fullgoda genom att systemet bygger 

p{1 delegation frän liinsstyrelserna. 

Griinsdragningen mellan PBL lH.:h naturviirdslagcn vill jag i korthet ange 

pil sii sätt att områdesbestämm~lser hör ff1 anviindas av kommunen for 

erforderlig hebyggclsereglcring, medan naturv[lrdsbgens hestilmmelser 

om naturvårdsomrilde och naturreserva! bör användas om kommunen vill 

avsiitta mark för friluftsiindamål. 

I väglagen finns !lera bestämmelser som innehiir förbud mot att uppföra 

byggnader. sätta upp skyltar, ljusanordningar och liknande i närheten av 

allmiinna viigar. 

PBL-utredningen har valt att liita föreskriftt:rna om hyggnader finnas 

kvar i v~lglagcn men föreslagit att reglerna om skyltar. reklamanordning.ar 

och liknande skall upphävas och att sädana friigor i fortsiittningen skall 

regleras endast genom PBL. Utredningens förslag i den här delen har i 

allm;inhel godtagits av rcmissinstanserna. Yiigverket samt vissa länsstyrel

ser och vilgförvaltningar anser 1~mcllertid att också bestämmelserna t)m 

skyltar bör behållas i väglagen. Kommunförbundet och n{1gra kommuner 

hiivdar att även hestiimmelserna om byggnader bör föra-. till PBL. 

Enligt min mening finns det ingen anledning att ändra p<'i de regler som 

gäller åtgärder inom ett vägomnlde. som väghållaren dlllcr över med 

viigriitt. Det betyder att t. ex, be~tämmelserna i 48 * med förbud i vissa fall 

att uppföra hyggnader inom vägomr~1den hör vara kvar i väglagen. Beträf

fande tavlor. skyltar o. d. finner jag det inte sakligt motiverat att föra över 

tillstandsprövningen till PBL. Med andra ord bör bestämmelserna i 45 och 

46 ** finnas kvar i väglagen. Det finns anledning att se annorlunda pii 

byggnader och en rad andra anl:lggningar och anordningar som bör vara 

generellt prövningspliktiga enligt förslaget till PBL. Niir det giiller ansök

ningar om att fä uppföra hyggnader m. m. ankommer det enligt PBL p[1 

hyggnadsniimnderna all göra en allsidig prövning av tilliltlighet och lokali

sering, diir si1ledes även trafibäkerhetsaspekter skall beaktas. Många 
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kommuner iir i dag viigh~dlarc enligt viiglagen. lH.:h allmiint har kommuner

na god kunskap om trafik- och .trafiks<ikerhct~fr~ignr. I än:nden hos hygg

nadsniimnden som kan heröra allmiin viig iir dessutom vägverket sakiigare 

och kan bevaka att sfalana frågor far en tillfredsstiillande liisning. 

I liv<:rsiktsplanen kommer s<iviil genomförda som planerade allmiinna 

viigar att vara redovisade. Jag ser det ock sa som sjiilvklart att kommuner

na i översiktsplanen redovisar de siirskilda restriktioner i fräga om hebyg

gclse som hör giilla i anslutning till allmänna viigar eller viigreservat. Om 

det behövs, kan översiktsplanens syfte siikerställas genom att områdesbe

stiimmdser antas efter -;amriid med viigverket. 

Det finns enligt min mening inte nagon anledning att tro annat iin att 

viigverket får gehör för sina synpunkter på trafiksäkerhetsfrågor vid he

handlingen av översiktsplaner och omriidesbcstiimmelser. Mot den här 

bakgrunden anser jag all utredningens skäl för att behålla dubbel prövning

en av nya hyggnader och vissa anordningar inte iir tillräckligt starka. 

Kraven i väglagen p;\ tillstånd av länsstyrelsen för all uppföra byggnader 

och andra anordningar intill eller i närheten av allmänna vägar bör därför 

upphävas i den m?111 det råder hygglovsplikt enligt PBL. Jag har i denna 

fnlga s<1mri1ll med chefen för kommunikationsdepartementet. Jag återkom

mer till dessa M1gor i mitt hlivande förslag till ändringar i annan lagstift

ning. 

5 . ./ .4 D11hhclpriirni11g och en hart specialpriil'f1i11g 

Jag har i övrigt inte för avsikt att föreslf1 några stora förändringar av nu 

ri1dande förhiillanden i fräga om samordningen mellan byggnadsl<1gstift

ningen och annan lagstiftning. Det kommer <tlltsil även i fortsättningen att 

finnas biide markanviindningsåtgiirder som tillståndsprövas uteslutande 

enligt någon annan Jag iin PBL - t. ex. viigar - och hyggnader som duhhel

prövas - t. ex. en industri som skall ha tillstånd enligt såväl byggnadslag

stiftningen som miljöskyddslagen. 

Det bör red<tn hiir framhållas att varken en detaljplan eller ett bygglov 

avses innebära något slutligt besked frtrn samhället om all det inte finns 

några hinder mot att hygga eller vidta andra åtgärder. Trots att ett tillstånd 

har meddelats enligt PBL. kan alltså ett projekt inte påbörjas förrän sökan

den h<tr inhämtat även andra hehövliga tillstånd. Som ett exempel kan 

nämnas regleringen av fasta fornlämningar i fornminneslagen (1942:350). 

Det ligger pii sökanden att iaktta dessa regler. även om han har fåll 

bygglov. En bcstiimmelse hör dock införas om att byggnadsnämnden som 

en servicci1tgiird upplyser sökanden om de övriga tillstånd som eventuellt 

kan behöva~. 

Att markanvändning alltsii även i fortsättningen skall tillåtlighetsprövas 

enligt Oera andra lagar. samtidigt som man vill låta planliiggning enligt PBL 

fä vissa verkningar pii andra tillstånd, medför att en del ingrepr i andra 

lagar behöver göras. Som jag niirmare kommer att utveckla senare (avsnitt 
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~I J avser jag all i annat sammanhang förcsl;i att det i en rad lagar som rör 

r.1arkanvändningen införs ett krav pt1 all planerna enligt PBL p;\ \'issa siill 

skall beaktas vid tillsti-indsbcslu1en. 

Den fulla riickvidden av planerna enligt Pl3L kommer således all framg~1 

inte enbart av PBL i sig utan .'iven genom den reglering av koprlingen 

mellan planerna och en rad specialförfattningar som jag senare skall ilter

kornrna till regering::n med förslag om. I stora delar kommer denna regle

ring att stiimma överens med vad som giiller i dag i fr[iga l1m sambandet 

mellan planer enligt byggnadslagen och specialförfattningarna. 

5 .4 .5 P/1111a1111s riic/.:.l'idd 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört kan alltså konstateras att planbe

sluten enligt PBL för betydelse för följande slag av {1tgärder: 

I. Åtgärder som behöver tillstiindsprövas uteslutande enligt PBL. 

., Åtgärder som behöver tillståndsprövas både enligt PBL och enligt 

niigon speciallag. t. ex. uppförande av en industribyggnad som behöver 

tillstånd enligt miljöskyddslagen. Även i dessa fall sker den planmiissiga 

hediimningen i samband med bygglovsprövningcn. 

3. Ätgiirder som skall prövas enbart cnligt n{1gon speciallag. t. ex. byggan

de av vägar. Här skall planerna på visst siitt beaktas vid tillstil.ndspröv

ningen i enlighet med det förslag om följd lagstiftning till PB L som jag 

senare avser att lägga fram. 

4. Åtgärder för vilka tillsttmd inte behövs vare sig enligt PBL eller enligt 

niigon speciallag och som avser byggnadcr eller andra anläggningar 

samt tomter och allmiinna platser. Att iiven sädana iitgiirder skall vara 

planenliga innebär att det ankommer p[i den som utför åtgärden att utan 

förhandsprövning följa planens rcglcring. 
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6 Principer för planläggning och priivning a\' hygglov m. m. 

Sammanfattning 

PBL skall inneh<llla ett kapitel om de allmiinna intn:ssen som skall 

heaktas vid planl:iggning och vid lokalisering av hehyggelse (s. 109) 

Kapitlet om allmänna intressen skall inledas med en grundläggande 

bestiimmelse att planläggning och heslut om lov skall främja en från 

allm:in synpunkt liimplig utveckling och skapa förutsiittningar for en god 

bostads-. arbets-, trafik- och fritidsmiljö (s. 111) 

Lagen om hushf1llning med naturresurser m. m. (NRU skall tillämpas 

vid beslut enligt PBL fs. 113) 

På samma sätt som enligt dagens lagstiftning skall särskilda krav uppfyl

las fi.ir att mark skall fä användas för bebyggelse. Vid liimplighctspri.iv

ningen skall bl. a. kommunalekonomiska bedömningar ges stor tyngd. 

Dessutom skall energifrågorna i större utsträckning än i dag beaktas vid 

lokalisering av bebyggelse (s. 115). 

6.1 Behovet a\' bestämmelser om allmänna intressen vid markan\'ändnings

beslut enligt PBL 

11.fill Ji"ir.1/ag: PBL skall innehålla ett karitcl om de allmiinna intressen 

som skall beaktas vid planläggning och vid lokalisering av bebyggelse. 

Som jag har anfört tidigare (avsnitt 3.2) bör PBL inriktas på kommuner

nas styrning av bebyggelseutvecklingen i vid mening. Jag har också fram

h{lllit att en grundläggande princip bör vara att mark skall prövas från 

allmiin synpunkt lämplig för ändamålet för att den skall fä användas för 

behyggelse och därmed sammanhängande anordningar samt för vissa an

läggningar. Sådan prövning skall göras vid planläggning enligt PBL. Utan

för omräden med detaljplan eller områdesbestämmelser och där detaljplan 

inte är en nödviindig förutsättning för lämplighetsbedömningen. sker den

na bedömning i samband med prövningen av ansökningar om bygglov eller 

förhandshesked. Översiktsplanen utgör då ett planmässigt beslutsunder

lag. 

I likhet med vad som gäller i dagens byggnadslagstiftning bör således 

planmässiga överväganden föregå sådana förändringar av markens an

vändning som kan få betydelse för utvecklingen i det område som berörs 

av förändringen. Detta innebär i sig en garanti för att markanvändningsför

ändringar av betydelse föregås av noggranna överväganden om vad som är 

en fr{in allmän synpunkt lämplig utveckling. 

I byggnadslagstiftningen har sedan lång tid ställts upp bestämmelser som 

skall gälla för planläggning och tillståndsprövning. I nuvarande lagstiftning 
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finns dt:ssa bestiimmcls.:r friim~.t i 9. 12 och 29 ~* hyggnadsstadgan. Dl' 
ganska vida allm~inna bestiimmelscrna i 9 * <.im de krav som skall giilla fi\r 

planläggning utgör den viktiga.,lc grundt:n for prövning av markanviind

ningsföriindringar. Dessa hcsliimmelscr ligger till grund siiviil för di-,pt:ns

prövning av tätbcbyggclse utanför detaljplan som för prövning av glesbc

hyggelse och täthebyggclse av mindre omfattning: man brnkar tala om att 

all prövning av bebyggelse sker 11<'i planmiissiga grunder. 

Enligt 9 * första stycket byggnadsstadgan skall planhiggning ske s~i att 

den friimjar en ur allmiin synpunkt lämplig utveckling innm det omri[dc 

som planen skall avse. Tillbörlig. hiinsyn skall ock..;i\ tas till förhållandena 

inom angriinsande områden, liksum till den allmänna samfiirdselns, t:nergi

hushållningens. det miltitära för:;varets, civilförsvarets och andra för lan

det geml.!nsamma behov. 

l paragrafens andra stycke har angetts ett antal faktorer som s;lrskilt 

skall beaktas när mark skall exploateras. 

Såviil hygglagutredningen som PBL-utredningen har föreslagit att en 

blivande lag skall innehålla allmänna riktlinjer for planl:iggning och till

ståndsprövning. Båda utredningarnas förslag i de här avseendt:na Ut);!itr 

från nuvarande regler i 9 * byggnausstadgan. De föreslagna regkrna har 

emellertid getts en vidare syftning i fråga om synen på samhällsutbyggna

Jen och mer inriktats p~t resur~hushfrllning. I PBL-utredningens förslag 

kan lagregleringen av riktlinjernc. i den fysiska riksplancringen ses som ett 

utflöde av denna vidgade syn på samhällsutbyggnad och resurshm.häll

ning. 

PBL-utredningens förslag att ge bestämmelser som innehåller allmänna 

riktlinjer för planläggning och tillstandsprövning en sammanhållen central 

plats i lagen har inte mött n{igra erinringar friin remissinstanserna. Där

emot har efterfriigats bättre belysning av vissa frägor som hör ligga till 

grund för planering och tillständsprövning. Detta g~iller bl. a. frttgorna 

kring hushällning med naturresurser och en ekologisk grundsyn vid förlind

ringar av markanvändningen. hur energihushållningen skall beaktas och 

kollektivtrafikfrågornas ställning vid överviiganden om markanvändning

en. M<lnga remissinstanser har även pekat på att frågan om en god social 

miljö bör få en mer framträdande plats. 

I likhet med utredningarna anser jag att PBL hör innehfrlla ett särskilt 

kapitel om vilka allmänna intre~sen som skall beaktas vid markanviind

ningsförändringar som rt:gleras i PBL. Mot bakgrund av att förändringar i 

princip skall föregås av planl~iggning. blir hest;irnmelserna i första hand alt 

uppfatta som krav vid planläggning. Utredningen har ocksil föreslagit att 

kraven på en lämplig samhällsutveckling och en god miljö (2kap. 1 och 

2 §* J skall tillämpas enbart vid planläggning. 

Uimpligheten av bebyggelse och tillståndspliktiga åtgärder i övrigt skall 

som jag nyss nämnde kunna bedömas i samband med prövningen av 

ansökningar om lov. Siidana enskilda loviirenden kan inte ses isolerat som 
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om de '>aknadc hetydt'lse för samhiill,ulvceklingen i s1or1. Ell enskill 

lin,:glO\". SCll SOnJ enstak<t beslut. flii\'crkar kan,kc inlL' bdiyggt:fsestruk

turen i lwmmunen. rrn.:n sammantaget kan miinga t'nskilda bygglov fri 
omfattande k1.•nsekvenser. Jag anser diirfor all hL'Sliimmeherna i kapitlet 

om allmiim1a intn:ssen hör vara tilliimpliga iivcn pii enskilda !trenden. Alla 

i'itgiirder skall m. a. o. prövas utifriln planmiissiga grunder. 

Av n;111Jrliga skiil blir bestiimmel,er av detta slag allmiinl hållna och kan 

synas .;,v;.ira att tilbmpa i praktiken. Det iir emellertid knappast rniijligl att i 

lagtexten ange de allmiinna utgi\ngsrunkterna för planering och behyggcl

seutveckling pit ett mt'ra preciserat siitt. Avsikten iir ju att des~a utg[ing~

punkter sbll liig!!as till grund för en planerad utveckling som det ankom

mer ra kommunens företrädare att besluta om. i första hand genom att 

anta planc:r som liigger fast den lokala tilhimpningen av bestiimmelserna. 

men Lh.:ksii genom beslut i enskilda fall om bygglov och förhandsbesked. 

lkt vore enligt min mening också olyckligt att genom bindande regler rnt'ra 

i detalj styra utvei:klingen i kommunerna. Det kan därför knappast vara 

I:impligt att urfärda tilliimpningsföreskrifler !ill besliimmelserna om plan

Higgning. Diiremot ~ir det naturligt vis av stor hetydelst' att nya rön om 

planering kommer bcslu1sfa1tarna lill del. Detta sker hiist gcnpm alt kom

munerna har tillgiing till välutbildad personal pii planeringsområdet. Av 

stor betydelse iir dessutom att ny kunskap sprids till kommunerna. De 

allmiinna ritd om plant'ring som statens planverk utfärdar har htir stor 

ht'tydelse. 

6.2 Allmänna intressen 

6.1.I t:n liimp/ig .rn111hiill.11111·ecldi11g m. m. 

:Hin .fiirslag: Kapitlet om allmiinna intres,en skall inledas med en 

grundläggande bestiimmelse att planliiggning och bt'slut om lov skall 

friirnja en frtrn allmän synpunkt liimplig utveckling och skapa förutsätt

ningar for en god bostads-. arhets-. trafik- och fritidsmiljö. 

ByggnaJsstadgans planformer och krav på planläggning är inriktade p[i 

utvecklingen inom avgränsadt' bt'byggelseområden i kommunen. Utvei:k

lingen under 1970-talet har visat ett behov av en totalsyn på utvecklingen 

inom en kommun så all också glesbygdsfrågor behandlas i planeringen. 

Dt:t ~ir ocko;;~t mot den bakgrunden som jag har förordat att kommunerna 

skall ha en heltäckande översiktsplan for kommunen och att den skall 

hallas aktuell. 

I likhet med PBL-utredningen anser jag att del i en bestämmelse bör slås 

fast att planläggning skall främja en fr[rn allmän synpunkt lämplig utveck

ling. Mot bakgrund av att PBL i första hand är inriktad på bebygge!seut

Vt'i:klingen bör det också föreskrivas att planläggningen enligt PBL skall ge 
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förutsiittningar för en frtm soci:ll synpunkt goJ bostads-. arbets-, trafik

och fritidsmiljö. 

En be<>tämmelsc om att planläggning skall främja en frän allmän syn

punkt liimplig utveckling innebär bl. a. att liingsiktiga och gemensamma 

incresscn skall beaktas och tillvaratas. Enskilda intres~en bör inte fä hindra 

en utveckling som fri\n allmän synpunkt bedöms vara betydelsefull. Av 

särskild vikt är att ekonomiskt svaga intressen betrföfande markanvänd

ningen inte missgynnas i förhållande till exploateringsintressen som drivs 

av ekonomiskt starka grupper i samhället. Att planera for en liimplig 

utveckling innebär att sammanjämkningar måste göras mellan intressen 

från olika sektorer i samhället. Det är därför av särskild vikt att den fysiska 

planeringen i kommunerna samordnas med annan planeringsvcrksamhet. 

Det iir naturligt att kommunerna i sin översiktliga planering tar shillning 

till de stora linjerna i kommunens bebyggelsestruktur. I det sammanhanget 

hör understrykas jfönställdhetsfrågornas betydelse för bedömningen av en 

Himplig samhiillsutveckling. En utspridd och i förhållande till arbetsmark

nader. kollektivtrafik och servic~ illa lokaliserad bebyggelse kan avsevärt 

försvi\ra för kvinnor och män att på jämlika villkor förvärvsarbeta och 

delta i samhällslivet. 

När jag nu förordar att i PBL skall tas in en bestämmelse om att 

planläggning skall skapa förutsättningar för en från social synpunkt god 

bostads-. arbets-. trafik- och fri,idsmiljö. är det ett uttryck för att dessa 

miljöaspekter och samordningen mellan dem är av särskild betydelse för 

den strävan i riktning mot goda sociala och jämlika levnadsvillkor som 

utgör grunden för lagstiftningen. 

I fråga om vad som bör inrymmas i en från social synpunkt god miljö vill 

jag anknyta till följande uttalande av departementschcfen i propositionen 

(1979/80: l) om socialtjänsten: 

St1cialutredningen har föreslagit att socialtjänstens företrädare i sitt arbete 
med planeringsfrågorna för nya bostadsområden och vid sanering av gamla 
skall verka för att följande delmål uppfylls: 

- en allsidigt sammansatt social struktur: 
- en planering av närmiljön som främjar kontakt och gemenskap: 
- möjligheter till differentierade kultur- och fritidsaktiviteter för alla; 
- ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av social service: 
- en lokalisering av lämpliga arbetsplatser och andra verksamheter som 

bidrar till att ge bostadsområdena ett mångsidigt socialt liv: 
- väl utbyggda kollektiva resmöjlighcter som tillgodoser även de handi

kappades behov: 
- ett bostadsutbud som tillgodoser också speciella sociala bostadsbchov i 

icke segregerade former: 
- offentliga platser och byggnader så utformade att de blir tillgängliga för 

alla; 
- differentierade sysselsättnings· och utbildningsmöjlighetcr för grupper 

med behov av siirskilda insatser: 

(j Pri11ciperfi'ir 
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- en aktiv konsument verksamhet med inriktning i första hand på att stödja 
resurssvaga grupper. 

Jag ansluter mig till ~m:ialutredningcns förslag till Jelmål, vilka har 
tillstyrkts praktiskt taget enhälligt av rcmissinstanserna. - Enligt min 
mening svarar dclmiilen väl mot de krav som man bör ställa på en god 
bostadsmiljö för olika kategorier av boende. 

För flertalet delmål som här ställts upp utgör PBL ett viktigt genomfö

randeinstrument. Jag kan hdt sliilla mig bakom Je striivanden som social

utredningens förslag innehåller och jag anser att de uppställda delmålen 

kan utgöra grund för tillämpningen av den nu föreslagna bestämmelsen om 

att förutsättningar skall skapas för en god miljö. 

I detta sammanhang vill jag också betona vikten av att bestående sam

verkansformer mellan berörda samhällsorgan utvecklas i enlighet med 

intentionerna bakom sm:ialtjänstlagen ( 1980: 620) och hälso- och sjuk

drdslagen ( 1982: 763). Enligt socialtjänstlagen t.5 ~)hör det till socialnämn

dens uppgifter att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med 

bl. a. andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. Enligt hälso

m:h sjukvårdslagen (8 ~) har landstingskommunen getts motsvarande an

war att samverka med andra samhällsorgan. 

fJ.2.2 Naturresurser 111.111. 

Mill förslag: Lagen om hushållning med naturresurser m. m. (NRL) 

skall tillämpas vid beslut enligt PBL. 

För att man skall få till stånd den lämpliga samhällsutveckling som jag 

har talat om, är det av särskild vikt att behovet av en långsiktig hushållning 

med våra naturresurser beaktas vid beslut som rör markanvändning. PBL

utredningen hänförde den frågan till kravet på att planläggning skall främja 

en lämplig samhällsutveckling. Naturresurshushållning som krav för plan

läggning och tillståndsprövning enlig! PBL behandlades ganska kortfattat 

av utredningen. Som jag nämnde tidigare har många remissinstanser efter

lyst en bredare belysning av hushållningsfrågorna. 

Fysisk planläggning utgör ett viktigt led i tillämpningen av en naturre

surslag. Mitt förslag till PBL bygger på att även NRL antas. Ett kapitel om 

krav på planläggning och tillståndsprövning enligt PBL bör innehålla en 

bestämmelst: om att även NRL skall tillämpas. 

Genom denna hänvisning till NRL kommer det att åligga kommunerna 

och deras byggnadsnämnder all vid all planläggning och prövning av lov 

enligt PBL se till bl. a. att områden av riksintresse används på ett lämpligt 

sätt. Åsidosätter en kommun detta. kan och bör staten ingripa mot kom

munen. 

Hänvisningen innebär vidare att även de grundläggande hushållnings

kraven i lagen skall tillämpas vid planläggning och vid prövning av ansök-
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ningar 11m hygglllY och forhamhhcsked. Jag vill hiir kort erinra om vissa 

inslag i det till lagr{1dct remitterade fors laget till N ]{ L. 

I 1.:n inledande hest~immebL' i förslaget till NRL. ang1.:s all mark1.:n. 

vattnet och den fysiska miljön i Livrigt skall anv:indas sa att en fr;in 

1.:kull•giska. sociala och ~amhiiJJ,;ekonomiska synrunktcr god hushallning 

i"r:imjas. Ucstiimmelsl·rna i NRL syftar till att lamkh i"Lirsii1:jning med 
naturresurser skall tryggas. god natur- rn:h kulturrnilji1 hcvaras samt 1.:tt 

ändamii.lscnligt samh:illshyggande friimjas. 

Markanviindningsfrågor ulgör nawrlif!l vis cl! centralt led i nalllrre-;111"s

hush~'1llning1.:n. Diirför har i NRL tagit<. in grundliiggamk hw;h[lllningsbc

stiimmdser som till överviigande del motsvarar 9 ~ byggna(hstadgan och 

de nuvarande s. k. v1.:rksamhetsanknutna riktlinjerna i den fysiska ribrla

neringen. N RL in111:h{dlcr dtirför besUimmelser om siidana intressen Sl>lll 

del finns siirskild anledning att viirna om. Föreskrifter finns s;ifunda om 

h:insynstagande på olika sätt till de areella niiringarnas intressen. Vidare 

finns best;immdser om h;insyn ti\I naturvårdens. kulturminnesv~inkns och 

frilufhliveh intressen. Inom omraden som av olika skäl iir av ribintre~\e 

:ir skyddet ~ärskilt starkt. 

lkst:immelscn i 9 * hvggnadsstadgan om all mark skall anviindas för det 

ändamiH för vilket den är mest lii.!npad med hiinsyn till beskaffenhet. J:ige 

och föreliggande markanvändnini~sbehov iir av :<1dan central hetydclse for 

rlanliiggning au en motsvarigher bör tas in även i PBL. 

NRL innehåller också ett kapitel med s:irskilda hushållningsbestiim

melser för vissa l)mrådcn i landet. som ersiitter de s. k. geografiska riktlin

jerna i den fysiska riksplaneringen. Dess<• omri"iJen iir i sin hdhct av 

riksintresse. 

Vidare finn~ i NRL bestämmelser om förutsiittningar för exploaterings

företag inom olika l1mråden. 

De krav som i nu redovisade avseenden kommer att tas in i NRL 

kommer siilcdes alt fa stor betydelse för planläggning och rrövning av 

si.idana exploateringsföretag som lovprövas enligt PBL. 

En fråga som har aktualiserats efter det att lagrådsremissen beslutades 

angi\ende PBL - frilmst med anledning av <.:ivilförsvarsstyrelsens remiss

yttrande över förslaget till N RL - är hur tolalförsvareh intressen skall 

vägas in dels vid stiillningstaganden till lokaliseringen av ny hebyggelst: 

och dels vid heslut som rör utformningen av bcbyggclsemiljiin inom omrii

den som har befunnits liimpliga all behygga. Jag vill till en hö1jan erinra om 

alt kommunerna enligt beslut av riksdagen skall med bii1jan under budget

året 1984/85 ta över ansvaret för ledningen av civilförsvarsverksamheten 

rii lokal nivå i krig och för den planläggning i fred som hänger samman 

h;inned lprop. 1981/82: IO:? hil. 2. FöU 18. rskr 374). Riksdagen heslöt vid 

1982/83 års riksmöte att överg~ingen till kommunal ledning och planliigg

ning skall genomföras under perioden 198418~ - 1986/87 I prnp. 1982183: ((JO 

hil.6. fi.iU9. rskr271). 
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Fiir <tll dessa ribdag'ihesltll skall "unna genomfiiras har regeringen i prop. 

19!'4/!'5: 49 förelagt riksdagen fiirslag till bl. a. [indringar ,i civilförsvarsla

gen ( 1960: 74l. som innehiir att kommunerna skall uppriilla och anta vissa 

planer därihland skyddsplaner. Bland de aspekter som skall hclysas i 

'kyddsplant:r anges tillgilngcn ptt tich behovet av ~kydd. de iitgiirder som 

hd1iiv~ flir omflyttning. utrymning m. m. samt i vissa fall iiven hehovet av 

skyddsrum med hiinsyn till hefintlig och planerad hehyggelse. 

Det iir naturligtvis angeläget att kommunerna har möjlighet att i den 

fysiska planningen integrera sill.lana st~illningstagamkn som har kommit 

fram vid försvarsplaneringen i vid mening. Friln civilförsvarssynpunkt 

I. C.\. finns det hchov att kunna påverka lokaliseringen sil alt bostiider och 

anliiggningar inte uppförs i närheten av sådana verksamheter som hedöms 

kunna bli utsatta för angrepp i krig. Grunddokumentet for skyddsplanen iir 

en skyddsanalys, som bl. a. beskriver var riskområden a\· olika slag finns. 

Denna analys bör ocksii kunna utgöra underlag för heslut om lokalisering i 

kommunernas fysiska planering. 

De nu beskrivna försvarsintressena blir enligt min mening fullt tillgodo

sedda genom det förslag till PBL som jag nu liigger fram och förslaget till 

NRL. Jag nämnde tidigare att PBL avses innehiilla en hestämmelse om att 

N RL skall tillämpas vid planliiggning och vid beslut om hl. a. bygglov. 

Förslaget till N RL i sin tur innchiiflcr en bcstiimmelse som inncbiir au 
mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret sa l~lngt 

möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan piitagligt mot verka totalförsva

rets intressen. Genom anknytningen mellan PBL och NRL blir det alltså 

möjligt att t. ex. förhindra ny behyggclse i närhcten av tänkbara bekämp

ningsmftl. 

.lag i1terkl'mmer i det följande (avsnitt 6.4) till fr~1gan om civilförsvarets 

intressen i bcbyggebemiljön. 

6.3 Särskilda krav för att mark skall få an\'ändas för hehyggelse 
-------·--··----------------------

I'vli11 Firs/ag: P[i samma sätt som enligt dagens lagstiftning skall siirskil

da krav uppfyllas för att mark skall fä användas för bebyggelse. Vid 

liimplighctsprövningen skall bl. a. kommunalekonomiska hedömningar 

ges stor tyngd. Dessutom skall energifrågorna i större utstriickning än i 

dag beaktas vid lokalisering av bchyggclse. 

6 .3. I A'1m11111111a lcko1111111 is/..a fi"ågor 111. 111. 

I 9 ~andra stycket hyggnadsstadgan finns angivna vissa speciella krav av 

teknisk och hygienisk natur som skall stiillas pa mark som skall användas 

for bebyggelse. Sii.lunda föreskrivs allmänt att terriing och grundfi:irhällan

dena skall vägas in vid prövningen av marks användning till olika ändamill 

och att mark inte för avses for bebyggelse om den inte ur sumfhctssyn-
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punkt, med hiinsyn till samfiirdseln. möjlighet..:rna att ordna vattt:nför

sörjning och avlopp. faran för vattenförorening eller eljt:s\ ur allmiin syn

punkt är lämpad för behyggt:lseiindam[1I. 

Som oeksii har föreslagits a'.' PBL-utredningen bör PU L innehillla en 

hestiimmclse Sl)m i stort sett motsvarar de nu redovi~ade kraven i hygg

nadss\adgan. Dessa krav kan s~igas sammanfalla hasförutsiillningarna för 

marks användning för hebyggehe. 

PBL-utredningens motiv till bestämmelsen llm de nu rt:dovisade kraven 

har kritiser~Hs av mtinga remissinstanser. av vilka åtskilliga har framhiillit 

att den enskildes skäl för att fä använda mark for hehyggelse har gt:lls en 

alltför stark ställning. Fler~t remissinstanser anser att det av motiven bör 

framgii. all större hiinsyn skall tas till kommunal- oc:h samhällsekonomiska 

aspekter. 

Jag delar uppfattningen att de kommunal- och samhiillsekonomisk<t fr[i

gorna bör tillm~itas stor betydelse när frågan om marks användning för 

bebyggelse skall avgöras. I viirt ;amhiille iir det en sjiilvklarhet att alla skall 

kunna komma i åtnjutande av samhällsservice av olika slag. Det iir d{i 

naturligt att kommunerna som närmast ansvariga för samhällsservicen hör 

ha bcslutanderiitten om var man anser sig ha möjlighet att erhjuda s~ldan 

.;ervice. 

Som jag tidigare har anfört bör bestiimmelserna i kapitlet om allmänna 

intressen tillämpas siiväl vid planläggning som vid prövning av lov. Kom

munalekonomiska bedömningar kan på så sätt göras direkt i enskilda 

ärenden. vilket självfallet är nödvändigt med tanke hl. a. på vad jag nyss 

anförde (avsnitt 6.1) om den samlade effekten av många enskilda bygglov. 

som vart för sig kan ha marginell betydelse på t. ex. kommunalekonomin. 

Jag återkommer till dessa frågor när jag närmare går in på bygglovspröv

ningen (avsnitt 12.'.!.5). 

fJ.3 .2 Energ(fi'irsö1j11in,; och e1u'rgih11sluillni11i;: 

När det gäller bebyggelse och energianvändning har intresset varit i hög 

grad inriktat på teknik och utformning av byggnader. I 9 * byggnadsstad

gan finns en föreskrift om att tillbörlig h:insyn sk.all tas till encrgihushiill

ningcns behov. Det är således möjligt att väga in energihushållning vid 

planl~iggning. PBL-utredningen har föreslagit att möjligheterna att ordna 

bl. a. energiförsörjning särskilt skall beaktas vid planläggning och till

ståndsprövning. 

Många rcmissinstanscr anser att energihushållningsfrägorna har försum

mats i PBI .-betänkandet. 

Energifrågorna i gällande lagstiftning är i hög utsträckning inriktade på 

byggnaders utformning och i viss mån på deras placering på tomten. Det 

finns enligt min mening anledning att ge ökad vikt åt energifrågorna vid 

lokaliserings prövning av i första hand samlad bebyggelse. En möjlighet att 

viiga in energifrågor även vid lokaliseringsprövning av enstaka byggnader 

biir emellertid också finnas. 
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Cicnom bgen ( 1977: 439. iindrad senast 19X I: hO I) om kommunal energi

rlanering ~lliiggs kommunerna eit (ilancringsansvar på energiområdet. En

ligt lagen skall kommunl:'rna i sin rlanering friimja hushiillningen med 

energi neh verka för en siiker och tillrfö.:klig energitillförsel. Kommunerna 

{iltiggs ocks~i att vid planeringen undersöka förutsiittningarna att genom 

samarbete med annan kommun eller betydande intrl:'ssent r:I energiomrii

det gemensamt lösa fr~tgor som har betydelse för hushiillningcn med energi 

eller for energitillförseln. Finns s:1dana fiirutsiittningar skall de tas till vara 

i rlancringen. 

Vad kommunerna {ilagts iir siiledes att inom ramen för den rlanering som 

de normalt bedriver ta särskild hiinsyn till Jen aspekt som energihushiill

ningen och en säker och tillräcklig tillförsel av energi utgör. 

Självklart bör PBL innehålla siidana bestiimmclser att bebyggelse- och 

energiplaneringen kan samordnas. Att kommunerna i sin planläggning 

skall reservera mark för energianläggningar av olika slag följer av de 

allmänna utgångspunkterna för planläggning och bygglovsprövning, som 

jag tidigare har redogjort för. Det giiller exempelvis mark för olika typer av 

encrgiomvandlingsanläggningar. tänkbara lägen för vindkraftverk och vat

tenkraftverk liksom mark för ledningar etc. Jag anser dessutom att det i 

karitlet om allmänna intressen bör finnas en särskild bestämmelse om att 

byggnader tieh andra anläggningar, som för att fungera tillfredsställande är 

beroende av energianvändning. skall lokaliseras så att energiförsör:jnings

och energihushållningsfrågorna tillgodoses på ett lämpligt sätt. 

En sådan bestiimmclse bör leda till att energiförsörjningsfrågorna ges 

ökad tyngd i den fysiska planeringen. Valet av uppvärmningsform är en 

betydelsefull Jel av den energipolitiska planeringen. Det torde i framtiden 

hli nödvändigt att kommunerna för olika planomrf1dcn med samlad bebyg

gelse tar ställning till uppviirmningsformcrna. Detta gäller även vid ändring 

av befintliga bebyggelseplaner för förtätning eller förnyelse av områdena. 

Lokaliseringen och även utformningen i stort av bebyggcleområJen har 

t. ex. stor betydelse för möjligheterna att använda värmeverk för centrali

serad försöijning. Lokalisering och utformning har även stor betydelse när 

det gäller användning av centraliseraJe värmesystem i mindre, någorlunda 

täta bebyggdsegrupper. 

En bestämmelse med det nu föreslagna innehållet bör också leda till att 

man, när lokalisering av bebyggelse prövas. tar ökad hänsyn till de klima

tologiska förhållandena. Man vet I. ex. i dag att energiförbrukningen i 

likadana hu:> kan skilja med 2.0 procent beroende på var husen ligger inom 

samma ort. En betyJande forskning har gjorts och görs i fråga om lokalkli

matets betyJclse för energihushållningen. Lika väl som landskapsstruk

turcn i sig ger upphov till värmeöar och kalluftssjöar. kan nytillkommen. 

tät bebyggelse ge upphov till en värmcö. Det är av stor betydelse att den 

forskning som görs på det här omradet tas till vara i den fysiska planering

en. 
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6.4 Bcbyggelsemiljiins utformning 

Bestiimmt.:lser om egenskaper hos hehyggelsemiljlin finns pa tlera sbllen 

i hyggnadslagen och hyggnadss::adgan (set. e.\. 5, (1. 9 och 2.'i ~s BL samt 9. 

12. 29. 38. :w. 46 lKh 53 ss BSJ. En del av hesUimmelserna avser all 

planliiggning. medan andra iir kopplade till ett visst planinstitut t:ller tar 

sikte enhart pii hyggnadslovsprövning. PBL-utredningen har i sitt fiirsl;1g i 

4 kap. tagit in särskilda hestämrnelser om hebyggel ... emiljöno; utformning. 

Flera remissinstanser iir emellertid starkt kriliska till utredningsflirsla

get. De anser att de flireslagna siirskilda bestiimmelserna om hehyggelse

rnilji.ins utformning i 4 kap. i tlera avseenden iir en upprepning av de 

allmiinna riktlinjerna i 2 kap. i utredningsförslaget. Bestämmelserna anses 

dessutom vara alltför vaga. och definitioner. hegrepp l'Ch formuleringar 

anses ibland vara l.lklara. Det finns dock remissinstanser som tillstvrker 

den helht.:tssyn som utredningsförslaget innehiiller om hebyggelsemilji.ins 

utformning. 

Som jag återkommer till i det följande (avsnitt 11) bör PBL innehiilla ett 

särskilt kapitel U kap.) med hestämmelser om krav pii byggnader m. m. De 

krav som där anges med avseende på de enskilda hyggnaderna och pii 

tomter och allmänna platser motsvarar i stora delar de krav som enligt 

fi.irslaget skulle kunna ställas p{1 utformningen av bebyggelsen i dess hel

het. 

Miinga av de krav som giiller i fråga om de enskilda hyggnadernas 

egenskaper är avsedda att siikra att en hyggnad kommer att fungera pi1 ett 

sätt som iir lämpligt i förhållande till omgivningen och till hehoven hos d.:m 

som bor eller arbetar inom omrädet. Hur kraven sk.111 tillämpas pii den 

enskilda byggnaden blir heroende av en allmän liimplighetshedömning. där 

ocks[1 den omgivande bebyggelsens egenskaper tas med i heJömningcn. 

Sådana lämplighetshcdlimning<;r förutsätts normalt ske genom detaljplan 

eller områdeshestiimmelser. Vid sin prövning av de krav som i samhand 

med bygglov skall ställas pa den enskilda byggnaden har byggnadsniimn

den att utg<I fr~rn de bestämmelser för bebyggelsen i omritdet som anges i 

siidana plandokument. 

Mot denna bakgrund iir det enligt min mening nödviindigt att övergri

pande krav på hehyggelsemiljön tas in i 2 kap. 

Huvudansvaret för utformningen av behyggelscn ligger hos kommuner

na. En av PBL:s uppgifter iir att ge kommunerna de instrument som 

behövs för att styra utformningen av miljön. men ocks[i att ge de villkor 

som bör giilla i fdga om hur dessa instrument anviinds. De bestämmelser 

som rör kraven pi1 hehyggelsemiljön riktar sig i första hand till kommuner

na s;lsom ansvariga för den lokala fysiska planeringen. Kraven gäller 

emellertid även niir nagon - "arc sig det är kommunerna eller annan -

avser att genomföra [1tgiirder som berör hehyggclscmiljön. 

De grundliiggande materiella kraven pt1 egenskaper hos behyggelsemil-
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jiin hör vara generella i Jcn meningen att de skall iakllas hiid~ vid planl<igg

ning LlCh vid prövning av enskillfa· iirendcn 1)m l(>\. lkst<in1melserna hör 

vara tilbmpliga s:ivi1l vid utformningen av ny hehyggel'ie som vid iindring 

eller komplettering a\ hdintliga hchyggels..:mil.iöer. De hiir emellertid inte 

kunn:1 tilliimpas annat :in i llnlr<iden med samlad hehyggelse. Det innehiir 

hl. a. att hest~immeiserna inte hlir tifömpliga vid prövningen av lov till 

enstal\a hyggnader som inte placeras i anslutning till annan bebyggelse. 

De ~1sp..:kter hetriiffande vilka det finno; anledning att stiilla krav inte hara 

p<i de enskilda hyg~naderna utan även pf1 utformningen av hebyggelsen 

som helhet hiir enligt min mening anges genom en uppriikning direkt i 

lagen. Den hör av.se vissa grundliiggande krav p<i säkerhet llCh skydd mot 

1llyekshiindclser. hushfillningen med energi och vatten. anpassning till 

lokala klimat- och hygienförh(tllamkn. en tillfredsstiilla1:de trafikförsör:i

ning. tillgiingligheten inom området, möjligheterna till lek. motion l•ch 

annan utevistelse samt tillgfö1gen till samhiillsservice och klimmcrsiell 

service. 

l\kd anledning av vad jag tidigare I avsnitt 6.2.2l anfiirde om totalförsva

rets intressen vill jag nu föresl[i det ti!liigget i fiirhfillande till lagr[idsremis

sen att iiven behovet av säd<ma skyddsiltgärder som behövs med hiinsyn 

till civilförsvaret -;bli beaktas vid bebyggelo;emiljiins utformning. 

Jag [iterkommer niirmare till dessa frilgor i specialmotiveringen. Med 

anledning av pilpekandcn under remissbehandlingen vill jag emellertid 

redan nu ta upp frt1gan om kollektivtrafik. 

Enligt min mening hör hestämmelserna om hebyggelsemiljön innebära 

bl. a. att kommunerna skall göra en samman vägd helhetsbcdömning så att 

skilda trafikantgruppers behov heaktas. Det ligger dii i sakens natur att 

kollektivtraliken ge~ goda förutsättningar. Tillgiingliga bedömningar tyder 

niimligen p~I att kollektivtrafiken framöver kommer att öka i omfattning på 

hekostnad av biltrafiken. Fllr att kommunerna skall kunna skapa fiirutsiitt

ningar för en effektiv kollektivtrafik genom l. ex. en rati1mell linjesträck

ning med gena färdvägar krävs att trafiken p;i ett tidigt stadium heaktas i 

den fysiska planeringen. Lokaliseringen och utformningen av bostads-. 

~ervice- och arbetsplatsomdden av desamma påverkar i hög grad kostna

derna för kollektivtrafiken. 

Runt om i landet f"inns det exempel på hostadsomräden där kolkktivtra

likintressena inte tillräckligt har beaktats. I studier som hl. a. genomförts 

med kollektivtrafikheredningens stöd har det konstaterats att bristfällig 

samplanering med kollektivtrafikens foretriidare lett till onödigt höga drift

kostnader för trafikföretagen. 

Kommunerna har redan i dag möjligheter att i böljan av planeringen av 

ett bostadsområde Higga upp en plan för genomförande och finansiering. 

Detta kan ske genom att kommunerna genom exploateringsavtal eller 

genom siirskilda investeringsbidrag frän l. ex. länshuvudmän tiicker in hela 

investeringskostnaden eller delar av den för att tillgodose kollektivtrafi-
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krns intressen. Enliirt min mening bör fortsiittningsvis samverkan med 

ansvariga organ för kollektivtrafiken inledas pa ett tidigt stadium s~1 att alla 

förutsiittningar och krav kan vägas samman. niir kommunen gör sin hd

hetsbedömning av tr<ifikfiirsör:jningen for ett visst omräde. 
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7 Översiktsplan 

Sammanfattning 

Byggnadslagcns gencralplan samt kommunöversikt. rnarkdispositinns

plan, omrädcsplan och andra av dagens informella planer liiggs till grund 

for PHL:s översiktsplan. Den hör samordnas med andra planer och 

program som anger kommunens avsedda utveckling ts. 121) 

_; Översiktsplanen skall ange grunddragen i anviindningen av mark- och 

vattenomräden i hela kommunen. Planen skull ange riktlinjer som under

lag för prövningen av lov till bebyggelse och annan markanviindning. 

Planen skall ocksii redovisa hur kommunen avser att till1wdose riks

intressen enligt NRL ts. 124l 

Översiktsplanen innefattar biide helhetsöverblick och fördjupade rikt

linjer för avgränsade omrfiden. Planen hestfu- av en särskild handling och 

en eller flera kartor. Till planen skall höra en heskrivning, diir hl. a. 

motiven till planen skall redovisas. Planen skall antas av kommunfull

miiktige (s. 129) 

N~ir översiktsplanen uppriittas eller ändras skall kommunen samråda 

med bl. a. länsstyrelsen och andra intressenter. Samrådet syftar till 

uthyk av information och synpunkter under pågående planarbete och 

har stor betydelse för att fördjupa den lokala demokratin. Resultatet av 

samrtidct skall redovisas i en samrädsrcdogörelse ( s. 135 I 

Uinsstyrelsen skall under samr[1det gc råd om planens utformning samt 

verka för att områden av riksintresse fäs en liimplig användning rn:h for 

att mellankommunala intressen tillgodoses. Styrelsen skall också sam

ordna statliga myndigheters synpunkter på förslaget och ta till vara 

statens intressen. Vid utstiillningen skall lansstyrelsen redovisa sina 

kvarstående synpunkter i ett granskningsyttrande som skall fogas till 

planen h. 138). 

7.1 Översiktsplanens syfte och funktion i den samlade kommunala plane

ringen 

Mitt .fiir.1/af:: Hyggnadslagcns generalplan samt kommunöversikt. 

rnarkdispositinnsplan. omrildesplan och andra av dagens informella 

planer liiggs till grund för PBL:s översiktsplan. Den bör samordnas med 

andra planer och program som anger kommunens avsedda utveckling. 

Jag har nyss redovi\at plansy\tcmcls uppbyggnad (avsnitt 3.1 och 3.21 

nch de allmänna bcsUimmelscr som jag anser skall !tiggas till grund för 

planliiggningcn tav~nitt 61. Jag skall här la upp den ntirmare innebörden av 

dcssa fiirslag. 
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Dug!'11s infcmndlu ii1·asi/..11ir.:u {Jiuner /ogrci.:frrc11 

Fiir att ange grunddragt:n i m;,rkens anviindning m. rn. arwi~ar hvggnad~

lagen inslillltet generalplan. Plarwn kan antas av kommunrn som riktlinjer 

for Jen niinnan: rlanliiggningrn och. om kommunen hegiir det. foshtiillas 

av liinsslyrdsen. varigenom planen for vissa riittsverkningar. 

Jag har förut sagt att det i den praktiska rlaneringen har ut ved.h1h 

iiversiktliga rlanformer vid sid:.111 av reglerna i byggnadslagen. Det finns 

hos dessa planer nilgra gemensamma drag. De uttrycker alla riktlinjer för 

en liimrlig utveckling av markanviindning. byggande eller den fysi~ka 

miljön i övrigt. De handläggs i de flesta fall ocks;\ enligt reglerna för 

antagen generalplan niir det gäller samriid. utstiillning och antagande av 

kommunfullmäktige. 

PBL-utredningen h;,ir siirskil1 framh;lllit att en starkt ökad vikt m;bte 

higgas vid den översiktliga planeringen för att kraven pr1 kvalitet och 

effektivitet skall kunna tillgoduses. I princip bör enligt utredningen alla 

övergripande bedömningar göras vid översiktlig planering eller mot hak· 

grund av en översiktlig plan. 

Jag delar utredningens uppfal tning. En effektiv översiktlig planering iir 

ocksf1 nödviindig. om kommunerna skall kunna följa de allmiinna krav som 

jag har föreslagit att staten skall stalla upp genom PBL. 1 likhet med 

utredningen har jag valt att ta frtsta på de gemensamma egenskaperna hos 

dagefö över~iktsplaner för en higreglering i PB !.. Dessa egrnskaper är att 

de 

'• iir fysiska planer. dvs. rör markanviindning och utformning av miljön 

iir strategiska. programmiissiga och anger riktlinjer för kommande plan

liiggning och tillständspriivning utan att de har bindande verkan fiir 

efterföljande beslut 

<: handliiggs i iippna ,ich ordnade former med full insyn för berörda intres

senter samt 

,·, antas av kommunfullmiiktige. 

Markens användning och riktlinjer för hcbyggclseut vecklingen har stor 

betydelse för olika verksamheters funktion och möjligheter att utvecklas. 

Ju hårdare marken utnyttjas eller belastas med miljöstörningar. desto färre 

och dyrare blir vanligen möjligheterna att föriindra markanviindningen. 

Reslut om markens användning mf1ste som jag tidigare framh[illit /avsnill 

6.2. I) alltid fattas med hänsyn till vad som på lång sikt bedöms vara friin 

allmän synpunkt lämpligt. Jag föreslår av bl. a. dessa skäl att kommunerna 

åläggs att bedriva en översiktlig fysisk planering och att denna skall kom

ma till uttryck i en översiktsplan. Planen bör ha de huvudsakliga egenska

per som jag nyss angav. 

Benämningen översiktsplan ger enligt min mening en klar upplysning om 

planens karaktär. Jag ansluter mig p{1 denna punkt till den uppfattning som 

har framförts av Tekniska nomcaklaturcentralen. rnirmed blir PRL:s kllffi

munala planformer enkelt och pedagogiskt beniimnda översiktsplan och 

detaljplan. 
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(ii ·I' ni/.; I sp/1111e11.1· sy/ii-

N ;ir det g;dler hehov.:t och inriktningen av ön-r~iktsplancn kan _jag helt 

sblla mig hakom utredningens for-.lag. Översiktsplanen hör s{iledes be

handla de i<lngsiktiga. strategiska fr{1gorna fiir markanv;indning och hyg

gamle od1 närmast vara av programmiissig och vägledande art. Planens 

uppgift hiir vara att ge en samlad information om hur kommunfullmäktige 

anser all hestiimmelserna i 2 kap. om allmiinna intressen i princip bör 

tillgodose' inom kommunen. För att den fr:'lll allmiin synpunkt liimpliga 

utvecklingen skall kunna bedömas fordras en helhetssyn på markanviind

ning-,- och behyggelsefrilgorna som endast kan uppnäs i översikhplanens 

form. Planen hiir diirför vara ett viktigt instrument för kommunen att 

omsiitta sitt politiska program i riktlinjer fiir planläggning och tillkomsten 

av hchyggehe och dfirmed sammanhiingande anordningar. Med riktlinjer 

avser jag hiir rekommendationer som kan hilda underlag för senare beslut. 

I likhet med utredningen föreslår _jag vidare att översiktsplanen skall vara 

det medel som används för att redovisa hur kommunen för sin del avser att 

1illgodose riksintressena vid efterkommande planli~ggning och prövning av 

lov. En översiktlig planliiggning av hiir beskriven art iir ocksfi en förutsätt

ning fiir att statens inflytande på detaljplanernas utformning skall kunna 

begränsas. Självfallet m[iste en sällan planläggning ske i öppna och demo

kratiska former. 

Översiktsplanens syften anser jag sålunda i korthet bör vara 

att med ledning av PBL:s bestämmelser om allmmänna intressen ange 

grunddragen i användningen av mark- och vattenområden samt rikt

linjer för hehyggelseutveeklingen som en del i och en förutsättning för 

den övergripande. lilngsiktiga kommunplaneringen 

att redovisa behandlingen av omdden som är av riksintresse - särskilt 

som grund för samråd mellan staten och kommunen om markanvänd

ningen och tillständsprövningen 

1111 diir det behövs ge närmare riktlinjer för kommande planl~iggning, be

byggelseutveckling och andra miljöförändringar 

att ge kommuninviinare. sakiigare och andra intressenter information om 

markanvändningen i stort samt inriktningen for avsedda miljöföriind

ringar. 

I PB L hör alltst1 tas in hestämmelser om en sådan översiktlig planlägg

ning. För att svara mot de nyss angivna syftena ligger det i sakens natur att 

översiktsplanen mäste svara mot kommunens riidande uppfattning, dvs. 

planen m;'lste vara aktuell. Ett förhållande som inte är så vanligt att det 

beh1)ver lagfästas är översiktsplanens följsamhet till en regionrlan. Enligt 

min mening följer det av kravet att översiktsplanen skall hållas aktuell att 

kommunen inom skälig tid milste redovisa hur riktlinjerna i regionplanen 

skall tillgodoses. Eftersom kommunen har haft möjlighet att följa region

planearhetl!I. bör en redovisning av dess konsekvenser för den egna över

siktsplanen normalt kunna ske inom ett i!r. 
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<J1·ersi/..1sp/11111'11s 1illii111p11i11gs1•111rädc h<'stii111.1 _1·lfcrs1111· h1'.\"fii111111cls1'r11<1 

i2kap. 

[k allmiinna hestiimmclsemas uppbvggnaJ ger som jag sagt tidigare 

allsidiga utgångspunkter att Higga till grund för över~iktsplanen. Bestiim

melserna fiir naturligtvis olika styrka i olika delar av landet beroende pil 

skilda lokala forut~iittningar. Det iir meningen att dessa skilda forutsiitt

ningar skall komma till uttryd i översiktsplanen. Bestiimmeberna ~yftar 

till att kLrnlmunen skall lägga övt:rgripande sociala. ekonomiskn och natur

ligtvis fysiska aspekter till grund för planens utformning. 

Översiktsplanen bör med andra ord samordnas med andra övergripande 

program och planer inom kommunen. Jag tänker Jå friimst pi[ de sociala 

programmen for hostaJsfdrsör:ining. lllbildning, harntillsyn. iildreomsorg 

och social omviu-Jnad. Likaså iir det viktigt att Je kommunala ambitioner

na niir Jet giiller markpolitik. 1:nergihushållning. varuförsörjning och tra

fikförsörjning beaktas och får genomslagskraft i den fysiska översikts

planen. Som en gemensam grund ligger naturligtvis de lokala förhl1llanJena 

i fr[1ga om kvinnors och miins syssclsiittning. om niiringsliv och. som en 

följd av det, skattekraften och c.en kommunala ekonomin. I denna samorJ

ningsprocess skall översiktsplanen behandla mark- llCh vatlenresurserna 

och bebyggelsefr<'igorna i vid mening.· 

Det är nödviindigt att anlägga ett brett perspektiv p:l anvi"indningen av 

mark och vatten för att lämplig<.1. avvägningar och prioriteringar skall kunna 

göras inom ramen för en helhetssyn. Planen bör därför grundas pä en 

sammanställning av de anspråk och intressen som finns pi'I såväl bevarande 

som förändring av markanvändning och miljö. Vidare hör som underlag för 

planen uppgifter sammanstiilla~ om de omri1den som iir av riksintre~se om 

liinsplaneringen och dm andra statliga riktlinjer av betydelse för kommu

nens över~iktliga planering. 

7 .2 Översiktsplanens innehåll 

.!\-titt _f("irs/ag: Över~iktsplanen skall ange grunddragen i användningen 

av mark- och vattcnområder. i hela kommunen. Planen skall ge rikt

linjer som underlag för prövningen av lov till bebyggelse och annan 

markanvändning. Planen skall ocksii redovisa hur kommunen avser att 

tillgodose riksintressen enligt NRL. 

Rl'hygge/sc och diirml'd s11111111a11hii11g1111cfr 1111ori/11i11gar 

I översiktsplanen skall kl)mmunen alltid behandla de frf1gor som direkt 

har anknytning till Je primära kommunala angeliigenheterna. Enligt gällan

de byggnadslag iir planläggning~n avgränsad till främst mark för bebyggel

se. friluftsliv. viktigare trafiklcc.er och andra allmiinna platser. Även annan 

markanvändning kan emellertid behandlas, framför allt sådan som har 
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anknytning till tiitorhfunktioner eller friluftsliv. Det t;1 hör giilla iivcn fort

siittning~ vis. 

Jag kommer senan: alt fiiresl[1 att skyldigheten att siika lov utökas i PBL 

till att omfatta iivcn andra anliiggningar iin byggnader. s;lsom idrotts- rn:h 

fritidsanliiggningar. hcrgrurn. tunnlar rn. m. A vsiktcn iir att utöka den 

kommunala tillsynen Ö\'er si'tdana föriindringar i markanvändningen som 

hehlivn prövas frf111 planmiissiga utgimgspunkter eller med hiinsyn till 

anliiggningarnas miljiipiiverkan. I de avseenden som anläggningar av den 

hiir typen har betydelse för den lfrngsiktiga markanviindningen i kom

munen 'kall de givetvi' också behandlas i översiktsplanen. 

N111111-rcs11rscr uch h11shlill11i11~ mcJ mark och 1·u11e11 

Den kommunala planeringen har i ökad utstriickning tagit upp friigor om 

naturresurser och husMllningsaspekter när det giiller natur- och kulturmil

jön. Skälen till detta iir flera. Jag har tidigare niimnt den fysiska riksplane

ringen som i mycket hiig grad handlat just om s~tdana frilgor. Planeringen 

fiir rekreation och friluftsliv har utvecklats. Brist p{t vissa naturresurser. 

somt. ex. vatten och grus. har ställt krav pä planering för hushi1llning. 

Pil senare tir har cnergifiirsö1:jningsfriigor aktuali~erat en diskussion om 

övergiing till inhemska energiresurser och utnyttjande av lokala energikiil

lor. Detta iir friigor som i hög grad berör naturresursernas anviindning. 

Omsorgen om sysselsiittningen pii landsbygden berör ocksii de långsiktiga 

prnduktionsm(ijligheterna i jord- och skogsbruket. Det finns alltsa klara 

motiv till att kommunerna iignat större uppmärksamhet <it mark och vatten 

som långsiktig produktionsresurs. 

Som jag tidigare har föreslagit bör bland bestämmelserna i 2 kap. tas in 

en föreskrift om att N RL skall tilliimpas vid planliiggning och beslut om lov 

enligt PBL. Kommunens översiktsplan mäste diirför utformas med beak

tande av de naturresurs- och hushållningsaspektcr som kommer till uttryck 

i den lagen. 

Va t 1c1111111·ii11d11i 11g 

M[111ga beslut om markanviindning p;'iverkar i hög grad de framtida 

möjligheterna att utnyttja vattenomriidcn eller gnmdvattentillgfmgar för 

olika iindamf11. Omviint kan ibland utnyttjandet av ett vattenomriide eller 

en grundvattentillgiing medföra begränsningar i möjligheterna att utnyttja 

omgivande mark. En vattenanvändning kan ocksii till följd av dess inver

kan pi1 kvantiteten eller kvaliten omöjliggöra eller i vart fall begränsa 

,·attnets anviindning för ett annat iindam[tl. Med hiinsyn till bl. a. denna 

öm~esidiga piivcrkan mellan mark- och vattenanvändning iir det viisentligt 

att man i planeringen gör klart for sig vilket heroemle som i det särskilda 

fallet finn' mellan mark- och vattenanvändning. En konsekvens härav iir 

att planeringen av mark och planeringen av vatten inte hör ses som av 

varandra oberoende uppgifter. Planeringen av mark och vatten måste i 
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stiillel så långt som möjligt integreras och arhetet hela tiden bedriva~ sil att 

de förutsättningar och hegränsningar kan heaktas som föranleds av denna 

iimsesidiga påverkan. Det förefaller mig diirför praktiskt och lämpligt att 

översiktsplanen ocksii skall omfatta användningen av vattenområdena i 

kommunen. 

Som jag tidigare framhöll f<r;snitt 5.4.2J bör huvudparten av de fr{1gor 

som enligt vattenplaneringsutn:dningen tSOU 1980: 39 och 40) skulle he

handlas i en särskild s. k. vatti~növersikt kunna hehandlas i kommunens 

översiktsplan. Planarbetet bör allsii även omfatta vattenområdena. Det 

kan ske på i princip samma sföt som för markområdena. Det innehiir att en 

redovisning vid behov skall kunna ske av tillgången på ytvatten och dess 

kvalitet, de intressen som gör anspråk på vattnet samt konflikter dem 

emellan. Vidare hör översiktsplanen kunna ge de riktlinjer för prioritering 

och avstämning mellan skilda intressen som förhällandena kräver. Jag vill 

dock peka på all det ofta kan krävas mellankommunal samverkan när ett 

sammanhiingande vattensystem hehandlas. På ett likartat sätt skall havs

omr<°tden kunna behandlas i översiktsplanen. Effeklcn av översiktsplanens 

innehåll i dessa avseenden återkommer jag till i det följande (avsnitt 21 ). 

Ri/.:tlil~jer.fhr priin1i11g m· hehyxgel.l"t' m. 111. 

()versiktsplanen bör sålede~ ange de stora dragen i användningen av 

mark- och vattenomri\.den samt riktlinjer för tillkomst, förändring och 

bevarande av behyggel5e och därmed sammanhängande anordningar. 

Riktlinjerna skall naturligtvis avspegla hur en lämplig utveckling i dessa 

avseenden bör se ut. Grundinställningen hör då vara att översiktsplanens 

riktlinjer ger vägledning åt verkställande organ och enskilda om hur kom

munen bedömer den fran allmän synpunkt lämpliga utvecklingen. Planen 

bör alltså ge generella råd och konkreta utgängspunkter för dem som har 

all pfi olika sätt se till att de allmänna intressena i 2 kap. tillgodoses. 

I vissa områden måste riktlir,jerna för all trygga en lämplig användning i 

etl visst avseende innebiira ell ställningstagande för restriktioner i ulnylt

jandet i andra avseenden. Det är bl. a. konflikter av detta slag som en 

demokratiskt förankrad planläggning är till för an lösa. Sålunda kan t. ex. 

restriktioner mol enskilt byggande vara motiverade i områden som reser

veras för framtida angelägna samhällsändamål eller i områden där miljö

störningar gör all hehyggelse är oliimplig eller skulle äventyra verksam

heter i grannskapet. En långsiktig hushållning med produktionsresurser 

kan just föranleda ell ställningqagande för restriktiva riktlinjer i översikts

planen. Jag återkommer i specialmotiveringen !8 kap. 12 §) med exempel 

på hur olika riktlinjer i översiktsplanen kan inverka på tillståndsprövnin

gen. 
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( i111r1idi'l1 111· riksi11tr1·s.1e 

Jaµ niimnde nyss att de h:insy~-;regler rn. rn. som giiller hushf1llning med 

n;1turresurser skall tilliimpas vid kommunens plankiggning och prövning av 

lov. De uppgifter som kommunerna hittills har löst med h.iillp av kommun

iiversikter. rnarkdispositionsplaner och ornrädesplaner. niimligen att ge 

riktlinjer för hur ktimmun..:n avser att sli1 vakt om en liimplig sh\ vakt om en 

liirnplig anviindning av omrilden av riksintresse. anser jag skall tillhöra 

översiktsplanens ohligatoriska del. Detta bör diirfor komma till uttryck 

genom en siirskild hesbmmelse i PBL. 

Ltredningsförslaget. 'iOm har en liknande inriktning, har mött remisskri

tik fn\n framför allt statligt hi\ll diir man hiivdar att mark(iversiktcn inte kan 

eller hiir göras s{1 detaljerad att riksintressena kan helysas tillräckligt 

tydligt. Det förslag till översiktsplan som jag nu ltiggcr fram gcr kommuner

na goda möjligheter att redovisa och heakta dessa intressen med den grad 

av precision som förhällandena i varje siirskilt fall kriiver. Samtidigt vill jag 

dock framhålla att de statliga organen inte bör stiilla långtgående krav på 

detaljerade redovisningar i översiktsplanen för att de skall kunna ta ställ

ning till behandlingen av de omr{1den som iir av riksintresse. Planeringsin

sahcn miiste anpassas till styrkan av det aktuella intresset. till de hot som 

föreligger. kommunens planeringsresurser och övriga omständighett:r. 

Detta är 'iärskilt angeläget när den för~ta översiktsplanen upprättas och när 

nytillkommande nationella intressen hehandlas. 

()rersiklsp/1111 skall _finnas får hela kommunen, men riktlil(icr hehiii·s inte 

iil·aallt 

Kravet att översiktsplan skall finnas för hela kommunens yta iir en följd 

av hestiimmclsen om att all behyggelse m. m. i princip skall prövas vara 

liimplig friin allmän synpunkt. Givetvis avser jag inte med den hestiimmel

scn att knmmunen i förväg miiste uttrycka en uppfattning om alla tänkbara 

och mer eller mindre rcalisti.~ka önskemål om iindrad eller bevarad an

vimdning av mark och vatten som kan göra sig gällande inom olika delar av 

kommunen. Som utredningen har konstaterat finns i de flesta kommuner 

omri\den där inga siirskilda planeringsöverviiganden av liingsiktig art hehli

ver göras och d~ir heller inga riktlinjer behövs. Av planen bör det framgf1 i 

vilka delar av kommunen denna situation råder. Det iir av stor vikt för 

översiktsplanens tydlighet både vad giiller dess hehandling av de områden 

som är av riksintressen och dess informationsvärde för allmiinhekn. 

Utredningen har föreslagit att. om dt:t inte har angetts hur ett visst 

omr:idc skall anviindas. betydande föriindringar av markens användning 

inte skall fä ske inom omr~1de1. Syftet med en siidan hesliimmelse är att 

markliversiktcn skall hållas aktuell och behandla alla större förändringar 

av markanvändningen. flera remissinstanser har reagerat negativt pt1 den

na bestämmelse. Den anses ge ett allt for låst hierarkiskt system samt 

medfora onödigt stort administrativt arbete för att ta stiillning till en kanske 
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i och för sig ang!.!lägen och lämplig anviindning som aktualiseras med kort 

varsel. 

Även jag anser det angeläget att plansystl'met inte uppfatta.s som ett 

hinder utan snarare som en hjälp att fä fram hiista möjliga beslutsunderlag 

för stiillningstaganden till aktuella markanviindningsfrilgor. Med den .~täll

ning som jag vill ge översiktsp:anen är det givetvis nödvändigt att dess 

riktlinjer fullföljs eller iindras i de former som PBL föreskriver. Som jag 

senare återkommer till har emellertid samhiillsintressena och de strukturel

la aspekterna olika vikt i skilda delar av en kommun. I översiktsplanen 

skall de viktigaste och kända intressena behandlas. De kommer di\ att 

beröra vissa delar i kommunen och omfattas av olika riktlinjer. I sådana 

områden som inte omfattas av niigra riktlinjer måste prövningen av nya 

önskem{d ske utan det underlag som finns beträffande den allmänna liimp

ligheten inom områden, som omfattas av konkreta och välgrundade m[il 

och riktlinjer. Jag anser säledes att PBL inte skall inneh{1lla niigon spärre

gel av den art som utredningen har föreslagit. Den här frågan har också 

samband med översiktsplanens rättsliga status. dess redovisning och kra

vet pil aktualitet. fog i'itcrkommi~r snart till dessa frågor. 

Ut1·ecklad ko111m1111iil'l'rsikt riicl;cr som i.il"crsi/..tsplan 

En utgångspunkt för mina förslag är all kommunerna i sin iiversiktliga 

planläggning enligt PBL bör kunna i stor uhtriickning bygga vidare pii det 

planmaterial som redan finns. Alltför höga krav bör inte stiillas i det 

inledande skedet. 

F.n del kommuner har pilbörjat en revidering av sin kommunöversikt 

med ett ökat inslag av markanvändningsstudier som underlag. Denna del 

av översiktsplanen - den lång~iktiga markanviindningen - {ir enligt min 

uppfallning det mest krävande arbetet med den första ön:rsiktsplanen. I 

det längre perspektivet finns del mtmga nsiikra faktorer att beakta i plane

ringen. Osiikerheten minskar enligt min mening inte behovet av planering. 

snarare tviinom. Alternativa studit:r finns ofta ocksii i form av ornrildes

planer och andra översiktliga planutredningar. Jag iir medveten om att en 

del frilgor till en hörjan kan fä en ganska schematisk behandling i översikts

planen. I de flesta iall bör det emellertid vara tillriickligt att liigga kommun

över'iikten och aktuella omrädesplaner till grund för översiktsplanen. 

En hel del kommuner har också p{i försök studerat vattenfrågorna. En 

mer systematisk sfidan försöksplanering p~1g;'tr hl. a. med stiid av havsre

sursdelegationen. Aven pil deti:a omr[1dc finns det ett vis~t planmaterial 

som kan bilda utgiingspunkt för översiktsplanen. 

Jag kommer senare (avsnitt 19.5.1) att förcslii en övergångsbestiimmelse 

som innehiir att kommunerna före den I januari 1990 skall ha antagit sin 

översiktsplan. Under tiden fram till dess fi'tr kommunerna tillfiille att i 

samlad form överviiga sitt översiktliga planmaterial. Milnga av de plando

kument som finns kan fortfarande ansi;:s g{illa och de bör ganska lätt kunna 
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qmmanstiillas och komrktteras ri1 ett si1dant siitt att kommunen for en 

·:iversiktsrlan. Denna bediimning bygger pii min kanned11m om att kommu

;1erna redan i Jag bedriver en kontinuerlig fysisk iiversiktsrlanering som i 

-;tora delar uprfyller de krav som stiills i PBL. 

En del remissinstanser befarar att en marköver-;ikt enligt utredningen" 

forslag blir för omfattande od1 ambitii.is samt att insaherna inte skulle 

svara mot nyttan. Pi'1 den punkten vill jag framhi11la att översikhrlanen 

sjiilvklart skall utformas utifr{in de olika urpgifter som skall tillgodoses 

med rlanen. Jag forutsiitter att dessa - liksom i dagens planering -

varierar avseviirt mellan olika kommuner med skiftande planeringsbehov 

och resurser. Enligt min mening bör planens innehilll av den anledningen 

inte detaljregleras i PBL. Diirigenom biir det finnas goda möjligheter till en 

;;uccessiv fi.irhiittrin!,"! av rlanliiggningens arbetsmetoder od1 rlanernas in

nehtdl. I detta ligger att kraven r<'i den första översiktsplanen i kommunen 

inte bör stiillas för högt. 

7 .3 Översiktsplanens redovisning och handläggning 

i--
I 

Mitt.fi"irslag: Oversiktsplanen innefattar bilde hdhetsöverblick och för-

djupade riktlinjer för avgriinsade omriiden. Planen best~ir av en särskild 

handling av en eller nera kartor. Till planen skall höra en beskrivning. 

diir bl. a. motiven till planen skall redovisas. Planen skall antas av 

kommunfullmiikt ige. 

Rcdo1·i.111i11g och .fi"irf(1ra11dcreglcr skall gara11t<'m i11fim1111tio11 och 111iii/ig

l1ct 11tt 111li·erka 11!111111~/i1m111inge11 

Den fr[1ga som har avgörande betydelse ntir man bestiirnmer hur ingäcn

de man behöver reglera flirfaramkt vid planlligg1ii1igen iir vilka olika 

intressen snm giir sig giillande i beslutspron::ssen 111.:h som kriiver ett skydd 

i form av lagstiftning. 

Om man ser .:nbart till kommunens eget intresse av att p~l lämpligt <itt 

-;kaffa sig ett allsidigt och anviindbart beslutsunderlag. finns det knarrast 

n~igon anledning alls till lagreglering av redovisningen eller förfarandet. 

Det kan förutsiittas att kommunerna änd{i genom sin förvaltning inh:imtar 

den kunskar som anses behövlig och utfiir den granskning nch viirdering 

~1v lilika alternativ som leder till ett politiskt beslut. 

Hiir .<.om i andra rlanliiggningssammanhang finns det dlK'k inln:ssenter 

utanför den kommunala organisationen som m<"iste kunna fora fram >ina 

;;ynrunkter. Givetvis kommer detta som re!,"!el att kunna ske p·'i ett helt 

informellt ~iitt. men mii.iligheten att utöva inflytande anser _iag i likhet med 

e1tredningen iindii i sista hand rrniste garantnas genom r:ithregler. En av 

Jnlcdningarna till att det 111;1ste skaras en formaliserad behandlingsproee

.Jur :ir att kravet pii medborgarinflytande skall tillgodoses. En annan lika 
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viktig ankdning iir all det rn{1stc beredas formella möjligheter till avstiim

ning mellan statliga m. tl. sektorintn.:ssen oi.:h kommunens intcntilrner. 

Uinsstyrclscn m~istc kunna bevaka 'iur omr<iden av riksintresse avses bli 

beh<tndlade i den kommunala planeringen . .Även grannk11mmuner kan ha 

synpunkter som miiste fii kl)mma fram i sammanhanget. Vid utformningen 

av bcstiimmelser om förfarandet anser jag att de nu angivna intressenterna 

m:1ste garanteras insyn och p~\verkan genom en lagregh:ring. 

Utrl'd11i11grns Ji'irslag till 0111r1ldesplu11 

Som utredningen har pfipckat kan markanvändningen behöva studeras 

mer ing;iende i vissa delar av kr•mmuncn vid marköversiktens utformning. 

Detta kant. ex. gäll;:i tiitorter. löriindrings- eller förnyelseområden, beva

randcomri1dcn. friluftsområden eller ornrfaden för större anliiggningar av 

strukturell betydelse. Det kan ocksf1 giilla studier av alternativ markan

viindning i samband med de mer strategiska utvecklingsbesluten. 

Utredningen har föreslagit områdcsplan som t:tt medel för kt1mmunen 

alt detaljera ("förtiita. fördjupa") marköversikten som alternativ till att 

göra motsvarande iindring av marköversikten. Förslaget ger helt enkelt 

valfrihet att anviinda två pi"i det hela taget lik viirdiga planformer. 

Omriidesplan.:n har fl.irt:slagits i systemet bl. a. för att den iir en i prakti

ken vanligen förekommande informell plantyp. Utredningen har ansett det 

angeläget att skapa regler för r.1edborgarinflytande även för denna plan

form. Omddesplanen skall ock:;{1 enligt utredningen kunna anviindas som 

dokument för uppgi.lrdser mellan stati:n och kommunen när det gäller 

liehandlingen av omdden av riksintresse och mdlankommunala friigor. 

Planen har dock inte getts niigon formell verkan pil tillstirndsprövningen 

vare sig enligt PBL eller enligt annan lagstiftning. Enligt utredningsforsla

get m.:dfiir en områdesplan att liinsstyrelsen inom fem i1r ink skall kunna 

ifh1gasätta kommunens beslut a:t fullfölja områdesplanens intentioner. 

Remissinstanserna ar mycket delade i fr{1ga om utredningens förslag till 

en siidan omriidesplan. En grupp anser verkningarna vara för svaga för att 

motivera en lagreglering. Man anser att det finns andra och för medbor

garna viktigare frtigor I service. barntillsyn. äldreomsorg etc.) där det vore 

mcr angeläget med ett lagregkrat inflytande. Man anser att om rådesplanen 

skall beh[illas som ett informellt och obundet samrädsinstrument. Den 

andra gruppen h~ivdar att omrtidesplanen är den viktigaste och mest kon

kreta planeringsformen för samordning och medhorgarinllytande. Man 

anser att lagregleringen bör stiirkas och att planen skall tilläggas större 

verkningar. 

(!t·crsikt.1p/a11c11 tiickr,,- de uppgifter som 11trcdningl'11 ,ti"ireslagit f("ir 111urk

ii1·crsik· och 011ir,'1dcspllln 

För egen del finner jag skälen vara svaga att som särskild planform 

lagreglera omrildesplanen i PBL. Jag ser det pi1 följande s;itt. 
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I praxis har omrilde~planer visat sig \ara en anviindhar och ibland 

nödviindig insats för att ge underlag för en fortsatt detaljplanering. Avrn i 

andra sammanhang har lll11l"ftdesplanen varit anv;indhar för att ge underlag 

for vidare beslut om störn:- bevarande-. förnyelse- eller fiiriindringsomd

den d;ir iitgiirder kan förviintas inllm de niirmaste ilren. 

Den översiktliga planeringen bedrivs i sjiilva verket pii flera niv;kr inom 

var:ie kommun. Viss planliiggning sker med hela kommunen som utgångs

punkt. Det giiller t. ex. kommuniiversikterna. planläggning av tätortsstruk

turen. kommunikationsniiten rn:h vissa lokaliseringsfrilgor. I .,;iirskild form 

planliiggs ofta de större tiitorterna. Hiir kan d!:'t deb giilla iiversikter över 

hela tiitnrten för alt klarlägga utbyggnadsriktning. omvandlingsomrfiden 

elln försör:jning med service. Denna nid motsvaras av byggnadslagens 

generalplan. För de omrihlen diir större föriindringar avses. t. ex. en ny 

stadsdel eller en större hamnutbyggnad. görs vanligen en områdes- eller 

dispositionsplan. Därefter tar detaljplanen vid. Det kan alltså röra sig om 

upp till fyra olika skalor på planläggningsuppgifterna. 

En sildan arbetsmetod anser jag kan vara både riktig och lämplig. I sjiilva 

v!:'rkct behövs den ömsesidiga pilverkan som finns mellan niv[ierna för att 

~!stadkomma en realistisk och bra planutformning. Att bedöma helheten 

mot delarna och att dra nytta av delstudierna för helheten bör enligt min 

uppfattning kunna ge ett bra beslutsunderlag. fog är alltsil inte emot en 

-,iidan arbetsteknik. Av skiil som jag nyss har redovisat finns det emellertid 

inte anledning att som särskilda planformer lagreglera alla dessa typer av 

planer i PB L. 

Av min redogörelse följer att översiktsplanen utgörs av de aktuella 

i:iversiktliga fysiska planerna. alltså både för helhet och delomr{\den. Mitt 

flirslag inncbiir i formell mening att planer för dclomr[tden skall betraktas 

som iindringar av den för kommunen gällande översiktsplanen. På detta 

sätt kan erforderliga nyanseringar göras av föreslag~n markanvändning 

och riktlinjer inom begränsade områden. Den av mig föreslagna översikts

planen anser jag på detta sätt väl fyller de uppgifter som omddesplanen 

enligt utredningsförslaget skall tillgodose. Därmed kan ocks{t plansystemet 

förenklas. vilket iir av stort pedagogiskt och praktiskt viirde. Man kommer 

ifrån utredningens system med två olika planformer för samma syften. 

Lagrädct I yttrandet s. 43 fl har ansett det önskvärt att jag klargör min 

inst;illning till frågan om kommunernas möjligheter all anta informella 

planer vid sidan av l'BL- systemet. I den fr{1gan vill jag helt kort konstatera 

att behovet av siidana planer framdeles torde bli mycket litet p;°t grund av 

översiktsplanens llexibilitet. N[tgot förbud mot att informella planer utar

betas och antas kan självfallet inte föreskrivas i lagen. Det värde som 

underlag vid fortsatta heslut som sf1dana planer får måste dock bli ytterst 

hegr~insat. 
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Akt1wlit<'l1'1/ f..ni1·1·r (>1'ric1di.1/.. .1111111111111stiil/11i11g oc/I 111Tiig11i11g i he/11c/\'

fll'/'.1(1l'k I ii · 

Sedan den första översiktsplanen har antagits kommer <1viil ut vc(kling

en som politisk;1 ambitioner att stiilla krav pii föriindring.ir av plcmcn. Jag 

fiirutsiitter att tiversiktsplanen pit det siittet suc..:e,sivt kl1mmer att revide

ras lh.:h föriindras. V<rnligtvi'i kommer revideringen att beriira endast en 

hegriimad dd a\· kommunen. Fn sildan n:videring bör givet\·is st~1 i sam

klang rrn:d en for komrrnrncn god helhetsliisning. Det ligger ocbi"i i kom

munen~ eget intresse. för att si.ikerstiilla att det sker anser jag emellertid 

att en uttrv(klig besUimmchc bör tas in om att kommunen vid utställning 

av <idant iindringsfiir,lag skall redovisa i vad miin iindrinf;!,en har betydelse 

för andra delar av kommunen. 

Efter niif;!,ra itr har översiktsplanen reviderats för sii miinga omrttden att 

det kan vara wt1r1 att ff1 en s;1ml;1d uppfattning om hur kommunens utveck

ling ter sig. Detta iir enligt min uppfattning till nackdel h;lde för kommu

nens egna organ och fiir allmiinheten. niiringslivet och de statliga organ 

som vill la del av den information och vi1gledning som iiversiktsplanen 

avses ge. Det kan d:'1 vara skiil <ilt sammanstiilla och komplettera tillgiing

ligt material till en kommuntiicbnde reduvisning och ett förnyat antagande 

av kommunen. Beroende p<i de lokala fiirhiillandena kan detta behov 

uppst{1 olika snabbt och fiir olika stora delar av kommunen. Jag anser inte 

att det bchiivs n;igra siirskilua bestiimmelser om hur ofta s~iuana redovis

ningar hiir ske. Ett riktmiirke kan vara tvi1 mandatperioder. dvs. efter sex 

;tr, vilket torde mohvara den tid som de nu\'arande kommunöversikterna 

har anseth vara aktuella. 

< ;n111ddr11ge11 i 11111dl'11s 11m·ii11d11i11g kan rcJc11·is11s sl'l1c11w1isk1 

/\ngivebcn av markens anviindning bör i översiktspl<rnen givetvis vara 

ganska schematisk. Det iir viktig;. att egenskapen av översiktsplan renodlas 

sii att det just ~ir l.iverhlicken över de större sammanhangen, den l[ingsik

tiga strukturen. som redovisas i planen. Det hindrar inte all iindam:°tlet 

ibland kan vara precist hiidc till innchiill och avgr{insning. Ofta torde stora 

omriiden emellertid kunna anges med den anviindning som marken faktiskt 

har. om det inte finns ni1got speciellt allmiint intresse som gör sig gällande 

inom omri1det. Av planen bör emellertid framgii om den avser 

större föriindring av markanviindningcn 

ett aktivt bevarande av befintliga förh<'tllandcn 

en .[!radvis föriindring och fiirnyclse i huvudsak mom ramen for den 

markanvändning som redan etablerats 

ett omr{ide av strategisk betydelse för den framtida bcbyggelscutveck

lingen diir handlingsfrihcten skall bchiillas eller 

att den markanviindning som p{1gi\r kan fortgi'1 i stort sett oföriindrad 

diirfiir att det inte finns niigra uttalade allmiinna intressen. 

Utredningens lagförslag innchi\ller en uttrycklig bestiimmdse om en 
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sadan indelning av n:dovisningen av markanvi1ndningen. Enligt försla!!el 

skall des-;utom redovisningen av förändrad markanviindning delas upp i 

vad som iir niira förestfiende och vad som avser riktlinjer i dl långsiktigt 

pcr-;pektiv. N[igra rl·missinstanser har piitalat sv!1righeten med att avgriin

sa omriiden enligt utredningens förslag. För egen del anser jag au det är 

viktigt att översikhplanen hillls principiell i sin redovisning och inte tyngs 

med detaljer. Ett sådant synsiitt tordt• ocks<i ha legat hakom utredningens 

fi.ir,Jag. Det kan emellertid onödigt försviira en himplig utvecklin!! av 

iiver.siktsplanens redovisningsformer, om man lagreglerar innehället pä det 

,;itt utredningen föresliir. Jag förordar diirför en mer generellt utformad 

hestimmelse om redovisning av översiktsplanens innehiill. 

Bcs/111 so111lwrfi11ta1.1·i11111wn ord11i11i,: kan rcd1n·isas i ii1·asiklsf1/a11e11 

En hel del bestämmelser i och beslut som har fattats enligt annan 

lagstiftning kan ha väsentligt intressl' för hebyggelseutvecklingen och 

nwrkanviindningen. Givetvis skall sådant inga i det underlag som kom

munen hör ha vid upprättandet av översiktsplanen. En del av detta hör 

också med fördel kunna redovisas i planen. Jag tiinker pii naturreservat, 

strandskyddets omfattning och viktiga förordnanden av olika slag till 

skydd för nägot speciellt intresse. t. ex. hyggnadsfria zoner kring kraftled

ningar eller fornminnen. Aven iilvstriickor som iir tänkhara för utbyggnad 

av vattenkraften till följd av den av riksdagen antagna planen för vatten

kniftsuthyggnad hiir redovisas i översiktsplanen. 

Kommunens stiillningstagande om förhud mot besprutning i skogsområ

d..:n ..:nligt lagen ( l 983: 428) om spridning av bekiimpningsmedel över 

skogsnrnrk. beslut enligt bostadsanvisningslagen ( JQ80: 94). samt heslut 

om skyddsrumsorter och skyddsrumsomriid..:n enligt skyddsrumsförord

ningen ( 1979: 90l kan ock sil ha intresse för markanvänd_ning och hyggande. 

Jag vill hiir vidare peka p[1 de heslut som miinga kominun..:r har fattat m..:d 

stöd av 38 ~ hyggnadssta<lgan för all avgriinsa hevarandeviirda omriiden 

diir ~iirskild hiinsyn kriivs med hänsyn till bebygg..:lsens egenart. Syftet 

med 'i1dana relhwisningar i i.iversiktsplant:n iir cnhart all planen skall bli 

informativ och ge medhorgare. fastighctsägart:. myndigheter och andra ett 

,i1 bra underlag som möjligt för sina egna iitgänlcr. Någon bestiimmclse om 

dt:l!a behövs dock inte i PBL. 

Ört'rsikt.,pla111•11 hc.1·11/r a1· en siirskild ha11dli111,: .1a111l en d/erflem kanor 

111t'd plu11heskrir11i11ge11 so111 t'll 1·iktig1 ko1111ilc111c111 

I likhet med utredningen anser jag all översiktsplanen skall vara rt:dovi

sad i en siirskild handling med riktlinjer samt en eller llera kartor. Jag 

sti11ler mig ocks[i bakom förslaget att en beskrivning skall fogas till planen 

pi1 samma sätt som nu sker i frilga om stadsplaner. Jag vill emellertid 

stryka under den större vikt som beskrivningen hör fo niir det gäller 

översiktsplanen. 
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Till hela sin karaktiir lir över:iiktsplanen en redovisning a\' de mal Ol'h 

riktlinjer som kommunen vi\\ sblla upp. Oen beskrivande texten med sina 

argument och nyanseringar anser jag iir e.tl viktigt komplement till planen. 

I PB L bör därför fiireskrivas all heskrivningen skall ange skiilcn till pla

nens utformning. Riktlinjer smn iir korta och generellt formulerade p~1 

kartan. mer för all avgriinsa ell omriide där de skall tilliimpas. kan ofta i 

beskrivningen vara n111\ivcrade och exemplifierade p<I en 'äll som ökar 

förstiiclst:n av planen. Ofta re1fovisas i heskrivningen sammanfattningar av 

utgiingspunkter och underlag a•; viisentlig betydelse for plam:ns utform

ning. S[idana planeringsf(irutslitlningar hör liksom de politiska direktiven 

kortfattat redovisas i beskrivningen. Det förekommer ibland alkrnativa 

markdispositioner SLHn atergär f'å !. ex. alternativa befolkningsprlll:!flllSer i 

underlaget. Beskrivningen med sina illustrationer. tabeller ol'h diagram 

kan göra planen hegripligare i dess uppgift att ge upplysningar och viiglcd

ning. 

En viktig del i beskrivningen till översiktsplanen är redovisningen av 

arbetsprogrammet för den närmast aktuella detaljplaneliiggningen. I sf1-

dana områden bör översiktsplanen endast ge mer principiella riktlinjer för 

den framtida markanvändningen. som ju avses bli behandlad mer ing;iende 

i de följan<le planerna. Beskrivningen hör också innehillla upplysningar om 

kommunen avser att anta omr{1desbestämmelscr eller hegära förordnanden 

enligt speciallag.stiftning. Programmet för fortsatt planläggning skall enligt 

min mening tillsammans med riktlinjer för prövning av lov och tilHimpning 

av speeiallagstiftning ge en god uppfattning om hur kommunen avser att 

fullfölja översiktsplanens intenti~)ner. Därför hör del i PBL föreskrivas att 

avsedda åtgärder av Jetta slag för att fullfölja planen skall redovisas i 

planbeskrivningen. N{1got krav p{1 en speciell genomförandebeskrivning 

(avsnitt 10.::!J som utredningen har föreslagit anser jag däremot inte be

hövs. 

För att undvika missförständ vill jag framh~illa att innehållet i program 

för följande planarbe!t: liksom andra åtgärder som kan finnas redovisade i 

i.iversiktplanens heskrivning givet vis iir sådant som kommunen sjiilv har 

ri\Jighet öwr. N{igra Jirekta utfästelser - vare sig gentemot staten eller 

mot enskilda - kan sftdana redovisning.ar ink anses ha. 

Ön·rsik1.1p/1111e11 skull \'lira l\'dli.~ och 1111111s m· komm1111/i1/lmii/..tigl' 

Utredningens förslag om l:ittillgiinglig och tydlig redovisning av plan

handtingarna. presentation av planeringsunderlaget samt övriga förfaran

Jen om ,amdd. utst~il\ning och antagande har i stort sett vunnit remissin

stansernas gillande. Mitt förslag i dessa delar. som jag tar upp i specialmo

tiveringen t4 kap. ~ -13 ~~ ). grundar sig därför i huvudsak på ut redningens 

förslag. 

Fr~'tn en del hiill finns emellertid också kritik mot utredningens förslag i 

dessa delar. Kritiken giiller bl. a. de ökade ambitioner i förh{illande till 

7 ÖnTsi/..1.1p/a11 
7.3 



Prop. 1985/86: I 

dagens ordning som förslaget anses medföra. Framfor allt iir man negativ 

till tllrslagct att brister i rlanhanJlingarnas tydlighet kan illgöra bcsviirs

grund. Jag iitcrkommer senare till besviirsmiijligheterna !avsnitt 17.5.11. 

Redan nu vill jag emellertid framhidla all jag ansluter mig till utredningens 

förslag om att rlanhandlingar skall vara informativa. lXiremot ar.ser jag det 

ligga i saken\ na!Ur att hrister i detta avseende hör kunna föranleda att 

översiktsplanen upphiivs efter klimmunalbesviir. endast om planhandling

arna iir sil obegripliga ;Jtt de saknar informationsviirde. 

I likhet med utredningen finner jag dt:t sjiilvklart att översiktsplanen 

skall antas av klimmunfullmiiktigc. N~igon möjlighet till delegation bör inte 

finnas. Fö1farandereglcrna i i.ivrigt hör pii liimpligt siitt anpassas till de 

syften som ligger bakom förvaltningslagen ( 1971: ~90) i motsvarande fall. 

I nilgra hänseenden föreslår jag iindringar i forhällande till utredningsför

slagct av en mer principiell innebörd. varför jag vill ta upp dem redan nu. 

Det giillcr dels samri1det. dels länsstyrelsens agerande under samrådet och 

utstiillningen. 

7 .4 Samrådet ska\\ ge berörda information och kommunen ett bra underlag 

för beslut 

Mitt .fi"irslag: Niir översiktsplanen uppriittas eller iindras skall kom

munen samråda meJ bl. a. länsstyrelsen och anJra intressenter. Samrå

det syftar till utbyte av information och synpunkter under påg~1ende 

planarbete och har stor hetydelse for att fördjupa den lokala Jemokra

tin. Resultatet av samr~idet skall redovisas i en samrildsredogörelse. 

S11111nldet iir ··iktigt Ji"ir Å1J11111111111·t1s kontakt 111ecl 111.vndighl'tl'I". al/111ii11lte1 

uclt i11trl'sse11tl'r 

Ett planförslag utformas successivt med stöd av fakta. analyser och en 

alltmer ökad kunskap om olika förhfillandcn inom planområdet. Genom 

olika värderingar av underlagsmaterialet samt inflytande från förtroende

män och olika intressenter under planprocessen utformas det planförslag 

som ras upp i kommunfullmäktige for antagamk. En stor del av kunskaper

na om planomrf1det inhämtas genL)m samr~ld med olika intressenter. vilkas 

synpunkter p~i planens utformning s<'i lilngt som möjligt hör tillgodoses. 

Den frän praktisk synpunkt viktigaste offentliga behandlingen för att 

under planeringspmeesscn n{1 dessa syften är samri"idet innan planförslaget 

fardigstiilb. I likhet med utredningen anser jag att samriidet bör intensi

fieras i förh<lflandc till det som giiffer enligt 14 ~ byggnadsstadgan. Det iir en 

följd av förslaget om en förhiittrad ställning i heslutsprocesscn för hl. a. de 

boende som jag tidigare berört och det vidgade medborgarinllytandet i 

övrigt (avsnitt 3.51. l klarheten-; intresse vill jag skjuta in att dessa b~ida 

for,lag inte iindrar pii det grundläggande flirh~illandet att det iir de repre-
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sentativa demokratiska organen :;om har ansvard lH.:h fattar besluten om 

planerna. 

I Pl3L bör tas in en bcstiimmeise om krav pii obligatoriskt samrild med 

si\Jana myndigheter och organ som har en ansvarsstiillning i planprnce-,

sen. Det giillcr alltid för liinsst:irclscn. Om regionplanering piigår. bör 

samrfid ocks;i ske med regionplaneorgan..:t. Även angriinsandc kommun..:r 

som berörs av förslaget anser jag htir ingfi i Jen krets av offentliga organ 

Sllfll alltid skall omfatta<, av samrf1det. lhrutövcr bör en bestiimmclsc 

siikerställa att andra som kan ha ett viisentfigt intresse av planförslaget 

-;kall beredas tillfolk till samråd. 

Med Jessa bestämmelser blir kretsen av intn:ssenter naturligtvis beroen

de p;\ om planförslaget avser ett stort omriide. kanske hela kommunen. 

eller ett mer begriinsat omr<ide. Det blir ock si\ av betydelse om förslaget 

innebiir stora föriindringar eller endast mindre justeringar av en plan som 

redan gäller. 

Utredningens förslag. som jag 'i<tlcdes ställer mig bakom. har kritiserats 

fr{in tlera h:111. Viss kritik skjuter in sig pii den vidlyftiga samriidsskyldighe

ten. medan andra hävdar att den iir för sniiv. Ett 'ill)rt antal statliga organ 

och affiirsdrivande verk har sålunda i sina remissvar begiirt att bli om

niimnda i samrådsbestiimmelsen. Enligt min mening bör det emellertid 

ankomma pii Hinsstyrelsen all svara för de samlade statliga intressena i det 

löpande plansamrådet med kommunerna. Jag vill i sammanhanget uck<l 

hiinvisa till den skyldighet som länsstyrelserna har enligt förordningen 

( 1982: 1\771 om regionalt utvccldingsarbete att verka for alt statlig. kommu

nal och landstingskornmunal verksamhet samordnas och anpassas till mi1-

lcn för liinets utveckling. 

S11111n)dc1 skall syfta 1il/ lllh\·/c 111· in.f(1mwrio11 och sYllflllllkla 1111dl'r 

pla11arhcrer 

I likhet med utredningen anser jag att samrildet bör syfta till att rn till 

sdnd en bred debatt pil ett tidigt stadium. niir det ännu ofta finns stora 

praktiska möjligheter till phverkan. Det ligger i sakens natur att det blivan

de planomriidet och planens cfft:k"1er inte alltid kan best~irrnnas i uetta 

tidiga .\ked..:. Diirmed kan inte heller kretsen av intressenter avgränsas p<t 

ett slutgiltigt siitt. 

Sanmldet kan delas upp i Ocra steg som ansluter till olika stadier i 

planarbetet. Alla sarnr:idsparter b·~höver dii inte höras eller ben:das tillfälle 

att ge synpunkter i varje sädant ~.teg. Självfallet mäsk ~anm\dcts omf"all

ning och inriktning anpilssas till l:en plarn:ringsuppgift som skall liisas vid 

varje tillfälle. Det hindrar inte att plansamrfidet ibland kan beriira frf1gor 

sllm inte löses med planlhggning enligt Pl3 I .. Detta torde bli vanligt. fram

flir allt när det giillcr översiktsplanens utformning för mer hegr:insade delar 

av kommunen. Jag anser det vara en fördel om samrildet p?t detta sätt kan 

ml'dvcrka till ar. f•:irdjupa den lokala demokratin. 
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I l'BL hör det diirfiir tas in. en bestämmelse om all samriilkt skall ske 

under arhetet med planen och syfta till ett utbyte av information och 

synpunkter mellan kommunen och dem som berörs av planförslaget. 

U"'ler s11111rilifr1 skall 11lt11~/;"irs/11i.:cts i11111'1,iird klargiirns 

Ltredningens förslag innehiir att beskrivningen till en plan (7 kap. H) 

hl. a. skall redovisa olika konsekvenser av planen. Förslagen har viickt 

kritik frtin en del remissinstanser som bl. a. menar att det iir wiirt för den 

ena parten i planprocessen. kommunen. att fullt ut förutse konsekvenserna 

av planen for de andra parterna. allmiinheten. intressenter och myndighe

ter. Jag finner kritiken befogad och föresl[ir diirför inte något krav på att 

beskrivningen skall ha en sädan konsekvensredovisning. 

Till sitt syfte menar jag emellertid att utredningens förslag pf1 den hiir 

punkten är en viktig del av informationen till olika parter i planprocessen. 

Planens effekter i olika avseenden bör i stället redovisas muntligt vid 

samrådet. Detta iir just till för att informera om planens innebörd i olika 

avseenden. Därigenom biir kommunen fä biista möjliga heslutsunderlag. 

samtidigt som allmänhet och myndigheter inte skall behöva rikta inviind

ningar mot planen till följd av missförstånd om planens innehiill eller 

inne hörd. Avsikten är naturligtvis att man så l[ingt som möjligt skall 

komma överens om en lämplig utformning av planen. Särskilt gäller det i 

sådana avseenden som synpunkter kan tillgodoses utan nägra olägenheter 

av betydelse. Självfallet är dt:t inte meningen att nilgot samförstånd om 

planen behöver uppnås i alla avseenden. För att samrådet skall tjiina dessa 

syften bör det i bestämmelsen tas in ett krav på att det under samrådet 

skall liimnas en redovisning av motiven till planförslaget. planeringsunder

lag av betydelse samt förslagets innebörd. 

R1·.111/tatet 111· sw11rädet skall rcdol'isas i en .1·w11rädsredogiirl'i.H' 

Formerna för samrih.kt under planarhetet bör enligt min mening inte 

lagregleras. De hör anpassas till förutsättningarna som råder i olika plane

ringssituationer. Eftersom samrädet bedrivs genom successiva kontakter 

med myndigheter och andra som berörs av planen. kan det för viktigare 

planärenden ofta vara praktiskt att avsluta samrt1dsfasen med en förhands

remiss där s[i många som möjligt av de berörda bereds tillfälle att ge 

synpunkter på det sammanvägda planförslaget. Det är betydelsefullt att 

planförslaget vid den efterföljande utställningen är utformat med all den 

hänsyn till olika synpunkter som kommunen anser sig kunna ta. Därige

nom slipper man i de flesta fall att göra viisentliga ändringar efter utställ

ningen. något som kan medföra behov av en förnyad utställning av det 

iindrade förslaget. En annan sak är att kommunen genom en tidig utställ

ning av ett preliminiirt planförslag eller alternativa sädana. kan väcka 

debatt och engagemang kring planförslaget. En sådan arbetsteknik kan 

givetvis anviindas utan att kommunen behöver följa de formkrav pä utställ

ning som ställs upp i PBL. 
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Resultatet av samnl.del skall - tiavsell hur det har bedrivits - redo\' isas 

av kommunen i en s~irskild samrildsrcJogön:be. Jag ansluter mig hi1r till 

utredningens slimdpunkt som hcHer inte mött nilgon remisskritik. A ,. sam

r~1dsredoglirehen b~ir siirskilt fr:Lmg~( \"ilka synpunkter som inte kunnat 

heaktas vid utformningen av översiktsplanen och skiilcn till detta. 

7 .5 Länsstyrelsens påwrkan på översiktsplanens utformning 
~---------------------------

:\Jill .fi"irslug: Liinsstyrdsen skall under samr;1det ge råd om planens 

utformning samt \'erka för att omrikkn av riksintresse får en liimplig 

användning och for att mellankommunala intressen tillgodoses. Styrel

sen skall ocks{i samordna statliga myndigheters intressen. Vid utstiill

ningen skall Hinsstyrclsen redo\'isa sina kvarst~1ende synpunkter i ett 

granskningsyttrande som skall fogas tilll planen. 

Lii11.1.\"fyrelst11 hiir .11iil/a underlag fil/ ko11111111111·11s .fi"irfi1ga11d1• 

Liinsstyrelsen har li.'lng erfarenhet och milnga uppgifter inom samhiills

planeringcn~ omr~1de. Inom liinss·;_yrelsens plancringsavdclning och de fri

stilende länsorganen - vägförvaltningen. lanthruksnämnden. skogsvärds

styrelscn. länsskolniimnden m. tl. - finns företrädare för olika fackomd

dcn som sammantagna ger staten en mycket bred kompetens i plancrings

friigorna pil länsnivan. Inom viss;; områden. där staten sedan gammalt har 

betydande uppgifter. har liinsstyrclserna och liinsorganen sakkunskap som 

saknas inom mtmga kommuner. Det kant. ex. gälla vägtralik. civilfors var 

LH.:h miljöskydd. Avt!n naturvård och kulturminncsvi.l.rd iir omriiden där 

kommunerna i många fall inte förfogar över egna ~pccialister. Inom liins

~tyrchcrna har dessutom en betydande kunskap byggts upp om forh~\llan

den inom länets kommuner som iir av stort intresse för planläggningen. 

Niir det gäller länssstyrelscns befattning med cnergifriigor avser jag att ta 

upp dem i det följande. 

Liksom f. n. bör länsstyrelsen ha hand om tillsynen över plan- och 

byggnadsväsemlet i länet. Jag kommer att beskriva länsstyrelsens tillsyns

funktion i specialmotiveringen ( l kap. 8 *)· I detta sammanhang vill jag 

emellertid framhålla. att det i tilbynsuppgiften hör ingå en skyldighet för 

l:insstyrelsen att tillhandahålla allt tillg~ingligt material som kan bilda un

derlag för kommunernas planarbete. Det bör f. ö. ligga i länsstyrdSL'ns 

intresse att pä ett tidigt stadium beskriva de övergripande materiella intres

sen som styre ben har att hevaka i sin verksamhet. Av särskild vikt är att 

kommunerna tidigt får besked on; liin~styrelsens inställning till hur omri\

den av riksintre'.:se lämpligen bör anviindas, till mellankommunala samord

ningshehov och till bebyggelseutvecklingcn med hiinsyn till hälsoskyddet. 

Utöver vad jag anförde i lagddsrcmisscn vill jag efter samråd med 

statsrådet Dahl anföra följande när det gäller cncrgifriigornas behandling i 
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Ö\'ersiktsplanen. Riksdagen kommer inom kort att la -;tiillning till riktlinjer 

for energipolitiken och en strategi fiir avveddingcn av brnkraften lprop. 

19t<4/8.:'i: 1201. Riktlinjerna bygger hl. a. p{1 förutsiittningcn att kommunerna 

genom den f\'\i-.;ka planeringen medverkar till att energipolitikens mttl skall 

kunna gerHHnföras. Det hör ske i niira samverkan med den kommunala 

energiplaneringen. 

Till skillnad ml1t vad som giiller för naturviird. miljöskydd. försvar m. m. 

har liinsstyrclsen och till länsstyrelserna knutna liinscxperter inget direkt 

ansvar fiir cnergiförsörjningsfr~igor. Detta skapar en speciell situation vid 

samr:lden niir översiktsplanen skall uppriitta~ eller ändras som hör upp

miirksammas siirskilt. Som exempel p[1 energiförsörjningsfriigor av natio

nell karaktiir s11m kan komma att piiverkas av översiktsplanen miirks 

iiverv~iganden angäende vallcnkraftverk samt liigen för qörre kravtverk, i 

första hand kraftv;irmeverk. Diirutövcr kan niimnas att mer omfattande 

torvförckomstcr och lcdningskorridorer för kraftledningar och rörlednin

i::ar kan vara av riksintresse friln energiförsörjningssynpunkt. 

Detta gör att det ställs speciella krav på liinsstyrclserna vid bedömningar 

av energiförsörjningsfräi::or i samband med samräden med kommunerna. 

Jag förutsiitter att det i mfmga fall torde erfordras samråd med statens 

energiverk for all det skall vara mqjligl all fr[m energiförsiir:jningssynpunkt 

bedöma konsekvenserna av översiktsplanerna. Vid mina fortsalla övervii

gandcn avseende informationsförsörjningen för tilliimpningen av PBL och 

N JU. avser jag diirför att siirskilt uppmärksamma dessa fr{igor. 

A11.1·1·ar.1:fi'irilc/11i11ge11 111clla11 stall'll oclr ko1111111111er1111 .fi'irutsiiller el/ iikut 

och l'.ffdtii·t samrild 

Niir Jet giiller befogenhctsfördelningen mellan staten och kommunerna 

har jag tidigare (avsnitt 3.4l ani::ett som grundprincip att staten hör iigna sig 

i'1t de (ivergripande frfigorna av nationellt och mell;mkommunalt intresse 

och naturligtvis företräda sakiigarsynpunkter, där staten har väsentliga 

genomförande- och driftsuppgifter inom samhiillsbyggandet. Detaljkon

trollen i efterhand av kommunernas åtgärder bör minska och ersällas med 

konstruktiv riidgivning i tidiga skeden. Av såviil demokrati- som rationali

tetsskiil hör en ökad decentralisering eftersträvas. 

Jag föreslilr därför att översiktsplanen inte skall kunna överprövas av 

liinsstyrelsen. Det innebär samtidigt att kommunen inte kan få någon 

formell garanti mot statliga ingrepp när kommunen fullföljer översiktspla

nens intentio11er genom att t. ex. anta en detaljplan eller omddesbcsliim

melser. Med hjälp av beslut som har rällsverkan. dvs. omriideshestäm

mclser, detaljplan eller beslut om lov bör kommunerna däremot kunna 

ilstadkomma en uppgörelse med liinsstyrelsen som i praktiken bör leda till 

att kommunen far en garanti mot att länsstyrelsen p~i eget initiativ ingriper 

mot efterföljande beslut. Jag kommer att niirmare utveckla statens kon

trollfunktioner i det följande (avsnill 16). 
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För iiversiktsrlanen innebiir della all statens inflytande i allt vii<>entligl 

1:iftste utövas under samrildsskedel. Av det skiilct anser jag det ni.idviindigt 

att him.styrcls1:ns uppgifter vid samri1det kommer till uttryck i en s~irskild 

bestiimmelse. 

De kommunala översiktsplanerna har alltid varit forem{1I för sll'rt intres

se fr{m statens sida. Det är naturligt. eftersom 1..k b1:rör viktiga allmiinna 

intr1:ssen där staten i miinga fall har ell övergripande tillsynsansvar och 

ibland ett verkställighetsansvar. förslaget om obligatorisk översiktsplan 

och att kommunen - som jag senare ilterkommer till - självstiindigt 

verkstiiller intentionerna bl. a. genom detaljplaneliiggning utan statlig fast

stiillelseprövning, ställer särskilda krav pil ett välutvecklat samdd. 

Som en första uppgift anser jag all länsstyrelsen skall stiilla det underlag 

till kommunens föriOgande som har betydelse för planens utformning. Det 

iir särskilt hetydclsefullt all underlag förmedlas inom omradcn där Hinssty

relsen genom sin ordinarie verksamhet förtl1gar över lämpligt material. 

t. ex. rörande områden av stor betydelse i ett nationellt perspektiv. syssel

sättning och arbetsmarknad. miljöskydd och civilförsvar. Det är ocksii 

angeliiget att länsstyrelserna inom ramen för sina resurser medverkar med 

underlag när nya planeringsfrågor. t. ex. energiförsörjning. vattenomrilden 

eller friluftsomrilden. skall behandlas i kommunens översiktsplan. 

Länsstyrelsens rådgivning skall saledes omfatta all den kunskapsfiir

medling sorn tjänar detta syfte. Att länsstyrelsens bedömning även av 

frågor med mer lokal riickvidd. t. ex. bebyggelsestrukturen eller natur

vårds- och miljöfrågor. finns med i och tfarmed berikar beslutsunderlaget 

måste vara värdefullt. Inte minst för allmiinhekn under utstiillningstitkn 

hör det vara intressant att känna till vad den statliga expertisen an~er om 

ett planförslag. Jag iir övertygad om att kommunerna som regel anser sig 

ha haft nytta av denna del av samrådet i nuvarande praxis 1..Kh iiven i 

fortsättningen kommer att bcaktc.t länsstyrelsens synpunkter. om liinssty

relsen med sin erfarenhet och kompetens kan medverka till att planerna 

blir bättre och planarbetet piiskyndas. Kontakterna med länsstyrelsen bör 

alltså under samrådet ha en informell och konstruktiv karaktiir. 

Regleringen i N RL av riktlinjc:-na i den fysiska riksplaneringen gör att 

flera statliga organ än de som är företrädda på länsnivån får ett väsentligt 

intresse av översiktsplanen. Preciseringen och tillämpningen av NRL:s 

bestämmelser pä kommunal nivä kommer att utgöra en av grunderna på 

vilka staten kan angripa kommunens planbeslut. Det bör ankomma pa 

liinsstyrelsen att svara för att berörda centrala myndigheter underriittas om 

att förslag till översiktsplan är fliremål för samråd. Länsstyrelsen bör 

också i övrigt bistå myndigheterna i de avseenden som behövs för att de 

skall kunna engagera sig i planärendet. Formerna för informations- och 

erfarenhetsutbytet mellan länsstyrelsen och de centrala myndigheterna bör 

det ankomma pä regeringen att niirmare reglera. 

En annan uppgift vid samddet ;:ir att länsstyrelsen. pii samma siitt som i 
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andra fr{ignr. hör verka för en l:ifT!plig samordning mellan olika knmmuner. 

Om ett rcgionplaneorgan linns. hör Jock detta organs synpunkter pi.t den 

mell:tnkommunala samordningen tillmiitas stnr hetydelse. 

Linsstyrclsen har iiven en samordnande roll inom den statliga liinsfi.ir

valtningcn. Det iir en fördel för kommunerna om denna samordning kan 

inhegripa de statliga ljnsorganen. I de inlcdamk skedena av samrildet 

anser jag att Hinsstyrelsens uppgift h(ir vara att till kommunen förmedla de 

olika fackenheternas nch liinsorgan:.:ns -;ynpunkter och se till att alla berör

da kommer till tals. D:'t hör samri'idet vara ett fritt meningsutbyte om 

planens utformning. I de sena samr;idsskedena hör det iiligga liinsstyrelsen 

att \aml>rdna de statliga myndigheternas synpunkter och göra de avviig

ningar mellan skilda statliim uppfattningar som hehiivs for kommunens 

planliiggning. Mot slutet m~iste ocks~1 liinsstyrelo;en klart skilja pil sfadana 

synpunkter som är att hetrakta som rfat och s:idana som innebiir pilpckan

Jcn om att riksintressen inom ett visst omri'1de eller mellankommunala 

intressen eller hälsoskydds- och s:ikerhetsintressen inte har tillgndLlSetts. 

Att s[1dana p~ipekandcn kommer till ett klart uttryck iir viktigt. Därigenom 

blir kommunen uppmärksammad pt1 att liinsstyrclo;cn kan komma att för

ordna om statlig prövning av t. ex. efterföljande detaljplaner som innebiir 

att översiktsplanens riktlinjer fullföljs. I specialmotiveringen tiinker jag ta 

upp en del viktiga praktiska fr{1gor i anslutning till samriidet t4 kap . .'i~). 

l.ii11ss1_1.,.cfse11 skall tl\"/:(' e11 .rn111rådsr11ra11d1' 

Med den vikt som jag faster vid samr<idd anser jag att Hinsstyrclsens 

synpunkter p~i förslaget normalt bör sammanstiillas i ett samddsyttrande. 

Som lagrå1fr1 t yttrandets. 47) har papekat kan man utgil frän att liinsstyrel

sen delger kommunen resultatet av sina överviiganden utan att nf1gra 

bestiimmclser hiirom införs. Till ~'llrandct bör också fogas eventuella syn

punkter från liinsorgancn. En s;idan ordning torde viil ansluta till den 

praxis som p[l de flesta hiill redan har utbildat sig. För att kommunens 

beslutande organ skall fa del av yttrandet bör detta normalt fogas till 

handlingarna vid den fortsatta beredningen av planiirendet i kommunen. 

\/id 111s1iill11i11ge11 skall lii11ss1yrc/sen .fi"w11.får11 sina .1_1·11p1111k1er i 1·11 

gra 11.1k11 in gsy 11 ra nde 

Innan översiktsplanen antas skall förslaget - i likhet med vad som nu 

gäller - ställas ut fi)r offentlig granskning. Niir ett förslag Higgs fram för 

beslut om utstiillning anser jag att det skall finnas en skriftlig redovisning -

en samrådsredogörclsc - av alla de synpunkter som i olika former har 

framförts under samr:'1dsskcdct. Redogörelsen bör ~iven innefatta summc

randc protokollsanteckningar !hin offentliga möten. I första hand skall 

redovisas sådana önskemål som inte har kunnat tillgodoses i förslaget. 

Redogörelsen bör utformas sä att den förmedlar den överhlick över ären-
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Jet och Jess handliiggning som bl. a. liinsstyrelsen hehöver för sitt slutliga 

stiillningstagande under utstiillningstiden. 

Om kommunen stiiller ut ett pianforslag som inte tillgodoser de krav som 

liinsstyreben har framfört under samriidet. hiir liinsstyrelsen till att hi.i1:ja 

med överv~iga vilka invandningar som fortfarande har den tyngden att 

styrelsen enligt sin tillsvnsfunktion iir skyldig att piitala dem . .'\vgriinsning

en av dessa fr<igor i1terkommerjag till (av-;nitt 16.2 LlCh 16.>.2J. Syftet med 

att fora fram dessa synpunkter iir att kommunen redan i samhand med 

iiversiktsplanen om möjligt skall fä besked om vilka delar av planen som 

enligt länsstyrelsens uppfattning inte bör fullföljas. Under utstiillningen 

hör diirför länsstyrelsen granska om 

I. sf1dana omriidcn som enligt NRL är av riksintresse får en användning 

-;om inte strider mot bestiimmelserna i den lagen 

2. markanviindningsfrågor som angi'tr två eller flera kommuner har sam

nrdnats på ett liimpligt ~iitt samt 

3. bebyggelsen blir liimplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa 

samt till behovet av skydd mot olyckshiindclser. 

Det iir en naturlig följd av det ansvarssystem som jag föres I ar att Wnssty

relsen vid utstiillningen klargör för kommunen i vilka avseenden staten har 

kvarstående erinringar mot planförslaget. Dessa erinringar skall samman

ställas i ett granskningsyttrandt till knmmunen. I de delar länsstyrelsen 

inte har haft några invändningar skall kommunen s<lledes kunna pariikna 

att översiktsplanens intentioner far fullföljas utifriin de aspekter länsstyrel

sen har att beakta. 

Om kommunen antar en plan. mot vilken länsstyrel<;en har riktat kritik i 

sitt granskningsyttrandc, bör myndigheter. allmänhet m. 11. som har intres

se av planen fä r.:da p~i att det råder olika meningar om hur allmiinintrcsset 

skall tillgodoses inom ett visst omrilde. Med hiinsyn bl. a. hiirtill anser jag 

det befogat att länsstyrelsens yttrande över det utstiillda förslaget fogas till 

planen. En bestiimmclse om detta hör således införas i PBL. 

Översiktsplanens viirdc som underlag för efterföljande beslut avser jag 

att återkomma till \avsnitten 12.:!.3, 12.2.4 och 21.3.2). 
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8 Detaljplan och områdeshcstämmclscr 

Sammanfattning 

Hyggnad•dagem .\tadsrlan och byggnadsrlan t'r'iiilh <n c:n enda rlan

furm. kallad detal.irlan. Planrrocedun:n utformas s~1 att den lokala de

mokratin fördjuras h. 1441 

lktaljplanchavct, som anger i vilka situationer detaljplan skall antas. 

har formulerah med utgiingsrunkt i all just detaljplanen i den bertirda 

situationen skall vara den mest liimpadc beslutsformcn llir att garantera 

en god milj(i. I översiktsplanen kan kommunen ange var detaljplan 

behövs (s. 14Xl 

Pr(ivning av markens liirnplighet för bebyggelse samt reglering av bebyg

gelsemiljöns utformning skall ske genom detaljrlan för 

I. ny samlad bebyggelse. 

2. ny enstaka byggnad vars anviindning för betydande inverkan pil 

omgivningen dler som skall förliiggas inom cl! omrildc med stor efteli"rt1-

gan pi1 mark för bebyggd se. om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i 

s;1mhand med rrlivning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. 

3. befintlig bebyggelse som skall för~indras eller bevaras pii sadant sätt 

all detta behöver närmare regleras i el! sammanhang. 

Detaljrlan behövs inte om tillräcklig reglering har skett genom omrfaies-

bestämmelser Is. l.:'iOl. 

I varje detaljplan skall de olika omrfalcnas huvudändamfil anges, dvs. 

allmänna platser. kvartersmark och vallcnområdcn. Kommunen skall 

normalt vara huvudman för gator och andra allmiinna platser. I planen 

skall anges utformningen och anviindningcn av dessa. För kvartersmar

ken ~kall ocks{1 anviindningssättet ange~. I rlanen skall bestiimmas en 

genomförandetid pii 5-15 år (S. 154) 

Detaljplanens tilliimrningsområdc vidgas s~I att i1vcn andra inslag i mil

jön iin byggnader kan regleras. t. ex. id rolls- och rekrcationsanläggning

ar. parkeringar och anliiggningar under mark. Skyldigheten att söka lov 

kan öka~ eller minskas genom planbestämmelser. Fiir bebyggcbe med 

siirskill bevarandevärde kan skyddsbestiimmclscr meddelas. Aven vikti

gare inslag i den offentliga miljön kan regleras. Ombyggnadsstandard 

kan varieras med hänsyn till byggnadernas eller områdets förutsättning

ar (s. 1601 

Planhandlingarna skall utformas sf1 tydligt att alla under samrådet och 

utstiillningen far en klar urrfa11ning om vilken reglering av bebyggelse

miljön Slllll planen medför. Kravet p~i tydlighet skall inte hindra all 

flexibel dctal,iplan i vissa fall kan användas ( s. l 6:'i) 

Vid planliiggning skall skiilig hänsyn tas till befintliga forh[1llandcn inom 

och i anslutning till planomrädct. lfansyncn skall avse siiviil befintlig 

bebyggelse som rådande äganderätts- och fastighetsförh{dlandcn (s. 167> 
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Detaljplan skall antas av kornmunfullmiiktige som dock f{ir uppdra [it 

kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte iir av 

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt ts. 170) 

Under ge11Ll!nförandctiden far en detaljplan mot de berörda fastighets

iigarnas vilja iindras eller upphiivas endast om det iir nödviindigt pii 

grund a\' nya forhallanden av stor allmän vikt. som inte kunnat förutses 

vid planliiggningen. Andras planen. far fastighetsiigarna riilt till crsiitt

ning fiir förlorad byggriitt. Gennmfönmdetiden skall förliingas om fastig

hetsiigare har försökt genomfora planen men hindrats att göra detta av 

omstiindigheter som kommunen räder iiver. Efter genomförandetidens 

slut gäller planen tills den iindras eller upphiivs. And ring eller upphävan

de för ske utan att riittighctcr som uppkommit genom planen beaktas tK"h 

ger inte fastighetsiigarna någon rätt till ersättning för förlorad byggriitt 

h. 1731 

Samma förfarande som stadp!s för dagens stadsplancr skall i huvudsak 

ocks;\ tilliimpas för detaljplaner. Planarbetet bör grundas pi\ ett program. 

Samr;idet och utställningen hlir viktiga moment. Detaljplaner av bcgrän

~ad betydelse och utan intrt:sse för allmänheten kan ofta uppriittas 

genom ett enklare förfarande (s. 1771. 

För begriinsade omr{1dcn och i vissa bestämda avseenden kan översikts

planens syfte eller ett riksintresse enligt NRL siikcrställas pii ett bin

dande sätt i form av omrädcshcstiimmelser. Bestämmelserna får inte 

avse områden med detaljplan ::s. 18tll 

Omrf1desbestiimmclser kan utgöra bindande bestämmelser om anviind

ningen av mark- och vattcnorrr[1den samt om bchyggclscmiljiin. Någon 

byggrätt för enskilda eller lö~enriitt till mark for kommunen uppstf1r inte 

genom omriidesbestämmelser (s. 182!. 

·· .. Områdesbcstämmelser skall antas av kommunfullmäktige som dock får 

uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som 

inte iir av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (s. 186) 

8.1 Allmänna utgangspunktcr 

Milf.fi"irslc1!!.: Byggnadslagens s;:adsplan och byggnadsplan ersätts av en 

enda planform. kallad detaljplan. Planproceduren utformas så att den 

lokala demokratin fördjupas. 

8. I. I B_1-;~g11adsla1-:c11s stadsp/an och hyggnadsp/an ersiitts m· PBL :s dc

ta/jplan 

Utredningen har konstaterat att dagens stads- och byggnadsplaner i 

mi'inga avseenden fungerar bra. Det framhålls också som en fördel. om 

plansystemet i PBL kan inrymma etablerade detaljplanerutiner med de 
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ju~tcringar spm utvecklingen m<itiverar. Förslaget att föra samman stads

plancn och byggnadsplanen till en enda planform. benämnd detaljplan. 

s(im utformas med utg{ingspunkt i giillandc regler om stadsplan har i sina 

huvuddrag tillstyrkts av rernissinstans..:rna. N;igra anser dock att utred

ning..:ns förslag iir svagt motiverat och m..:nar att fastighetsiigarnas engage

mang vid genllmförandct av byggnadsplaner medför en delaktighet som 

har stora fördelar. 

Enligt min mening iir utredningens förslag till d..:taljplan i allt viisentligt 

bra och det bör i sina huvuddrag ingii i PBL. Fastighetsiigarnas och 

brubrnas medverkan vid planens genomförande och den fortsatta förvalt

ningen av olika gemensamma anläggningar iir lika angeliigcn i alla sorters 

planområden. Moderna stadsplaner som inneh;'iller storkvarter diir bru

karna har ansvar för friytor. gator. parkeringsplatser och gemensamhctslo

kaler skiljer sig vad gäller ansvaret för de gemensamma anordningarna 

heller inte mycket friin förhållandena i ett område med byggnadsplan. 

Detaljplanen enligt PBL bör ha en s[1dan spännvidd i innehåll och detalje

ringsgrad att den i dessa avseenden täcker de båda nuvarande planfor

merna. Det är dessutom viktigt att genom olika bestämmelser försöka 

stärka detaljplanens realism och aktualitet iiven när det gäller den fortlö

pande förvaltningen av området. Av bl. a. dessa skiil bör ett effektivare 

genomförande av detaljplanen eftersträvas. Rätten att tindra markens an

viindning bör i detta syfte begränsas i tiden. vilket bör leda till detaljplaner 

som ofta iir direkt samordnade med det faktiska byggandet. Sådana regler 

bör sammantagna stärka möjligheterna att beakta genomförande- och för

valtningsfrfigorna. 

X.1.2 Deta(iplt111en skall tillgodose både lokult1 och nationella mål 

.lag har tidigare (avsnitt 6) angett de allmänna egenskaper som jag anser 

viktiga att uppnå vid lämplighets prövningen av markens användning. Plan

liiggning hör också ta upp utformningen av bebyggelsen enligt principer 

som jag snart iiterkommer till (avsnitt 11 ). Detaljplanen bör ge möjlighet att 

för ett visst område precisera lagens allmänna egenskapskrav och göra de 

avviigningar mellan motstridiga intressen som kan behövas. I likhet med 

utredningen vill jag understryka att detaljplanen också skall ge möjlighet 

att förverkliga kommunens sociala ambitioner att t. ex. integrera olika 

boende- och upplåtelseformer eller genom blandning av olika slags r.iark

användning och bebyggelsetyper skapa en stimulerande och livfull miljö. 

Detaljplanen skall sjiilvfallct vara ett instrument för kommunen att för

verkliga den lokala behyggelsepolitiken. 

Den lokala planeringen måste givetvis också inriktas på att uppfylla 

angelägna nationella mål såsom de kommer till uttryck i PBL:s bestämmel

ser om allmänna intressen och i NRL. Bland de nationella målen vill jag 

särskilt framhålla två som bör komma till uttryck vid detaljplaneliiggning

en. Det ena är kravet på en långsiktig hushållning med mark och med den 
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byggJ~1 milj(in. Det andra iir krav1~t pii hushiillning mcJ energi. vilket hl. ;1. 

;·1tcrverkar pii hcbvggelscns pla<.:ering. utformning. utförande o<.:h val av 

uppv;irmningssystem. Jag itr medveten orn att lkra av dessa friigor intl' 

slutgiltigt kan beakta'> forriin i s:.1mbanJ med behyi;gelscns projcktning 

od1 vid byggllivsprövningcn. Det :ir emellertid angc!~igct att hcst:immelser

na orn detaljplan utformas s[i att förntsiittningar kan skapas för guda 

liJ'>ningar i dessa avseenden. 

F.n del remissinstanscr hiivdar <:.It de krav som fri1n olika h;\11 stiills pi1 att 

stads- och byggnad~rlancrna skall friimj;1 en rationell produktion har fatt 

i.:n alltför tillbakaskjuten plah i utredningens förslag. Utredningen har 

do<.:k (s. 328) berört detaljplanen som en integrerad del i bvggproccsscn. 

diir planen utgör resultatet av ett kontinuerligt samarbete mt:llan mark:iga

re. bygg.herre och kommunen. 

Med den lugnare ti1tortstillviixt Sllm kiinnctecknar dagens sarnhiillsbyg

gande blir sannolikt stiirre samlade nyexploateringar alltmer siillsynta. 

Kravet pii rationalitet och ekonomi gör sig eml!llcrtid lika starkt g~illande 

for en produktion i mindre enheter liksllfll vid förtiitning och förnyelse av 

iildre stadsomdden. Det är angcfäget att slika motverka kostnadsstegring

en inom byggnadsvcrksamheten utan att for den skull göra avkall pii 

grundläggande standardkrav. En noggrann avviigning mt1ste diirfor i va1jc 

enskilt projekt göras mellan de kvalitativa kraven och kostnaderna. En 

kostnadsdel utgörs t. ex. av kommunalteknisk service. Enligt min uppfatt

ning bör PBL i detta och andra ~.vsccnden crt>iuda större möjligheter till 

lokal anpassning än vad dagens öestämmelscr gör. Sälunda hör de krav 

som skall stiillas vid ombyggna<.ier inom vissa grimser utg[i friin lokala 

förh(1llanden. Detaljplanen blir vara ett av de styrmedel som kommunen 

kan använda i detta syfte for att l'riimja en ekonomisk m:h rationell bygg

produktion. Detta biir ocks;i ta sig uttryck i bestämmelser for att trygga 

plangenomförandet. Jag anser inte att det därutöver behövs nägon sj~ilv

ständig besliimmelse med innchörden att detaljplanen skall frlimja en eko

nomisk och rationell produktion. 

8.1.3 /)cta(jpla11c11 hc'ir 1·ara 11T/iim11w11dl' Ji'ir rn hcdii11111i11g m· tilltltlighc

te11 ar hehygg1'/.1·l' men inte .fi'ir dess exakta 11Uim1111i11g och 11(/iirandc 

De allmänna he~tiimmelserna som hör finnas i 2 och.~ kap. för planlägg

ning LlCh för lokalisering och utformning av bebyggelse kommer att vara 

mycket allmiint h~tllna. När en detaljplan antas för ett visst omriide, skall 

dessa bestiimmclst:r preciseras för att ge hcsked om hur behyggclscn 

lämpligen skall placeras. utformas och bevaras inom omrf1det. Man kan 

uttrycka det sii att detaljplanen p<1 förhand ger uttryck för väsentliga 

allmiinna egenskaper som den kommande eller hefintliga bebyggelsen skall 

uppfylla. Planen utformas innan man med säkerhet vet vilka projekt som 

kommer att aktualiseras inom 01nri\dct. Detaljplanens funktion inför bygg

lovsprövningen ser .1ag då pil följande siitt. 
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:\!arkens liimplig;1 anv:indning od1 bebyggelsemiljöns ulförmning i stort 

hör kommunen ha tagit stiillning till vid planens antagande. Planen ger 

anvisningar för hur fastighetsägaren biir utforma sitt projekt. En bygglovs

ansökan som inte st rider mot planen LH.:h iir förenlig med s[1dana planhe

,t~·unmdser ~om iir tvingande. hör inte kunna vägras si1 liinge planen g.iiller. 

:\tt iltgiinkrna för att fii utföras skall uppfylla eventuella andra bestämmel

ser iin de som finns i PHL. I. ex. föreskrifter i hostadssaneringslagen. 

fornminneslagen och miljöskyddslagen. behöver inte niirmare kommente

ras hiir. Det iir normalt varken m(ijligt eller liimpligt att detaljplanen iir 

uttömmande niir det giill..:r bebyggelsens utformning eller utforamk. Vid 

prövningen av bygglovet ~kall diirfor sildana aspekter i de allmiinna km ven 

som har aktualitet för projektet od1 platsen i friiga. av hyggnadsniimnden 

liiggas till detaljplanens reglering som grund för pr(ivningen av lovet. En 

konsekvens av detta synsiitt iir att ju mer detaljcrau kommunen gör detalj

planen. desto fiirre av PBL:s hestiimmelser om allmiinna intressen kan 

hyggnadsniimnden iiht:ropa vid bygglovsprövningen. 

Niir detaljplanens innehiill avgörs skall naturligtvis regleringen avpassas 

sii alt de fnigor kan lösas som har molivt:rat att en detaljplan uppriittus. A 
andra ~idan bör. hl. a. med h(in~yn till fastighetsägarnas behov av valfrihet. 

regleringen inte göras mer detaljerad iin vad som i va1je situation behövs 

för att rii\ syftt:t med planen. I PBL hör tas in en bestiimmelse av dt:nna 

innebörd. 

Vid min genomgiing tidigare av plansystemets uppbyggnad (avsnitt 3.1 l 

har jag bökrivit detaljplanens huvudsakliga syften för att systemet som 

helhet skall fi'1 en enkel och ändamålsenlig utformning. I likhet med utred

ningen anser jag att detaljplanen i dess egenskap av dokument med riitts

verkningar skall skapa betingelser och garantier för att miljön skall få vissa 

kvaliteter. Detaljplanen m;iste av dt.:ssa skiil reglera de grundliiggande 

fysiska egenskapt:rna inom rlanornr[idet. Besli.immelser hör Jiirför inforas 

l'lll vilka frilgor som alltid mii~te vara hehandlade i en detaljplan. dvs. 

planens minsta innchäll. 

8.1..:/ Planeringen som 1iwced11r hiir trygga de baiirdlls Jd11ktighet och 

.ti"inU11p11 c1,,111okra1in 

Planliiggningen berör mi'tnga intressenter. Den arbetsprocedur som leder 

fram till en detaljplan m;\ste garantera dessa intressenter insyn och med

vt:rkan samt ett liimpiigt m;l.ll av inflytande över planen. Planprocessen 

innebiir dl kontinuerligt utbyte av informationer. ä~ikter och fakta. Samti

digt som planarbetet successivt tillfiirs ett bredare heslu!sunuerlag bygg, 

en större kunskap om planomrädet upp hos intressenterna. Det är min 

uppfattning all t:tl omsorgsfull! bedrivet planarhele pä detta siilt resulterar 

dels i en bättre plan. dels i mer först{1ende och ansvarskännandc intresscn-

1er. 

Under planprocessen mas te ett liimpligt underlagsmaterial presenteras i 
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begriplig form och i bcst~imda ~J;.eden för l1lika inlressenter. De\aljplane

faggningen hör p~'t ddla sätt kunna vara ett <itt all fördjupa den lokala 

demokratin. PHL bi.ir d;irför inneh;illa hest;immelser om det material och 

den procedur som skall leda fram till en detaljplan. Bestammels.:rna om 

forfaranckt bör enlig\ min mening huvudsakligen inrik1as pi\ rda1ionerna 

mellan kommunen och de enski!da in1n:ssen1erna ~amt mellan kommunen 

lKh statliga myndigheter. Däremot hör kommun.:n ges s{t stor frihet som 

möjligt att organisera sitt eget interna arbete m.:d detaljplanen. 

8.2 Sk~·ldi~hcten för kommunen att anta detaljplan (dctaljplanekravcO 

MittFirs/ag: Detaljplanekravc" .. som anger i vilka situa1ioner detaljplan 

skall antas. har formulerats med utgängspunkt i att just dctaljpl<rncn i 

den berörda situationen skall vara den mest Uimpadc beslutsformen för 

att garantera en god miljö. I översiktsplanen kan kommunen ange var 

detaljplan behövs. 

ö.2. I Utgtl11gsp1111ktcr 

Giillandc riitt 

För att mark skall få anviim.la'. för hehygge\se krävs att den har prövats 

från allmän synpunkt bmpad for ändamålet. I fdlga om tithehyggelse skall 

denna prövning i princip göras i detaljplan (." * BL och ."h * I mom. tj;irde 

stycket RSl. Ryggnadslagens detaljplanckrav knyts till hegreppd liitflc

byggelse. dvs. sädan samlad hebyggclsc som nödvändiggör eller kan viin

tas fordra siirskilda anordningar för att tillgodose gemensamma behov (h ~ 

BU. I hcgreppt:t innefattas ocks.'t behyggelse som iir att viinta. 

Utrcd11i11gc11.1 .fi'irslug 

Utredningen har (s . .BO fO fort en ingående diskussion om behovet av ett 

lagstadgat detaljplanekrav samt om en detaljplam verkningar för pf1gi1cnde 

resp. förändrad markanvändning. Förslaget återtinns i utredningens 9 kap. 

I ~ där det föreskrivs att en det;1ljplan skall. om dl'I inte i siirskilt fall iir 

omotiverat. upprättas för områden där 

I. en samlad bebyggelse av bt:tydelsc eller en anl;iggning av betydelse 

avses komma till stftnd 

~.en samlad bebyggelse eller en anläggning avses underga förändring av 

betydelse. 

Med uttrycket samlad hcbyggelse har utredningen som riktmärke angett 

tio till tjugo enbostadshus eller ett par mindre flerbostadshus. För andra 

iitgän.lcr än hostadshus skall verksamhetens omgivningspaverkan och hc

hovct att samordna fysiska förhållanden vara utslagsgivande. 

Utredningen har vidare föreslagit att en sanktionsmöjlighct skall knytas 
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till d.:taljplanekravet. Staten skall niimligcn kunna ingripa mot kommunala 

beslut som inm:bär en uppenbar avvikels.: fnin dctaljplanekravct. 

/? 1' /11 i.1 skri tiken 

En del rcmi~sinstanscr godtar förslaget. Ett stort antal instanser anfiir 

emellertid inv~indningar mot utredningens förslag pii den hiir punkten. 

Kritiken giir i korthet ut pi\ följande. 

I. Dctaljplanckravet iir för litgt ställt. vilket t. ex. medger att den ordina

rie hostadsproduktillncn p{1 mflnga håll i landet kommer all ske utan 

detaljplan. Ett s~i lågt plankrav leder till hristcr i den allmiinna liimplighets

prövningen. i samrild m:h allmiinhctens insyn samt i behandlingen av 

sakiigarna. Det ger siimrc hetingelscr att skapa goda miljöer. Det medför 

ocksil att statens tillsynsfunktion kraftige försvagas, framför alle nfa det 

gäller att beakca riksintressena. 

2. Behtivet av ett lagstadgat krav riktat mot kommunerna ifriigasiitts. 

Kommunerna hör själva få avgöra när detaljplan behövs. 

3. Detaljplanekravet hör preciseras ytterligare. eftersom det anses fä 
stor betydelse i prövningssystcmct. Om kommunen underl[lter att göra 

detaljplan, finns det inte något beslut att angripa. 

Det finns m:ksi'i andra invändningar som mer anknyter till bl. a. vissa 

begriinsningar som utredningen har föreslagit av miijligheterna att anta 

detalj planer. 

Bchoi·ct m· ett lagstadgat dcta/jplanekrm· 

Detaljplanen hör enligt min mening ha tvä huvudsyften. Det ena är att 

reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse. Det andra är att 

mera varaktigt reglera bevarande av vissa hyggnader och bebyggelsemil

jöer eller reglera förutsättningar för förnyelse och omb~'ggnad av befintliga 

behyggelseomrf1den. I båda fallen handlar det om att för varje fastighet 

precisera rättigheter och skyldigheter för att man i miljöhänseende skall 

uppnå en god helhctwerkan och en lämplig samhällsutveckling. Det är 

ocksii viktigt att dessa preciseringar sker i former som ger medborgarna 

och intressenterna information och möjligheter att påverka beslutet. Dessa 

båda skiil - helhetssyn på liimplighetsfrägan och intressenternas inflytan

de - anser jag tala för att ett detaljplanckrav införs i PUL. 

Man kan också uttrycka detaljplanens uppgifter på s[1 siitt att planen är 

avsedd att ge den helht:tsbcdömning av miljön som behövs för ställningsta

gande till olika ärenden om lov inom området. Planen avgör också - inom 

givna griinser - omfattningen av samhiilkb kontroll av miljöförändringar 

inom omrädet. I denna mening iir planen ett sätt att rationalisera prövning

en av kommande enskilda ärenden om lov. 

Med de möjligheter som detaljplanen sålunda erbjuder att pävcrka den 

lokala miljön. rationalisera prövningen av lov m. m. ligger det enligt min 

mening i hög grad i kommunens eget intresse att använda detaljplan. 
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Planliiggning iir emellertid en relativt 1ids- LlCh kl~Stnadskriivande pr\)ccs~. 

Den fördiga planen frir ock;,~1 i 1llmiinhet med sig ekonomiska f1ligg<111den 

L)Ch andra skyldighett:r for kommunen. Det iir lhirför inte sj;ilvkbn att 

kommunerna a\· eget intro'e alltid kummer <1tt uppriitta detaljplaner i 

tillriiddig utstriickning. fag ans·~r diirför att det hör införas hcstiimmelsn 

med krav p~I att Jt:taljplan skall antas i vissa situationer. Kraveh efterln

nad hör inte kontrolleras 11eno·ll en statlig priivning utan skiitas genom 

samrild mellan kommunen och liinsstyrelscn. eller i vissa siillsynta fall 

genom planförehiggande som ja;~ iherkommer till !avsnitt 16.4). 

8 .:! .:! lk t a(ip/11111'kr111·1'1.1· 111f(m1111i11g 

Mi11 fiir.1/ag: Prövning av markens Himplighet för behyggclse samt 

reglering av hebyggclsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan 

för 

I. 11." .1a111/ad hehrggd.1e. 

2. nr {'11.\"fllka hv,l'gllwl vap. användning rnr hetydande inverkan pii 

omgivningen dler som skall fiirliigga-; inom cl\ omrädc med stor cftcr

frt1gan p;\ mark för hehygg.elsl'. om tillkomsten av byggnaden inte kan 

prövas i samband med prövning av ansökan om byggkw eller förhands

besked. 

3. ht:fintlig hl'hygf!else som skall fiiriindras eller bo.::varas pt1 sf1dant 

siitt att detta behöver niirman.: regleras i ett ammanhang. 

Detaljplan hehövs inte om tillräcklig reglering har skett genom om

ddeshesLirnmelser. 

Fiirii11dri11J:11r 111· hl'trdd1·1' krii1·1·r i rl'gd dct11(ip/1111 

Till att börja meJ anser jag i likhet med utredningen att detaljplanekravct 

bör h~ivdas för omddcn d~ir en samlad behyggelse eller anl~iggningsverk

samhet av betydelse skall komma till stånd eller underg{1 större föriindring

ar. Här behöver ofta flera av detaljplanens regleringsmöjligheter anviindas. 

När det däremot gäller bedömni;'lgen av vad som iir samlad bebyggelse vill 

jag ge rcmisskritiken riitt. A vgiirande för fr~igan niir detaljplan skall anviin

das biir enligt min mening främst vara: 

.-, omfattningen lKh arten av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till 

det aktuella området 

efterfriigan pil mark för hcbyggclse i omrf1det. dvs. bebyggl'isctryckets 

styrka 

förekomsten av motstridiga markanviindningsintressen inom omr{1det. 

om inte friigorna hiirom har lösts gt:nom områdesbestämmelscr 

ailmiinhetens intresse av vad som skall hiinda i området liksom antalet 

henjrda sakiigare och andra enskilda intressenter 

rcgleringsho.::hov för hebyggelsen som inte har heaktats i övcrsiktsp/;111e11 

eller i omddcshestämmelser 
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anspr<"iken r<·i klH11munens medverkan vid gcnumflirandt·t a\· hehyggel-

fkt iir siili.:des en rad olika lokala forhiillanden som biir tas till utg{t11gs

punkt fiir att a\'göra niir dctaljplandi.ravt::t skall hiivdas. Det ligger i sakens 

natur alt bedömningen ocksa bi.ir innefatta en framtidsaspekt. eftersom 

planliiggningjuq -.yft<tr till att bdrnndla den framtida ltimpliga miljöutform

ningen. 

Stllds/i'imrl'i.11· nC'h hcrnrnlllfr """ krii1·11 derafip/1111 

Aven mindre fi.iriindringar som berör ni<lnga intressenter eller avser 

S:irskilda bevarandeintressen kan behiiva regleras genPm detaljplan. Det iir 

angcWget all kommunerna f:'tr effekti\'a instrument för stadsfi.irnyclscn. 

:'vkd de goda mi\jlighder till rlangenomförande ;\1g:irder som jag senare 

k1immer att llireslä. hi.ir deral_jplanen kunna fa stor anviindning vid stads

förnydsen. Här giiller det vanligen att iindra befintliga stadsplaner eller 

komplettera iildre si1dana med nya bestiirnmelser. 

Intresset for be\'arandefr{igorna har ock~ft ökat. I dessa avseent.len bör 

detaljplanen ge b;tttre möjligheter än i dag att sitt vakt om olika miljövär

den. I en hel del fall kommer det att kriivas att detaljplan antas fi"ir att 

gentemot sakiigarna pii ett likviirdigt siitt kunna hävda s[1dana intressen. 

t. ex. betriiffandc underh;'tfl. Jag vill hiir emellertid peka p~i t.le möjligheter 

som ocksit kPmmer att finnas att bevara miljön genom omri'idcsbcstiim

rnel~er. 

Ko1111111111c11.1· 1111'dt·1·rka11 1·id gcno11(/i'iro11dl' a1· hehvggl'ise krii1·er 1~/ia de

tn(iplan 

Beho\'ef av kommunens medverkan vid genomförandet av hebyggelsen 

har enligt min mening inll: i tillräcklig grad uprmiirksammats av utret.lning

en. För egen del ser jag det som naturligt att kommunerna r~i olika siitt 

engagerar sig vid tillkomsten av bebyggelse och andra anliiggningar. Kom

munen har bl. a. som en ftiljd av skyldigheten all pröva bygglov en viktig 

n\dgivningsfunktion. Kommunen har vidare omfattande uppgifter när det 

giiller service och teknisk försörjning med t. ex. gator. parker. vatten och 

avlopp samt värme. Kommunen bör ocksii enligt min mening tilläggas 

ökade befogenheter när d.:t galler att bestämma liimplighett:n av olika 

administrativa åtgiin.kr. t. ex. fastighetshildning, g.:mensamhctsanlägg

ningar rn;h former för exploateringens genomförande. Detaljplanen bör här 

vara den naturliga heslutsformen. Genomförandet av en aktualiserad be

byggelse kan si"tledcs föruts~ttta kommunens medverkan. något som därför 

ocks:I biir beaktas när behovet av detaljplan skall bedömas. 

l!iin.1v111'11 till gm1111or ko11 kriil·a d1·11i/ipla11 

Detaljpl<in skall allt sil anviindas niir den erbjut.ler de bästa miijlighcterna 

all pri.iva liimpligheten och omfattningen av en exploatering, förnyelse 
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cller ett hcvarandc. Om dctaljplaneliiggning underWts. kan det bl. a. ftt till 

följd att medborgarna och sabgarna undanh[tlls ins} n rn:h inflytande. att 

markiigare G\r osäkrare utgäng~;punkter för byggande och förvaltning. att 

priivningen av klV hlir osäkrare. exempelvis i fri"iga om miljöutformningen. 

samt att gemensamma behov. silsom service. va-forsö~jning. rekreations

möjligheter m. m. inte tår en tillfredsstiillande bevakning. För såviil sak

iigarc och andra intressenter som medborgare i gemen kan det allts(1 finnas 

heaktansviirda intressen av att planHiggning sker. diir situationen sä krii

ver. 

Uppgiften att planlägga för en lämplig samhiillsutveckling hör givetvis 

inte ses i ett sniivt kommunalt perspektiv. Att kravet uppfylls anser jag 

ocksf1 är av stort grannerättsligt intn:sse. Även den aspekten bör innefattas 

i detaljplanckravet utan att det behöver siirskilt lagregleras. 

l.!tfc11·11111i11ge11 a1· Jetu(jplanekru1·et 

Det är uppenbarligen förenat med svårigheter att i griinsfall avgöra om 

en detaljplan måste upprättas eller inte. Detaljplanekravct måste med 

nödvändighet bli allmänt hållet. Innebörden av kravet hör emellertid vara 

att detaljplan skall antas för om;-åden där samlad bebyggelse skall komma 

till sU\nd. Kravet bör också gälla för enstaka byggnad vars användning far 

betydande inverkan på omgivningen eller som skall ligga där efterfrågan på 

mark är stor. I vissa fall bör dock lämplighetsbedömningen av sådana 

enstaka byggnader kunna göra~; i samband med prövningen av bygglov 

eller förhandsbesked. Jag föreslår därför en viss "uppmjukning" av detalj

planckravct i förhållande till vad jag anförde i lagddsn:missen Is. 1031. 

Likas~\ bör krav på detaljplan gälla när befintlig bebyggelse skall förändras 

eller bevaras pf1 sädant sätt att den behöver regleras i ett sammanhang. 

Motsvarande bör gälla även i fråga om idrotts- och fritidsanläggningar 

m.11. åtgärder som fordrar lov. 

I förhällande till lagrådsremissen föres/ar jag vidare den ändringen att 

behovet av kommunal medverl;an vid bebyggelsens genomförande inte 

skall utgöra ett självständigt detaljplanckrav. I denna fråga ansluter jag mig 

således till lagrådets uppfattning: (yttrandet s. :'i I). 

I specialmotiveringen avser jag att bl. a. genom exempel närmare belysa 

dctaljplanekravets tillämpning. 

8.2 .J Kommunen a1·g6r när deltl(i{llan bchii1·s 

Detaljplanekravet är riktat ti~l kommunen. Det blir alltså kommunen 

som - i likhet med vad som r.u gäller - avgör när detaljplan behövs. 

Behovet av detaljplan skall ses mot bakgrund dels av att det förutsätts en 

obligatorisk översiktsplan. vars riktlinjer i betydande utstriickning kan ge 

underlag för liimplighctshedömr;ing av bebyggelse. dels av att översikts

planens riktlinjer kan göras tvi;1gande genom att områdesbestämmelser 

antas. 
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Sllfll jag tidigan: fiirordade (avsnitt 7.11 <.,kall kl,mmunen i översikts

planen hl. a. kunna definiera de oninidcn diir niirman: hestiimmelser f1)r 

rnarkanviindning. byggande m. m. hehövs i form av detaljplan. Niir över

siktsplanen uppriittas eller antas. kan liinsstyrelsen lH.:h de en-,kilda intn.:s

senterna p;IVerka kommunens bedömning av hur dctaljplanekravet skall 

tilliimpas. Om bnsstyrelsen inte iir nöjd med översiktsplanen i detl<l avse

ende. hör det framgii av styrelsens samritdsyttrande till kommunen. Som 

jag senare i.iterkommer till (avsnitt lfl.4) hör PBL innehillla hestiimmclser 

som miijliggiir fiir staten att i vi-,sa fall förcliigga kommunen att uppriitta 

detaljplan. Diirigenom kan en bmplighetsprövning genom detaljplan för att 

trygga riksintressen inom vissa omrt1den enligt NRI. och mellankommunal 

samordning i sista hand :'istadkommas. 

Sakagare och andra intressenter. som anser att detaljplan hehövs inom 

ett visst omriide. kan givetvis begiira att kommunen uppriittar plan. Väljer 

då kommunen att iindft rriiva liimpligheten av hyggnadsprojekt inom omrfi

det vid ansökan om bygglov. kan sakägarna och andra hehöriga intressen

ter överklaga bygglovsbesluten. I förtydligande syfte vill jag - utöver vad 

jag anförde i lagr;1dsremissen Is. 104) - nu tilliigga att överklaganden i 

sädana fall givetvis kan leda till att hygglovsbcslutcn upphi1vs. Niigon rlan 

kan emellertid inte tvingas fram a1~nat än i de sre..:iella fall där regeringen 

kan utförda rlanföreliiggande. Det är naturligt vis ocks{i möjligt att överkla

ga ett beslut om antagande av detaljplan och därvid hiivda att det inte 

hehiivs n<"igon plan. Nf1gra ytterligare sanktions- eller kontrollbesttim

melser för att garantera detaljrlanekravets tilliimpning anser jag inte be

hövs i PBL. Fnigorna om besviir o..:h planföreläggand•: återkommer jag till 

senan: (avsnitt 17.7 resp. 16.4). 

I iivcrensstiimmelse med vad jag anförde i lagri•.dsremisscn tar jag nu 

upp den av utredningen aktualiserade frilgan om kommunen skall kunna 

hindra iitgiirder ~om innehiir lindring av markens anviindning med hänvis

ning till att detaljplaneläggning först mi\stc ske. I de fall diir detaljplan 

enligt vad _jag ny-,s har sagt skall uppriittas finns det ett hehov av den 

sammanviigning av olika krav som detaljplaneliiggning innehiir. I likhet 

med utredningen anser jag att det inte kan komma i friiga att kommunen i 

sådana situationer skall kunna tvingas in i t.:n argumentation om en viss 

behyggelses til1{1tlighet innan en sa;nmanviigning genlim planliiggning har 

hunnit göra5. Om ni·1gon av de tidigare angivna förutsättningarna förelig

ger. h(ir kommunen alltså kunna [1herora behovet av dctaljrlaneliiggning 

som enda skiil fiir avslag. l-öljdfr~1gan om den enskilde i ett s{1dant liige 

skall kunna tvinga kommunen till rlanläggning m~iste gl·ncrdlt sett hesva

ras med nej. Tidrunkten for rlanliiggningen miiste kommunen fritt kunna 

bcstiimma. 
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8.3 Detaljplanens innehåll och redoYisning 

8.3. I f)l'tt1!ipla11e11s c1hligatori.1ka i111l(·/11J/I 

Min Jiirslug: I varje 1.ktaljplan skall de olika omri1dcnas huvudiindami\I i 
anges. dvs. allmiinna platser. kvartersmark och vatlcnomrilden. Kom

munen skall normalt vara huvudman för gator m:h andra allmiinna 

platser. I planen skall anges utformningen och anviindningen av dessa. 

För kvartersmarken skall ock~.:1 användningssättel anges. I planen skall 

skall bestämmas en genumförandetid pii .'i- 15 ~!r. 

F1i oh/igMoriska ht'stii111111d.1"1'r. 111e11 1·ida miUlighcttT till reglering 

I likhet med utredningen anser jag att det i PBL bör finnas bcst:immelser 

som anger dels vissa grundliiggande krav p{1 vad en detaljplan alltid skall 

inneh[1lla. dels de förh[tllanden sum därutöver.filr regleras i en detaljplan. 

Vid avviigningen mellan vilka bcstiimmclser som alltid m;iste uppfyllas och 

vilka som frivilligt kan tilliimpas är det friimst två aspekter som spelar in. 

Om man vill uppni\ det resultatet alt detaljplanerna i hela landet skall vara 

jiimförbara och likartade. mftsle de bestiimmelser som n.:glerar det frivilliga 

innehållet vara fil. Om man däremot lägger större vikt vid detaljplanens 

anviindning för en miingd olikartade planeringsuppgifter. bör kretsen av 

frivilliga hestiimmelser vara stor. I båda folien milstc detaljplanen ha ett 

viss I minsta tillåtna innehåll för att man skall kunna tillägga den riillsverk

ningar ockst1 for enskilda. 

Överviigande skiil talar enligt min mening för alt de ohligaloriska be

sliimmeberna hör vara ffi och att det bör finnas relativt vida möjligheter att 

anv~inda ~iidana besliimmclser som behövs för en niirmarc reglering i 

skilda situationer. Därmed hör detaljplanen kunna fylla kraven pi1 miingsi

dighet och funktionsanpassning. vilket jag anser viktigt. Likas:! ger en 

~ädan uppbyggnad möjlighet for kommuner med skilda planeringsamhi

tioner all utforma detaljplanerna med hiinsyn till de aktuella plancringssi

tuationerna. 

Kommunen kan ocks~i inom en viss ram viil.ia vilka fr~tgor man önskar 

lösa p~1 dctaljplanesladiel och vilka man anser hör h~lllas öppna for sliill

ningstagandc i samband med prövningen av lov. Denna valfrihet är viktig 

eftersom kunskapen om de pro_1d:1 som detaljplanen skall reglera varierar 

beroende p[i arten av den planerade markanvändningen och hur niira 

f1)res1ilende ett genomförande iir. Valfriheten medger o.:kså för kommunen 

en viss anpassning till de resurser man fiirfogar över för planliiggn;ng resp. 

pri)vning av lov. Bcstiimmclserna i PBL bör allt sil enligt min uppfallning 

utformas sfi atl detaljplanen fyller de här beskrivna kraven p{1 anpasshar

hel. 

Jag anser vidare all detaljplanen hör ge större möjligheter iin d<igens 
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stad~- och byggnad.,,rl.incr att styra den yttre miljön-, utformning liksom 

ingrerr i markskiktet och undcrmarkcn. Detta kan ibland leda till att riitt 

dcLtljcrade rlaner behö\·s i situatinm:r som i dag inte kan regleras med 

detaljplan. Samtidigt ,·ill jag emellertid understryka att di:tia inte far leda 

till generdlt wtt mer komplicerade planer i ordiniira situati1iner. Reglering

en-, omfattning hör inte.: vara större och detaljering~graden blir inte vara 

hiign: iin vad som hchi.ivs i V<11:ie enskilt fall. 

A111·ii11t!11i11gc11 <Il' o/i/.;u 1JJlll'llil1•11 hiir o/l!id rt'glcrus i dt'lili/jJ/011 

Niir jag nu g;°1r in pii de obligatoriska kraven p<t detal.irlanens innehilll vill 

jag bl\tja m.:d redovisningen av markens anviindning. Det iir av grundliig

gamk betydelse att detaljplanen klart anger inte.: bara de iindamiil for vilka 

olika ornr{1den skall anviindas utan ockst1 griinserna för omr[1dcna. Det 

innehfa till att hlitja med att det måste framgii om ett visst omrfalc utgör 

11//111ii11 plu1.1· som iir disponibel for allmänheten eller /.. 1·ar1crs11111r/.; som 

markiigaren i princip nlder iivcr eller 1·011c110111n/d,·. N;igot mer utvet:klat 

skall dessa tre huvudkategorier enligt min mening omfatta följande: 

111urk .f/ir 11/1111ii1111a 1Jf111scr. siisom gatLlf. torg. viigar. parker och grön

omr;iden 

huna.rnwrk som hl. a. innefattar dels omr{iden för enskilt bebyggande 

tich för allmiint iindam~tl. dels dagens specialomrilden utom viigmark och 

vattenomriiden. t. ex. omriklen för jiirnviigs-. luft- och sjötrafik. idrotts

od1 fritidsanliiggningar. begravningsplatser samt skydds- och siikcrhets

omriiden 

1·111f('!10111nld<'11. t. ex. hamn, badplats. 

Inom dessa tre huvudkategorier hör en ytterligare spet:ificcring av mark

anviindningen kunna göras med stöd av PBL. Jag {iterkommer i specialmo

tiveringen till detta (5 br. :i~). For kvartersmarken hör dock giilla som ett 

minimikrav att anviindningssiittct framg~ir. 

Uugc11.1· specia/0111nid1·11 /Jiir 1111,:ii 

Vad jag nu har förordat inneb~ir att jag i stL1rt ansluter mig till utredning

ens förslag att kategorierna hyggnadskvarter LlCh specialomriiden skall 

sammanföras under betet:kningcn kvartcrsrnark. Motiv<:n till detta iir dels 

att de skillnader ~om tidigare har funnits mellan dessa kategorier i stor 

utstrtickning inte liingre g:iller. dels att medborgarinnytandet gör sig lika 

starkt giillande flir spet:ialomddena vars utformning d:irför hör redovisas 

tydligt. Efters11m förslaget ogillats av en del remissinstanser. vill jag n[1got 

k1rn1mentera detta. 

En skillnad i dag mellan specialomriiden och byggnadskvarter i bygg

nadslagen av~er planens dcto(i<'ri11g.1gmd od1 bebyggelseregleringen. Sre

cialomriidena iir inte avsedda for bebyggelse och ges därför inte nf1gra 

byggnadsreglerande best:imml'lser. Dagens trafikanhiggningar rymmer 

emellertid en hel del byggnader för skilda iindamiil. Det gör L1cks{1 rekrea-
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ti<ins- och idrotts1Hnr:-1den. I likhet med utredningen anser ja!,! att srccial

omr;-idena i detta uvseende nu bör _iiimstlillas med byggnadskvartcr ,1ch 

kunna fi_irscs med hestiimmclse;- s,1m reglerar utformning och utförande a\ 

hyggnader oi..:h andra anliiggnin;;ar inom si"idana omri!Jen. 

Ln annan skillnad har tidigan: giillt i11hi.l"l'11/i-ili-:a11. Att ett srecialomriide 

angö fiir t. ex. frafikanliiggning med annan huvudman iin kommunen med

fiir inte skyldighet for kommum:n att efter stadsplanens faststiilil.:1-.e kisa in 

marken. Hestiimmclsen hindrar byggnadsniirnnden att ge lov till i-\tgiirder 

snm försvilrar omr~dets anviinclning för avse Il iindam{tl. Vidare intriider en 

lö-,enriitt fiir att genomföra anL:iggningen. S;[Jana trafikanUiggningar som 

ligger i anslutning till hehyggels-~ och niirmare hchl.iver regleras i stadsplan 

hruk;1r som regel utredas lKh diskutera~ med sakiigarna i annan ordning. 

innan stadsplan for omr;'1det antas. Vanligen föreligger ocks;i avtal om riitt 

till erfordnliga markförvlirv. Ett vägföretag i statlig n:gi lir ofta förbnett 

genom s[iviil en lnkaliseringsutredning som en a:-betsplan enligt viiglagen. 

Omriiden för hamn. jiirnviigstralik och flygfält iir ock5ii s{idana ~om utreds 

i annan ordning och diir fnlgan om riitt till markli.lsen enligt stadsplan inte 

har n[ig11n större betydelse. Sp.:cialomriidena skiljer sig alllsii inre i dclla 

avseende fr:in kvartersmark för allmlint iindamiil. N{tgon skillnad mellan 

kvartersmark och specialomriidc behöver inte heller a\' detta skäl uppriill

hiillas. 

Byggnadskvarter nch spccialomr;\dc utgör ski\da_ti1stighetsrii11slig11 be

grepp. varvid hyggnadskvarter förutsiitts bli tomtindelat inn;1n det byggs. I 

rraxis sker dock numera fastighersbildningcn inom byggnadskvarter n:is

l<tn regclmiissigt utan t(>mtindelning enligt hyggnad>.lagen. Niir det giiller 

fastighctsn::gistrcringcn finns emellertid vissa skillnader. Jag anser emel

lertid inte dessa vara av siidan art att det enbart av det skiilet iir befogat att 

heh;illa en iihkillnad mellan byggnadskvarter och specialomri1dc. 

Jag ansluter mig alltsii i stort till utredningens frirslag i detta avseende. 

Pit en punkt vill jag dock förcslii ett förtydligande. och det giiller v:igmark 

och friytor som ~köts av staten eller enskild viigh[1llarc. Siidan mark biir i 

detaljplan red,wisas som mark t'ör allmiin plah. Jag {1terkommer till detta 

niir jag behandlar bestiimmclserna om inlösen av mark (avsnitt 10 . .'l. Det 

sagda innebiir att andra lrafikomr[iden, t. ex. hamnomrfiden. jiirnvitgsnm

ri"ilkn. terminaler och tlygplatser. som omfattas av detaljplan. s;i lirngt som 

mL~jligt bör redovisas med samma dctaljeringsgrad som omritden för be-

1--yggelsc. 

\'u/l<'llOll1rild1'11 skall unges siirs/..i/1 

I specialomrc'tden enligt byggnadslagcn ing<'tr ocb~i vattenomriiden. Om 

ett omdtdc avsi"itts som vattenonrnide i stads- eller byggnadsplan. innebiir 

det att omr!idet skall behi1llas som vattenomr~ide. Vissa bcstiimmclscr om 

tilltitcn utfyllnad och riitt att ii':erbygga vattnet med bryggor m. m. kan 
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l1<:ks:'1 meddelas. Verkan av ett <1dant specialomri1de i '>tadsplan iir i stort 

sett att andra störande ingrepp i vatteiwmradet inte tiWits. 

l1lllrn vatte1wmr:idena sker i dag l'tl . .;tarkl likat utnyttjande som hl. a. tar 

sig ul!ryck i f:hta anordningar i l.llika former för att nyttja marina produk

tionsresurser och tiikter. ~ .. k. vattenhruk . .lag har tidigare i allmiinna 

(irdalag heri!rt vattenfr;igornas hchandling i PBL 1avsni1t 5.4.21. Vattenom

r:ldena hilr som jag nyss flirordade utgöra en siirskild omr;ideskategori i 

dl'laljplaneornri1den. SLilcn iir dels de mer kompli1.:erade tillst{111d-;fr{1gorna 

som ofta kriin:r duhhc.:lprövning. dels den annorlunda fastigh..:tsriittsliga 

status som vattcnomn\dena har och dc.:ls att det;djplane!h effekter m[iste 

bli ;mnorlunda hl. a. i rr:1ga om genomförandemedlen. 

Jaµ kommer senan: att filreslii att det skall införas skyldighet all söka 

bygglov for hl. a. idrotts- l>Ch fritidsanliiggningar. hilthamnar. tnrn och 

vissa vindkraftv..:rk. D..:tta stiiller ocksii krav p~i att siidana anliiggningar 

skall kunna regleras i detaljplan. Det kan µivetvis giilla s[1viil den fysiska 

utformningen som skyddsomr?1dcn för sådana anliiggningar beHigna i vat

ten. Detaljplanen hör i dessa avst:enden reglera vattcnnmrådets liimpliga 

andndning och diirmed hindra fttgiirder som strid..:r mot avsedd anviind

ning. Vid tillst{111dsprövning till olika f1tg~irder enligt vattenlagen bör sjiilv

follet vtterligare krav 01.:h villkor kunna -;tiillas för {1tgiirder som i och för 

sig iir förenliga med detaljplanen. Jag iiterkommcr senare till frf1gan om 

s:'idan dubbelprilvning I avsnitt 21 ). Klart st;\r emellertid att vattenomr{1den 

av nyss angivna skiil bör redovisas siirskilt i detaljplaner enligt PBL. 

Dcta(i11'1111c'r skall /111 en hestii111111d.11· 0111 g1·110111fiira11clctid 

Av min tidigare red1)görehe för reformhehLwet tavsnitt 3.3l framgick att 

principen om tidshegriinsad exploateringsriitt i detaljplan ing{ir bland de 

mest angeliigna fiir~lagen i PBL. De viktigaste skiilen till utredningens 

fiirslag till principen med genomförandetid iir i korthet följande (s. 191, 201 

llCh )45 ffl. 

Planliig.gning av mark har skdt sedan Hlng tid tillbaka pi\ grundval av den 

lag•aiftning som gililt vid skilda tider. Ett genomgilende drag i planerna har 

varit att precisera markägarnas riittighetcr att utnyttja marken för hebyg

gclse m. m. Dessa rtittigheter har r..:presenterat ekonomiska viirden. vilkas 

utnyttjande i stor utstriickning har styrts av marknadsekonomiska förhål

landen. l\fanga rättigheter har utnyttjats. men det finns lKks:i m[111ga äldre 

planer som genom ~amhiilbutvecklingcn blivit otidsenliga eller diir förut

siittningar alt genomfora planen av andra skiil saknas. Pii detta siitt har det 

successivt tillkommit en miingd byggriitter. som nu i m[1ng;1 fall iir Lirealis

tiska eller i v:1rt fall inte fiirenliga med en liimplig samhiillsutveckling. 

I om räden med hehyggelsetry1.:k har s~idana oliimpliga planer t. o. m. 

utgjort ett hot m1H samhiillsut vecklingen och den befintliga miljön. Ling

v;iriga byggnadsforbud har d~1 r..:sult..:rat i förslumning och L)klara förhiillan

den för fastighetsägarna. P[i detta sätt har planläggning för iildre tiders 
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bd10\· kommit all blockera möjligheterna till dl for;inderligt lKh progres

si\'I samhiillsbyggandc. Ctredningens slutsats av sin anafy-; iir att ri1tten till 

iindrad markam<indning i detal,iplan m:'l.;,te \'ar:1 k,ipplad till att det finn-; 

miijligheter att genomfiira pl:m~n. Medgiven exploatcringsriilt i plan hiir 

siilcdes tidshegriins~1s genom en bestiimmclse Llfll gen,Hnfllrandetid. Efter 

den tiden skall planen fortsiitt:'. att gälla rm:n kunna omprö\·as fonthiill

ningsliist i s;idana dclar diir der1 inll' blivit genomförd. utan att c.ktta -.kall 

grunda n~igon riitt till ersiittning för fastighehiigarna. 

Försbget om gen,imförandetid till<ityrks a\' !lertakt remissinstanser. 

'.'J:igra anser emdlenid att försk:get iir filr svagt som piitryckningsmedel för 

plangenomförandet. och andra efterlyser en starkare ställning for samhiil

kt efter genomforamktidens slut. El! fåtal remissinstanser avstyrker för

slaget bl. a. pii grund av befarac.e riittsförluster for fastighetsiigarna. 

Den kritik som riktats mot förslaget grundar sig till en del p;·1 det flirslag 

av utredningen som innebiir att fastighetsiigaren skall ha riitt att fortsiitta 

och utveckla den p{1gående markanvändningen inom planomr[1det. Som jag 

förut anförde (avsnitt 3.3.1 J kan jag inte ansluta mig till utrec.lnin!,!ens 

förslag p[t c.lenna punkt. Remis;;kritiken torde i allt viisentligt bli tillgodo

sedd med den lösningj<1g i stället har förordat. De riittsförluster som enligt 

vi-;sa remissinstanser kan uppkomma iir knutna till de villkor som skall 

uppfyllas för att fastighetsägaren skall kunna fä genomförandetiden för

liingd. Slutligen menar kritikerna att principen strider mot regeln om lika

hehanc.lling av fastighetsägarna. Den inv~indningen har jag dock sv{irt att 

förstå. Alla fastighctsiigare har enligt förslaget samma riittigheter unc.ler 

genomfiirandetic.len. niimligen :1tt genomföra planen. l.'.nc.ler genomföran

detiden hör planen ha stadga. Alla berörda måste kunna utgå fr;'in att 

planen skall realiseras och kunna anpassa sin egen planering diirefter. 

Däremnt medför ju planen i sig olika riittighder för skilda fastigheter. Den 

som genomfört detaljplanen har fullgjort sin ''överenskommelse" med 

klHnmunen niir planen antogs. Den S\)lll inte har gjnrt det får ta upp en 

förnyad diskussion med kommunen nm miijligheten att hebygga sin fastig

het. Jag har sviirt att betrakta detta som nf1gon rattsförlust. 

Jag ansluter mig i huvudsak 1ill utredningen,; för~lag. Det bör allts:\ ligga 

i kommunens hand att bcstiimma inom vilken tid en ny plan skall \'ara 

genomförd. Niir ~n detaljplan upprättas skall kommunen i en siir~kild 

planbestiimmelse ange den tid - genomförandetiden - inom vilken bygg

lov till de i planen medgivna {itf:iirderna skall -.ökas för att.li1.11igh<'t.1iig11mu 

.\kull hu en gumntiFir af/ plan1~n skall fa genomföras. Gcnomförandetitkn 

skall allts:I bestiimmas i samband med att planen antas. Under genomfö

ranc.letic.len bör planen endast i undantagsfall kunna iindras eller upph;ivas 

mot fastighetsiigarens bestridandc. Efter genomförandetiden skall kom

munen kunna besluta om iinclring eller upphiivandc av planen utan att 

r:ittigheter som har uppkommit genom planen behöver beaktas. Ett skäl till 

att bestämma en genomföranc.lctid är som jag nyss nämnde att detaljplanen 
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hiir· \'ara niira ankn11tcn till det aktuell<t byggandet. .la!! (1terk11rnrner -;nart 

till effekterna av be-,Uimmt:lsen.<1111.gen11rnfiirandetid (a\·snitt X.hl. 

(,"e111•111.f1iru11d1·1ii/,·11 \/.:11// \{lllll.\ 1il/ liig115 och hiig.1/ 15 .ir 

I likhet med utredningen anser _jag det Jjmpligt ~1tt fiire-,kri\<L att genom

fornraktiden skall be'1i1111mas till higst 5 och hiigst l.'i i1r. Den bi1r kunna 

varieras fiir olika omriiden inom en och samma plan. Det hik llCks<t vara 

möjligt att l~ita <iden biir:ja löpa en viss tid efter den tidpunkt d;i planen har 

vunnit laga kraft. Tiden skall avviigas med hiinsyn till förutsiittningarna att 

gen11mfiir<1 planen l1ch iivriga nmstiindigheter som iir av betydelse för 

fr{1gan. En plan för förnyelse av innerstadsfastigheter kan exempelvis 

kriiva en förh<illandevis Jäng genomforandetiJ med hiinsyn till de kompli

kati11ner i fraga lllll faqighetssarnverkan. evakuering. tinansiering. m. m. 

'iLllll vanligtvis uppstilr i st1dana .'>ituationer. Man biir sannolikt oL:ksil ofta 

siitta en ganska lilng genomförandetid för industriomr<'tllen och kanske 

iiven for fritidshusomr<'1den och villaomriiden för enskilt bebyggande. Des

sa omdJen iir niimligen ofta avsedda att tas i anspriik i takt ml!d en osiiker 

dterfriigan. 

Jag aterkommer i specialmotiveringen t.'i kap. 5 ~)med ett mer utförligt 

resonemang 11111 genomförandetid. varvid jag rn:ksii bemöter en del kritiska 

anmiirkningar av /ugrt/dl'I tyttrandet S. 55 ff). 

Som jag strax {1terkl11nmer till biir det vara möjligt att i detaljplan 

bl!stiimma att mark. som inte omedelbart behöver tas i anspriik flir sitt 

avsedda iindam<il. tillfalligt fi:ir anviindas till niigot annat. s;idan tillfollig 

markanv;indning f;1r naturligtvis inte hindra att planen genomförs med sitt 

angivna slutliga iindam;il. I siidana planer där tillfällig markanvändning 

medges bör diirför planen alltid reglera den tid under vilken Jen tillfälliga 

an\'iinJningen far piigit. 

/110111 cle111(ip/1111 .1/.:0// J.:01111111111c•11 1111.1·1·11ra .fi'ir ge110111f(ira11d1·1 m· gator och 

1111dr11 ul/111ii1111u 11/11/.l'er 0111 inte a1111ot hestii111s i p/a11l'11 

En detal_iplans genomförande itr beroende av 'iamvcrkan mellan m{rnga 

intressenter. Det iir diirför viktigt att genomförandefrilgorna behandlas 

noggrant och p[1 ett samlat siitt . .lag kommer senctre (avsnitt 10.~l att 

redil\'isa mina förslag i detta avseende. Pii niigra punkter iiterverkar dessa 

förslag pil detaljplanen-, ohligatoriska inneh~tll. De viktigaste iir följande. 

En av skillnaderna mellan stadsplan och byggnadsplan iir ansvaret för 

gerlllmförande och underh~1ll av gator. viigar och andra allmiinna platser. I 

o;tad~plan vilar d.:tta ansvar pii kommunen. 1 byggnadsplan ankommer det 

pi1 fastighctsiigarna. Valet av planform avgör d;irför denna uppgiftsfiirdcl

ning. Utredningen har föreslagit att huvudmannaskapet för allmiinna 

platser skall tas upp som en obligatorisk bestämmelse i varje detaljplan. 

Det iir snm jag ser det en mer naturlig utgångspunkt att förutsätta att 

kommunen tar detta ansvar vid genomförandet av detaljplaner. Jag före-
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slilr diirl.i.ir en hestiimmclsc ... om inncbiir att kommunen i dl.!l;djplaner miiste 

;,ngc lllll kommunen inte avser att \'ara huvudman for gator nch andra 

allmiinna platser. I siidana fall hör det av den genlll111i:irandebcskrivning. 

som jag senare !avsnitt 10.2) kommer att föresli1 skall fogas till planen. 

l'ramgii vem som skall ha huvudmanna..,kapet. 

l\.o..,tnaderna för <1tt anhigga gator och andra allmiinna platser skall i 

princip biira.., av dem Sllm har nytta av dessa. dvs. fa..,tighctsiigarna innm 

Pmrr1det. fastighetsiigarna hör diirfor i samband med planutfnrmningen f:t 

klart fi.ir sig vilken utformning lKh anviindning som gator och andra all

m<'inna platser avses ft1. Avcn ddta bör allt-;{i vara en obligatorisk bcstiim

melse i detaljplanen. 

8.3 .:! Fi"il'i//ig(/ r1'g/l'ri11g.1·111iijlighc1l'/' i di'l!l/it1l!111 

Mi11.!i'ir.1/i1g: Detaljplanens tilhmpningsomrfidc vidgas sf1 all iiven and

ra inslag i miljön iin byggnader· kan regleras. t. C\. idrotts- och rekrea

tionsanltiggningar. parkeringar och anliiggningar under mark. Skyldig

heten att siika lov kan ökas eller minskas genom planhestiimmel..,er. Fiir 

bebyggelse med siirskilt he\arandeviirdc kan skyddsbestiimmeber 

meddelas. Aven viktigare inslag i den offen'.liga miljön kan regleras. 

Ombyggnadsstandard kan varieras med hiinsyn till hyggnadernas eller 

omri'1dets förutsiittningar. 

S/..rldighe101 illf .1ii/..t1 hrgg/111·. 11wr/.:.lo\' eller rii·11i11gs/01· 

I överen-;stiimmebe med utredningsförslaget anser jag ;1tt skyldigheten 

att siik<i lov hiir kunna hcgriinsas eller vidgas genom bcstiimmcl..,cr i 

dctaljrlan. Det innch;ir I. C\. elit bygglovsplikt skall kunna int'ilra' flir 

underfoills;Hgiirder p;°1 byggnader inom kulturhi\loriskt eller milji.imii-;sigt 

siirskil: viirdefulla omrilden. Bcstiimmel~er skall ocks{i kunna meddelas 

nm cttl vissa ;\tgiirder inte behöver lo\. t. e.\. uppförande o.:h lindring av 

enklare fritidshus l1ch kolonisnrgor som följer detal.iplanens hesliimmelser. 

iindringar av befintliga industrihyggnader. rivning av byggnader samt 

schaktning och fyllning. 

H.1·t:.i.:riit1e11 t><"h hl'hvggd1('/lli/iii11.1 111/i1r11111i11g 

Detaljplanens be..,tiimrnelser hiir kunna preciseras i en rad olika avseen

den. Ett av de viktiga..,te iir enlip.t min uppfattning Liyggriittens omfattning. 

Det r:ider ocb{i stor enighet bland remis-;instanserna pii den punkten. 

Avcn tilliitcn hyggriitt under mark mciste kunna regleras. 

I forh~illande till giillande riitt finns det enligt min mening anledning att 

utiika regleringsmiijlighelcrna ni1got. Stad-,plancns byggnitl har hit1ilb va

rit en yttre ram in11m vilken fastighct<igaren kan utforma sitt projekt. Av 

nlik;i ..,kiil iir det inte alltid lönsamma..,! att utnyttja hela den medgivna 
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byggriittcn. Det föreklimmer t. ex. att man bygger t viivilnings radhus i 

mycket centrala tittortsliigen dili· stadsrlanen medger hi1de tre och fyra 

viiningar. Att utförda tvingande bestiimmelser iir i g~illande riitt möjligt 

bara i mycket speciella fall och dii av estetiska skäl. Denna möjlighet bör 

enligt min mening nu vidgas. 

Inom ramen för arbetet med stadsförnyelscn finns en rad olika motiv för 

att införa bestiimmelsa i det nu berörda avseendet. Ett viktigt skäl är 

behovet att hushillla med markresurserna. vilket leder till krav på att man 

verkligen utnyttjar de omriiden effektivt som har förutsiittningar att ta 

emot ny exploatering. Av bl. a. dessa skäl bör det vara möjligt att införa 

bestiimmelser i detaljplan som anger i vilken minsta omfattning marken får 

bebyggas. Sådana bestämmelser bör kunna införas om det finns särskilda 

skiil med hänsyn till bostadsförs1:irjningen eller till miljön. 

I likhet med utredningen anser jag det viktigt att i detaljplan ocks[1 skall 

kunna tas in bestämmelser om liimplig lägenhetssammansättning. 

P~i samma siitt som kan ske i dag bör detaljplan enligt PBL vidare kunna 

innehtilla de bestämmelser som behövs om byggnadernas läge. byggnads

siitt. utformning och utförande. Detta bör ocksil gälla andra anläggningar 

iin byggnader. PBL hör med andra ord inneh[illa bestämmdser av samma 

innebörd som delar av I~ och 13 ~* byggnadsstadgan. Den praxis som 

utbildat sig i de nu berörda avseendena fungerar i stort sett bra och bör 

med en del justeringar. som jag strax äterkommer till. föras vidare i PBL. 

,\Ji/ji1- och cncrg(fi·ägor s111111 omh1",l~g1111dssta11darJ 

Till de tekniska bestiimmelser om byggnader som det har blivit alltmer 

angcliiget att kunna behandla på ett samlat siitt i detaljplan hör de som 

berör tillgiingligheten. viirmeforsörjningen oeh undermarkskonstruktio

nerna. Enligt min uppfattning är detta frägor som kriiver ökad urpmiirk

~amhet vid planläggningen och som dessutom kan väntas ha aktualitet 

under en längre tid framöver. Av dessa skäl bör i PBL tas in bestämmelser 

om att man i detaljplan kan behandla hur kravet p{1 energili:irsörjning skall 

tillgodoses och hur man skall förebygga risker for geotekniska och hydro

logiska oliigenhetcr för omgivningen. Hur kravet på tillgänglighet skall 

uppfyllas med hänsyn till terrängförutsättningar och bebyggelsens art ~ir 

oekså sädant som lämpligen kan behandlas i detaljplanen. 

Stadsförnyelsearbetet kommer att beröra m~lnga olika typer av områ

den. byggda med olika tiders sed i fr<'iga om yttre miljö och byggnadsstan

darcl. Som jag skall redovisa senare (avsnitt 11.2.1 l bör det vara möjligt att 

i vis-;a avseenden anpassa de krav som skall ställas pil ombyggnader till de 

berörda byggnadernas förutsättningar och till egenskaperna hos andra 

liknande byggnader inom omrildet. I likhet med vad jag senare kommer att 

fiire.~lii beträtfonde omriidesbestämmelserna !avsnitt 8.8.~l bör ombygg

nadsstandardcn i s{1dana fall kunna regleras i detaljplan. 

6 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I 
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ll1'.1fiim111i'lser.fi'ir a11 he1·ara hc1).1',i:Rd.H·111i/jiier 

Utredningen har föreslagit hestiimmclser (5 kap. 14 ~)som avser att ge 

J.;,inmrnnerna möjlighet att !!Cnom p'anbcslut införa skyddshestiimmelscr 

fiir historiskt. kulturhistoriskt. miljömiissigt eller friin konstnärlig syn

punkt viirJefulla byggnader eller hebyggelscmilji>cr. A vsik1cn med försla

!!d iir att kommunerna skall kunna skydda "'lokala byggnadsminnen"' p~i 

likartade grunder som slaten h.n göra enligt lagen om hyggnadsminncn. 

Förslaget i denna del innebiir vidare att fastighetsägare under vissa förut

siittningar skall ha rätt till ersättning för skada till följd av ~iidana skydds

hestämmclser. 

Remissinstanscrna har i stort sett godtagit syftet med utredningens för

slag. Jag återkommer med förslag angående särskilt värdefulla hyggnader 

o..:h bd1yggelsemilji.ier (avsnitt I I.::!.:! och 3 kap. I:!~). 

Många kommuner har med stöd av behyggelseinventeringar. s. k. kullllr

minnc~vånhprogram och fastighetsckonomiska utredningar. engagerat sig 

i hevarandefr[1gor. Utredningarna hedrivs i former som viil ansluter till 

förfarandet vid planläggning. Pi1 detta sätt har man i nära kontakt med 

fastighetsägare och andra berörd;1 konkretiserat tillämpningen av 3~ ~ 

hyggnadsstadgan. Enligt min uppfattning är det angeliiget att dessa strä

vanden kan föras vidare med slöd av PBL:s bestämmelser. 

I första hand bör frågorna kun~1a behandlas i översikt~planen. En detalj

plan hör bl. a. kunna reglera be~yggelsens utformning och underhåll. och 

inneh;llla bestiimmclser om skyldighet att söka lov för åtgärder som rör 

byggnaders yttre och deras anpassning till miljön. Det bör emellertid också 

vara möjligt att utfärda bindande bestämmelser i detaljplan för särskilt 

viirddulla hyggnader och bebyggelsemiljöer 13 kap. 12 * l. SkyddsbesUim

melser av detta slag bör utformas efter förebild av beslut om hyggnads

minnesfiirklaring. Ett rivningsforbud bör alltst1 automatiskt följa av 

skyddsbestiimmclserna och de~sutom bör dessa kunna innehålla bestiim

melser om byggnaders utformning och underhåll. De ersiittningsbcstäm

mt:lser som bör knytas till skyddsbcstämmelser av detta slag återkommer 

jag till (avsnitt 18.::!.2). 

/k al/111ii111w ege11s/.:.aps/.:.ra1·e11 gäller oc/.:.s<I mark får all111ii11 plats 

Som jag närmare skall utveckla senare (specialmotiveringen till 3 kap. 

18 *) föresliir jag att vissa krav skall gälla i frt1ga om mark för allmän plats. 

Bland dessa krav kan jag hiir nämna hiinsynen till stads- eller landskapsbil

dcn och till natur- och kulturviirdena pii platsen. Ett annat krav är tillgiing

lighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförm~1ga. 

På den här punkten ansluter jag mig till de remissinstanser som anser det 

vara en brist i utredningsförslaget att den kollektiva miljön lämnas i stort 

sett ut<1n krav på utformning m. m. Jag föreslår alltsii att den fysiska 

utformningen av det offentliga rummet skall kunna reglera~ genom bestäm

melser i detaljplan. varvid de nys~; berörda kraven skall läggas till grund för 
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hesUmmdserna. Däremot anser jag inte. som en del rcmissinstanser tycks 

förorda, att efterlevnaden av bestämmelserna behii\·er kontrolleras genom 

tillstilndsprövning. Oftast är det ju kommunen sjiilv som iir huvudman för 

allmiinna plat<;cr. Jag anser inte heller alt denna typ av reglering skall bli 

nilgot ordinarie inslag i detaljplanerna. Regleringsbehov torde uppkomma 

friimst i cl.!ntrala stadsområdcn som trafiksaneras och där det sker en 

omfattande omvandling av marken för allmänna platser. Även i bevaran

deområden kan det finnas behov att uppställa vissa krav pil allmänna 

platser. Jag föresliir alltså att bestämmelser skall kunna meddelas i detalj

plan om utformning. utförande och anviindningssätt i friiga om gator. 

parker m:h andra allmänna platser. 

1'11rkai11gspf11tser och l'cgetation 

Parkering utgör regelmässigt ett viktigt inslag i planarbetet. Biluppställ

ningsplatser är ytkriivande och har belydelse för 1illgiinglighel. säkerhet 

och miljön i bebyggclseomradena. I stadsförnyelsearbetet utgör parke

ringsfrågorna clt viktigt inslag. För att dessa frågor skall kunna behandlas 

planmässig! kommer jag senare alt föreslå bygglovsplikt för att ta i anspråk 

mark för parkeringsplalser (avsnitt 12.1.3) samt möjligheter att ställa krav 

på fastighetsägarna när det gäller parkeringsmöjligheterna i den befintliga 

bebyggelsen. Detaljplanen bör behandla bebyggelsemiljön som helhet och 

på ett integrerat sätt. Därför anser jag att bestämmelser i detaljplan skall 

kunna behandla utformningen av den yttre miljön även när det gäller 

parkeringsplatser. 

I likhet med utredningen anser jag också att det skall vara möjligt att 

meddela bestämmelser om schaktning. fyllning, trädfällning och skogs

plantering. Det bör dfi också vara möjligt att bl. a. utfärda bestämmelser 

som avser att skydda viss värdefull vegetation. 

Til(fi'illig 111ar/..I1111 ·ä11d11ing kan tillåtas i plan 

Vid planläggning kan aktualiteten variera för planens genomförande 1 

olika delar. Mycket vanligt iir att ett område utgör ett reservat för någon 

framtida trafikanläggning eller något annat allmänt ändamål. Sådana delar 

av samhällets struktur mfiste planläggas så långt i förväg, att det kan ta 

bådt:: 10 och ~O år innan verkställigheten aktualiseras. Under mellantiden 

mftste marken användas på något meningsfullt sätt. Det kan t. ex. vara 

lämpligt att anliigga en boll plan eller uppföra en mindre byggnad. Dagens 

provisoriska hyggnadslov kan lämnas bara för tre år, vart::fter de förlängs 

mer eller mindre rutinmässigt. Utredningen har fört::slagit att i detaljplan 

skall kunna tas in bestämmelser om tillfällig markanvändning i dessa fall. 

Jag ställer mig - i likhet med flera remissinstanser - bakom förslaget att 

en s~idan reglcringsmöjlighet öppnas i PBL. 
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Sk\'dds1>111räde11 1>c·h 1>111gi1·11i11g:.h_\'.f.;ic11 

De omgivning,hygieni-,ka frägorna har ri'1 senan: i1r triill i fiirgrunJcn 

(1ekst1 i den praktiska planeringen. Det hiinger bl. a. samman med i\kamk 

störningar lhln olika verksamhe1cr och en generellt selt iikaJ belastning ra 

miljiin i olika avseenden. Den meclicinska kunskaren om dessa f1)rhiillan

dens effekter p:'1 miinniskan ölrnr ocksi\. Det iir givetvis angcliiget att 

samhiilleh styrmeJel för all hindra och mot verka ~törningar i miljön ut

vecklas !lir alt dessa problem skall kunna bemiistras. Lagstiftningen -;om 

reglerar miljö.;;kydd. produktkontroll. arbetarskydd lll'h övriga driftsför

h~lllanden i vid mening har m:ksii utvel'klats pi'\ senare ;ir. 

Den fysiska miljöns utformning kan enligt min mening verksamt bidra till 

att förebygga att omgivningshyg.ieniska problem uprst{ir. Cienom bygglov 

binds markens anviindning för stycket J{rng tid. Lovet rrövas med hiin.syn 

till de omstiindigheter som vid tillfället dder och kan förutses rii den 

aktuella rlatscn. Det är rimligt att ett meddelat lov kan resultera i en miljii 

som har viss varaktighet. lkstiimmelserna i PBL om allmiinna intressen 

bör med andra ord tilliimpas med beaktande av ett fortvarighetstillst{rnd. 

Vid valet av placering för viss« stiirningsbnsliga verksamheter bör det 

cbrför vara möjligt att siikerstiilla viktiga miljöegenskarer i området för 

framtiden. 

Enligt min mening bör PBL ge utrymme för att i detaljplan meddela 

bestiimmelser i detta syfte. Niir det giiller all tillgodose kraven pä brand

skydd eller siikerhet i grannskap1:1 till förwars- och atomrnergianläggning

ar samt trafikanläggningar inneh;iller byggnadslagen bestiimmelser som 

bör överföras till PBL. Dessa är till för att ,;kara skydd och siikahct bl. a. 

vid verksamheter som kan vara störande för omgivningen. 

Vid rlanliiggningen tar detta sig uttryck Jeb i skydds- och siikerhetsom

r~1den runt anläggningarna, dels ; form <IV skyddsanordningar eller plante

ringar. Skydds- l>Ch siikerhetsomrädena fyller sin uppgift friimst genom att 

i besHimmelser för omrt1Jena kan regleras tilliitlighct och teknisk utform

ning av bebyggelse och andra anliiggningar. En sadan reglering anser jag 

skall vara möjlig att åstadkomma genom detaljplan. Likas;i hiir det vara 

möjligt att reservera mark för en.orderliga skyddsanordningar och att reg

lera utformningen av dessa. I de nu berörda avseendena hör alltså de 

möjligheter till reglering som finns redan i dag föras vidare i PHL. 

fag aföer det emellertid befogat att nu vidga dessa regleringsmiijlighcter 

till att omfatta störningar iiven frtin andra typer av verksamheter som kan 

komma all rikta sig mot ett visst omrilde. En detaljplan skall med andra ord 

kunna trygga en lämplig miljö i framtiden för den markanviindning som 

planen tilläter. Det bör s{1ledcs varn möjligt att gennm hestiimmebc i 

detaljplan fi.irena viss angiven markanvandning med bcstiimmelse om 

hiigsta tilbtna viirden fiir <1dan;,, störningar genom luftförorening. buller. 

skakning. lju~ eller annat som rrövas enligt miljöskyddslagen ( 11J60:~!'\7). I 

plam:r bi.ir dii ocksii överviigas behovet av be-.tiimrnel\er för att reglera 
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erfonkrligl skydd'>omri1Je. byggnaJ~td:niskt utföranJc eller skyddsan

ordningar. 

Effekten av en s~1Jan bestiimmelse bör vara dels alt byggnaJsnämnden 

har alt hcakta den \·id sin prövning av lov i grannskapet. dels all konces

sion m. m. inte f[ir meddelas i strid mot hestämmelscn. 

Som fiirut~ältning för att hestämmclser av detta slag skall få tas in i en 

detaljplan anser jag att det skall finnas siirskilda sbl till regleringen. 

S;idana skiil kan vara att detaljplanen avser siirskilt störningskänslig verk

samhet eller att dctaljplaneområdets lokalisering talar for att man pil detta 

siilt hör ange en griin<inivil för den framtida miljöbelastning som i ett visst 

avseende kan tilli'itas för planomrfidet. Det bör emellertid inte komma i 

friiga att för bostad<ihebyggelse eller för vård- och undervisningslokaler 

genom detaljplan meddela liingre gående krav vad gilllcr vägtrafikbuller 

och tlygtrafikbuller än de riktlinjer som riksdagen godkänt (prop. 

1980/81: I 00 bil. 9. TL' 23. rskr 257 och prop. 198 J/82: 98. TU 28. rskr 339). 

Jag förutsiitter ocksii att kommunen genom riktlinjer i översiktsplanen 

beaktar behovet av utvecklingsmöjligheter för trnfikanliiggningar. s;lsom 

vligar. flygplatser och jiirnvägsomrilden. Det ligger i sakens natur att 

. .;ildana samhiillsinvesteringar bör nyttjas pi1 ett li'lngsiktigt siitt. 

B,·.1ri1111111l'lsa 0111 1·i.1.1a l"illkor.fi'ir hyi:g/cJI' 

Enligt gällande hestiimmelser kan som villkor för byggnadslov under 

vissa forutsiittningar föreskrivas atl en viss byggnad skall rivas. byggas om 

eller ändras (58 s 2 mom. BSJ. Dessa möjligheter att villkora ett lov bör i 

PBL utökas till att omfatta även möjligheten att i detaljplan kräva att en 

viss byggnad skall ge> en iindrad användning. 

Hestämmdserna i 110 * byggnad slagen om byggnadsförbucl i avvaktan 

p{1 all viigar. vatten oc.:h avlopp har llrdnats i ett planomriide har också 

karaktiir av villkor för att lov skall fri liimnas. Utredningen har föreslagit att 

hestiimmelser med siidana villkor för lliv skall kunna meddelas i detaljplan. 

Jag ansluter mig till utredningens förslag och anser s;\ledes att PBL hör 

erbjuda denna möjlighet. 

Med tanke pil att gemensamma anläggningar av olika slag sannolikt 

kommer att bli en viktig del av den kollektiva försörjningen i hehyggelse

miljöerna. bör det i detaljplan m:ksil kunna bcstiimmas att ett villkor för lov 

skall vara att siidana anläggningar har kommit till stånd. A ven vissa andra 

villkor bör kunna föreskrivas. Jag ~iterkommer till detta i det följande 

!spec.:ialmotiveringen till 5 kap. 8 ~). 

8.3.3 Urfi1r11111i11g "'' pli111fll111dli11ganlll 

Mifl .fi'ir.1/ug: Planhandlingarna skall utformas sii tydligt all alla under 

-;amriidet och ursUillningcn friren klar uppfattning om vilken reglering 

av hebyggelsemiljön som planen medför. Kravet pii tydlighet skall inte 

hindra att tle\ibel detaljplan i vissa fall kan anviindas. 
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Medhorgari1\fl_\'/<111Je stii/lcr /.;.r(ll' pä tHilighet 

Allmiinhctens intresse för och möjlighekr till delaktighet i planärendena 

iir i stor utstriickning beroende av handlingarnas utförande och informatill

nens innehåll. Ju högre preciseringsgrad planerna får.ju mer begripliga blir 

kon~ekvenserna och desto niirrr.are den enskilde kommer de. I ~amma 

grad ökar benägenheten att delta i planeringsdebattcn. För den enskilde iir 

planläggningen närmast fiire byggandet det skede där intresset att medver

k;i vanligen är starkast. Detaljpl;men måste därför utformas på ett sfidant 

säll att medborgarintlytandet verkligen kan få en reell innebörd, dvs. kan 

göra sig gällande innan förutsättningarna för bebyggelseutformningen i 

praktiken är låsta. 

Bestämmelser som på detta sätt lägger grunden för medborgarinflytan

det hör allts~i som utredningen föreslår tas in i PBL. Bestämmelserna har 

ett pedagogiskt värde och bör syfta till att de handlingar som skall ligga till 

grund för den offentliga behandlingen. nämligen samrådet och utställning

en. blir lättillgängliga och begripliga for mottagaren. En del remissinstan

ser anser att sådana bestämmelse:· kan skapa förvirring, är subjektiva och i 

vissa fall orealistiska eller t. o. m. olämpliga för exempelvis militära anlägg

ningar. Man befarar ocksii att bestämmelserna kan medföra många över

klaganden. 

Remisskritiken anser jag vara överdriven. Trots att gällande bestämmel

ser inte innehåller några krav i detta avseende uppfylls redan i dag i 

betydande utsträckning de krav som jag nu föreslår. Det är emellertid 

angeläget att genom uttryckliga b•!Stämmelser markera vikten av att ambi

tionsnivån i detta avseende inte sjunker. Bestämmelserna bör innehålla ett 

krav på att planhandlingarna. dvs. plankartan och planbestämmelserna, 

utformas så alt det tydligt framgår hur planen reglerar miljön. Ytterligare 

bestämmelser som verkar i samma riktning bör ta upp krav på planheskriv

ning och illustrationsmaterial. 

F/cxihcl detaljplan får w11·iinda.1· restrikti1·1 

Utredningen har föreslagit att de krav på tydlighet, fattbarhet och åskåd

lighet som bör ställas på planer;1a medför att miljöns utformning skall 

anges relativt entydigt och klart i cletaljplam:n. Jag ansluter mig i princip till 

utredningens förslag. Ett flertal remissinstanser har dock påtalat behovet 

av att man vid större nyexploateringar kan behålla systemet med en mer 

schematisk (flexibel) plan som följs av en entreprenadtävling där den 

närmare miljöutformningen ingår som ett viktigt tävlingsmoment. Jag har 

förståelse för dessa synpunkter. Tävlingar av detta slag gynnar kreativitet. 

produktutveckling och priskonkurrens. Jag anser dä1for att möjligheten till 

flexibel plan i vissa avseenden bör finnas kvar. 

En flexibel detaljplan anger områdesgränser och användningen för varje 

område samt en maximal explo1teringsrätt, som emellertid skall vara 

identifierbar för varje enskild fastighet inom området. Planen anger ofta 
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hiig-;ta till;ltna vtmingsantal och om det skall vara sammanbyggda clkr 

fri-.tiiende hus. Fn l~exibd detaljplan som p~1 detta S:itt imgcr ramar fiir 

hyggri1tten behöver enligt min mening inte vara detaljerad i lhiga om 

utformningen av bebyggelsen flir an ett meningsfullt deltagande fdn all

m:inheten iindi'1 skall kunna ske. I ett flertal fall hör det diirför vara möjligt 

att, utan att kravet pil tydlighet åsidosätts, använda flexihd plan iiven 

framdeles. En förutsättning hör därvid vara att hehyggclscns avsedda 

karaktiir framgår av planen. I specialmotiveringen (5 kap. 9 ~I skall jag 

n<lgot utveckla detta. 

Behovet av inflytande för -;akiigare och andra intressenter är delvis 

beroende av hur det aktuella omrfakt ligger i förh[tllande till befintlig 

bebyggelse. Flexibel detaljplan for ett omriklc som gränsar till redan be

byggda områden måste i griinsmnen redovisas med sådan tydlighet att 

grannarna kan bedöma planens konsekvenser. Graden av omgivningspå

verkan avgiir hur hred en sådan griinszon bör vara i de enskilda fallen. För 

tyngre exploatering bör zonen vara något hundratal meter för att garantera 

att grannar för en rimlig insyn i utformningen. Det gäller ocksi\ för störande 

idrotts- och fritidsanläggningar m. m. En flexibel detaljplan med erforderlig 

tydlighet i gränszoncn mot berörda grannar bör ge god trygghet för bygg

herrcns projektering. 

Med del sagda har jag gjort klart att en tlexihel detaljplan inte bör 

anviindas i det enda syftet att säkerstiilla en god planheredskap för mark

anviindning som saknar aktualitet. Det iir enligt min uppfattning också 

olämpligt att använda flexibel detaljplan i samband med stadsförnyelse. 

Miljöföriindringar herör här så många intressenter att detaljplanen så tyd

ligt som möjligt hör återspegla och illustrera de aktuella förtätningsprojek

lt:n. Avcn för något större. samlade projekt pi:i områden som iir helt 

kringgärdade av äldre ht:byggelse torde flexibel detaljplan sällan vara 

lämplig. Möjlighett:n att i vissa fall redovisa byggrätten i detaljplan schc

m<1tiskt bör allhå anviindas restriktivt och endast di\ förhällandena i det 

enskilda fallet medger att sii sker med hänsyn till sakiigarnas och livriga 

intressenters intrt:ssen. 

8.4 Anägningen mellan allmänna och enskilda intressen 

Mirr .fi"irslag: Vid planläggning skall skälig htinsyn tas till befintliga 

forhällanden inom och i anslutning till planomriidet. Hiinsynt:n skall , 

"" .""-" hefiotl;g hehygg,be <om cäd"""' <igood<cöt1'- och f"1;g-1 
hetsforhallanden. 

8.4. I Giillandc rii(( 

Vid sin tillsyn av den kommunala planliiggningen har staten hittills 

kontrollerat all sil.väl allmiinna som enskilda intressen tillbörligen heaktats. 
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Statens kontroll sker i dag under samrf1det och slutligen vid fastst~illelse

prövningen. Ett inslag i denna är alltsä bevakningen av att planernas 

he~tämmclser inte p{1 ett l)acceptabdt sätt inkriiktar p;\ enskilda intressen. 

Genom den statliga fastställelsen fftr alltsil ytterligare en instans möjlighet 

att göra avviigningar mellan det allmännas behov och den enskildes önske

mi\1. när dessa gftr i olika riktning. 

Det utökade krav -;om PBL ställer pil kommunerna all sjalvständigt 

ansvara för planläggningen innefattar givetvis ocks:1 ett mer slutligt ansvar 

för avvtigningen mellan allmiinna och enskilda intressen. Det aktualiserar 

frägan om riithsiikcrhetsaspektcn vid planläggning. 

8 . ./.2 Bew1/.:.11i11gc11 111· enskilda i11!rc.1sc11 ska genom hesriir 

Mitt förslag innebär som jag tidigare nämnt (avsnitt 3.4.3) att den obliga

ll)riska fastställclseprövningen 'il1Jpas. Den prövning som läm.styrelsen i 

vissa fall sjiilvmant skall företa och som i niigon mån ersä11er fastställelsen 

skall i huvudsak avse enbart frågan om en viss plan friin statens synpunkt 

kan gmltas eller inte. Prövningen ger inte nägot utrymme för liinsstyrelsen 

att beakta de enskilda intressena annat iin när det gäller viisentliga hälso

och säkerhetsaspekter. Detta innebiir att de enskilda själva mäste bevaka 

de avvägningar mellan olika intressen som kommunen beslutar om i pla

nerna och att de vid missnöje har att överklaga besluten. Huruvida detta är 

en godtagbar lösning bör bedömas bl. a. mot bakgrund av de verkningar för 

enskilda som detaljplanen avses fä. 

8 . .+.3 Dcra/jp/1111e11.1 riilf.1Tt"rk11i11.1.1ar blir i srorr se(( dl'.lam11111 s11111 Sli1d.1-

r>la11c11s 

I stor utstriickning avses deialjplanen rn samma riittsverkningar som 

st<1dsplanen har i dagens sy~tem. En del av de föreslagna bestämmelserna i 

PBL kan dock sägas ge utökade rältsverkningar. Till en början kan konsta

teras att P13L:s tilliimpningsområde utvidgar den fysiska planeringens upp

gifter en dd. Detta medför emellertid inga principiellt annorlunda riitts

verkningar än vad stadsplanen redan har. Diiremot kan flera iltgiirder iin 

f. n. triiffas av pbnheqämmelser. t. ex. idrotts- och fritidsanliiggningar. 

undermarksbyggande llCh utformningen av mark för allmiin plats. Vidare 

kan detaljplan med be~tiimmelser om bevarande och underh!ill av viirde

fulla byggnader medföra skyldighet för iigarna att vid unde1faill tilliimpa en 

kostnadskriivandc teknik eller anviinda dyra material. För si.1dana och 

liknande fall finns dock kompcn~ationsreglcr. 

Från riillssiikerhetssynpunkt iir det emellertid detaljplanens föreslagna 

expropriativa effekter som kri1vcr sitrskild uppmiirksamhet. De fall diir en 

detaljplan ilberopas snm grund för expropriatilin enligt exprnpriationslagen 

( 1972: 719) behöver inte niirmare kommenteras hiir. efter-;om jag ini<:: avser 

att foresl[i nägon iindring av expnipriation~grunderna. Di1remot skall de

taljplaner - SLHnjag senare redogör för (avsnitt 10.5.1 J -- medföra dels rätt 
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all lösa mark för gator och andra allmiinna platser. dels rätt att efter 

genomförandetiden lösa mark som inte har behyggts i huvudsaklig över

ensstämmelse med detaljplanen .. Den sist n;imnda liisningsriitten saknar 

en direkt motsvarighet i dagens lagstiftning. 

Ett annat nytt inslag som hör beaktas i detta sammanhang iir de effekter 

som följer av det förslag till lag om exploateringssamverkan. som jag 

senare {itcrkommcr till. Detaljplaner som skall genomföras i exploatcrings

samverkan ffir nämligen expropriativa effekter för fastighetsiigarc som inte 

skall delta i samverkansforetaget. Deltagande i samverkan är visserligen 

frivilligt. men de fastighetsägare inom planområdet som avböjer deltagan

de kan bli utsatta för inlösen frän de deltagande fastighetsiigarnas sida. 

Inlösen kan t. ex. avse mark som enligt planen för användas för enskilt 

bebyggande. men när löseskillingen för marken bestäms skall hänsyn inte 

tas till den inverkan som planen kan ha haft på markens värde. 

Dessa förhållanden ställer naturligtvis krav på att kommunen utformar 

detaljplanen så att minsta möjliga olägenheter uppkommer för fastighets

ägare som inte skall delta i samverkan. Det stiiller också krav på att dessa 

fastighetsägare blir uppmärksammade på de konsekvenser planen kan ha 

för dem. Jag [1terkommer till detta i specialmotiveringen 16kap. I*>· Av

viigningar av detta slag är emellertid inte ni!got principiellt nytt för kommu

nerna. eftersom dagens detaljplaner också har vissa expropriativa effekter. 

Till bilden hör ocksf1 att PBL skall innehålla ett flertal bestämmelser som 

har till syfte att fördjupa kontakterna under planarbetet och medverka till 

att eventuella olägenheter av planen blir så smt1 som möjligt och till att 

planförslagets avsedda reglering och effekter i olika avseenden blir tydliga. 

Jag tänker främst på bestämmelserna om samråd. p\anhandlingarnas tyd

lighet och att det skall finnas en särskild genomförandebeskrivning som 
bl. a. bör belysa frågor om marklösen. Som /agräder har föreslagit (yttran

dets. 520 bör det dessutom i lagen föreskrivas att planen i de delar som 

den medför inlöseneffcktcr skall utformas så att de fördelar som kan 

vinnas med planen överväger de olägenheter som den åsamkar enskilda. 

Redan i första instans. dvs. i den kommunala handläggningen. skall det 

således precis som i dag ske en nyanserad avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen. Man kommer naturligtvis aldrig ifrån att kommunen har 

den besvärliga duhhla rollen av beslutsfattare och intressent. Min uppfatt

ning är ändå att kommunerna numera är kompetenta att pröva frågor av 

detta slag så att den enskilde kan få sin sak omsorgsfullt behandlad redan 

från början. 

Fragan bör till sist också ses i belysning av att rättstillämpningen har 

utvecklats på det sättet att länsstyrelserna enligt dagens system praktiskt 

taget aldrig självmant går in på sådana avvägningsproblem som det här 

gäller. Med andra ord krävs det regelmässigt att den sakägare som anser 

sina intressen kriinkta anmärker mot planförslaget. Yrkanden av det slaget 

kan väckas både under den kommunala behandlingen och i anslutning till 
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fastställelseprövningen . .lag vill med detta framhiilla all det i verklighekn 

redan nu beror pii den enskildes aktivitc:t. om hans sak skall pröva~ av 

högn: instans. iiven om det naturligtvis formellt är fr[iga om en s. k. 

1>fficialprövning. r. ii. iir det sii <lit liinsstyrelsen eller regeringen gan-,ka 

siillan finner anledning att iindra kommunala beslut om planer pi\ den hiir 

f!runden. Delta tyder pi'1 att kommunerna i regel visar stor förs!<ielse för 

~ynptmkter friln sakiigarna. 

Mot denna bakgrund kan det knappast uppfattas som någon forsiimring 

fr:·in rältssiikerhctssynpunkt att nu ta steget fullt ut och iiven formellt 

anpassa systemet efter principen om att den enskildes intressen skall 

bevaka' pil talan av den som anser sig negativt berörd av beslutet. Snarare 

vill jag se det s[i att den enskildes anspråk blir bättre fokuserade. om de pii 

detta säll förs fram besvärsväger,. Detta blir en tydligare modell iin den 

nuvarande diir prövningen av sakägarnas anmärkningar ligger mer clkr 

mindre dold i fastställclseförfarandet. I dag är det f. ö. inte alltid s{1 att 

liinsstyrelsens beslut uttryckligen <inger vilken vikt som länsstyrelsen i sitt 

avgörande har lagt vid framställni11gar fr~111 sakiigarhilll. 

8.5 Kommunens antagande a\' detaljplan 

Mitt ji"irs/ag: Detaljplan skall antas av kommunfullmäktige som dock får 

uppdra åt kommunstyrelsen elkr hyggnadsnämnden att anta planer 

som inte iir av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

8.5. I lhrl'dnin).!ens .fi'irsla).! och remisskritikcn 

Utredningen har föreslagit att giillande riitt i stort sett skall behållas när 

det giiller knmpetensfördelningen inom kommunen. Den innehär att det är 

kommunfullmäktige som heslutar om antagande av detaljplaner men att 

fullmilktige kan uppdra åt byggnadsnämnden att anta detaljplaner av visst 

slag eller inom visst område. Därtill har utredningen föreslagit att kom

munstyrelsen får vissa befogenheter som är knutna till det ekonomiska och 

samordnande ansvar som styrelsen har. 

Rcmissinstanscrna konstaterar nästan genomgående att utredningens 

förslag väl kodifierar den praxis som har ut vecklats. Det finns emellertid 

11cb{1 kritiska remissvar. däribland från kommunförbundet samt från Falu. 

Hclsinghorgs. Malmö och Stockholms kommuner. Dessa instanser av

styrker förslaget och föreslår att k'Jmmunen skall ha ~törre frihet att lägga 

upp den politiska och administrativa organisationen. Frågan gäller om 

planhiggning till sitt huvudsakliga innehåll skall betraktas som politik eller 

myndighctsutÖV!ling. 
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8.5.l Antagande a1· detu(Jji!t111 hiir /.;.111111<1 dell'gcras enhurt till /.Jyggn11ds-

11ii11111de11 clll'r kn11111wn.1·tyrl'/.1·l;·1i 

De skilda O:isikterna hos remissinstan~erna torde ha sin utgilngsrunk t i all 

man viirderar och bedömer vikten av skilda inslag i planliiggningsrroces

sen pil olika sätt. Det ena synsiittet bygger rl1 att det övergripande politiska 

m:h ekonomiska ansvaret skall läggas hos kommunstyrelsen, medan det 

samlade ansvaret för verksUillighetsbeslut som rör den fysiska miljön och 

myndighetsutiivningen i anslutning till della skall anförtros en specialreg

lerad nämnd. nämligen hyggnadsnämnden. Det andra synsättet jiimställer 

detaljplaneringen med annan kommunalpolitisk program- och utrednings

verksamhet och hänför ptt sin höjd prövningen av llw och tillsynen till 

myndighetsverksamhet. Man betonar dä de ekonomiska och funktionella 

fördelar som finns i möjligheterna till en fritt organiserad verksamhet. 

Jag har nyss redovisat de effekter detaljplanen far mot enskilda. Utan 

tvivel är verkningarna av sådan art att antagandet av detaljplan har starka 

inslag av myndighetsutövning. Samtliga kommunal<1 nämnder utom bygg

nadsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden kan i någon form 

sägas ha ett partsintresse eller företräda kommunens sakägar- och ekono

miska intressen. Om man medger en valfri delegation till sådana organ kan 

tilltron till det heslutande organets opartiskhet lätt sättas i fråga. Det skulle 

också komma att innehära en mycket olikartad situation kommunerna 

emellan. vilket skulle försvt1ra för allmänheten att veta vilket organ som 

sköter kontakter och service i snarlika ärendetyper. Jag anser det diirför 

uteslutet med en fri delegation på det sätt som vissa remissinstanser 

efterlyser. 

Utan tvekan finns det starka kommunaldemokratiska och organisatoris

ka skiil att överviiga niir man skall bedöma om remisskritiken hör föranleda 

nt1gon ändring av dagens system. Jag har för egen del kommit fram till att 

prövningen av lov och tillsynsverksamheten i samhand därmed alltid hiir 

skötas av byggnadsnämnden. Detta aterkommer jag till senare (avsnitt 

14.1 ). I likhet med utredningen anser jag vidare att hefogenheten att anta 

detaljplan i första hand bör tillkomma fullmiiktige. Vid delegation av denna 

befogenhet hör fullmäktige kunna välja mellan hyggnadsniimnden och 

kommunstyrelsen. 

Komm1111styrelse11 har redan i dag stort 1111n·ar i planärenden 

När det gäller möjligheten att delegera beslutanderiitten till kommun

styrelsen vill jag erinra om att styrelsen i flera avseenden får ett betydande 

inflytande på planläggningen. Styrelsen~ ansvar för översiktsplaneringen 

innehiir redan det en betydande uppgift vad gäller initiativ till och inrikt

ning av detaljplaneliiggningen. Genom beslut om program för detaljplaner 

kan styrelsen påverka deras utformning. Det ekonomiska ansvaret ger 

ocks~t ~tort inflytande p[1 vilka ~itaganden som kommunen skall vara he

redd att ta pi.i sig inom planområdet. Vidare har styrelsen alltid ensamord-
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namk funktion i planprocessen. I'laniirendcn som be<dutas av kornmunfull

n.iiktige bereds ocksii a\' styrelsen. Med detta vill jag belysa alt kommun

styrelsen redan i dagens S~"item har s{1 ~tor delaktighet i detaljplancbgg

ningen att jag ser det som helt följdriktigt alt också uppgiften att anta 

detaljplaner kan handhas av styrelsen. 

\fan kan inte hortse ifrån att kommunstyrelsen h~ide formellt \Kh -

ihminstone i de mindre kommunerna - reellt far en duhbelroll med Jet 

förslag som jag nu Uigger fram. Som jag nämnde har emellertid kommun

styrelsen redan i dag ett avgörande inflytande p~i detaljplancliiggningen. 

Det förekommer i en del kommuner att man organisatoriskt och praktiskt 

lagt ansvaret för denna planlaggning pil styrelsen, och liitcr byggnads

niimnden falla de beslut som hyggnadslagen kriiver. Erfarenheterna av 

kommunstyrelsens engagemang på olika sätt i planverksamheten talar 

enligt min mening för att kommunstyrelsen är viil skickad att handha 

antagandet av detaljplaner. 

Niir det gäller byggnadsniimnclens kompetens att anta detaljplan behö

ver jag inte utveckla skälen närmare. Jag vill endast understryka detalj

planens niira samband med prövningen av lov. Därtill anser jag att utred

ningens förslag att hos byggnadsnämnden samla ett ansvar för bebyggelse

miljön kan ha stora praktiska fördelar. Ett sådant samlat ansvar kan vara 

en bra utgiingsptmkt för att nå goda helhetslösningar. Det ankommer 

emellertid inte pi't regeringen att ta upp frågor som rör fördelningen av de 

frivilliga uppgifterna inom kommunen på olika nämnder. En bestämmelse 

hehövs däremot som ger kommunfullmäktige rätt att ddegera antagandet 

av detaljplaner till byggnadsniimnden eller kommunstyrelsen. 

Jag återkommer i specialmotiv·~ringcn (:"kap. 29 ~)till frägan hur delega

tionen till hyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen rent praktiskt kan 

ordnas. 

Lokalt orRan kan utses till by,;wwdsniimnd 

Av lagen ( 1979: 408) om lokala organ i kommunerna följer att fullmäktige 

vid beslut att inrätta ett sådant organ bl. a. kan uppdra åt detta att vara 

hyggnadsnämnd inom sitt område. Flera kommuner har engagerat sig i en 

försöks verksamhet med lokala organ. I regeringskansliet pågi'tr arbete med 

att utöka och permanenta den hittills bedrivna försöksverksamheten. Be

handlingen av den lokala miljön i olika delar av kommunen tillhör de frågor 

som enligt min mening väl Himpar .~ig för de lokala organen att handha. De

taljplanering rymmer en mängd samnld och kontakter och förutsätter en 

omfattande medverkan från sakägare. övriga intressenter och allmänhet. 

En fördjupad demokrati förutsätter att förtroendemännen deltar i kontak

terna med allmiinheten. Det är ocksi"1 en stor fördel om det beslutande 

organet är väl insatt i förutsättningar och förhållanden inom det omriide 

som detaljplanen avser. Prövningen av lov ger ofta den kontakt med 

aktuella hebyggelsefrågor som är nödvändig för detaljplaneläggningen. 
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Nilgon särskild bestilmmelw i PBL behiiv-, inte fiir att ett lokalt organ skall 

kunna utses till byggnadsniimnd ii1oni sitt omräde. 

Mitt förslag inncbiir alltsii en betydligt större organi,a1ion-;frihet iin 

dagens ordning medger. Vidare innehiir mitt för-,lag all m~inga av dagens 

b.::sUimmelser som rör den inomkommunala behandlingen av olika iirenden 

upphör. 

8.6 Fifrutsättningar för att ändra eller upphäva en detaljplan 

Mitt jiir.1/11g: Under genomförandetiden för en detaljplan mot de herör

da fastighetsiigarnas vilja iindras eller upphiivas endast om Jet är nöd

viindigt på grund av nya förhilllanclen av stor allmiin vikt. som inte 

kunnat föruhes vid planläggningen. Ändras planen. for fastighctsiigarna 

rätt till ersiittning för förlorad byggrätt. 

Genomförandetiden skall förlängas om fastighetsägare har försökt 

genomföra planen men hindrats att göra de!!a av omständighecer som 

kommunen råder över. 

Efter genomförandetidens slut giiller planen till den iindras eller upr

hiivs. Ändring eller upphiivamk fitr ske utan att riittigheter som upp

kommit genom planen beaktas och ger inte fastighetsägarna nilgon rätt 

cill ersättning for förlorad byggriitt. 

Jag har nyss föreslagit att detaljplaner skall ha bestämmelser om en 

genomförandetid pä fem Cill femton år. Detta medför bl. a. au det rättsliga 

liiget förändras när genomförandetiden löpt ut. I PBL maste det därför 

finnas klara bestämmelser om vad som skall giilla före resp. efter genom

förandecidens utgiing. 

8.fi.I Under ge1111111Fira11dc1idc11 Jär en detll(ipllln endast i 1111da11111g.1:fiill 

iindrns eller 11pfJhiin1.1 mo1 j{1stighe1siigore11s hl'.1tridu11de 

Som jag tidigare niimnde mäste fastighdsägarna och andra som deltar i 

rlanens genomförande kunna arbeta under förvissning om att det kommu

nala heslu!et act anta planen ligger fast under hela genomförandetiden. Det 

torde emellertid inte hdt kunna undvikas att det i undantagsfall uppkom

mer situationer. som gör det nöclviindigt att iindra eller upphiiva planen 

redan under denna tid. Om de berörda markägarna motsiitter sig delta. bör 

iindringen eller urrhiivandet fa beslutas endast om det har uppstt111 nya 

förh[illanden av stor allm<in betydelse som inte kunde förutses vid plan

läggningen och som in!e med rimliga insatser friin det allmännas sida kan 

bemiistr<!S på annat siilt iin genom iindring eller urrhävandc av planen. En 

hcstiimmelse med denna innebörd bör alltst1 finnas i PBL. Jag kommer 

senare (avsni!I 18.2.1.1 att föresl<l. beq~immelser som ger fastighetsägarna 

riitt till ersättning eller inlösen i dessa fall. 
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8.6.:! P/1111c11 giillcr iil'l'll i:fier ~e•1011!fi"irandetiden 111en 1'1111 Jä ii11drn.1 dia 

11r1phiit·11s utan ersiittning tillfus:iglll'tsiigarcn 

Enligt 11tredni11g.~f(irsiagl't skall detaljplanen fortsätta att gidla iiven efter 

gen,imforandeti<lens utgång. En .msökan om att fä genomföra de åtgiir<ler 

~om omfattas av planen skall inte kunna vägras s~lvida inte planen först 

urphiivs eller iindras, Finner hyggnadsniimnden att planen inte bör genom

föras. skall enligt utredningens förslag ansökningen kunna vilandeförklaras 

under högst två är i avvaktan på att kommunen överväger om planen skall 

ändras eller upphävas. Till skillnad från vad som gäller i dag när stadsrlan 

upphiivs. skall efter genomförandetidens utgång ingen avviigning göras 

mot den enskilde~ intresse av att planen skall fortsätta att gälla. Enligt 

för~lagct är förutsättningen för atl ändra eller upphäva planen uppfylld. om 

kommunen kan påvisa att det föreligger ett godtagbart allmänt intresse av 

att markanvändningen blir en annan iin den som planen meuger. Beslut att 

ändra eller upphäva en plan efter genomförandetiden medför enligt försla

get ingen ersättningsskyldighet för kommunen gentemot fastighetsägarna. 

En hel del remissinstanser har haft invändningar mot förslaget. Somliga 

anser det nödvändigt att stärka fastighetsägarnas shillning efter genomfö

randetiden. Andra menar att utredningens förslag är för svagt för att 

principen med genomförandetid skall fungera som något verkningsfullt 

påtryckningsmcdel för plangenomförandet. I realiteten tvingas ju kom

munen att upphäva eller ändra planen för att bryta fastighetsägarens rätt 

att få bygga enligt denna. Samhället måste därför ges en starkare ställning 

efter genomförandetiden. Andra remissinstanser menar att detaljplanen 

automatiskt bör upphöra att gälla vartefter den tas i anspråk och genom

förs eller senast när genomförandetiden har gått ut. 

Till en början vill jag göra klart att jag ställer mig bakom utredningens 

förslag. En detaljplan kan reglera mycket mer än exploatcring~rätten. Den 

utgör ocksä resultatet av ett omfattande samråd. fag anser det därf1)r 

sjiilvklart att nedlagt arbete skall få så stor nytta som möjligt både för 

kommunen och för fastighetsägarna. Principen att planen fortsätter att 

gälla tills den ändras eller upphävs aföer jag därför bör införas i PB L. 

De farhågor som uttalats av en del remissinstanser alt erforderliga plan

ändringar skulle ta en stor del av planeringsresurserna i anspråk anser jag 

överdrivna. Detaljplanerna torde ·vanligen komma att avse aktuella projekt 

eller en ganska säker llerärig produktion av t. ex. bostäder. Det finns 

dii1för anledning att tro att de allra flesta detaljplanerna verkligen kommer 

att genomföras. 

8.6.3 l:Jicr 1-:cnomFirn11dctide11s utgång fär planen iindras eller 11pphii1·c1.1 

11ta11 att riittighPter som uppkommit genom planen heaktas 

~far det gäller förutsiittningarn~. för kommunen att kunna ändra en plan 

efter genomförandetidens utgång, innebär utredningens förslag ett krav pfl 

att det kan visas <1tt marken från <tllm~in synpunkt lämpligen bör användas 
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eller bebygga~ p<'i etl annat \iitt iin planen anger 19 kap . .\I ~ ). Innebörden 

a\' förslaget torde vara all det skall finnas behov av en annan anvtindning 

av marken än den som giillandc detaljplan anger. fl.>r att kommunen skall 

kunna iindra eller upphii,·a planen. Detta nya iindam<il rni1ste sannolikt 

vara relativt aktuellt i tiden for att det skall kunna preciseras i ett förslag till 

iindrad detaljplan. En si'1dan ordning skulle emellertid kunna leda till att 

dl:laljplaner i praktiken inte skulle kunna upphiivas utan endast ersiittas 

med ny plan. 

Pil den hiir punkten anser jag att samhällets rådighet över markanvänd

ningen måste fä ett tydligare genomslag. Det ligger i ht:la principen med 

tidsbegriinsad byggriitt. Jag kan Uinka mig många situationer där kom

munen antar en detaljplan för nilgot aktuellt projekt som emellertid av 

olika sbl inte kommer till utförande. N;lgra andra riktlinjer för markens 

lämpliga anvlindning iin den som faktiskt pågar finns inte. I sådana fall 

m•'iste kommunen - som en bekräftelse p{i att projeklet saknar all aktuali

tet - kunna upphiiva planen utan att anta nägon ny detaljplan. 

Mimga remissinstanscr har anfört synpunkter pä problem som skulle 

uppstå om kommunen upphäver en delvis genomförd detaljplan. Enligt 

min mening måste kommunen i en sådan situation givetvis överväga om 

planen i de icke genomförda delarna bör finnas kvar och kanske ändras i 

vissa avsi::enden för att den skall vara lämpligt utformad. Kommunen bör 

i::mcllertid vara oförhindrad alt - om detta bedöms vara den lämpligaste 

lösningen - upphäva planen utan att den ersätts med någon ny. Detalj

planen representerar här inga ekonomiska v~irden för fastighetsägarna. En 

annan sak är att detaljplanekravet sannolikt gäller och att alltså grannarnas 

intresse av att förhållandena i omri\det lir reglerade måstt: beaktas när 

kommunen tar ställning till om planen skall upphävas eller ändras. 

Jag anser således att det i PBL skall tas in bestämmelser om att detalj

plan efter genomförandetidens utgång fär upphiiv;is utan att rättigheter 

som uppkommit genom planen beaktas. Vid min redovisning av genomfö

randefrågorna (avsnitt 10.5. I) kommer jag att föreslå en annan bestämmel

se med anknytning till genomförandetiden som innebär att kommunen fär 

rätt att efter genomförandetidens utgång lösa den mark som inte är be

byggd i huvudsaklig överensstämmelse med planen. Med dessa bestäm

melser - rätten att upphäva planen eller lösa marken för att genomföra 

planen - anser jag att kommunens befogenheter är tillräckliga för att 

principen med genomförandetid skall fä avsedd verkan. Därmed anser jag 

atl remisskritikcn på den punkten är cillgodosedd. 

Av vad jag tidigare anförde följer att kommunen inte skall behöva fatta 

något nytt beslut om planen. om den fortfarande är aktuell efter genomfö

randetidens utgång. Planen anger i sådana fall den reglering av behyggel

scn i området som kommunen avser att tillämpa när någon söker lov. 

Planen bör da fungera for fastighetsägarna som ett prim.:ipicllt tillstånd 

utan tidshegränsning. Sakägare. ~om är berörda av en åtgärd som kräver 
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lov, hehöver inte liimnas tillfölle till yttrande innan lovet hehandla, i 

hyggnadsnämnden. eftersom Lit: granneriittsliga aspekterna är heaktade i 

planen. 

8.6.-l G1·1111111.fi'ir<111ifrtide11 skoll/i'ir/ii11g11.1 0111.f{1.1tighetsiig11re11 .fi'irsiikt ge· 

1111111/i'i/'ll f'/1111<'11 1111da ge11011(ti'i/'1111dcride11 1111'11 har hind/'llts 111· 0111stii11-

dighel<'r som ko1111111111c11 räder 1;1·1·r 

Jag forcsliir att kommunen vid hchov skall kunna forfanga genomföran

detiden. I likhet med utredningen anser jag att det bör kunna ske med högst 

fem år i siinder. För detaljplaner som reglerar l{rngsamma förändringar kan 

ett sådant förfarande bli regel, ~;iirskilt om kommunen inte utnyttjar den 

maximala genomförandetiden när planen antas. 

Vid stiillningstagande till en av fastighetsiigaren aktualiserad förlängning 

av genomfi.irandetiden bör kommunen heakta samtliga förhållanden som 

har betydelse för frågan. En första förutsättning ~ir naturligtvis att planen 

alltjämt uppfyller kommunens övergripande mål för planeringen. Den hör 

heller inte strida mot program eller planer för annan verksamhet i kom

munen. I. ex. hostadsforsörjningsprngrammct. Den skall också ptt ett 

lämpligt sätt reglera de förhållanden som det är viktigt att samhiillet har 

inflytande över inom planomrf1dct. Mot allmiinna intresst:n av detta slag 

skall kommunen väga fastighetsägarens intresse av att fa förlängd tid p[1 sig 

under vilken han kan riikna mt:d all rn genomföra planen. 

Enligt 11tred11i11g.~fi'irslaget skall kommunen vara skyldig all förlänga 

genomförandetiden. om fastighetsägaren kan visa all han har avsell all 

genomföra planen men att han h'ndrats att göra detta av någon beaktans

viird omständighel. över vilken han inte har kunnat råda (9kap. IH). 

Utredningens motiveringar (s. 34S t) anger att t. ex. kreditsvårigheter eller 

hyggnaJstekniska problem inte ~;kall föranleda skyldighet att förlänga ti

den. För räl! till förningning kriivs att det finns brister i kommunens 

genomförandeåtgärder eller administrativa och rällsliga hinder, t. ex. vid 

fastighetshildningen. 

De re111issi11stanser som u1tala1 sig om förslaget har funnit de angivna 

motiven svårtolkade och oklara. Med de starka effekter som iir knutna till 

förslaget om genomföranJetid anser flera instanser att bestiimmclserna bör 

vara entydiga i dclla avseende. 

En förutsättning för att fastighetsägaren skall ha rätt att fä genomföran

detiden förlängd bör enligt min mening vara att han har försökt genomföra 

planen under genomförandetiden. men att han har blivit hindrad all göra 

detta på grund av omständigheter över vilka kommunen räder. Under 

genomförandetiden maste fastighetsiigaren alltså ha varit aktiv genom att 

ansöka om lov. Skyldighet för kommunen att förlänga genomförandetiden 

bör föreligga endast om lov har viigrats av skiil ~om har sin grund i att 

kommunen inte har fullgjort vad som ankommer pfa kommunen för att 

planen skall kunna genomföras. I sttdana fall bör kommunen vara skyldig 

all förhinga genomförandetiden i skälig omfatlning s{t all fastighetsägaren 
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för en fl>rnyad möjlighet att ge11omfora rlanen. En hestiimmelse av denna 

innehörd bör alltsit tas in i PH L. 

8. 7 Förfarandet 

1Wi11 fiirslag: Samma förfarande som stadgas för dagens stadsrlaner 

skall i huvudsak ocks[i tillämras för detaljplaner. Planarbetet hör grun

das rf1 ett rrogram. Samrådet och utställningen blir viktiga moment. 

Detaljplaner av begriinsad betydelse och utan intresse för allmiinheten 

kan ofta urprättas genom ett enklare förfarande. 

8.7. I /)agens ordning hör i princif! 1!1·c1ji"ira.1· till PBL 

Vid utformningen av de rutiner som bör gälla för detaljplanens urprät

tande är det friimst t vii aspekter som skall vägas mot varandra. Den ena 

har sin utgångspunkt i rättssäkerhetsaspekten och innebär krav på att 

förtroendevalda. sakiigare. andra intressenter och myndigheter skall ga

ranteras ett reellt inflytande ptt sjiilva planutformningen. Den andra utgörs 

av kraven att göra planläggningsarhetet effektivt. dvs. att handltiggningen 

kan ske sri enkelt och snabbt som möjligt. Kort sagt bör strävan vara att i 

PBL tillgodose rättssäkerhetsaspekterna pä ett sil effektivt sätt som möj

ligt. I den strävan ligger att inte lagreglera mer av förfarandet iin som är 

nödvändigt. 

Huvuddelen av bestämmelserna om förfarandet avhandlar jag i special

motiveringen. Redan nu vill jag emellertid anmäla att jag kommer att 

föreslå att bestämmelserna i allt väsentligt skall följa gällande bestämmel

ser för stadsplan. Som en föl.id av förslaget att kommunfullmiiktig.e skall 

anta detaljplaner blir förvaltningslagens bestämmelser inte tillämpliga i 

planrrocessen. I PBL måste därl'ör finnas bestämmelser av motsvarande 

slag. De bör enligt min mening så nära som möjligt ansluta till forvaltnings

lagen. Vissa avvikelser blir dock nödvändiga att göra. om planprocessen 

inte skall bli onödigt kränglig och tidsödande. t. ex. i sädana fall dt1 ett 

planärende berör ett stort antal intressenter. 

Några av utredningens förslag till förfaranden har väckt siirskilt intresse 

hos remissinstanscrna. varför jag redan nu vill beröra dem. 

8.7.:! VtRånRspunkterna fiir en dcra/jplan hiir sa11111wnstiillas i ett pro

gram 

Enligt utredningsförslaget skall planförutsäuningarna kunna samman

ställas i ett program som i princip genomgår samma procedur som själva 

planen med samråd. utställning och antagande. I fall då detta sker kan 

enligt förslaget den efterföljande planens utställningsticl förkortas fran 

normalt åtta till fyra veckor. Remissynpunkterna är i denna del blandade. 
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Vid min redovisning av rlan~;ystemets upphyggnad har jag angett att 

översiktsrlanen huvudsakligen skall behamlla förutsättningar. intrcssean

spr;\k. m[il och riktlinjer. vissa restriktioner samt arbetsrrogram för fon

satt. mer detaljerad planläggning. Enligt min mening bör iiversiktsplancn 

mfinga gänger vara tillräcklig som rrogram för de efterföljande detaljrla

nerna. 

I de fail översiktsplanen inte helt urpfyller kravet r~• aktualitet elli:r 

kritiseras i län-.styrelscns granskningsyttramk eller i övrigt ger föga vl1g

lcdning for fortsatt planfaggning. an~er även jag att det kan vara ltimpligt 

att detaljplanearbetct inleds med att ett program upprättas. Detta kan ange 

princiriella riktlinjer för utformningen eller hevarandet av miljön inom 

rlanomn'idet rn.:h den standard i stort som planomri!dets miljö avses få. 

Planen blir sedan det fysiska uttrycket för dessa stiillningstaganden. Det :lr 

angelii.get att arbetet med progra:n anrassas efter planens betydelse. s;1 att 

det alltid blir meningsfullt. Jag anser det därför inte Jamrligt att föresl;I att 

program obligatoriskt skall uppriittas. Diiremot delar jag utredningens 

uppfattning att arbetet med program är en viirdefull del av planarbetet. 

Många rcmissinstanser har samma inställning. Programmet har sin största 

betydelse som sammanfattning av de utgångspunkter som gäller för planar

betet och som bör redovisas vid samriidet. I PBL hör diirför en hestämmel

se tas in med innebörd att planarbetet bör grundas på ett program. 

8.7.3 Samråd och 11tställning iir vikti1<a moment 

Jag har tidigare (avsnitt 7.41 framhållit samrådet som ett att de viktigaste 

momenten i planarbetet. Si1mma principer som jag då redovisade bör 

ocks;'\ gälla detaljplaner. Vid det;:,fjplaneläggningen iir emellertid sakägarm1 

och de övriga intressenter som har bcsvärsrätt ofta de viktigaste samråds

p<trterna, vilket hör beaktas när det gäller metoder och tider för samrådets 

genomförande. 

lnnan ett förslag till detaljplan ;rntas. anser jag att det pä samma sätt som 

nu bör ställas ut för offentlig granskning under en viss tid. Utredningen har 

föreslagit en kraftigt förlängd utställningstid - normalt atta veckor - i 

syfte att stärka medhorgarinflytandet. Om ett rrogram har varit utställt. 

skall. som jag nyss niimnde, utställningen pågå i fyra veckor. dvs. en vecka 

hingre än vad som nu gäller. 

Jag har förståelse för de syften som ligger bakom utredningens förslag. I 

likhet med många remi~sinstam.er anser jag emellertid att utställningen 

kommer i ett si1 sent skede av planproceduren att det kan vara svftrt att d{1 i 

någon nämnv~ird utsträckning beakta synpunkter. Jag förutsätter att sam

rådet i stiillet bedrivs så effektivt att kommunen känner till alla viktiga 

invändningar n:dan när man beslutar sig för att !'.tälla ut planförslaget. 

Utställningen bör i ett sädant rlanarhete närmast ses som en slutlig kon

troll av vilka samrådssynpunktt:r som har kunnat tillgodoses och ge berör

da intressenter en möjlighet att :\ter överväga om det kvarstfir väsentliga 
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anmiirkningar mot förslaget innan det anta~. Utst:tllningen fyller med and

ra ord samma syften s~)m en kommunicering enligt förvaltningslagen 

( 1971 : 290). 

Det finns skiil att ~ärskilt uppmiirbamma l~insstyrelscns roll under ut

stiillningstidcn. Länsstyrelsen kan med sin breda sakkunskap ha syn

punkter p{1 planförslagets utformning under samrildet. Jag forestiillcr mig 

att kommuno.:rna. liksom fallet är i dag. i hög grad kommer att tillgodogöra 

sig dessa synpunkter i planarbetet. Länsstyrelsens samriidsyttrande hör 

emellertid komma till allmiinhetens kännedom genom att det i oavkortat 

skick tas in i den samrådsredogörelse som jag förc.;br skall bifogas plan

förslaget vid utställningen. Givetvis har länsstyrelsen under utstiillningsti

den möjlighet att åter framföra kvarstf1ende anmiirkningar. men de hör då i 

huvudsak utgå från de grunder på vilka qaten sjiilvmant kan pröva planen 

och som jag tar upp senare (avsnitt 16.::!l. 

L:töver vad jag anförde i lag61dsremissen (s. 1301 finns det sbl att här 

något beröra även länsstyrelsens roll som besviirsprövandc myndighet (Se 

avsnitt 17.6). I denna sin egenskap kan länsstyrelsen komma att ställas 

inför avvägningen mellan allmänna rn:h enskilda intressen i sädana bebyg

gelsemiljöfrågor. som länsstyrelsen under samrådet redan har uttalat sin 

uppfattning om. För att detta syskm skall fungera måste man utg;'t ifrån att 

länsstyrelsen som besvärsinstans inte ser sig bunden av vad man i sam

rådsyttrandet har tagit upp i rådgivande syfte. Detta får naturligtvis inte 

leda till att länsstyrelsen vid samrådet håller tillbaka sin breda sakkunskap 

av rädsla för att samrådsyttrandet kan uppfattas som bindande vid en 

blivande besvärsprövning där enskilda intressen aktualiseras. 

Jag anser att utställningstiden även enligt PBL bör vara minst tre veck

or. LI ndcr scmestertid och om det gäller särskilt viktiga planer hör utställ

ningstiden vara längre. om förhållandena medger det. Platsen för utställ

ningen hör ocksii väljas sä att berörda har lätt att ta del av handlingarna. 

Niir det gäller underriittclser till sakägarc och andra berörda intressenter. 

behandling av inkomna synpunkter och den kommunala bchandlingsord

ningcn föresl{1r jag att dagens ordning i allt väsentligt skall bibehållas i 

PHL. 
Jag kan emellertid ansluta mig till den remisskritik som går ut på att 

dagens ordning i vissa fall bör förenklas. Ett sådant fall iir när ett stort antal 

personer skall underrättas om utställning av ett planförslag. Om det i 

sädant fall skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt 

med hänsyn till ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en 

av intressenterna anser jag att en kungörelse i ortstidning är tillräcklig. I 

lagrildsremissen ( s. 130) föreslog jag att bestämmelserna om kungörclsc

del)!ivning i delgivningslagen (1970: 428) skall kunna tillämpas i nyss 

nämnda fall. Pil förslag av lagrådet (yttrandet s. 61 ff) har jag nu alltså 

stannat for en lösning som innebär ett ännu enklare förfarande. 

Ett annat fall ar förfarandet när det gäller samråd och utställning av 
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planer med begriinsad betydelse och utan intresse f.:1r allmiinheten. Utred

ningen har fore-,lagit att iindring av en plan i -,;!dant fall skall <.ke grnom ett 

enkelt förfarande. Jag foresliir att ett enkelt planför1.arande skall kunna 

anviinda-, inte bara vid iindring av detaljplan utan ocks{1 vid uppriittande av 

nya s[[Jana planer av hegriinsad allmän betydelse. De avvikelser Sllm hör 

finnas i forhilllande till vad som giillcr i dag. {1terkomrner jag till i spcl:ial

mot iveringen. 

8. 7 . ./ Fiirfi11"1111dl'I niir p/1111 skal.1 1111plrlii·as hiir rcg/,·m.1· 

Upphiivande av detaljplaner :ir sällsynt i praxis. Utredningen har inte 

heller niirmare g[itt in på den friigan. Med det plansystem jag förordar hlir 

upphävande sannolikt en vanligare forcteebe iin i dag. Förfarandet behi)

ver därför regleras och hör göra;; sä enkelt som det iir möjligt med hiinsyn 

till sakiigarnas intre~sen. Jag iltak,llnmer till detta i specialmotiveringen 

(.'i kap. 32*). 

8.8 Områdeshcstämmelser 

X.8. I B<'hm·ct 111· riitt.1"\'erkandc bestiinunl'i.H'I" k1111t11a till tirersikt.1p/1111e11 

,\/itt f('irslo[{: för b1:gränsade områden och i vissa bestämda avseenden 

kan översiktsplanens syfte eller riksintresse enligt N RL säkerställa~ p~i 

ett bindande sätt i form av områdesb1:stiimmelser. Bestämmelserna fiir 

inte avse områden med detaljpian. 

Nagra 11tgä11gsp1111kter 

Enligt gällande rätt kan generalplan tilläggas rättsverkningar f!enom att 

den fastställs. fastställd generalplan kan innehålla regler om markens 

användning för olika ändamål dler om exploateringsgraden eller andra 

hyggnadsrcglerande bestämmeber. Av förarbetena till hyggnadslagen 

framgår att generalplan kan göras ganska detaljerad. varvid gränsen mot 

stadsplanens regleringsmöjligheter är flytande. Till fastställd generalplan 

knyts inlösen- och crsättningsregler. 

Utredningen har föreslagit markförordnande som ett siirskilt planinstru

ment niir kommunen med bindande verkan vill styra markanvändningen 

utanför detaljplan. Förslaget om markförordnande har i huvudsak mötts 

positivt av rernissinstanscrna. Man kan dock konstatera att rernissinstan

serna har uppfattat möjligheterna att anviinda markförITTdnandet pil olika 

sätt. Några instanser - planverket. länsstyrelsen i Gävleborgs Hin och ett 

par kommuner - anser att flera av de bestämmelser som kan utfärdas 

genom ett markförordnande i stället bör utgöra direkta effekter av rnark

översikll!ns riktlinjer. Från annat håll kritiseras att inte den reglering som 
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markförordnandet ger möjlighet till ocks~1 kan anvi111das för omriidcn med 

detaljplan. Vissa remissinstanser' ji~ipckar all markfiirordnanUet som det iir 

utformat av utredningen kan fa en mycket vid~träckt anv~indning. och 

niigra befarar att det kan leda till att de omfattande byggnaclsförbuden 

uppstitr i ny furrn. Kritik har ock<t riktats 111\lt att förfarandet iir betungan

de. 

Som jag uppfattat det grundar sig utredningens förslag till markflirord· 

namk dels pii att marköversikten har en ringa genomslagskraft vid till

standsprövningen. dels p{1 ambitionen att ge kommunerna ett instrument 

med vilket mark för friluftslivets behov kan säkerställas. Som jag har 

anfört tidigare tavsnitt :'i.4.3) föresliir jag den lösningen niir det gäller 

kommunernas engagemang i naturv<irdsfrilgor att kommunen skall få möj

lighet att besluta om bl. a. naturreservat med stöd av naturvård slagen. 

Kvar står då behovet av att enligt utredningsförslaget med bindande ver

kan mot enskilda kunna införa bestämmelser i vissa avseenden om mar

kens användning och om bebyggelsen med stöd av bestämmelserna i 2 och 

3 kap. 

Jag ställer mig helt bakom utredningens förslag att en sådan reglerings

form behövs. men vill ge den en något annorlunda inriktning än vad 

utredningen föreslagit. 

Genom den uppbyggnad av lagens prövningssystem som jag förordar 

hör översiktsplanens riktlinjer och PBL:s bestämmelser i många fall vara 

tillräckliga för att de allmiinna intressena skall kunna hävdas tillräckligt 

starkt vid tillstiindsprövningen. Detta bör enligt min mening minska pa 

omfattningen av de situationer niir rätts verkande bestämmelser skall behö

va tillgripas för att säkersliilla en från allmim synpunkt lämplig utveckling 

av markens användning eller bebyggelsemiljön. Kvar stftr emellertid att 

det finns behov av att i vissa situationer kunna ge översiktsplanens rikt

linjer bindande verkan genom best:immclser som tillsiiindsmyndigheterna 

och enskilda har att följa. Jag föreshlr därför. som jag tidigare har nämnt. 

att översiktsplanens intentioner för begränsade områden skall kunna sä

kerställas genom områdesbestämmelscr. 

Det kan ocksfl någon gång uppstå fall där länsstyrelsen anser att över

siktsplanens riktlinjer skulle äventyra ett riksintresse enligt NRL. om de 

fullföljdes av kommunen. Staten bör därför som t:n sista utväg kunna 

förelägga kommunen att genom områdesbestämmelser säkerställa ett hotat 

riksintresse av detta slag. Jag återkommer senare till detta (avsnitt 16.4). 

<)enom valet av namn har jag velat markera att bestämmelserna endast 

får komma till anv~indning för begränsade områden i en kommun. Huvud

syftet med bestämmelserna ar att de skall komplettera översiktsplanen. 

Beslut om omradesbestämmelscr bör också kunna ersätta utredningens 

förslag om s. k. understiillningsavskärande t:ffckt (s. 307ffl. om kommunen 

anser sig behöva sådan trygghet för efterföljande beslut. 
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8 .X.:: ( )111 räiieshc .11,i 111 melscrm !.1 i 11111'11iil I 

Miuti'irslag: Omriidcsbe~tiimmelser kan utgöra bindande bestiimmelser 

tim anviindningrn av mark- och vattenomradcn samt om bebyggelscmil- \ 

.1on. 

Ni'1gon byggrätt för enskilda eller liisenriitt till mark för kommunen j 

uppstilr inte genom omrt1desbestiimmelscr. _J 

Områdesbestiimmelserna sk<dl som jag nyss har nämnt till sitt inneh[ill 

nara anknyta till översiktsplanen. Med hjiilp av bestiimmelserna hör sitlun

da riktlinjerna i översiktsplanen kunna förtydligas eller preciseras. Om

riidcsbestiimmclserna lämpar sig emellertid väl iiven för vissa andra upp

gifter av mer administrativ karaktär. Jag skall i det följande kort beskriva i 

vilka situationer som områdesbestämmelser enlii;t min mening bör kunna 

användas. 

S/..Yldighl'tl'n 1111 siika lm· 

Som jag nämnde förut (avsnitt 3.6. I) föreslår jag att PBL skall ge 

kommunerna möjligheter att i viss utstriickning bcgriinsa eller vidga den 

krets av :ltgärder ~om skall kräva lov. främst bygglov. Översiktsplanen kan 

ge anledning att överväga behovet av samhällets kontroll av olika atgärder. 

I en hel del fall lir kanske de allmänna intressena så ringa och förhallandena 

i övrigt sii enkla att den generellt giltiga bygglovsplikten kan minskas. för 

andra ornriiden. t. ex. där kulturhistoriska eller miljömässiga intressen 

finns eller där väsentliga säkerhets- och skyddsintressen föreligger, kan en 

utökad skyldighet i1tt söka lov vara befogad. Mt:d tanke på de påföljder 

som kan inträda om skyldight:kn att söka lov åsidosätts. bör i vart fall 

beslut om vidgning av den kret~. åtgärder som skall kräva lov ske i sådana 

former att de kommer till fastighetsägarnas m. fl. kännedom. Starka skäl 

talar enligt min mt:ning för att även beslut om begränsningar i fråga om 

skyldight:tcn att söka lov sker i samma former. Jag anser det vara en 

lämplig lösning att beslut av des:;a slag meddelas i form av områdesbesUim·

mclser. 

Gru11ddrt1f:l'll i um·änJningen ll•" mur/..- eller \'t1/Te110111räde11 

Översiktsplanens riktlinjer i frtiga om grunddragen i användningen av 

mark- eller vattenomräden kan ibland behöva säkerställas. Jag t~inker t. ex. 

p{1 sådana situationer där oenighet rtldcr mellan staten och kommunen och 

clti kommunen vill driva l°ri'1gan till ett avgörande. Det kan giilla områden 

diir kommunens önskemäl om exploatering inverkar pfl omrilden av speci

ell betydelse för hushållningen med naturresurser. 

Kommunen kan också ha el! intresse av att fä fastlagt omr[1den för 

bostadsprnduktion eller annat t'.itort<indamål eller för störande vcrk~am-
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heter. l. ex. soptipp, tlygpbts .. sm:.ih:itshamn. viigar och lc:dning<istr{ik. I 

de<.s.1 fall gilikr del vanligrn att fä dl bindande avgörande i förhftllande till 

enskilda om anviindningc:n av mark c:llt:r vatten. Utst:illningen ;n· \ivc:r

siktsplanen kan lc:da till reaktioner hos allmiinhet eller intressenter som 

motiverar att ett hindandc heslut behövs. Därmed intriider också en he

sviirsr;itt for de enskilda som berörs. Jag förutsiitter givetvis att dei dt1 

giiller ett omr<'1dc: nirs am·iindning iir av betydelse for kommunens utveck

ling. Det hiir oeksil rt1da en betydande säkerhel i att marken verkligen 

bchiiver tas i anspråk for iindamiilel. 

I lagriidsremissen förordade jag inte n[iµon speciell avgriinsning av vilka 

typer av mark- och va!lenanviindninµ som skall kunna regleras genom 

omrädcshestämmel~er. Jag fann det tillräckligt att omriidesbestämmel

serna normalt skall tillgodose ~yliet med översikbplanen - dvs. en av

griinsning som anknyter till de kommunala angelägenheterna såsom de iir 

angivna i PBL. 

l.af.:riidl't har föreslagit att dessa angelägenheter preciseras i lagtexten. 

Jag har ingen erinran mot detta och föreslår att i PBL tas in en bestämmel

se som anger att med omrt1deshestämmelser får regleras grundddragen för 

användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse. fri tidsanlägg

ningar. kommunikationsleder och andra jämförliga ändamål. Som jag förut 

har framhållit (avsnitt 5 .4.31 bör områdesbestiimmelser inte kunna använ

das för att reglera användningen av mark som friluftsområde. 

Diirtill skall bestiimmelserna kunna säkerställa användningen av områ

den som är av riksintresse på motsvarande sätt som är möjligt med dagens 

generalplaner. 

Fritidsbcln·ggefsc 

Ett problem som påtalats i mfmga sammanhang och som behandlats av 

fritidsboendekommittcn (Os Bo 1981: 3) är omvandlingen av fritidsbebyg

gelse till helårshostäder. Jag anser att det är friimmande att i PBL ta in 

regler om hur bostäder far användas. Det reformbi.:hov som enligt min 

mening finns anledning att överväga är knutet till kommunens svarigheter 

att få riidighet över den liimpliga samhällsutvecklingen i vissa områden. På 

den hiir punkten menar jag att PBL bör erbjuda vissa möjligheter. 

I s~ldana nmdden där en från samhällets synpunkt lämplig omvandling 

pilgår. förutsätter jag att kommunen genom detaljplan reglerar den avsedda 

förändringen. Det finns emellertid rätt stora cimräden med fritidsbebyggel

se i mer eller mindn: samlad form som alla har det gemensamt att de 

fungerar utmiirkt för fritids~indamål. men där det av olika skäl är förknip

pat med problem om de genom olika åtgärder ändras till helärsbruk. Det 

huvudsakliga skiilet är att kommunen får svårigheter att klara erforderlig 

samhiillsservice. Ett annat skal är att områdenas planstandard vad gäller 

vägniit. teknisk försö1jning och mark för gemensamma i\ndamål är så låg 

diirfiir att områdena inte är avsedda för varaktiµt bruk. Det är också många 
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giinger angdäget att den resur~; som v~ilbelägna. enkla fritidshusomri1den 

utgör behålls för nuvarande irndami\1. 

Omvandlingen sker i allmänhet genom tekniska förbättringar, tillbygg

nader etc. För att reglera siidana frilgor kan kommunen alltid anviinda 

detaljplan. Det vore emellertid ändamålsenligt att kunna reglera denna 

hehyggelse p[i enklare sätt, eftersom bebyggelsen redan finns lKh niigon 

iindring i markens anviindning inte är aktuell. Jag har tidigare framhållit att 

PBL hör bygga hl. ;1. pf1 den prim:ipen att den enskilde skall ha principiell 

rätt att fii lov till kompletteringsåtgiirder - t. ex. tillbyggnader - utanför 

detaljplan. Men det är just tillbyggnaderna som i den här beskrivna situa

tionen framstår som olämpliga. Jag anser därför att byggnads- och bruks

arean för fritidshus och storleken på tomter för sådana hus bör kunna 

regleras genom områdesbestämmelser. 

Vad jag nu har anfört innebär en viss begränsning i förhållande till mitt 

förslag i lagrådsremissen (s. 91 ). Där avsåg regleringsmöjligheten bygg

nadsarean och storleken på tomter i hela områden avsedda för fritidsända

mål. Den begränsning som jaf. har funnit påkallad vid mina ytterligare 

överv~iganden i frågan är att inom s. k. blandade områden enbart de bygg

nader som utgör fritidshus hör kunna träffas av regleringen. Däremot finns 

det ingen anledning att utanför detaljplan låta kommunerna införa bygg

nadsreglerandc bestämmelser och bestämmelser om tomtstorlek beträffan

de fastigheter för permantboende. Det avgörande momentet bör vara vil

ket ändamål som har angetts i lovet för varje byggnad. Kan inte detta 

klarläggas får i andra hand byggnadens standard och det faktiska använd

ningssättet beaktas vid bedömningen av om det är ett fritidshus eller inte. 

Innebörden av detta är att kommunen på planmässiga grunder till en 

bö1jan måste avgöra inom vilka omr<lden som denna reglering behövs. 

Därefter måste kommunen und1:rsöka vilka byggnader inom omrtH.lct som 

iir att anse som fritidshus och ange dem i beslutet. Prövning av lov kan 

sedan göras med stöd av områdesbestiimmelserna som i detta fall träffar 

även s. k. kompktteringsåtgärd1:r. 

Placering. 11(/(mn11i11g och 11~/'örn11de ai· hyggnader samt hel'l1ra11de 

Översiktsplanen kan innehålb riktlinjer som berör bebyggelsens place

ring, utformning eller utförande i något speciellt hänseende. Det kan gälla 

t. ex. utformningen av nya byggnader med hänsyn till kraven på hushiill

ning med naturresurser. Det är inte heller ovanligt meds. k. glesbygdspro

gram där man pä olika sätt vill slimulera landsbygden och bl. a. genom viss 

ny bebyggelse skapa bättre för;1ftllanden. Villkoren för sådana nyetable

ringar kan hehöva regleras så att en lämplig bebyggelsestruktur [1stad

kommes och sa att inte störningar sker p[1 t. ex. jordbruksdrift. 

Det kan också röra sig om att reglera utförandet av byggnader i ett visst 

område där speciella förutsättningar rfader. För omrflden utan detaljplan 

där byggnaderna skall hli förem.11 för reparation. ombyggnad och tillbygg-
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naJ vill jag siirskilt reka p;.i att möjligheter bör finnas att ange ombyggnaJs

standarJen. Jag iiterkommer till det senare (avsnitt 11.2.1). 

Inom skydds- och siikerhetsomrt1den av olika slag iir det miinga gänger 

inte nödviindigt att reglera markens anviindning men diiremot tillkomst. 

placering L\Ch utförande av bebyggelse. anliiggningar m. m. Gem)m om

r;ldesbestämmelser anser jag att en siidan n:glering hör vara möjlig. På 
samma siitt bör det vara möjligt att föreskriva visst tekniskt utförande av 

bebyggelse med hiinsyn till störningar fr~in omgivningen. t. ex. buller. 

hrandfara eller skredrisker. 

Bevarandeomräden kan avse dels större bebyggelseomr~iden, dels mind

re byggnadsgrupper eller enstaka byggnader i kulturlandskapet. Kommu

nens tillsyn kan behöva vidgas genom utökad bygglovsplikt och kanske 

införande av krav p;.i rivningslov. I sfaiana områden kan både förnyelseåt

gärder och underhålls{1tgärder få stor inverkan pa det miljömässiga och 

kulturhistoriska värdet. Jag förshlr allt stl att i PBL skall tas in bestämmel

ser som ger möjlighet att reglera omhyggnadskraven samt placering. ut

formning och utförande av byggnader LKh andra anliiggningar genom om

rädeshestiimmelser. Även bevarande och unJerhäll av särskilt värdefulla 

byggnader eller bebyggelsemiljöer bör kunna regleras. St1dana ~kyddsbe

stiimrnelser som automatiskt medfCr ett rivningsförbud bör emellertiJ kun

na föranleda riitt till ersättning till fastighetsägare. vilket jag avser att 

utveckla senare (avsnitt IH.2.2J. 

Mark for a/lmiin plats - den offentliga miljön 

Framför allt i bevarandeomdden utgör vägar, platsbilJningar och ge

mens;tmma trafik- och friytor väsentliga inslag i miljön. Som jag tidigare 

framhållit bör det i 3 kap. finnas bestämmelser om den offentliga miljön. 

Genom områdesbestämmelser bör det vara möjligt att även reglera an

vänJningen och utformningen av mark för allmänna pla!Ser. Detta är också 

ett exempel på att översiktsplanen kan ange en övergripande avsikt om 

bevarandeambitioner som sedan ges rättsverkan i områdesbestämmel-

serna. 

Exp/ou t ai 111-:ss a 1111 ·crku n 

lnlcllningsvis niimnde jag att jag senare denna dag avser att ta upp 

lagstiftningen om exploateringssamverkan. Syftet med en sådan lagstift

ning iir <~tt göra det möjligt för enskilda fastighetsiigare att i samverkan 

genon1föra kommunala planintentioner. Jag kommer niirmare in pi\ exploa

terings<,amverkan niir jag i det följande behandlar plangenomförandefrii

gorna (avsnitt 101. 

Ett viisentligt inslag i systemet med exploateringssamverkan iir att kl)m

munen skall ha ett avgörande inflytande dels på fr~1gan om en viss exploa

tering skall fo genomföras i s[iJan samverkan. dels p~i avgriinsningen av det 

omrt1de inom vilket samverkan skall äga rum (samverkansomr<l.detl eller 

8 Detaljplan oC'lt 
omrcidcs
hcstii111mdscr 
8.8.2 



Prop. 1985/86: I 18fl 

m. a. o. vilka fastigheter som skall kunna ingit i samverkansföretaget. Av

griin~ningen av samverkansomriidet skall besUimmas utifrån rlanmässiga 

principer. dvs. efter vad som är himpligt att planlägga i ett sammanhang. 

Pii de skiil som jag närmare utvecklar i det följande (avsnitt llUl bör 

kommunens beslut all avgr~insa samverkansomr[1de1 meddelas i form av 

antingen onrn\desbest;immelser eller bestämmelser i en detaljplan. 

I':\ grund av det nu anförda bör det i PHL föreskrivas att genom om

rådeshestiimmelser kan beslutas att exploateringssamverkan får ske inom 

ett visst omrade. 

8.8.3 0111rildeshe.1·1ii111111elsa w11as a1· /.:.01111111111.fitl/111ii/.:.1ige. so111.fi)r dde

t:el'll denna hl:fi1ge11hC1 1ill hygg11ad.111iim11Je11 eller /.:.01111111111s1vrelse11 

1Wi11.fi'irslag: Omritdesbestämmelser skall antas av kommunfullmäktige 

som dock får uppdra åt kommunstyrelsen dler byggnadsnämnden att 

anta planer som inte är av principidl beskaffenhet eller i övrigt av större 

vikt. 

Av samma skäl som jag anförde beträffande översiktsplan bör omr[tdes

bcst;immclser i princip antas av kommunfullmäktige. I översiktsplanen 

finns emellertid alltid fullmäktiges mål angivna. Områdeshestiimmelserna 

kan därför ofta ses som ett sät1 att i vissa avseenden förverkliga kommu

nens principbeslut i översiktsplanen. Därför anser jag att det i PBL bör 

finnas möjligheter för fullmäbge att besluta att områdesbestiimmelser 

som inte iir av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt skall 

antas av byggnadsntimnden eller kommunstyrelsen. Jag har i anslutning till 

fors lagen beträffande detaljplan närmare ut vecklat skälen till valet av just 

dessa nämnder (avsnitt 8.5.2). 

Förfarandereglerna anser jag i allt väsentligt bör vara desamma som bör 

gälla för detaljplan. Jag återkommer till detta i specialmotiveringen. 

0111ri/Jeshes1ii111melser och dera(iplan kan inte gii/111 .1am1idii<l .fi'ir sa111111a 

11111r/.:.11111rt!Je 

1 stort sett erbjuder områdesbestämmelserna och detaljplanen likartade 

regleringsmöjligheter. Någon fix gräns bör inte heller bestämmas i detta 

avseende. Enligt min mening bör det nämligen finnas en valfrihet mellan 

dessa två regleringsformer. Kraven på en detaljplan iir större i flera av

seenden. Men "ådant som regleras i områdesbestiimmelser hiir alltid ocks~i 

kunna regleras i detaljplan. Dessa planformer hör alltså utesluta varandra. 

1 PHL hör diirför tas in en bes;ämmelse som innebiir att omr{\desbestäm

melscr inte får avse områden med detaljplan. I områden som har områdes

bestämmelser. bör dessa upphöra att gälla när detaljplan antas. 

I korthet kan de viktigaste skillnaderna beskrivas så att områdeshestiim

melser 

8 Jk1u(i1)la11 uch 
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inte n<.:höver ange markens anviini.lning för olika iindamal 

inte kan ge byggr~ilt 

inte ger kommunen n(1gon rätt att lö-,;a murk 

187 

kan inskränka rätten till kompletterings;'itgänler cni.last för fritid~hus o..:h 

kulturhistoriskt eller miljömiissigt intressanta byggnader. 

Jag {1terkommer till dessa frågor i specialmotiveringen. 

8 lktaljpla11 och 
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9 Regionplanering 

Sammanfattning 

;.:· Regionplanering skall vara en kommunal angelägenhet som i regel kan 

väntas komma till stilnd i tillriicklig omfattning i fria former utan med

verkan av staten (s. 189! 

PBL skall erhjuda ett lagfäst system för regionplanering som ett alterna

tiv till plansamverkan mellan kommuner i andra former ts. 190) 

.·; Regionplaneorgan skall inte utses. om de berörda kommunerna mera 

allmänt motsätter sig det. U ttriide ur den gemenskap som tillkommit för 

rcgionplancändamäl skall förutsätta regeringsbeslut (s. 191) 

Regeringens beslut om regionplanering skall ha den innehörden att ett 

regionplaneorgan utses att Jnder viss tid eller tills vidare ha hand om 

regionplaneringen inom ett geografiskt hest:imt omr{1de. regionen (s. 

192) 

Regeringen skall antingen kunna utse ett hefintligt kommunalförbund till 

regionplaneorgan eller förordna att de berörda kommunerna skall bilda 

ett siirskilt regionplaneförbund (s. 192) 

Det skall ankomma på regeringen att i stora drag bestämma regionpla

neorganets uppgifter (s. 19.5) 

·-; Rcgionplaneorganet skall ha möjlighet men inte skyldighet att från tid till 

annan sammanfatta sina arbetsresultat i en formell regionplan <s. 197) 

Regionplanen skall antas av regionplaneorganets fullmäktige men beslu

tet skall kunna prövas av regeringen. Planen ~kall giilla under en tid av 

högst sex år. Den skall tjiina till ledr.ing for beslut om översiktsplaner. 

detaljplaner och omr:'1deshe.,;Himmelser ts. 197 J. 

9.1 Behov av mellankommunal plansamverkan 

Byggnadslagens regler om regionplanering tillkom i ett liige di! det fram

för allt p[i grund av den splittrade kommunstrukturen förelilg ett stort 

behov av ett instrument för att lösa mellankommunala samarbchprohkm 

niir det gällde markanvändning och lokalisering av gemensamma anbgg

ningar m. m. Kommunindelningsreformcn har i stiirre delen av l;indet 

starkt minskat detta behov. Tr•.its detta kan det dock alltjiimt of\a förekom

ma att {1tgiirder i en kommun p;'tverkar markanviindning och hehyggelsefr:·i

gor i andra kommuner pi\ ett sådant säll all samverkan framstår som en 

fiirutsiittning för att undvika tdinvesteringar och Ullllerliilta en friin regio

nal synpunkt gynnsam utveckling av samhiillshyggandet och lcvnadsför

hiHlandena. Det kan giilla uthyggnadsvolym och utbyggnadstakt. frirdel

ning ;1v utbyggnaden pil komll'.uner och Uitortcr. val av och gruppning av 

uthyggnadsortcr och bestämmande av hebyggc\sespiirrar för omr:1den som 

hör sparas. Man behöver ocbi1 göra regiliriala prioriteringar mellan olika 
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markanviindningsb..:hov. lokalisera regionala anliiggningar od1 h..:sluta om 

reservat för vägutbyggnad. kommunikationssystem och ledningar. 

S{idana behov av samverkan kan uppkL1mma p[t olika håll men föreligger 

i siirskilt hög grad i storstadsomräden och andra tiitbehyggda omr~iden som 

omfattar flera kommuner. Där leva en stor del av invånarna sitt dagliga liv 

i flera kommuner. Man hor i en kommun. arbetar i en annan och använder 

sin fritid i en tredje. Bebyggelsen är inte lokaliserad med hiinsyn till 

kommungränser och betjiinas av stora sammanhi111gande system av kom

munikationsleder och ledningar för olika ändam{1l. Särskilt i sådana omri:i.

den kan det vara nödviindigt att liingsiktigt planera för olika verksamheter 

pi:i en regional nivå. Det kan gälla anordningar för kollektivtrafik. samarbe

te på undervisnings- och v~irdomrädet. ordnandet av vattenförsöi:jning och 

avlopp samt hanteringen av avfall. Som andra exempel pä regionala fdgor 

kan niimnas lokalisering och dimensionering av stormarknader. transport

terminaler och anläggningar för energiproduktion. 

9.2 Former för samverkan 

9 .:! . I F1frillif.:a .fimnff 

1Witt .fi'irs/af.:: Regionplanering skall vara en kommunal angelägenhet 

som i regel kan väntas komma till ständ i tillriicklig omfattning i fria 

former utan medverkan av staten. 

Enligt utredningen tyder hittillsvarande erfarenheter pt1 ait samarbete 

om mellankommum1la planeringsfrf1gor i allmänhet kan ske pil ett infor

mellt sätt eller i form av kommunalförbund. 

Remissinstanserna delar allmänt denna uppfattning. 

I likhel med utredningen och remissinstanscrna anser jag alt PBL bör 

utgfi friln att rcgionplarn.:ring iir en kommunal angeliigenhet som i normal

fallet kan vi1ntas komma till stand i tillriicklig omfattning pii kommunalt 

initiativ utan all ~talen hehöver medverka. Arbetet biir kunna ske formlöst 

eller i kommunalförhund. 

Vid en jämförelse med förh{illandena före byggnadslagens tillkomst fin

ner man att behovet av regil1nplanering och andra mellankommunala pla

neringskontakter minskat hetydligt. Den foriindrade ktimmunstrukturen 

har gjort att samverkan över kommungriin~crna inte hehiivs lika ofta som 

tidigare för att undvika all ~itgiirder i en kl)mmun strider mot ;itgiirder som 

planeras i grannkommunerna. 

Det har vidare byggts upp en omfattande statlig apparat for övergripande 

utrcdnin!!ar och samlirdning av fr~lgor om markens anviin<lning i omrii<len 

med regionala prohlem. Statliga myndigheter har i stor omfallning. siirskilt 

i samhan<l med liinsplanering och fysisk ribplanering. kunnat tillgodose 

9 lfrgio11plu11cri11g 
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kommunernas behov av under'.ag för deras lokala planering. Staten har 

också därvid kunnat bevaka a··:t kommunerna beaktar viktiga nationella 

intressen inom olika områden. 

Som utredningen har funnit, vilket ockst1 bestyrks av remissinstanserna. 

har kommunerna hittills kunnat lösa många mellankommunala problem 

utan att tillgripa byggnadslagens regler om regionplanering. som på kom

munalt håll brukar uprfatt<1s som präglade av alltför stort statligt inflytan

de. 

Jag delar utredningens åsikL som stöds av en enig remissopinion. att 

mellankommunal samverkan i fraga om fysisk planläggning normalt bör 

skötas av kommum:rna sjiilva u··.an lagreglering och utan annan medverkan 

av staten än den samordning som länsstyrelserna skall verka för. 

<J.2 .2 ReluH· a1· en lagfiist regionplanering 

1'vlitt förslag: PBL skall erbjuda ett lagfäst system för regionplanering 

som ett alternativ till plansam verkan mellan kommuner i andra former. 

Utredningen har föreslagit att PBL skall erbjuda ett system för region

planering i lagreglerade former som ett alternativ till andra sätt att lösa 

samarbetsfrågorna. 

Bland remissinstanserna har framförts skilda uppfattningar i frågan. 

Flertalet av dem som har yttrat sig delar utredningens åsikt att samarbete i 

fria former kommer att vara dei: normala men att det kan vara lämpligt att 

PB L innehåller regler om ett lagfäst men frivilligt system för regionplane

ring att tillgripa då kommunerna själva önskar det och då det behövs för att 

ge stadga åt deras samverkan i översiktliga planfrägor. särskilt i storstads

regioner. Andra avstyrker förslaget såsom överflödigt och menar att sam

ordning av markanvändningen inte kräver statligt ingripande utöver det 

ansvar som tilläggs länsstyrelserna. 

Som jag nyss framhöll bör staten inte engagera sig i det mellankommu

nala plansamarbetet i normala fall. då kommunerna kan komma överens 

om samverkansformer och riktlinjer för att lösa gemensamma problem. 

Trots detta anser jag. i likhet med utredningen och ett stort antal remissin

stanser. att det kan vara viir0efullt att PRL innehåller regler som kan 

garantera att samverkan komrr-.er till stånd även i konfliktsituationer m:h 

då det föreligger kommunal enighet om att arbeta i fasta former med 

möjlighet att sammanställa resultaten i en plan som ger stadga åt mellan

kommunala plankontakter på lt,ngre sikt. 

De områden där detta främ~.t kan bli aktuellt är sådana där frågor av 

regional karaktär är ofta förekommande och utgör ett viktigt inslag i 

planeringsförutsättningarna. R1:gionplanering under enhetlig ledning och 

medborgerlig insyn bör i dessa fall kunna bli ett naturligt och värdefullt 

inslag i det kommunala planarbetet. Jag tänker då särskilt på storstadsom-

'i Regionplanainf.: 
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r~i1.kn 1Kh andra tlithehyggda omd1den. En lag.reglering av verksamheten 

kan ge ~törn: fasthet at arhetet och hiittre möjligheter att avgriinsa verk

samhctsom6\det pä ett rationellt sätt med mindre risker för att uppkom

mande meningsmotsättningar leder till att samarbetet upphör. 

Lagreglerade former kan ocksf1 fylla en uppgift i s{1dana fall dii de 

berörda kommunerna iir överens om att söka det stöd för sin samverknn 

som ett statligt förordnande kan ge. 

fag föreslar således att PBL skall innehålla bestämmelser om region

planering som ett alternativ till andra metoder för kommunal samverkan i 

planfrågor. 

1).2.3 /nitia1i1·1·1och1•11 ko1111111111s riitl att 111triida 

Afitt.fi:irs/111:: Regionplancorgan skall inte utses. om de berörda kommu

nerna mera allmänt motsätter sig det. Utträde ur den gemenskap som 

tillkommit för regionplaneändamål skall förutsiitta regeringsbeslut. 

I utredningsförslaget är frf1gan om initiativet och rätten att utträda inte 

~iirskilt behandlad. Utredningen föreslår endast att regeringen skall himna 

berörda parter tillfälle att yttra sig och se till att ingen överlappning sker 

mellan olika regionplaneområdcn samt att inte heller nilgra kommuner som 

hör vara med lämnas utanför. 

Bland remissinstanscrna råder delade meningar i saken. Medan vissn 

inte motsätter sig ett statligt initiativ över vilket yttranden inhämtas. anser 

andra att initiativet bör komma från kommunalt håll. Några går liingrc och 

menar att kommunerna ensamma skall ha befogenhet att väcka frågan om 

regionplanering för att de inte skall riskera att bli tvingade in i en planc

ring~gemenskap som de inte önskar. l yttranden från bl. a. kommunförbun

det har man ingen erinran mol att slatcn tar iniliative\ men kräver all ett 

förordnande om regionplanering bygger pä en överenskommelse mellan 

staten och berörda kommuner. 

För egen del finner jag det angeläget att ett regeringsheslut om region

planering kan bygga på att berörda kommuner mera allmänt har visat ett 

aktivt intresse för att ingi1 i en sådan plangemenskap. Ett initiativ hör enligt 

min mening kunna tas såväl från statligt som från kommunalt håll, men jag 

finner det angel~iget att dl förslag om statligt förordnande omfattas av ett 

brett intresse från de kommuner som kommer i fråga som medlemmar. 

Skulle det vid remissbehandling av en framställning i saken visa sig alt det 

föreligger ett utbrett motstirnd mot ett statligt förordnande om regionplane

ring bör beslut härom inte kunna meddelas. 

Jag delar inte den uppfattningen som förts fram frän vissa remissinstan

ser att det måste föreligga en formlig överenskommelse mellan staten och 

berörda kommuner. Inte heller hör det kravas ett formellt godkännande 

frfrn samtliga berörda kommuner. En kommun bör inte tillerkännas veto-
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rlitt och därmed kunna förhindra att regionplanearbetet ges en Wmplig 

geografisk omfattning. Det kan t. ex. inträffa att just den fronderande 

kommunens dcltagande iir en förutsättning för att man i fall av motsiitt

ningar skall kunna komma fram till lösningar som ser till hela regionens 

biista. 

Av detta följer iivcn att en kommun som omfattas av ett beslut om 

regionplanering bör vara skyldig att stanna inom gemenskapen till dess 

regionplaneområdets omfattning ändras genom ett regeringsbeslut. Det

samma hör gälla i fdga om utvicgning av gemenskapen. Det för ankomma 

pfi kommuner som vill utträda Lller intriida att gi.ira framställning i saken 

till regeringen. 

Jag föreslår således att kommunernas uppfattning skall tillmätas stor 

betydelse. men att regeringen måste ges möjlighet att förordna om en 

kommuns deltagande även mot dess vilja för att verksamhetsomril.det skall 

kunna bestlimmas p~t ett rationellt sätt. Alla lindringar av omrädets omfatt

ning måste därför kräva regeringsheslut. 

9.3 Innebörden a\· beslut om rcg:ionplanering 

,\titt jC"irslag: Regeringens besl1.1t om regionplanering skall ha den inne

biirden att ett regiunplaneorgan utses att under viss tid eller tills vidare 

ha hand om regionplaneringen inom ett geografiskt bestiimt område. 

regionen. 

Till skillnad fd.n dagens ordning har utredningsförslaget utformats sä att 

regeringens beslut om regionplanering skall innebära att ett regionplaneor

gan utses och inte att regionplan skall finnas för visst omräde. Enligt 

utredningen är det niimligen inte alltid nödviindigt att arbetet utmynnar i en 

formell plan. 

s:1 gott som samtliga remissinstanser som har en positiv inställning till en 

lagreglerad regionplanering tillstyrker utredningens förslag. 

A ven jag ansluter mig till utredningrns förslag som jag i denna del finner 

viilmotiverat. Som jag utvecklar längre fram iir det viisentligare att en 

samordning sker av utrednings- och planeringsarbetet i regionen iin att en 

formell regionplan upprättas. 

9.4 Huvudmannaskapet 

Alill jårslag: Regeringen skall antingen kunna utse ett befintligt klim

munalförhund till regionplaneorgan eller förordna att de berörda kom

munerna skall bilda ett särskilt rcginnplancförbund. 

9 Rl'gio11pla11ai11g 
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Utredningen anser att det inte finns hehov av ett organ av den typ som 

hyggnadslagen anvisar och som utredningen karakteriserar som statskom

munalt. Utredningen fiiresbr i stiilkt en möjlighet att viilja mellan ett 

kommunalförhund od1 landstingskommunen som huvudman for region

planering. Utredningen menar att landstingskommunen iir att föredra men 

att hi'ida möjligheterna hl.ir finnas med hiinsyn till att förh~\llandena iir 

olikartade i skilda regioner. Flir de fall d:\ varken landstingskommunen 

eller ett hefintligt kommunal förbund. bildat enligt lagen I 1957: 2~1 l om 

kommunalförbund, hedöms vara liimpligt som regionplaneorgan föreslås 

regeringen fii befogenhet att förordna att ett siirskilt regionplanefi.irbund 

skall hildas. för vilket kommunalförbundslaµen skall tilliimpas. 

Remisskritiken avser pi\ denna punkt s<'i gott som uteslutande friigan om 

en landstingskommun iir lämplig att vara huvudman för regionplanering. 

En del instanser har ingen erinran mot en s[1dan anordning om inte förhål

landena talar for annat. l. ex. regionens uppdelning pil flera landstingsom

råden. Miinga menar dock att landstingskommunen av principiella skäl inte 

hör komma i fdga för ett siidant uppdrag. Skiilet iir friimst att landstings

kommunen diirmed skulle kunna framsfr1 som överordnad primiirkommu

nerna. nilgot som inte kan accepteras. Ni1gra anser att landstinget saknar 

administrativ och tt:knisk kapacitet för en siidan uppgift. 

Jag finner kritiken heriittigad och föresliir att som alternativ skall ställas 

upp antingen ett befintligt kommunalförhund som bildats för regionplane

uppgifter eller ett siirskilt for iindamiilet bildat regionplaneförhund. vars 

medlemmar utses genom ett regeringsbeslut och som betriiffande organisa

tion och arbetssiitt skall följa bestiimmelserna i lagen ( 1957: 28 Il om klJm

munalforhund med de avvikelser som följer av PUL. 

Utredningens förslag att uppställa landstingskommunen som ett huvud

alternativ vid valet av regionplaneorgan har sannolikt sin grund i erfaren

heterna friin Stm:kholms liin. diir hela länet utgör ett regionplaneomrilde 

och landstingskommunen med stöd av en siirskild lag. lagen I 1968: 598) 

ang{1ende handliiggning av frågor om regionplan for kommunerna i Stock

holms liin. fungerar som huvudman. 

Denna anordning har emellertid sin hakgrund i de speciella förhållan

dena i detta Wn. Efter en längre period av samverkan mellan kommunerna i 

Stockholmsomrädet i olika former både vad giiller fysisk planering och 

vissa verkställighetsuppgifter fi<.:k landstingskommunen i Stockholms län 

huvudmannaan~varet för båda des'ia slag av uppgifter i samband med att 

Sto<.:kholms kommun ingick i landstingskommunen. Dessa förhållanden 

har inte niigon direkt motsvarighet i niigot annat liin. Med hiinsyn hiirtill 

och det starka motst<lnd som av principiella skäl riktats mot landstings

kommunen som huvudman för regionplanering i allmänhet finner jag det 

mindre lämpligt att pi1 denna punkt följa utredningsförslaget. PBL bör 

alltsf1 inte uppta landstingskommunen som ett generellt alternativ som 

huvudman för regionplanering. 

7 Rit1dt1gl'n J9fi5!fifi. I s11111/. Nr I 
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Vad giilkr Stm:kholms län tycks det däremot inte finnas näglm allmän 

önskan om förändring av nuvarande förhällanden rörande regiunplanering

en i Wnet. bortsett fn'm viss kritik nwt samarbetet i regionala fr;'\gor mellan 

l~inss1yrehen och landstinget. S.i1v~il landstinget som länsstyrelsen, Stock

holm~ kommun och andra kommuner i länet tillstyrker att landstinget i 

detta Hin kvarstt'ir som huvudman för regionala frågor. 

Jag kommer diirför att senan: föreslå att den särskilda lagen om region

planeringen i Stockholms län upphävs och ersätts med en ny lag. som 

utformas sf1 att en anpassning s:,er till PBL:s regelsystem. 

UtreJningens anJra alternativ i fr[1ga om huvuJrnannaskapet för region

planering iir ett kommun<ilförbund. UtreJningen syftar tydligen pil siidana 

kommunalförbunJ som bildats ;;peciellt för regionala utrednings- och pla

neringsuppgifter i Gö1ehorgsornradet och i Skilne. 

Jag delar uppfattningen att s~1dana förbund efter egen fram~tällning bör 

kunna förordnas att vara regionplaneorgan inom sina verksamhetsomd

den. Ett förordnande av regeringen om att utse ett sädant redan existeran

de kommunalförbund att vara t\::gionplaneorgan kan vara lämpligt ur flera 

synpunkter. Statliga myndigheter, främst länsstyrelsen. filr hiirigenom en 

officiellt sanktionerad motpart vid samråd och överläggningar tim planfr[1-

gor som angllr hela regionen. och sammanhållningen mellan kommunerna 

bör bli starkare i och med att förbundet ges en auktoritativ ställning som 

talesman för alla medlemmarna i förbundet. Möjlighet öppn<LS ocksil att 

fr?tn tid till annan sammanställa planeringsresultaten i en plan av lagstad

gad typ som kan tjäna till inl~1rmation och vägledning. 

Utredningen har som en tredje möjlighet ställt upp ett särskilt bildat 

n:gionplaneforbunJ. liknande d1:t slag av förbund som regleras i byggnads

lagen. Utredningens förslag till organisation skiljer sig frfan byggnad slagens 

modell genom att de moment som är avsedda att garantera ett visst statligt 

inflytande är borttagna. Ordförande och ersättare för denne skall alltsä inte 

utses av regeringen. och länsstyrcl~en skall inte vid oenighet mellan kom

munerna om förbundsordningc:1 besluta om dess innehåll. Inga bestäm

melser ges heller om förskott och bidrag till kostnaderna och om kostnads

fordelningen. Beslutets innehåll skall enligt utredningsförslaget begriinsas 

till att regeringen förordnar att vissa angivna kommuner skall bilda ett 

regionplaneförbund som skall ansvara för regionplaneringen inom kommu

nernas sammanlagda omriide. Förbundet skall sedan bildas och fungera 

enligt bestämmelserna i lagen t 1957: 2H I) om kommunal förbund med de 

avvikelser som föreskrivs i PBL 
Jag finner detta förslag liimpligt. då det uppfyller krav friln kommunalt 

hiill om minskat statligt inflytande på ett sådant förbunds organisation och 

arbetssiitt. Det kan möjligen ifdLgasättas om inte nuvarande bestämmelser 

i byggr.dJslagen om befogenhet för länsstyrelsen att vid fall av oenighet 

besluta om innehållet i förbundsmdningen eller ändring i denna mils te fä en 

motsvarighet i PBL. Jag förutsätter dock att. om regeringen viil angett 
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förbundets lämpliga omfattning. det skall gil att uppnii enighet bland de 

berörda kommunerna om förbundsordningen. Skulle motsiittningarna vara 

5~i djupa att enighet inte kan uppnås föreligger sannolikt ett sådant fall då 

förbundet inte skulle kunna fungera effektivt och diirfor inte bör komma till 

stfmd. 

Beträffande detaljer om bestämmandet av ansvarsomrade och andra 

avvikelser från lagen om kommunalforbund hänvisar jag till specialmoti

veringen. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att en särskild utredning. kom

munalförbundsutredningen. har avgett ett betänkande !Ds C 1983: 15) 

Kommunalförhund med vissa förslag som syftar till att anpassa kommunal

förbundslagen till den modernisering som nyligen skett av hela kommunal

lagstiftningen. Betänkandet innchaller vissa synpunkter på bildandet av 

regionplaneförbund men utredningen lägger inte fram några försl11g härom 

utan hänvisar till arbetet på en ny plan- och bygglag. Frågan om en ny lag 

om kommunalförbund har därefter behandlats av stat-kommunberedning

en i betänkandet ( Ds C 1985: 4) Enklare former för interkommunalt samar

bete. F. n. förbered~ i regeringskansliet en proposition med förslag till ny 

lag om kommunalförbund. 

Mitt förslag kan sammanfattas sålunda: Landstingskommunen bör i 

princip inte komma i fråga som regionplaneorgan. För regionplaneringen i 

Stockholms län bör dock nuvarande ordning kunna behållas. Befintliga 

kommunalförbund bör på egen begäran kunna ges uppdraget att fungera 

som regionplaneorgan. då deras arbete och ställning därmed kan erhålla 

större tyngd och möjlighet öppnas att upprätta en regionplan av lagreglerad 

typ. I övriga fall dit ett regionplaneorgan behöver utses hör regeringen 

kunna förordna att ett för ändamålet lämpligt avgränsat förbund skall 

bildas som. frånsett själva det grundläggande förordnandet. skall fungera 

som ett kommunalt organ enligt lagen om kommunalforbund. 

9.5 Regionplaneorganets arbetsuppgifter 

9.5 .I Allmiint om ans1·arsområdet 

Mitr förslag: Det skall ankomma på regeringen att i stora drag bestäm

ma regionplaneorgancts uppgifter. 

Utredningen föreslår att regeringen skall bestämma regionplaneorganels 

ansvarsområde. Utredningen motiverar detta med att tillkomsten av ett 

rcgionplaneorgan innebär en överflyttning av viss planeringskompetens 

från kommunerna till regionplaneorganet, och att därför en gränsdragning 

är nödvändig för att förebygga kompetenskonflikter. 

Utredninl,!en har vidare för att tillmötesgå önskemål friin kommunalt håll 

föreslagit att regionplaneorganet endast skall ha till uppgift att bevaka 
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rcginnala fr~1g,1r ,1ch fortlöpar .. dc ge undt:rlag for den kommunala och 

st;1tliga planeringen. 

Av remissinstanserna rinner landstingsförbundct och de kommun;tlfilr

bund som f. n. bedriver regionplanering samt ett tlert;tl andra instanser alt 

förslaget om regionplaneorganch arhetsuppgifter ;ir viil avv;il,!I och s;iker

sU1ller en anpassning till behm:,~n i de olika fallen. Sto<.:kholms bns lands

ting finner det viktigt att ansvarsomriidet in1e anges fiir snavt. Kommun

fiirhundet iir hiti-.kt p;, denna punkt och hiivdar att regeringen inte hör fri 
besluta om vad som skall utredas. Vissa kommuner menar att regionplane

ringen mastc strikt hegr;insas till att belysa regionala frilgor. s~1 att ckn inte 

inkriiktar pa det kl)mmunala planmonopokt. 

Fiir egen del anser jag att utredningens förslag till avgriinsning av arbets

uppgifterna f1tt en liimplig avfa::tning och alt regeringen hör ha hefogcnhet 

att i .stora drag hestiimma regionplaneorganets uppgifter. Jag ansluter mig 

allts[i till utredningen i denna del. 

Som utredningen har framhiillit är det angeläget alt regionplaneorganets 

arhetsuppgifter bcgriinsas till klart regionala frilgor o<.:h inriktas pä att i 

siidana fri1gor skaffa fram underlag for rnedlemsktimmunernas o<.:h de 

statliga myndigheternas planering inom regionen. Det skall med andra ord 

vara fråga om spörsmill som bör behandlas ur el! vidare perspektiv iin den 

enskilda kommunens eller dlir olika kommuners önskcmill kan hehöva 

sammanjiimkas. Har initiativet till att inri11ta en regional organisation fiir

anleth av konkn:ta prohlcm som det är mycket angeliiget alt lösa. kan det 

hl. a. av kostnadsskiil vara befogat att i s{idana fall begriinsa regionplaneor

_l!aneh komretens till just dessa arhdsuppi::ifter. 

Farhi1gorna för att regeringen diirvid skulle kunna på el! oliimpligt siitt 

inskriinka kommunernas eget planeringsansvar iir enligt min mening ohdo

gade . .Ä.r situationen i ett omriide s;idan all det för ett viilordnat samhälls

hyggande fordras samfällda lösningar i de heri\rda kommunernas gemen

samma intresse. kan det inte hctccknas som en obehörig begränsning av 

den primiirkommunala lwmpet·~nsen att regeringen i sitt förordnande av 

regionrlaneorgan bemyndigar dclla att hevaka de för omriidet gemensam

ma planfrilgorna. Graden av konkretion vid hestiimmandet av ansvarsom

ri1det rn;iste bedömas fnin fall till fall. 

Vad giillcr forhWandet mel:an regionplaneorganet o<.:h liinsstyreben 

medfor helt naturligt inriittandet av ett -.iidant organ att liinsstyrelsen kan 

avlastas vissa utrednings- och planuppgifter. Detta kan miijligen ses som 

en in~kriinkning av ltinsstyrelsens uppgift att samordna markanviindnings

och bcbyggebefrägt11· i liinets kemmuner. För min del finner jag det riktiga

re alt se p[i inrä1tandet av ett regionplaneorgan som en önskviird komplet

tering av planeringsresurserna i länet. vilket biir underlätta fiir kommuner

na och liinsstyrclsen att f<t fram eri"orderligt hcdömningsunderlag i kompli

cerade plancring .. ;Jiigen. Det bör vara möjligt för liiföstyrelscn och region

planeorganct alt komma överens om en liimplig arbetsfiirdelning. 

9 Rcgio1rf'/111rai11g 
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9.5 .:!. Rcgionr1/ll11 .. ,·. 

Mitt.fi"irslllg: Regionplaneorganct skall ha möjlighet men inte skyldighet 

att fri111 tid till annan sammanfatta sina arbetsresultat i en form.::11 

n:gionplan. 

Utredningen föresli"1r all reginnplaneorganet skall kunna inom sitt an· 

svarsomriide anta en regionplan för hela regionen eller en del av den. Aven 

om det i första hand gäller för regionplaneorganet att biträda kommuner. 

lilnsstyrelser och sektormyndigheter med regionala synpunkter pii markan

vändning m. m .. kan det enligt utredningen vara li1mpligt att dessa syn

punkter kan sammanstilllas till en formell regionplan. Utredningen anser 

att en siidan plan inte hehöver vara heltiickande utan att den skall kunna 

begriinsas till aktuella regionala prnhlem och frägor. 

Av remissinstanserna har endast ett fåtal tagit upp friigan om PBI. btir 

innehålla regkr om en formell regionplan. De som yttrat sig i saken anser 

liksom utredningen att det fortlöpamk utredningsarbetct bör komma i 

första hand men att det hör finnas möjlighet att uppriitta en formell plan. 

Jag delar utredningens uppfattning att det kan finnas skiil att avstilmma 

Higet betriiffande regionala frågor frfin tid till annan genom att sammanstill

la en formell plan. som kan bli förem{il för samrtid och offentlig debatt. 

Upprättandet av en s~idan plan skall alltsii vara frivilligt. fag finner det 

värdefullt att det finns möjlighet att upprätta en formell plan för att därmed 

friimja en öppen debatt om angelägna regionala frågor och ge anledning för 

de berörda kommunerna att ta ställning i s<'1dana spörsmål. För planarbetet 

i de enskilda kommunerna kan det vara till nytta att ha tillgtrng till en 

antagen regionplan som underlag. För de statliga sektormyndigheterna m:h 

länsstvrelserna bör en ~amman~tiillning av ställningstaganden inom ramen 

for ett plandokument ge bättre överblick och dilrmed underlätta överliigg

ningar med kommunerna i översiktliga planfri1gor. 

Jag ansluter mig alltsä i denna fr{iga till utredningens förslag all region

planeorganct skall efter eget val kunna uppriitta en formell regionplan. 

Upprättandet av en s;\dan plan skall vara frivilligt. I fr<°tga om förfarandet 

niir planen skall antas bör bestiimmelserna om antagande av översikts

planer kunna i huvudsak tilliimpas ilvcn p{i regionplaner. Jag i\terkommer 

till detta i specialmotiveringen 0 kap. 4- H* I. 

9.5 .3 Rl'giu1111/o11c11.1· gi/rigltl'I oclt 1Trf..1111 

I 1\litt.fi'ir.1/ag: Regionplanen ,-k-.<-lll-.-.m-t_a_s_;_11-, -re_g_,i_o_n_p_l<_tn_e_1_ir:;111ets fullm<lkl 

· llge men heslutt:t skall kunna pnwas av regeringen. Planen skall galla [ 

I under en tid av högst sex ~ir. Den skall tjiina till ledning för beslut om 

I översiktsplaner. detaljplaner och omr[ide\hestilmmelser. 

L__·-----------------------------~ 
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Utredningen har föreslagit att en regionplan skall bli gällande genom att 

den antas av regionplaneorganc\s fullmiiktige men att det skall finnas en 

möjlighet for regeringen att efter särskilt beslut pröva planen. Planen skall 

giilla under en tid av högst se\ år. Den skall dock kunna ändras eller 

upphävas före utgången av den bestämda tiden. Planen skall tjiina till 

ledning för fysiska planer och andra markanvändningsbeslut. 

Endast några ffi remissinstanser tar upp dessa frågor. Ett par instanser 

framhåller att liinsstyrelsen bör kunna underställa en regionplan regering

ens prövning för att stärka planens auktoritet. 

Jag ansluter mig till utredning~förslagct om att en regionplan skall antas 

av organds fullmiiktige för viss tid. Erfarenheten av hittills antagna och 

fastställda regionplaner visar att det är lämpligt att de har en tidsbegränsad 

giltighet. Sex tir. dvs. tvii kommunala mandatperioder. finner jag vara en 

viil avvägd tidrymd. Skulle planen efter utgången av dcnna tid befinnas 

alltjämt vara aktuell. hör den k:mna bli föremål för nytt antagande. Jag 

anser det överflödigt att det särskilt föreskrivs att planen kan ändras eller 

upphiivas före den bestämda tidrn. 

I fråga om regionplanens verkningar anser jag att den hör tjäna till 

ledning för beslut om översiktsplaner. detaljplaner och omdldesbestäm

melser. 

Vad slutligen gäller frågan om regcringsprövning anser jag att det bör 

vara tillräckligt att t. ex. länsstyrelsen och andra statliga myndigheter samt 

bcrörda kommuner kan hemställa hos regeringen om prövning av planen. 

Jag återkommer till den fräg::m i :;pecialmotivcringen ( 12 kap. 5 §). 

9 Rt•gio11p/a11('1'i11g 
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l 0 Plangenomförande 

Sammanfattning 

1 syfte att belysa genomförandefrågorna sHills krav på att en genomfö

randebeskrivning skall fogas till detaijplaner ( s. 202) 

Kommunen for hesluta att viss exploatering skall fa genomföras i de 

enskilda fastighetsi1garnas regi genom exploateringssamverkan (s. 2061 

Bestiimmdser om gemensamhetsanläggningar och förändringar i fas

tighetsindelningen kan meddelas i en fastighetsplan. som kan sägas 

utgöra en utbyggnad och modernisering av dagens tomtindelning< s. 2091 

För att underlälla genomförandet av detaljplaner fön:shls regler om 

avstilende av mark som i huvudsak stämmer överens med vad som gäller 

f. n. (S. 216) 

- Kommunen skall färdigställa gator och andra allmänna platser efter 

hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med detaljplanen. I förhi1l

lande till vad som gäller f. n. förenklas bestämmelserna om upplåtande 

av gator oi:h andra allmänna platser (s. 220> 

··· De gatukostnadsregler som gäller f. n. ändras i vissa hänseenden. Kom

munfullmäktige fär möjlighet att delegera beslut i vissa gatukostnads

iirenden, och bestämmelser om samråd införs i fråga om förslag till uttag 

av gatukostnader. Vidare utökas möjligheterna att fä jämkning av gatu

kostnadsersättningen i vissa fall och slutligen görs räntelagens regler om 

dröjsmåls- och avkastningsränta tillämpliga på kommunens fordringar 

pil gatukostnadsersättning (s. 221 ). 

10.1 Allmänna utgångspunkter 

Med plangenomförande menas i dag vanligen de iltg<irder som vidtas 

efter fastst~illelse av en detaljplan för att förverkliga de syften som kommer 

till uttryck i planen. Det kan giilla t. ex. byggande av gator. vatten och 

avlopp m. m. samt fastighetsriittsliga fögiirder så~om fastighetshildning. 

inriittande av gemensamhetsanliiggningar m. m. Utredningen har redogjort 

fiir de viktigaste genomförandemedlen i dessa avseenden ts. 365-371 I. 

Jag vill redan nu framhålla att jag delar utredningens oi.:h flertalet remiss

instansers uppfattning att plangenomförandet i PBL bör ses i ett vidare 

sammanhang än som tidigare har varit vanligt. Jag tiinker i första hand på 

de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande, 

men oi.:ksi~ de fastighetsriittsliga genomförandefrågorna behöver ges en 

likad uppmärksamhet. Planeringen i tiden för olika iltgiirders genomföran

de och 'iamordningen mellan olika åtgärder är exempel p<°1 andra viktiga 

delar i ett effektivt plangenomfiirande. Likasi1 iir det viktigt att studera de 

administrativa förutsättningarna för genomförandet. Siirskilt genomföran

de av förnyel-;ciitgiirder utgiir ofta en komplicerad proi:ess med en växelvis 
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anviindning av olika administrati·"a lKh finansidla instrument. Inslaget av 

förhandlingar med fastighetsägare och andra intressenter iir vanligt vis 

betydande. 

Det nu anförda medför alt man mLlste liigga stor vikt vid samspelet 

mellan planläggningen. projekteringen och genomförandet. Det iir nödviin

digt att man redan vid planliigp1ingen skaffar sig kännedom om vilka 

genomförandemedel som bör an'1iindas i det enskilda fallet och all dcs'a 

reLkwisas. Diirvid har samrådet med kommunala organ. statliga myndighe

ter. fastighetsägare och hrukare stor betydelse. Friin s{1viil allmän som 

enskild synpunkt iir det angeläget att planen och grunddragcn av genomfö

randet kan bedömas \Om en helhet när planen ~tiills ut och antas. I likhet 

med utredningen föreslår jag diir-:"ör att en siirskild genomförandebeskriv

ning skall upprä\tas i anslutning till detaljplaner. Däremot an<;er jag - i 

likhet med milnga remissinstanser - att en genomförandebeskrivning inte 

alltid fyller n[igon reell funktion betriiffande översiktsplanen. Därl'ör bör 

genomförandebeskrivningar till översiktsplaner ink vara obligatoriska. 

Som jag tidigare har påpekat kommer en stor del av det framtida byggan

det att ske i befintlig bebyggelsemiljö. friimst i form av sanering. förnyelse 

och förtiitning av bebyggelsen. Detta ställer större krav på effektivare 

genomförandemedel iin vad som iir fallet vid nyexploatering. Det kan giilla 

t. ex. förbättrade möjligheter all rn till ständ gemensamhelsanläggningar 

och föriindringar i fastighetsindelningen. I detta syfte har utredningen 

föreslagit en ny planform - fastighetsplanen - som kan sägas utgöra en 

utbyggnad och modernisering av dagens tomtindelning. I likhet med manga 

rcrnissinstanser ansluter jag mig i stnrt till utredningsförslaget i denna del. 

Kommunens möjligheter att lösa mark hör ocksii till plangenomförandet. 

1 likhet med utredningen an~er jag att nu giillandc inlöscnmöjligheter im1m 

stadsplan bör i huvudsak llfiiriindrade föras över till PBL. 

Redan den föreslagna utl"ormnmgen av plansystemet innebär i sig nya 

genomförandemöjligheter. Genom fiirslaget om gennmförandetid i detalj

planer torde som regel genomförandet kL1mma att paskyndas av ätgiirder 

antingen fr{111 fastighetsiigarna eller fr<in knmmunen. Som jag tidigare har 

förordat (avsnitt 8.3.1 l bör det vara möjligt att bestiimma olika genomför

andetider för olika delar av ett planomdde. 1Xirmed kan utbyggnaden ges 

en viss styrning. Detta iir viktigt inte minst vid en successiv utbyggnad och 

vid föriindringar av befintliga beb\'ggelsemiljöer. 

Bilde planli1ggningen och genomförandet förutsiitter ett lagarbete med 

tyngdpunkt inom <;kilda sakkunskaper. De~sutom kan planer fa viiscntligt 

olika ekonl1miska kon~ckvenscr berl1ende pil hur de genomfors. Även om 

det bör st;i var:je kommun fritt att bestiirnma vilket kommunalt organ som 

-;kall ha ansvaret för gcrwmförandethigorna. blir det i m~inga kommuner 

<;annolikt kommunstvrelsen som med sitt övergripande. samordnande och 

ekonomiska ansvar rnr ett avgörande inflytande pil bedömningen av hur 

µenomförandcfr~igorna hör beaktö:S i ett tidigt skede av planarbetet. Det iir 
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i mtmga kommuner vanligt att genomforandefriigorna handliiggs av särskil

da fastighetsniimnder. Denna möjlighet kllmmer att linnas kvar iiven i 

fortsi1ttningen, eftersom var:je kommun ~jälv far hestiimma var ansvaret för 

genomförandet hör ligga. 

Innan jag gftr in p;I en närmare beskrivning av de föreslagna genomföran

demedlen vill jag erinra om all nya regler om gatukostnader triidde i kraft 

den I januari 1982 ( prop. 1980/81: 1651. Även detta kan ses -;om en förstiirk

ning av dagens genomförandemedel. PBL-utre<lningen utgick från att för

slagen från 1969 års viigutredning ( SOU 1977: 121 och gatukostnadsutred

ningen <SOU 1977: 65) skulle leda till en särskild lag om den kommunala 

väghållningen. Diirför tog PBL- utredningen inte in nt1gra regler om gatu

byggande och gatukostnader i sitt förslag. De nya gatukostnadsrcglerna 

har emellertid inte kommit till uttryck i någon särskild lag utan togs i stället 

in bland byggnadslagens regler om gatubyggande. I det till lagrådet remit

terade lagförslaget inarbetades de nu gällande bestämmelserna i byggnads

lagen och byggnadsstadgan om ersättning för gatukostnader utan någon 

ändring i sak. 

Sedan kritik från skilda håll riktats mot gatukostnadsreglcrna och deras 

tillämpning utförde en arhetsgrupp inom bostadsdepartemcntet en kart

läggning av tillämpningen av bestämmelserna. 

Arbetsgruppen 1 redovisade i juni 1984 resultatet av sitt arbete i rappor

ten (Os Bo 1984: 9) Gatukostnader. 

Arbetsgruppen konstaterar bl .a. att gällande gatukostnadsregler varit i 

kraft under endast kort tid och att många av de prohlem som framförts 

sannolikt kommer att lösas i den praktiska tillämpningen. I en del fall har 

arbetsgruppen dock funnit anledning att peka på möjligheter till ändringar i 

regelsystem m. m. som kan medverka till en biittre och smidigare tillämp

ning av gatukostnadsreglerna. 

Med anledning av arbetsgruppens rapport utarbetades inom bostadsde

partementet en promemoria med förslag till ändringar i gatukostnadsbc

stämmelscrna i förslaget till ny plan- och bygglag. Promemorian innehöll 

iiven ett förslag till statlig finansiering av gatukostnader för småhusfastig

heter. 
Promemorian har remissbehandlats. Yttrande har avgetts av riksrevi

sionsverket. statskontoret, bostadsstyrelsen, statens planverk. statens 

lantmäteriverk, Svenska kommunförbundet. Sveriges bostadsrättsföre

ningars centralorganisation, Sveriges Fastighetsägareförbund. Sveriges 

Villaägareförbund. Hyresgästernas Riksförbund och Riksförbundet vi i 

småhus. 

Jag vill nu ta upp vissa av förslagen till ändring av gatukostna<lsbestäm

melserna i PBL-förslaget (avsnitt 10.6). De förslag som rör de processuella 

' Dåvarande departementsrådet Rune Olsson. ordförande. samt scktionschefen Jan 
Södcrström. Svenska kommunförbundet. förbundsjuristen Bo Wolwan. Sveriges 
Fastighetsägareförbund, kanslichefen Göran Olsson. Sveriges Villaägareförbund, 
och utredningssekreteraren Pär Svanberg, Hyresgästernas Riksförbund. 
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reglerna i gatukostnadsärenden iit·:rkommer jag till senare (avsnitt 18.S.2 ). 

Förslaget om statlig linansiering av vissa gatukostnader. som jag tog upp i 

\985 i[rs hudgetpropnsition. har ~:odtagih av riksdagrn \B\lU 1984/8.'.': \3. 

rskr 230). Dessa förslag hör enligt min mening lösa flertalet av de pwblem 

som varit förenade 1111:d tillämpnir.gen av giillande gatukostnadsregler. Jag 

kommer emellertid att noga följa utvecklingen pä detta område och. i den 

mån det visar sig pilkallat. överväga gatukostnadsregleringen pi1 nytt. 

Jag vill erinra om att arbetsgruppens rapport - som också innehåller 

redogörelser för gällande rätt - fogas till protokollet i detta ärende som 

hilai;a 8. Lagförslaget i den remitterade promemorian fogas till protokollet 

som hila!;a 9. En sammanställning av remissyttrandena i de delar som har 

betydelse för mina förslag finm tillgänglig i lagstiftningsärendet (dnr 

R 1930/79). 

Som jag inledningsvis nämnde återkallade regeringen genom beslut den 

21 oktober 1982 det förslag till lag om exploateringssamverkan m. m. som 

den förra regeringen hade lagt fram för riksdagen i prop. 198 li82: 221. Jag 

har övervägt lagförslagen i den åteckallade propositionen och kommit fram 

till att de bör justeras på vi~sa punkter. Jag kommer senare denna dag att 

foresl[1 att ett reviuerat förslag tiE lag om exploateringssamverkan m. m. 

skall föreläggas riksdagen. Särskilda bestämmelser om samordningen mel

lan en siidan lag och PBL bör införas. vilket jag också återkommer till 

(avsnitt ll).3). 

I0.2 Genomförandebeskrivning 

!1'1itt fiirs/ag: I syfte att belysa genomförandefrågorna ställs krav på att 

en genomförandebeskrivning sköll fogas 1ill detaljplaner. 

För att ge stadga åt arhetet med att belysa genomförandefrågorna före

sliir jag. som jag nyss nämnde, att en sär5kild handling. en genomförande

beskrivning, skall redovisas tillsammans med övriga planhandlingar vid 

utstiillning och beslut om detaljplaner. I likhet med utredningen anser jag 

således att genomförandebeskrivningen skall vara obligatorisk såviil vid 

förstagångsplanläggning som vid ändring av planer. Några remissinstanser 

har motsatt sig utredningsförslaget på denna punkt. De anser att genomfö

randebeskrivningen i stället bör ingå i planbeskrivningen på ~amma sätt 

som i dag. Jag är medveten om att många planbeskrivningar i dag behand

lar genomföranddrågorna på ett siitt som väl fyller de krav som jag anser 

all man hör ställa på en genomförandebeskrivning. I dessa fall innebär 

alltsf1 inte mitt förslag någon annan förändring än att denna beskrivning 

lyfts ut och redovisas i en särskild handling. Men just genom kravet att 

de~sa frftgor skall behandlas i en särskild handling åstadkommer man en 

belysning av frågorna också i sådana fall där de i dag inte brukar beaktas i 
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tillriicklig utstriickning. Även behovet a\' beskrivning av genomförande

skedet blir generellt större med mitt förslag iin \'ad som gäller i dag. Diirför 

anser jag. i likhet med många remissinstanser. att kravet på en särskild 

gennmförandebeskrirning fyller en viktig funktion. 

Förutsiittningarna för att ställa krav på genomförandebeskrivning till 

översiktsplanen och till områdcsbestiimmelser är enligt min mening annor

lunda. Översiktsplanerna är nämligen som regel inte avsedda att genomfri

ras pfi samma sätt som detaljplanerna. De har en strategisk karaktär m:h 

skall bl. a. ge kommunerna handlingsberedskap. Här skulle beskrivningen 

förmodligen manga gånger bli ett relativt inm:hållslöst dokument som 

enbart skulle tynga planarbetet. 

I vissa fall kan det dock vara lämpligt och iiven nödvändigt att belysa 

vissa genomförandefrågor, t. ex. om man i översiktsplanen vill göra en 

områdesstudie för en stadsdel som skall exploateras eller förnyas. I sådana 

fall är det lämpligt att beskriva genomförandefrågorna i planbeskrivningen. 

Jag föreslår därför inte något obligatoriskt krav på en genomförandebe

skrivning till översiktsplanen. 

Lagrådet (yttrandet s. 68) har - utan att lägga fram något eget förslag -

väckt frågan om inte genomförandebeskrivning bör vara obligatorisk vid 

upprättandet av områdesbestämmelser. Jag medger att det även för om

rådesbcstämmelsernas del i vissa fall kan vara lämpligt och även nödvän

digt att ta upp genomförandefrågorna. t. ex. när man genom områdesbe

stämmelser vill åstadkomma en bindande reglering av byggnaders utform

ning m. m. Jag är emellertid inte beredd att föreslå något krav på genomfö

randebeskrivning till områdesbestämmelser. Ingenting hindrar naturligtvis 

att en genomförandebeskrivning ändå fogas till översiktsplanen eller om

rådesbestämmelserna om det finns ett behov av del. 

/0.2. I Jnnehället i genon(f('imndehnkrirningen 

En plan är normalt resultatet av ett nära samarbete mellan en rad 

representanter för olika intressen inom och utom kommunförvaltningen 

med inriktning t. ex. på skolfrågor. gator. allmänna vägar. parker, ledning

ar. grundförhållanden. markförvärv, fastighetsbildning och gestaltning. 

Den särskilda genomförandebeskrivningen bör enligt min mening göra det 

lättare att få till stånd en samverkan i både berednings- och genomföran

deskedet mellan alla dem som berörs. 

Beredningen av genomförandefrågor omfattar utredning och samordning 

av organisatoriska. tekniska och rättsliga frågor. I beredningen bör be

handlas alla frågor som har betydelse för genomförandet av exploaterings

eller bevarandeprocessen och för vcrkstiillighet av planeringsbeslutcn. 

Inte minst viktigt i detta sammanhang är att de organisatoriska förutsätt

ningarna för genomförandet belyses. Det kan t. ex. många gånger vara 

liimpligt att tillsätta referensgrupper för olika genomförandefrågor. Sam

mansättning och arbetsuppgifter för sådana grupper kan då vara lämpligt 
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att helysa i genomförandebe-;krivningen. Aven ansvarsfiirdelningen mellan 

kurnmum:n centralt och olika org;tn bctr;iffande genomfiirandefrågor kan 

behöva belysas. 

De synpunkter '>lllll kommer 1';-am vid beredningen av genomförandet 

skall pi1verka planläggnintren sii alt det slutliga planfiirslagi:t klinrn1er fram 

efter en v;ixelverkan mellan rLmutformnings- och genomfiirandesyn

punkter. I genomförandeheskrivningcn dokumenteras resultatet av detta 

arbete. 

Vid översiktsplanering av begriinsade omrilden kommer de genomforan

defrilgor som hehandlas i planbeskrivningen normalt att innefatta det som 

vid informell översiktlig planerin~: f. n. bcnämns fögärdsprogram och som 

brukar rcdovisa vilka riktlinjer som bör gälla för genomförandet av t. ex. 

fortsatt detaljplanering. för prövning av lov. för fastighetsrättsliga ätg;irder 

m. m. Det kan m:kst1 bli aktuellt au belysa t. ex. möjligheterna att genomfri

ra olika {1tg;irder för att säkerst;illa en bcfintlig miljö. möjligheterna till 

kompletterande bebyggelse inom olika samhiillcn liksom frågor som rör 

kartförsiirjning och fastighctsbildning. Överväganden kan vidare behöva 

redovisas angäendc val av byggherrar. rekommendationer om upplåtclse

formcr samt programförutsättningar för olika upphandlingsformer. Det 

kan mfmga gånger ock sil vara lämpligt att belysa hur annan fastighetsrätts

lig lagstiftning avses tilkimpas. 

I likhet med vad som gäller f. n. I 16 * BS> bör enligt min mening ett 

planförslag åtföljas av ekonomiska utredningar. Sådana utredningar hör 

framdeles ingi! i genomförandebe;;krivningen. Det torde vara en allmiint 

acccpterad uppfattning att ekonomiska utredningar krävs och att de i vissa 

fall behöver göras i flera omgängar. t. ex. n~ir man tar ställning till lokalise

ringen av bebyggelse eller anläggr.ingar. niir man skall besluta om service 

eller planstandard nch niir man skall välja mellan olika planalternativ samt 

vid genomförandet. 

Genom ekonomiska utredningar belyses vad markcn och de tekniska 

anläggningarna kostar. hur de skall finanisieras etc. I detta sammanhang 

bör liimpligen redovisas beräknad·~ gatukostnader och hur de kommer att 

belasta fastighetsägarna. Av stor betydelse för genomförandet är det att 

klarlägga möjlighcterna till statlig belåning. Även en belysning av de fram

tida driftkostnaderna kan vara av stort viirde. 

Vid detaljplaneläggning blir del vanligtvis också en viktig uppgift att 

bedöma genomförandetidefö längd. Denna bedömning bör göras i genom

förandebeskrivningen. varefter resultatet av bedömningen tas in i en plan

bestämmelse. I genomförandebeskrivningen vid detaljplancläggning kan 

vidare - förutom planekonomin -· behöva belysas t. ex. frågor om mark

förvärv, behov av tekniska undersökningar, finansieringsmöjligheter, pro

jekteringar. fastighetsbildning, huvudmannaskap för olika genomföran

dei!tgtirdcr. tids- och etappindelningar. exploateringsavtal och vård av 

skyddsvärda miljöer. När det gäller markförvärv vill jag peka pi1 en speci-
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C'il fr<lga som riir fastighchiigaren' -;kyldighet att i vissa fall överbta eller 

uppliita mark utan ersiittning. s;idan skvldi.[!hct föreligger f. n. enligt 70 

resp. 113 * hyggnadslagen. Jag kt1mmcr senare I avsnitt 10.:'i. I J att förcsl[i 

mohvarande bestiimmelscr i PBI .. Enligt min mening är det viisentligt att 

siidana skyldigheter penetreras i detaljplanen. Eftersom det niirmast iir en 

fri1ga om plangenomförande. bör överviigandcn om skyldighet att överli"ita 

eller upplåta mark redovisas i gemimförandebeskrivningen. 

Jag kommer senare I avsnitt 10.-1.3) att föresh\ att fastighetsplanen i vissa 

fall upphiivs automatiskt till följd av att en detaljplan iindras. Sildana 

effekter för fostighetsplanen bör tydligt redovisas i detaljplanens genom

förandcheskri vning. 

En genomförandebeskrivning bör inte göms mer omfattande [in som 

kriivs for att klara ut den aktuella situationen. Att jag nu har riiknat upp en 

rad tekniska. ekonomiska och fastighetsrä\\s\iga fr{\gcställningar lfa givet

vis inte uppfattas sii att alla dessa faktorer alltid skall behandlas. Som jag 

nyss framhöll iir genomförandefrågorna ofta av s[1dant slag all detaljerade 

stiillningstaganden m[1stc anstii till el! .senare skede än der då planen 

upprättas. I sådana fall kan beskrivningen redovisa enbart prim:ipern;:i för 

genomförandet. I fråga om ekonomiska kalkyler hlir det d{1 fråga om 

schablonartade uppskattningar. 

10.2 .2 Gcnon~fiiru11dch1'sÅrivni11g1'11s 1·cr/..:11i11/.{tJr 

Av vad jag nu har anfört framgilr att genomförandebeskrivningen är 

avsedd att utgöra en del av bakgrundsmaterialet för planbesluten och att 

den således inte skall ha någon självständig rättsverkan. Någon möjlighet 

till överprövning av beskrivningen behövs alltså inte. I den mån den herör 

det fastighehrättsliga genomförandet anser jag i likhet med utredningen att 

beskrivningen bör vara viigledandc för fastighetshildningsmyndighetens 

prövning vid förrättningar enligt fastighetsbildningslagen. anliiggningsla

gen och ledningsräl!slagen. Beskrivningen ger således uttryck för hur 

kommunen anser att en viss genomförandefråga hör lösas. Denna in~täll

ning iir inte bindande for förrättningen. utan fastighetsbildningsmyndighe

ten är skyldig att pröva den aktuella ittgärden enligt reglerna i resp. lag med 

beaktande av de synpunkter som framförs. 

Detta iir en föriindring i förhållande till dagens hestämrnelser i anlägg

ningslagen och ledningsrättslagen. Om en anläggning eller en ledning är 

förutsatt i en plan. skall förriittningsmyndighetcn normalt inte pröva om 

fördelarna överväger kostnader och oliigenheter (båtnadsprövning). För 

anliiggningar iriillcr motsvarande för prövningen av frägan om en anlägg

ning iir av väsentlig betydelse för en fastighet ( viisentlighetsprövningl. Jag 

kommer i stället att föreslå att biltnads- och väsentlighetsvillkoren samt 

fastighetsindelningen skall kunna prövas i fastighetsplanen. om det anses 

angeläget med en prövning av byggnadsnämnden i sf1dana frågor. En s<ldan 
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lösning har ocksii utredningen föreslagit. Jag äterkommer senare (avsnitt 

10.4) till dessa frågor. 

A ven beträffande kommunens handläggning av frågor om allmänna vat

ten- or.:h avloppsanliiggningar. fjärrvärmeanläggningar. vägar m. m. bör 

gcnomförandebc~krivningen endast vara v;igledandc. Det kan t. ex. vara 

fråga om vilka viigar eller ledningar som skall ha allmänt eller enskilt . 

underhiill eller vilka taxebcstämmclser som skall tillämpas för ett visst 

omn°tde. Den formella provningen skall således ske enligt resp. spt.:ciallag. 

Ett viktigt moment vid behandlingen av genomförandefrågorna är. som 

jag förut har framhållit. samrådet mellan kommunala organ. statliga myn

digheter. fastighetsägare och brnkare. I fastighetsrättsliga fragor är samr:\

det med fastighetsbildningsmyndigheten särskilt viktigt. 

10.3 Exploateringssamverkan 

,'ditt fiirs/ag: Kommunen får besluta att viss exploatering skall få ge

nomföras i de enskilda fastigh1~tsägarnas regi genom exploateringssam

verkan. 

Som jag tidigare nämnt kommer jag senare denna dag att föreslå att ett 

reviderat förslag till lag om exploateringssamverkan m. m. skall föreläggas 

riksdagen. 

I korthet innebär förslaget följande. Bestämmelserna om exploaterings

samverkan kan i första hand ses som medel att genomföra kommunala 
planintentioner. Förslaget gör det möjligt för flera fastighetsägare inom ett 

område att tillsammans vidta åtgiirder för att ställa i ordning mark för ny 

bebyggelse eller förtätning eller andra förbättringar i redan bebyggda om

råden. Förslaget innebär också att den ökning av markvärdet som en ny 

eller ändrad detaljplan kan medföra kan fördelas mellan fastigheterna i 

förhållande till deras ursprungliga ägoinnehav inom området. 

Vid min presentation av för~ laget kommer jag att ta upp kopplingen 

mellan PBL or.:h lagen om exp•oateringssamverkan. Jag kommer då att 

föreslå att exploateringssamverkan får ske endast om kommunen i detalj

plan eller omri'tdesbest~immelser tillåter sådan samverkan inom området 

och bestämmer de närmare villk•)ren för samverkan. I kravet på detaljplan 

eller områdesbestämmelser liggt::r den avgörande skillnaden gentemot för

slaget i den återkallade propositi•Jnen. nämligen att samverkan blir herocn

de av ett kommunalt initiativ genom ett planbeslut. Detta stämmer bättre 

överens med utredningsförslage1 och visar tydligare att exploateringssam

verkan i första hand är ett medel att genomföra kommunala planinten

tioner. 
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/11.3. I Gru11d/iigga11de 1·illkor 

De grundbggandc villkoren för att cxploatcring~samwrkan skall fä 
komma till stiind har utredningen tagit in i fiirslaget till PBL. Bcstiimmcl

~crna ;iterfinn~ i 11 kap .. som avhandlar vissa fdigor lim plangenomförande 

111 kap. 22 ~l. 

Enligt utredningsfi.irslagct iir exploatering!'.samverkan avsedd att anv;in

das inl1m sådana omr;iden där d1.:t är angeläget att området bebyggs i ett 

sammanhang med hänsyn till den framtida utvecklingen av samlad bebyg

gelse eller för att ett planmiissigt byggande skall friimjas inom ett områd1: 

med samlad bebyggelse eller av n;lgon ;rnnan jämförlig orsak. Dessutom 

förutsiitts att omrädet är uppdelat mellan flera fastigheter p:°t ett sådant sätt 

att ätgärder för områdets ändamålsenliga bebyggande härigenom försvtt

ras. Förslaget. som iir utformat i nära anslutning till expropriationsgrun

derna i 2 kap. 1 ~ expropriationslagen. innebär således att området skall 

avgränsas pii planmiissiga grunder. 

Förslaget innebiir vidare att det är kommunerna som i ett särskilt beslut 

- ett markförordnande - anger de närmare villkoren för exploaterings

samverkan, såsom syftet med den avsedda exploateringen m:h avgränsnin

gen av samverkansområdet. 

!\litt förslag hygger på samma grundläggande tankar som utredningsför

slaget. nämligen att exploateringssamverkan skall användas. om det med 

hänsyn till bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa 

i ordning mark för bebyggelse och utföra anordningar för bebyggelsen. 

Som jag tidigare har nämnt är det närmast områdesbestämmelserna i nu 

föreliggande förslag som liknar markförordnandet i utredningsförslaget. 

Genom områdesbestämmelserna får man en möjlighet att på planmässiga 

grunder avgränsa ett samverkansområdc. Om samvcrkansområdet omfat

tar omriiden som inte kommer att direkt beröras av bebyggelseexploate

ring ges också möjligheter att i områdesbcstämmelser ge riktlinjer för den 

framtida markanvändningen inom s;1dana omräden. Det bör således i förs

ta hand vara i form av områdesbestämmelser som kommunen medger 

cxploateri ngssam verkan. 

I vissa situationer torde det emellertid vara lämpligt att genomföra redan 

befintliga detaljplaner genom exploateringssamverkan. I sådana fall blir -

vilket framgår av förslaget till lag om exploateringssamverkan - genom

förandemedlen inte lika effektiva. eftersom möjligheterna att lösa in mark 

samt möjligheterna till värdeutjämning väsentligt minskar. Trots detta kan 

det många gånger vara angeläget att ett flertal fastighetsägare genom 

exploateringssamverkan kan uppträda samfällt för att genomföra en plan. 

Som jag tidigare (avsnitt 8.8.1) har nämnt bör det inte vara möjlige att 

låta områdesbestämmelser omfatta omriiden med detaljplan. För att undvi

ka en ordning som skulle innebära att man först måste upphäva detalj

planen för att sedan besluta om exploateringssamverkan och därefter på 
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nytt anta detaljplanen. foresli\r jag att en miijlight::t öppnas att ~iven 

detaljplanens form besluta om cxploateringssamverkan. 

J().3.:! A1·grii11.rni11g cl\" sw111·crk1111so111rcldc1111.111. 

A vgr;insningt:n av det omr:1de inom vilket samverkan skall ske. är en 

viktig friiga när omr{1desbesbmmelserna eller detaljplanen beslutas. 

Grtinsdragningen har direkt betydelse för vilka fastigheter som får möjlig

het att delta i exploateringen och som därmed kan fä del av företagets 

avkastning. Eftersom exploateringssamverkan i första hand bör ses som 

ett medel att genomföra kommunala planintentioner. hör gränserna för 

samverkansomrfidet som jag nyss anförde bestiimmas utifdin planmässiga 

principer. dvs. efter vad som är lämpligt att planliigga i ett sammanhang. 

Därvid bör också enskildas intr•:ssen tillbörligen beaktas. När samverkan 

skall avse ett område som skall detaljplaneläggas. vilket torde bli del 

vanligaste. är det nödviindigt att arbetet med planen har fortskridit s~1 långt 

att kommunen har en klar uppfattning i frågan om den planmässiga av

gränsningen av samverkansområdet. Formellt bör det slutgiltiga beslutet 

om gränserna för sarnverkanscmrådet meddelas av fastighetsbildnings

myndigheten i förrättningen. men kommunens ställningstagande bör vara 

bindande för fastighetsbildningsmyndighetens beslut i denna del. Kom

munen kan i sin prövning bl. a. väga in de kommunalekonomiska konse

kvenserna av en exploatering och därmed sammanhängande utbyggnad av 

kommunal service. 

Som jag tidigare framhållit sbll exploateringssamverkan kunna utnytt

jas bl. a. för att underlätta genomförandet av bclintliga detaljplaner dfa 

markägandet är splittrat. Samvcrkansomrädet bör därför även kunna om

fatta ett redan tidigare detaljplanelagt område. Det bör också kunna omfat

ta en del av ett slidan! område. t. ex. ett kvarter. eller i övrigt en begränsad 

del av ett område med en gällar.de plan som av någon anledning inte har 

blivit genomförd. 

Det torde ibland vara olämpligt att anta en detaljplan for hela det område 

som bör omfattas av exploateringssamvcrkan. Vid främst fritidsbebyggcl

se torde sekundära grönområden. dvs. omdlden som inte fordrar gemen

sam skötsel men ändå utgör en forutsätining for den tillkommande bebyg

gelsen. kunna lämnas utanför detaljplanen. Detta innebär att värdeutfallet 

av en detaljplan i vissa situatil1ner kommer att fördelas mellan samtliga 

fastighetsägare inom ett samverkansområde, trots att detaljplanen inte 

omfattar alla fastigheterna. 

Som också framhölls i den ilterkallade propositionen ( 1981 /82: 221) är 

det väsentligt att enskild exploati~ringssamvcrkan står i överensstämmelse 

med kommunens syn på exploateringens genomförande. Vid det ställ

ningstagande som kommunen gör i fråga om lämpligheten av att överhimna 

e.xploateringen till fastighctsiigarna skall hänsyn tas till behovet av att 

bebyggclseiitgiirder och med bebyggelsen sammanhängande anordningar 
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utförs eller förbiittras i dl samn1anhang. Atgiirderna bör ncksf1 vara sädana 

au de med hänsyn till bl. a. omfattning. teknisk komplexitet och sakiigar

nas kompetens ii.r liimpliga för fastighetssamverkan. Det kan m:ksil finnas 

skäl för kommunen uti siirskill bedöma fastighetsiigarnas forutsiillningar 

att genomföra den begärda exploateringen. 

10.4 Fasti~hetsplan 

Mit1fiir.1/ag: Bestämmelser om gemensamhehanliiggningar och fiiränd

ringar i fastighetsindelningen kan meddelas i en fastighetsplan. som kan 

sägas utgöra en utbyggnad och modernisering av dagens tomtindelning. 

10.4. I Belw1·er m· fiHtighersplan 

Tillkomsten av fastighetsbildningslagcn år 1972 medförde att tomtindel

ningens fastighetsbildandc verkan upphörde. Fastighetsbildning sker nu

mera alltid genom förrättning enligt fastighetsbildningslagcn inom ramen 

för ett eller flera fastighetsbildningsinstitut. I samband med att den lagen 

infördes iindrades byggnadslagstiftningen så att tomtindelning numera kan 

användas för att vid ett successivt plangenomförande garantera ett bättre 

markutnyttjande genom möjligheten att lägga ut servitutsområden och 

samfällighetstomter för kommande fastighetssamverkan. Vidare effektivi

serades fastighetsbildningslagstiftningen i plangenomförande syfte. Detta 

har fått till följd att tomtindelning numera kommer till användning endast i 

begränsad omfattning när det gäller detaljplanering för nyexploatering av 

områden i en ägares hand. Tomtindelning grundar rätt till inlösen enligt 

47 * byggnadslagen och 8 kap. 4 * fastighetsbildningslagen. Inlösen enligt 
byggnadslagen innebär i princip att kommunen har riitt att lösa tomtdelar 

som ett iir efter tomtindelningen tillhör olika ägare. Inlösen enligt fastig

hetsbildningslagen innebär i princip att ägan: till en sådan tomtdel fär lösa 

återstoden av tomten. 

Enligt utredningen finns det behov av ett institut som motsvarar dagens 

tomtindelning och som ger möjligheter att i ett planpolitiskt sammanhang 

få en helhetsbild av hur fastighetsindelningen skall utformas. t. ex. inom ett 

kvarter. Vidare ansåg utredningen att det också behövs någon form av 

beslut som kan påskynda genomförandet genom att medge vissa tvångsåt

gärder när det gäller fastighctsindelningen. Även frågor om fastighetssam

verkan kan det vara lämpligt att pröva i planpolitiska beslut. Det kan gälla 

gemcnsamhetsanläggningar för befintlig bebyggelse. t. ex. vid gårdssane

ringar. En annan typ av anläggningar som kan behöva regleras är parkc

ringsanläggningar för flera fastigheter. 

Utredningen har föreslagit att de nu nämnda fdlgorna skall kunna be

handlas i en fastighetsplan som kan användas säväl inom som utom en 

detaljplan. Jag ansluter mig till utredningens bedömningar angående beho-
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vet av en s~irskild plan som behandlar genomförandefrågor inom detalj

planelagda omri!den. Däremot an\cr jag att Jet inte finns n[1got behov av 

en s[1dan plan i områden utan detaljplan. I dct följande skall jag närmare 

ut veckla min stiindpunkt. Jag am.luter mig ocksii. till förslaget att planen 

biir benämnas fa~tighctsplan. Delta medför att uttrycket fästighetsplan i 
4 kap. :!'i~ fastighetsbiluningslagcn miiste ersättas med en annan benäm

ning för de utredningar som där å~;yftas. Jag återkommer i annat samman

hang med förslag till iindringar i fostighetsbildningslagcn. 

De nu angivna anviindningsområdena för fastighetsplanen innebiir att 

den m<'inga gångcr kommer att upprättas vid en senare tidpunkt iin detalj

planen. Aven av rent praktiska skiil är det därför en fördel att dessa frågor 

kan behandlas i en separat handlir::g. 

Som jag nyss anförde delar jag inte utredningens uppfattning att fastig

hetsplancn skulle fylla en viktig funktion utanför områden med detaljplan. 

Jag anser niimligen att den fastig:1etsrättsliga lagstiftningen vid sidan av 

PBL är fullt tillräcklig i de allra flesta fall. Överföring av mark kan ske - i 

viss utsträckning även t vångsvis - genom fastighetsreglering enligt fas

tighetsbildningslagen. Gemensamhetsanläggningar kan komma till ständ 

utanför detaljplan efter prövning enligt bestämmelserna i anläggningsla

gen. Jag kommer senare att föreslå förändringar i an!äggningslagen som 

kommer att innebära alt förutsiittningarna att inrätta gemensamhetsanlägg

ningar även utanför detaljplan kommer att förbättras. 

Den nuvarande faslighetsrättsliga lagstiftningen, fastighetshildningsla

gen. anläggningslagen och ledningsrättslagen. är utformad så att plange

nomförandet skall kunna gå smi·digl. Byggnadsnämnderna har en vid

str~ickt rätt all ta initiativ till fastighetshildningsförrättningar och till för

rättningar för att inrätta gemensamhetsanläggningar. Även i övrigt har 

byggnadsnämnderna ett stort inflytande i förrättningarna. I genomförande

beskrivningen kommer bl. a. de rättsliga genomförandefrågorna att bli 

beaktade och redovisade pii en sådant sätt att det normalt skall vara 

möjligt att genomföra planen fastighetsrättsligt direkt genom att ansöka om 

nödvändiga förrättningar. Det samråd med fastighetsbildningsmyndighe

ten och med berörda fastighetsägare. som enligt vad jag nyss anförde skall 

ske vid beredningen av genomförandefrägorna. torde i de allra flesta fallen 

visa om det kan antas uppstå några sildana särskilda problem att genomfö

ra ändringar i fastighetsindelningen eller att inrätta gemensamhetsanlägg

ningar att en fastighetsplan behöver upprättas. Fastighetsplanen kan såle

des sägas vara ett medel att ge vis·;a delar av genomförandebeskrivningen 

rättsverkan. Detaljplanen i sig sjiilv har således ingen bindande verkan 

heträffande fastighetsindelningen inom ett kvarter eller beträffande gemen

samhetsanläggningar. 
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/IJ.4.2 Riitt.1Ter/..a11 

Som jag nyss föreslog skall det \•ara inöjligt att med fastighctsplanen låsa 

den framtida fastighetsindelningen. Vidare bör fastighctsplancn grunda 

inlösenriitt för kommunen och enskilda på samma sätt som dagens tomtin

delning. Jag iiterkommer till detta senare (avsnitt 10.5). Fastighdsplanen 

hör också få återverkningar på byggkivsprövningen genom att bygglov inte 

för ges till åtgärder på en fastighet som inte stämmer överens med fastig

hetsplanen. Jag återkllmmer till detta i specialmotiveringen <8 kap. 11 §J. I 

det följande skall jag uppehålla mig vid fastighetsplanens rätts verkan be

träffande gemcnsamhetsanläggningar. 

När en gemensamhetsanläggning i dag är förutsatt i en faststiilld general

plan, stadsplan. tomtindelning eller byggnadsplan. skall anläggningen nor

malt kunna inrättas utan hinder av anläggningslagens s. k. väsentlighets

villkor (5 ~)och båtnads villkor (6 ~). Väsentlighetsvillkorel innebär att en 

gemensamht:tsanläggning får inrättas endast för sådana fastighett:r för 

vilka den är av väsentlig betydelse. Enligt båtnadsvillkoret får anläggning

en inrättas endast om fördelarna överväger de kostnader och olägenheter 

som anläggningen medför. Båda dessa villkor förutsätts således i princip 

ha prövats i planärt:ndet. Detta gäller däremot inte för det s. k. opinions

villkoret i 7 ~ första stycket anläggningslagcn som innebär att det föreligger 

ett hinder mot att inrätta en gemensamhetsanläggning. om fastighetsägare 

och hyresgäster mera allmänt motsätter sig åtgärden. Enligt paragrafens 

andra stycke gäller dock inte opinions villkoret. om hehove1 av anläggning

en är synnerligen angeläget. 

Det är i dag relativt vanligt att gemensamhetsanläggningar mer eller 

mindre uttryckligt förutsätts i detaljplaner. Är del fr~tga oin anläggningar 

som ganska självklart kommer att uppfylla väsentlighets- och båtnads vill

koren. fastställs planerna ofta utan några särskilda kommentarer angående 

gemensamhetsanläggningen. Är det däremot fråga om mycket komplicera

de eller från båtnadssynpunkt svårbt:dömda anliiggningar. har i vissa fall 

länsstyrelsen i beslutet om fastställelse påpekat att något stallningstagande 

inte har gjorts till frågan om planförslaget uppfyller väsentlighetsvillkoret 

och/eller båtnadsvillkoret. Det ankommer då på fastighetsbildningsmyn

dighden att själv göra denna prövning. 

Detta får till följd att fastighetsbildningsmyndigheten inte behöver göra 

någon väsentlighets- eller båtnadsprövning för de okomplicerade anlägg

ningarna. Däremot måste en sådan prövning mänga gånger göras i de 

svårbedömda fallen. En sädan ordning kan knappast anses vara ändamåls

enlig. En annan fråga som kan vålla problem är vilken verkan en planfast

ställelse skall ha för gemensamhetsanläggningar som har redovisats endast 

summariskt i planhandlingarna. Bristande redovisning av gemensamhets

anläggningar och deras konsekvenser leder ocksil till svårigheter för berör

da fastighetsägare att bedöma vilka verkningar planfastställelsen får för 

dem. Problcmt:n har uppmärksammats i vissa regeringsbeslut där rt:gering-
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en har p{tpekat det oliimpliga i att fast<;t;illelsemyndighcten inll' har tagit 

stiillning till föreslagna gemensamhetsanläggningar. 

Frägur om fastighetssamverka:·1 skall. som jag tidigare anförde. behand

las i gcrwrnfi.irandebeskrivningen. lhrigcnom klargörs fr~1gorna bii.ttre iin i 

dag. vilket biir medföra att tilliimpningsproblem av det slag som jag nyss 

niimnde i de flesta fall kommer at': undanröjas. I vissa fall kan emellertid en 

gemcnsamhetsanläggning vara sil hetydcbefull för att planomr[idet skall 

kunna fungera att man p~t ett tidigt stadium med bindande verkan vill 

fi.irsii.kra ~ig om att anläggningen :-.an komma till stånd. Här vill jag am;luta 

mig till utredningens förslag att man i fastighetsplanen med bindande 

verkan skall kunna bestämma vilka ;111liiggningar som skall vara gemen

samhetsanliiggningar. vilket utrymme som skall ta~ i anspriik för dessa 

samt vilka fastigheter som skall delta i anliiggningen. 

Pör att en gemensamhetsanHiggning med denna verkan skall ni tas in i en 

fastighetsplan bör väsentlighets- och bi\tnadsvillkoren i anliiggningslagcn 

vara uppfyllda. Vid den efterföljande förrättningen enligt anläggningslagen 

bi.ir det då inte få komma i fråga att villkoren prövas p:l nytt. i vart fall inte 

sii länge den bedömning som har gjorts i fastighetsplanen kan anses aktu

ell. Jag föreslär därför att dessa villkor undantas fran den prövning som 

skall ske vid förrättningen enligt anläggning~lagen. om anläggningen har 

prövats i en fastighetsplan och förrättningen påkallas före utgången av 

detaljplanens genomförandetid. Detta medför behov av ändringar i anlägg

ningslagen. Jag aterkommer i annat sammanhang till detta. 

För sådana gemensamhetsanliiggningar som i och för sig är lämpliga men 

inte helt nödvändiga för att intentionerna i detaljplanen skall kunna uppfyl

las. behöver inte någon fastighetsplan upprättas. l dessa fall är det tillriick

ligt att man i detaljplanens genomförandebeskrivning anger vilken eller 

vilka gemensamhctsanläggningar som kan behövas inom planomriidet. 

Man har också möjlighet att meddela planbcstiimmelser som t. ex. anger 

hur gemensamhetsanläggningen s1,:all utformas om den kommer till stånd. 

Om anläggningen senare inrättas får den inte strida mot detaljplanen. 

I ledningsrättslagen finns ett s. k. b[1tnadwillkor 16 ~) som mycket nära 

överensstämmer med det som finns i anläggningslagen. Av samma skäl 

som nyss angetts beträffande anliiggningslagen, bör också båtnads villkoret 

i ledningsrättslagen kunna prövas redan i en fastighetsplan. Jag kommer att 

i annat sammanhang föreslå att även ledningsriittslagen ändras så att detta 

villkor undantas från den prövning som skall ske vid förrättning enligt den 

lagen. 

\' ii sen tlig lrt.! ts1 ·ill/.:.1>rc t 

Enligt gällande rätt anses väsentlighetsvillkoret prövat i planärendet. 

varför den efterkommande prövningen enligt anläggningslagen inte skall 

omfatta detta villkor (jfr prop. 1973: 160 s. 152). Nfigon särskild bestäm

melse om all väscntlighctsvillkoret skall prövas i planärendet finns emel-
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krtid inte. litn::dningen föreslog inte heller n<igon s;idan bestämmelse. 

Enligt min mening vinner man emcllci·tid i klarhet om en uurycklig bestiim

melsc hiirom tas in i PBL. 

Bc/11111ds1·i/lk11r1·t 

Utredningen har föreslagit att det bätnadsvillkor som skall giilla for 

gemcnsamhetsanlitggningar som tas in i en fostighetsplan hör - jiimfört 

med motsvarande villkor i anläggningslagen - ge eu större utrymme för att 

viiga in miljömiissiga och sociala fördelar som uppkommer för de berörda 

fastigheterna m:h för dem som brukar dessa fastigheter. oavsett om dessa 

fördelar motsvaras av nt1gon viirdehöjning eller inte. 

I\ v förarbetena till anläggningslagen framgär all dagens bt:Slämmelser 

om båtnadsvillkoret medger att även sociala fördelar beaktas (ifr prop. 

1973: 160. s. 150J. Det har emellertid ofta framhållits att de sociala förde

larna av en gemensamhetsanläggning väger alltför lätt i förhållande till de 

rent ekonomiska bedömningarna. Detta kan enligt min mening vålla pro

blem vid det slag av anläggningar som kommer att bli allt vanligare i 

framtiden. Jag tänker då närmast på gemensamhetsanläggningar som be

hövs vid förnyelse av bebyggelseområden. l. ex. i samband med gårdssan

eringar. Jag ansluter mig därför till utredningsförslaget i denna del. Det 

bfttnadsvillkor som skall giilla vid prövningen av fastighetsplam:n bör 

således utformas så att man får större möjligheter än i dag att väga in 

sociala fördelar vid bätnadsprövningen. I likhet med flera remissinstanser 

anser jag emellertid all biitnadsprövningen bör ge samma resultat oavsett 

om prövningen sker i en fastighetsplan eller i en förrättning enligt anlägg

ningslagen. Jag kommer därför att i annat sammanhang föreslä att båtnads

villkoret i anliiggningslagen utformas i enlighet härmed. Som jag nyss 

föreslog skall detta villkor prövas när en fastighetsplan enligt PBL antas. 

Opin i, 111s 1·i// koret 

Enligt gällande bestämmelser behöver - som jag nyss nämnt - någon 

prövning av väsentlighets- och båtnadsvillkoret inte göras vid förrättning

en enligt anläggningslagen. om anläggningen är förutsatt i en fastställd 

plan. Anledningen till detta är i första hand att man redan när planen 

fastställs skall kunna få en garanti för all den också går att genomföra med 

de gemensamhetsanläggningar som har förutsatts i planen. Däremot är inte 

opinionsvillkoret undantaget vid den kommande prövningen enligt anlägg

ningslagen. Som jag tidigare nämnde gäller dock - enligt 7 9 andra stycket 

anläggningslagen - inte detta villkor. om behovet av anläggningen är 

synnerligen angeläget. Departementschefen framhöll (prop. 1973: 160. s. 

194) att denna undantagsregel särskilt kan bli aktuell att tillämpa när 

anläggningen är förutsatt i plan. Även jag ansluter mig till det synsättet. 

Nägon besl~immelse om att opinionsvillkllret skal\ prövas behövs d;irför 

inte i PBL. Analogt med vad jag har föreslagit beträffande batnads- och 
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vä~entlighetsvillkori:n hör dock undantagsrcgeln i 7 ~andra stycket anliigg

ningslagcn tillämpas i första hand under detaljplanens genomförandetid. 

10 . ./ .3 Fiirursiittnini.:w· fi'ir att anta <'n fastighctsplan 

Fastighetsplanen iir ett medel att genomföra detaljplaner. En fastighets

plan bör diirför inte få strida mot detaljplanen. I praktiken iir det dock inte 

mi.ijligt att alltid upprätthålla så stränga krav. Byggnadsnämnden bör kun

na anta en fastighetsplan som mnebär vissa avvikelser från detaljplanen. 

t. ex. niir man kommer fram till att en omriidesgräns behöver flyttas. Som 

förutsättning för detta bör gäll.1 att det är fråga om en mindre avvikelse 

som är förenlig med detaljplanens syfte. l detta ligger ett krav att avvikel

sen inte påverkar planutformningen. I annat fall måste detaljplanen ändras. 

Milnga gånger torde en sådan ändring kunna genomföras i form av ett 

enkelt planförfarande som jag tidigare har berört (avsnitt 8.7 .3 J. 

Ett beslut av byggnadsnämnden att anta en fastighetsplan med en avvi

kelse från detaljplanen inom ramen för detaljplanens syfte bör få till följd 

att detaljplanen automatiskt anses ändrad så att den stämmer överens med 

fastighetsplanen. Därigenom anpassas detaljplanen på ett smidigt sätt till 

den fastighetsindelning som kommer att genomföras. Jag ansluter mig 

således - i likhet med de remissinstanser som har yttrat sig i frågan - till 

utredningsförslaget i denna del. 

Om detaljplanen ändras så att fastighets planen inte längre står i överens

stämmelse med detaljplanen. bör fastighetsplanen upphöra att gälla i de 

delar den strider mot detaljplanen. Denna verkan bör framgå av detalj

planen och redovisas särskilt i detaljplanens genomförandebe~krivning. 
Fastighetsplanen behöver inte vara helt bunden till mark för enskilt 

bebyggande. även om detta torde hli det normala. Vid behov skall fastig

hetsplanen kunna omfatta t. e ~. sådana gemensamma anläggningar pli 

mark för allmän plats. som kommunen enligt detaljplanen inte skall vara 

huvudman för. 
För tomtindelning gäller i dag vissa villkor i 28-30 §~ byggnadslagen oc.:h 

33 ~ byggnadsstadgan. l huvudsak innebär dessa villkor att ett byggnads

kvarter skall indelas i tomter p~l ett ändamålsenligt sätt. I första hand bör 

indelningen göras i ett sammanhang för hela kvarteret. I likhet med utred

ningen anser jag att regler av i :1uvudsak motsvarande innebörd hör gälla 

även när en fastighetsplan upprättas. 

Enligt dagens regler har fastighetsägare r~itt att under vissa förutsätt

ningar få en tomtindelning till stånd av mark som inte har varit föremål för 

sådan indelning 130 § byggnadslagen). Utredningen har föreslagit en mot

svarande räll för fastighetsägaren att få en fastighetsplan upprättad. om 

han begär detta under detaljplanens genomförandetid. Jag ansluter mig till 

förslaget men anser att det hör modifieras så att en fastighetsplan i dessa 

fall skall upprättas. om det inte är uppenbart onödigt. Nägon begränsning 

till planens genomförandetid bör inte heller gälla. 
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Under detaljplanens genomförandetid bör fastighetsiigarna kunna räkna 

med att fastighctsplanen inte iindras. Det biir dä1for - och av samma skäl 

stim jag anfört beträffande iindring av detaljplaner - endast i undantagsfall 

vara möjligt att ändra en fastighelsplan inn:rn gcnomföramlctiden för de

taljplanen har g{11t ut. I första hand biir detta kunna ske om alla berörda 

sakiigare godk:inner ändringen. Om synnerliga skiil föreligger. bör bygg

nadsniimnden kunna besluta om ändring av fastighetsplanen även om inte 

alla sakiigare godk:inncr det. Eftersom ändringen inte far göras s~t att 

fastighetsplanen kommer att strida mot detaljplanen. kan det knappast 

uppkomma niigon niimnvärd skada för fastighetsägaren. Det iir därför ink 

nödvändigt med nfigra ersättningsregler i dessa situationer. 

Sedan genomförandetiden för detaljplanen har gatt ut. bör det - av 

samma skiil som jag anfört hetriiffande ändring av detaljplaner - finnas 

större möjligheter att ändra fastighetsplanen även mot berörda sakägares 

vilja. Som förutsättning för detta bör endast kriivas att det är påkallat frtm 

allmän synpunkt. Härutöver hör samma regkr gälla som for upprättande 

av en ny fastighets plan. Detta innebär en uppmjukning i förhållande till de 

restriktiva bestämmelser som i dag gäller för ändring av tomtindelningar. 

Härigenom förbättras möjligheterna att vid ändring av olämpliga fastig

hetsplaner nå bättre helhetslösningar inom kvarteren. 

/(}..:/..:/ Vis.rn .fii1:fi1ra11d1frtlgor 

I vissa fall kommer fastighetsplanen att upprättas samtidigt med detalj

planen som ett resultat av beredningen av genomförandet. I sådana fall bör 

fastighctsplanen behandlas tillsammans med detaljplanen och i samma 

ordning som denna. Om kommunfullmäktige skall besluta om detaljplanen. 

skall således fullmäktige i en sådan situation besluta också om fastighets

planen. Upprättas en fastighetsplan utan samband med detaljplanen. bör 

den ställas ut och antas av byggnadsnämnden. Många gånger torde fastig

hetsplanen sakna intresse för allmänheten. I sådana fall bör utställning 

kunna undvaras och samråden förenklas på motsvarande sätt som jag har 

föreslagit förs. k. enkelt planförfarande (avsnitt 8.7.3). 

Det kan ibland inträffa att fastighetshildningsmyndighcten vid en för

rättning finner att en fastighetsplan behövs för att underlätta en förrättning 

som avser genomförande av en åtgärd som kommunen har förutsatt i en 

detaljplan. I siidana fall är det enligt min mening en stor fördel om även 

fastighetsbildningsmyndighcten kan ta initiativ till att uppriitta t:n fastig

hetsplan. Många gånger är det nämligen nödvändigt för fastighet~bild

ningsmyndigheten att i en särskild plan studera hur fastighetsfrågorna 

liimpligen hör lösas. Om myndighetens arbete kan utnyttjas som ett led i 

arbetet att uppriitta en -;lutlig fastighetsplan kan man enligt min mening få 
ett rationellt förfarande. Enligt utredningen är detta så betydelsefullt att 

fastighetsbildningsmyndighetens initiativmöjlighet hör markeras genom en 

särskild lagregel. 
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Utredningens förslag har emellertid utsatts för mycket stark kritik frtrn 

kommunalt häll. Man har uppfattat förslaget som en överföring av en del 

av den kommunala planeringskompetensen till fastighetshildningsmyn

dighctcn. 

Enligt min mening är dessa farhiigor väsentligt överdrivna. Emellertid 

anser jag - i motsats till utredr-ingen - att denna initiativrätt inte behöver 

lagregleras. 

10.5 Avstående av mark m. m. 

fl.Ji11.fi·1rslag: För att underlätrn genomförandet av detaljplaner föreslås 

regler om avstaende av mark som i huvudsak stämmer överens med vad 

som gäller f. n. 

Jag kommer nu att behandla frågor om sådant avstående av mark som 

direkt tar sikte på plangenomförandet. Det gäller främst regler om skyldig

het for fastighetsägare att inom detaljplaneområden avstå mark och upplå

ta rättigheter till kommunen, i första hand för gator eller andra allmänna 

platser men även för andra ändamål. Regler om rätt för fastighetsägare att i 

vissa fall begära inlösen behandlar jag senare (avsnitt 18). 

10.5./ Komm/lnl'nS rätt att fl/ i anspråk 11111r/.: 

En fastställd generalplan eller stadsplan innebär enligt gällande bestäm

melser att kommunen har rätt att lösa hl. a. mark som är avsedd för annat 

~in enskilt bebyggande. Denna rätt är av stor be!ydelse för möjlighe!erna 

att genomföra planerna. Därför föreslår jag - i likhet med utredningen -

att samma möjligheter hör finnas i PB L. Även llertalet remissinstanser har 

tillstyrkt utredningsförslaget i denna del. Jag återkommer till dessa frågor i 

specialmotiveringen. 

I 70 och l 13 §§ byggnadslagen finns bestämmelser om fastighetsägares 

skyldighet att efter förordnande av regeringen eller länsstyrelsen utan 

ersättning överlåta eller upplåtl'L mark som erfordras för bl. a. gator inom 

stadsplan resp. vägar inom byggnadsplan. Förutsättningarna för ett sådant 

förordnande är att marken är i en ägares hand och att det anses skäligt med 

hänsyn till den nytta ägaren kan förväntas få av planens genomförande och 

övriga omständigheter. 

I PHL finns enbart en typ av detaljplan. Sannolikt kommer kommunen. i 

den mån den är huvudman för ~:ator och andra allmänna platser, vanligen 

att vara ägare till mark som inte är avsedd för enskilt bebyggande. Om 

kommunen inte skall vara huvudman. kommer väghållningen vanligtvis att 

skötas av fastighetsägarna själva, genom exempelvis en anläggningssam

fällighc:t. Bestämmelserna i 70 och 11 H~ hyggnadslagen fyller en viktig 

funktion i dag, antingen genom att de utnyttjas för att besluta om förord-
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nande dler genom att de utgör underlag för exploateringsavtal som träffas 

mellan kommun och exploatör. 

En motsvarighet till 70 och 113 *~ hyggnadslagen hedömer jag som 

nödviindig och bör diirför införas i PR! .. Detta iir dock inte problemfritt. 

F. n. är det regeringen som p~i ansökan av kommunen vid planens faststäl

lande beslutar om förordnande enligt 70 ~ byggnad slagen. BetrföTande 

förordnande enligt 113 ~ byggnadslagen iir det ltinsstyrelsen som vid pla

nens faststiillande beslutar om förordnande. 

Niir detaljplanerna i fortsättningen skall bli gällande efter kommunernas 

antagandeheslut utan att liinsstyrelsen behöver faststiilla dem. kan plan

beslut och heslut om förordnande inte samordnas p{i samma sätt som i dag. 

Det kan enligt min mening inte komma i thiga att kommunen själv skulle fö 
hcfogenhet att besluta om förordnande som innebär att fastighetsägare 

skall överlåta eller upplåta mark utan ersättning. I lagr{1dsremissen förc

slogjag darför att Wnsstyrelsen. efter ansökan av kommunen. skulle beslu

ta om förnrdnandc att avstå mark och att liinsstyrelsens hcslut skulle 

meddelas efter det att kommunen antagit detaljplanen. En annan ordning 

skulle niimligen innehära dels att den slutliga planutformningen inte är 

kiind vid tidpunkten for förordnandet. dels att oklarheter skulle uppkomma 

betriiffande förordnandets verkan om planen antogs med en annan utform

ning iin som förutsattes niir förordnandet beslutades. 

Jag föreslog vidare i lagrådsremissen att bygglov enligt detaljplanen inte 

för lämnas till iitgärder som innehär väsentlig iindring av markens använd

ning förriin ett beslut om förordnande av viss angiven utformning senare 

vinner laga kraft. Denna ordning liknar den jag tidigare har föreslagit 

hetriilfande t. ex. vissa för detaljplanen nödvändiga gemensamhetsanlägg-

mngar. 

L11grädet (yttrandet s. 731) har inviindningar mot mitt förslag i denna del 

oi.:h anför: 

Niir kommunen ansöker om förordnande miiste den givetvis presentera 
ett planfiirslag. som kan liiggas till grund för förordnandet. Inget hindrar att 
kommunen redovisar alternativa förslag i ansökningen. Länsstyrelsens 
förordnande kan självfallet avfattas så att det gäller endast under förutsätt
ning att planen utformas pä ett visst siitt. Den i remissen föreslagna 
ordningen kan medföra all en markägare först sedan en plan antagits oi.:h 
heslutet diirom vunnit laga krali ställs inför kommunens anspr[1k att hehö
va avstii mark. Visserligen rekommenderas i specialmotiveringen som ett 
liimpligt förfarande att förslag till förordnande upprättas samtidigt med 
planen och redovisas i genomförandebeskrivningen. Niigon lagregel om ett 
,~\dant förfarande har emellertid inte föreslagits. Fastighetsiigaren vet vis
serligen att han behöver avstt1 mark men inte i vilken omfattning kom
munen kommer att kräva det av honom. Ett visst skydd ger honom 
bestiimmclsen att han L'j är skyldig att avstå mark med mindre det är skiiligt 
med hänsyn till den nytta han kan förviintas fä av planen och till övriga 
omst:indighcter. Detta i m:h för sig ganska hräckliga skydd kan urholkas 
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genom att kommunen med stöd av 5 kap. 9 * 4 viigrar hygglov till i och for 
sig planenliga iitgiirder till dess att det fiireligger ett förordnande att avst~i 
mark. Detta kan rnedflira att markiigarcn ser sig tvingad att underkasta sig 
ett förordnande iivcn i fall då han inte för niigon nytta av planen. 

En fr<'rn riitts~iikerhl..'tssynpunkt hiittrc ordning än dl..'n föreslagna iir att 
liha anstä med planheslutet till dess frågan om av'it<'iende av mark har 
avgjorts. Friin principiella synpunkter kan det hiivdas att den domstols
prövning ~om iir förutsatt kunna ske i iirende om förordnamk att avstii 
mark hör föregii den administrativa prövningen av planen. Olägenheten iir 
att en si1dan ordning kan medföra tidsutdräkt i planärendets avgörande. 
Men av de prohlem som följer av att nuvarande samordning inte kan 
hibehållas synes den nämnda oUigenheten mindre ~in den försvagning av 
rättssäkerheten som dcpartemcntsfrirslaget medför. Under hänvisning 
till det anförda fört:slår lagrådet atl länsstyrelsens förordnande skall avse 
mark som enligt.fhrs/a.(,' till detaljplan behöver tas i ansprilk for de ändamf1l 
varom p<tragrafen handlar. De~sutom bör föreskrivas att ml..'d antagandet 
av planen skall anst<'1 till dess att frilgan om skyldighet att avst[i mark hlivit 
avgjord. Med den sr1lunda föreslagna ordningen fyller bestilmmelsen i 
5 kap. 9 ~ 4 ingen funktion. 

Som hiRrdcll'T påpekar kan lagddets förslag medföra tidsutdräkt genom 

att man i planärendet alltid måste vänta på att förordnandet vinner laga 

kraft. Tidpunkten för ansökan om förordnande torde emellertid kunna 

avpassas så att denna tidsutdräkt inte innebär några väsentliga nackdelar. 

Jag kan diirför ansluta mig till lagrådets förslag. 

Det är givetvis viktigt att alla berörda när planen stiills ut kiinner till 

vilken mark som omfattas av ansökan om förordnande. Detta bör därför 

framg{i av planens genomförandeheskrivning. 

Enligt dagens bestämmelser iir fastighetsägaren i de nu avsedda fallen 

skyldig al\ utan t:rsättning avstå mark el kr upplåta mark i den mfm det med 

hiinsyn till den nytta iigarcn kan forviintas få av planens genomförande och 

övriga omständigheter prövas skiiligt. Värdet av marken spelar självfallet 

en avgörande roll vid denna avvägning. Däremot hlir det aldrig aktuellt att 

beakta hyggnader. stängsel. växande skog m. m. som hör till fastigheten. 

Enligt 71 *andra stycket hyggm·.dslagen är kommunen nämligen skyldig att 

betala ersättning för s<idant. I i 13 ~ föreskrivs for byggnadsplanernas del 

att fastighetsägaren enhart är ~.kyldig att upplföa obehyggd mark. Dessa 

bestämmelser har kommit till för att storleken av det omrfide som skall 

omfattas av fi.irordnandet inte 'kall piiverkas av om dt:t finns byggnader 

eller andra anliiggningar pil marken. 

Enligt min mening fyller inte bestämmelserna om crsät\ning för byggna

der någon praktisk funktion. När fastighetsägarens skyldighet al\ avstii 

mark skall vägas mot den nytta han får av planen. miiste t. ex. värdet av 

hehyggd mark rimligen beräknas med heaktande av att dct finns en r~itt att 

hygga pa marken - en byggriitt. Jag anser det vara en biittre och mer 

praktisk lösning att markens värde inklusive byggnader. växande skog 

JO f'/1111ge110111-
fi'ira11cle 
10.5.I 



Prop. 198S/86: l 219 

m. m. vägs mot den nytta fastighe~siigaren har av planen. Diiri'ör förcslar 

jag inte n~lgon motsvarighet till 71 ~ andra stj'l:ket byggnadslagen. 

I \'issa fall har kommunen enligt gällamk hestämmelscr ocksii möjlighet 

att liisa mark för enskilt bebyggande i en stadsplan. l:lesUimmelserna i 47 ~ 

byggnadslagen ger sålunda kommunen rätt att lösa tomtdelar. om fastig

hetsindelningcn inte har hringats i överensstämmelse med tomtindelningen 

p?t grund av ansökan som gjorts senast ett år efter tomtindelningens fast

ställande. Denna möjlighet utnyttjas mycket sällan i dag. Trots detta är den 

enligt min mening ett mycket viktigt piitryckningsmedel för att få en plan 

genomförd. 

Utredningen har föreslagit att denna möjlighet för kommunen att lösa 

tomtdelar skall inträda först efter genomförandetidens slut. Flera remissin

-;tanser har emellertid kritiserat utredningsförslaget. Länsstyrelsen i Gäv

lehorgs liin pekar p;1 att det !. ex. vid trafiksaneringar kan vara angeläget 

för kommunen att den i en fastighetsplan bestämda indelningen av kvarter 

genomförs så snart som möjligt. Enligt min mening passar utredningsför

slaget väl med det föreslagna systemet med genomförandetid. Det är först 

efter denm1 tid som kommunen bör ha möjligh1.:t att använda inlösen som 

ytterligare medel för att få planen genomförd. Jag ansluter mig därför till 

utredningsförslaget i denna del. Det ligger i linje med den princip jag 

tidigare har redovisat. niimligen att fastighetsägaren under genomförande

tiden skall kunna utgä från att han rär genomföra planen. 

Enligt min mening hör emellertid rätten att lösa mark för enskilt bebyg

gande gå längre. Jag anser att kommunen under en viss tid efter genomför

andetidens utgång bör ha rätt att lösa all mark som inte har bebyggts i 

huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt bör dock inte 

föreligga si"i länge det finns ett bygglov som kan tas i anspråk. 

I detta nvseende kan man alltst1 betrakta detaljplanen som ett slags 

expropriationstillstånd som för utnyttjas först efter genomförandetidens 

slut och endast beträffande kvart..::rsmark som inte bebyggts. Ytterligare en 

förutsättning hör ..::nligt min mening gälla. nämligen att det skall vara fråga 

om mark inom sådana planomräden där kommunen är huvudman för gator 

och andra allmänna platser. I dessa fall hör kommunen liksom i dag vara 

skyldig att se till att t. ex. gator byggs ut så att inte markägarna hindras att 

bygga enligt planen under genomförandetiden. Det förutsätter att kom

munen bygger ut hela eller stora delar av gatusystemet. Samtidigt kan 

detta till större eller mindre del bli onyttigt. om inte planen i sin helhet 

genomförs. D~irför är det enligt min mening skäligt att kommunen får lösa 

sädan mark för enskilt bebyggande där planen inte har blivit genomförd på 

det siitt jag nyss anförde. 

Med tanke på att giltighetstiden för bygglov bör vara densamma som i 

dag, dvs. två år. anser jag att det bör föreskrivas att talan om inlösen skall 

väckas inom tre är efter genomförandetidens utgrmg. 
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10.5.:! Fasti.i,:hetsc'igur<'.' riitt all ta i llllSfJl"li/.. 111<1r/.. 

I 8 kap. 4 ~ fastighetsbildningslagen ges möjligheter för fa'ilighctsiigan: 

att tv<lngsvis förviirva mark fiir all man skall vinna övercnsstiimmd<;e 

mellan fastighetsindelning och tomtindelning pfi kvartersmark i rn -a;1tk 

plan. Dessa möjligheter hör finnas kvar. Bcstiimmelserna miiste emellertid 

iindras. eftersom dagens tomtindelning som jag tidigare har föreslagit skall 

ersiittas av fastighetsplan. Jag titerkommer till delta niir jag tar upp friigan 

om iimlringar i fastighetsbildningslagcn. 

154 och 112 ~~ byggnadslagen finns besttimmelser om riitt fiir fastighd'i

ägare all i vissa fall utnvttja ohehyggd mark som iir avsedd för viigiinda

mål. Reglerna har betydelse framför allt innan kommunen har s@lt i 

ordning gatorna inom en stadsplan cller innan en anläggningssamfollighet 

har bildats för viigar inom en hyggnadsplan. Jag foresliir en motsvarighet 

till dessa hestiimmelser i PBL. 

10.5.3 1'vfede/_f;'ir ull ii1·e1:fi'irn r>uirk 111. m. 

De medel som dagens lagstiftning erbjuder för att till kommunen över

föra mark eller riittigheter som kommunen för ta i anspr{ik utgörs av 

fastighetshildning enligt fastighctsbildningslagcn och inlösen enligt bygg

nadslagcn. Inlösen innebär att kommunen viicker talan mot fastighetsäga

ren och att fastighehdomstolcr .. avgör saken. 

När det giillcr mark för allmiin plats tilliimpas oftast fastighctsreglering. 

Emellertid är fastighetshildningslagen behäftad med vissa brister som giir 

att lagen inte iir tillriickligt effe:{tiv i plangenomförandesammanhang. Fas

tighetsbildningsutrcdningen (Ju 1979: 11 l har emellertid i ett delbetiinkande 

(SOU 1983: 38) föreslagit iitgärder som hör vidtas för att riitta till dessa 

hri!'>tcr. I avvaktan p<I st~illning~.taganden till utredningens förslag bör dock 

dagens ordning bchiillas. 

10.6 Gator och Yägar 

W.6.1 Uppltltanilc a1· galor oc'11111ilrn a//111ii1111a platsa 

Mill .fi'irslag: Kommunen skall fiirdigstiilla gator och andra allmiinna 

plaher efter hand som bebyggel~en färdigställs i enlighet med dctal.i

plancn. I förhi'tllandc till vad ~;om giillcr f. n. förenklas bestämmelserna 

om uppl:itande ;1v gator och andra allmiinna platser. 

Som jag inledningsvis råpekade iir det niiuvändigt att beqämmel~er om 

uppliitandc av gata och gatukostnader nu tas in i PBL. Huvudmannaskapet 

för gator. viigar och annan mark för allmimna platser iir i dag beroende av 

om marken :ir heliigen inom orm;idc med stadsplan eller hyggnadsplan. I 

det förra fallet är kommunen '.1uvuclman och i det senare iir det enskilt 
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huvudmannaskap. Reglerna om upplåtande av gata och gatukostnader i 

byggnadslagen 01.:h byggnadsstadgan giiller endast inom omr<"ttkn med 

~tadsplan. Eftersom det bör vara möjligt att iiven i PHL: s sy•;tem ha olika 

huvudmannaskap i dessa hiinseendcn. förefalla den biista lösningen vara 

att de nuvarande reglerna förs över till PBL od1 blir tilliimpliga, siivida inte 

kommunen i detaljplanen har angett att kommunen inte skall vara huvud

man för gator och andra allmlinna platser. 

Emellertid anser jag att bestiimmclscrna i byggnad slagen om upph1tamk 

av gata ;ir alltför detaljerade. Med de mi\jligheter att styra en etappvis 

utbyggnad av detaljplaner som systemet med genomförandetider erbjuder. 

anser jag all kommunen har til\riick!iga möjligheter att förhindra att orim

liga krav p{1 uppl{1telse av gator kan ställas. Jag föresl<lr diirl"ör mera 

allmiint formulerade hcstiimmelser i detta avseende. 

F. n. är kommunen i princip skyldig att till allmiint begagnande uppläta 

gator och andra allmförna platser efter hand som bebyggelsen färdigställs 

inom ett omri1de med stadsplan. Gatan skall då vara slutligt iordningställd 

till en standard som motsvarar Llrtens sed. Gatukostnadsreglerna är emel

lertid utformade sä att skyldighet att betala gatukostnader uppkommer så 

snart gatan kan anviindas för avsett iindam<ll. För att dessa bestiimmelser 

hiittre skall stiimma övcrens forcslår jag att kommunen - efter hand som 

bebyggelsen färdigstiills - skall vara skyldig att ställa i ordning gator och 

andra allmänna platser endast till en sådan standard att de kan användas 

för avsett iindami'1l. Skyldigheten att slutligt stiilla i ordning allmiinna 

platser i enlighet mcd detaljplancn och ortens sed bör vara fullgjord före 

genomförandetidens slut. Jag atcrkommcr till dessa fri"igor i specialmoti

veringen. 

I() .6 .2 G11111k11st llllllsh<'.1lii111111d1cr 

Milt Ji"irs/ag: De gatukostnadsregler som gäller r. n. iindras i vissa 

hiinscenden. Kommunfullmiiktigc fi"ir möjlighet att delegera heslut i 

vissa gatukostnadsiirenden. od1 bcstiimmelser om samråd införs i fr[1ga 

om förslag till uttag till gatukostnader. Vidare utökas möjligheterna att 

fö jämkning av galllkostnadsersiittningen i vissa fall 01.:h slutligen görs 

riintelagens regler om dröjsm<lls- od1 avkastningsriinta tilliimpliga pii 

kommunens fordringar pt1 gatuklistnadsersiittning. 
_ _J 

I rapportcn (Os Bo 19X4: 9) (iatukostnader föreslogs - som jag tidigare 

niimnde - vissa iindringar i nuvarande regelsystem fiir att f;\ en biittre och 

smidigare tilliimpning av gatukostnadsreglcrna. Med anledning av denna 

rapport utarbctade' en promemoria med fiirslag till iindringar i gatukost

nadsbcstiimmelserna i det till lagri1det remitteradc PUL-fiirslaget. Jag skall 

i det följande behandla en del a\· förslagen i promemorian. Vissa proces

suclla frilgor tar jag upp senare (avsnitt IX.5J. 
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Bes/11 t.1ordni ngen 

Enligt gällande rätt beslutar kommunfullmäktige om avgr~insningen av 

det område inom vilket fördelning av gatukostnaderna skall ske, om kost

naJer som skall fördelas samt om grunderna för fördelningen. På samma 

siitt beslutar fullmäktige om mot~; varande frågor då kostnaderna för en gata 

skall tas ut av fastighetsägarna utmed gatan. Fullmiiktige saknar möjlighet 

att ddegera beslutandcrättt:n i dessa fall till annat organ inom kommunen. 

före 1982 iirs ändringar av gatukostnadsreglerna hade kommunfullmäk

tige rätt att för kommunen i de:-~ helhet eller för en viss del av kommunen 

meddela bestämmelser om skyldighet för fastighetsägare att bidra till ko~t

naden för iordningställande av gata (gatubyggnadskostnad). Eftersom be

slutet kunde ha formen av en kommunomfattande "taxa" för gatubygg

nadsk•)Stnader. var det naturligt att beslutanderätten tillkom kommunfull

mäktige i likhet med vad som giiller för andra kommunala avgiftstaxor. 

Enligt nu gällande regler kan motsvarande beslut endast gälla enskilda 

områden eller gator. och det är inte längre lika självklart att beslutanderät

ten skall förbehållas fullmäktige. Särskilt i de större kommunerna ka!l det 

vara omständligt att endast fullmäktige får fatta beslut i gatukostnadsären

den. 

Gatukostnaderna hänger intimt samman med hur detaljplanen utformas. 

Avgränsningen av det område inom vilket fördelning av gatukostnaderna 

skall ske. exploakringsgraden samt standarden pä gator och parker. som 

har stor betydelse för gatukostnadernas storlek. styrs i stor utsträckning av 

planen. Omvänt har möjligheterna att genom uttag frän fastighetsägarna 

finansiera gator och andra allmänna platser stor hetydelsc när det gäller att 

bedöma de ekonomiska förutsättningarna för ett plangenomförande. Mot 

denna bakgrund är det givetvis önskvärt att plan- och gatukostnadsfrå

gorna samordnas i så stor utstriickning som möjligt och att det kommunala 

organ som skall anta detaljplanen ocksä har befogenhet att besluta i gatu

kostnadsfrågan. 

Med hänsyn till samordningen med planfrågorna talar enligt min mening 

övervägande skäl för att kommunen - i enlighet med vad som föreslås i 

promemorian- ges möjlighet att delegera beslut om gatukostnader på 

samma sätt som föreslagits beträffande antagande av detaljplan. Remissin

stanserna har också i allm~inhet godtagit förslaget i denna del. Många 

girnger torde det emellertid finnas behov av att ta upp gatukostnadsfrågor 

utan samband med en ny eller lindrad detaljplan. Det kan med tanke på 

sådana fall vara onödigt att begränsa delegationsrätten till kommunstyrelse 

och byggnadsnämnd. Vilken kommunal nämnd som i sådana fall är mest 

liimpad för dessa frågor bör bestämmas av kommunen. På grund härav 

föreslår jag att kommunen angt::s som behörig att hesluta om gatukost

nader. Detta innebär att delegation får ske till kommunstyrelsen eller 

annan kommunal nämnd i enligh1:t med bestämmelsernu i kommunallagen. 

Eftersom en gatukostnadsutrcdnjng kan rymma principfrågor, t. ex. beträf-
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fande kostnadstiickning och fördelning. som genom den kommunala lik

stiillighctsprincipcn kan bli bestämmande för till:impningcn i andra omrii

dcn av kommunen. för - som följer av kommunallagen - delegation 

endast ske i iirenden som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av 

större vikt. 

Samn)d 

Niir rörslag till detaljplan upprättas skall kommunen enligt vad jag tidi

gare har föreslagit samrada med bl. a. sakiigare. sammanslutningar och 

enskilda i övrigt som har ett viisentligt intresse av förslaget I 5 kap. 20 ~). 

N;.igot s{!dant obligatoriskt samrådsfö1farande finns i dag inte betrfölande 

gatukost nadsutredni ngar. 

I likhet med arhetsgruppen anser jag att det är rimligt att herörda parter 

tillförsäkras tidig information och påverkansmöjlighetcr beträffande kom

mande uttag av gatukostnader. Förslag till uttag av gatukostnader bör 

därför alltid fi.iregås av samråd. Samriidsförfarandet bör enligt min mening 

utformas pfi samma sätt som jag har föreslagit för detaljplanernas del. 

Genom en sådan ordning gest. ex. fastighetsägarna. övriga boende i områ

det. sammanslutningar av fastighetsägare och hyresgästorganisationer 

möjlighet att delta i en bred debatt på ett tidigt stadium. di\ det finns 

fakfoka möjligheter till pfivcrkan. och kommunerna tillförsäkras biista 

möjliga beslutsunderlag. Remissinstanserna godtar i allmänhet promemo

rieförsl<1get. som i huvudsak stämmer överens med vad jag nu har föresla

git. 

Jag pekade nyss på det samhand som råder mellan detaljplaner och uttag 

av gatukostnader och framhöll då vikten av att plan- och gatukostnads

ärendena samordnas i sf1 stor utsträckning som ml~jligt. När uttag av 

gatukostnader föranleds av en ny detaljplan. kan det därför vara lämpligt 

att samrådsförfarandena i plan- och gatukostnadsfrågan samordnas. I des

sa fall kan givetvis en gemt:nsam samrådsredogörelse upprättas. Även 

utställningen av resp. förslag kan i dessa fall lämpligen ske samtidigt. 

I:."rsiittningsgilla kostnader 

Utgiingspunkten i gällandt: gatukostnadsreglcr är att det endast iir kost

naderna för sådana åtgärder som är avsedda att tillglidose ett visst omrädes 

hehov som skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området (se 56 * 
första stycket byggnadslagen jfr prop. 1980i81: 1115 s. :?.6 fO. Om anlägg

ningarnn ges en standard som är högre iin vad som kan anses normalt för 

den omgivande hebyggelscn. kan man inte kräva att ägarna till denna 

bebyggelse skall svara för hela kostnaden. Som arbetsgruppen uttalat iir 

det däri"ör viktigt att gator. parker m. m. anpassas efter omriidets behov 

och all en jiimkning av gatukostnaderna sker i de fall anläggningarna 

utformas för en vidare användning inom kommunen. t. ex. genomfarts

leder. större parker. g:'.igator och centrumanläggningar. Detta skall givetvis 
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heaktas redan niir kommunen bc,tiirnmer kostnadsundcrlaget för fördel

ningen. Vid en omr<"idcsvis fördelning av gatukostnaderna miiste fastig

hetsägarna hcvaka att kostnads~rnderlaget inte inrymmer kostnader för 

~ltgärdcr som inte hchövs för omr{tdet. 

Om en fastighetsiigare skulle dehiteras gatuklistnader som iir oskiiligt 

höga eller kostnader för iltgiirder som har en omfattning eller ett utförande 

som betydligt överstiger vad som kan anses normalt med h~insyn till den 

anviindning som iir ti!Hiten för hans fastighet. har han enligt 5~ * hyggnads

lagen riitt att rn ersiittningsheloppet jiimkat. 

Som arbetsgruppen uttalat är det med giillande gatukostnadsregler fullt 

lagenligt och i miinga fall hefogat att fördela gatukostnaderna mellan be

fintlig och tillkommande behygge.ise inom ett område utifdn den nytta som 

tillförs de skilda fastigh<:tcrna. Härvid bör även beaktas i vilken utstriick

ning de befintliga fastigheterna betalat ersättning för de äldre gatorna. I 

vissa fall kan det vara hefogat att helt befria den befintliga hehyggelscn 

fri\n gatukl>stnadsuttag. I andra fall kan nyanläggning och upprustning 

tillföra den befintliga behyggels·~n sitdana nynigheter alt iigare till be

byggda fastigheter bilr hidra till kostnaderna. 

Eftersom förhiillandena varierar starkt mellan olika områden. är det inte 

möjligt att i lagtext exakt ange vilka anläggningar som far finansieras 

genom uttag av gatukostnadsers~"ittning eller vilken standard i övrigt som 

kan a\.:cepteras. Det är inte heller möjligt att i lagte:xt lägga fast några 

generella principer när det gäller kostnadsfördelningen mellan befintlig och 

tillkommande bebyggelse inom ett fordelningsomräde. Dessa frii.gor mibte 

rimligen avgöras utifriin de lokala förh;i.Jlandena. Jag anser s<i.lcdes inte att 

det finns skiil till lagiindringar i dessa hiinseenden. vilket föreslagits av 

nttgra remissinstanser. 

Som arbetsgruppen piirekat kan det emellertid ifrågasiittas om inte 

ordalagen i jiimkningsregeln ger intryck av att kommunerna kan debitera 

fastighetsiigarna kostnader för anbggningar som givits en alltför hög stan

danl. I förtydligande syfte bör därför jiimkningsregeln iindras. Niir det 

gäller utformningen av regeln ar.sluter jag mig till det förslag som flera 

rcmissinstanser har fort fram od1 -;om innebiir att jiimkning skall ske. om 

en fastighetsägare debiteras kostnader för <'ttgiirder som har en omfattning 

eller ett utförande som överstiger vad som kan anse~ normalt med hiinsyn 

till den anvämlning som iir tillilten för hans fastighet. 

Bc111/11inr•.11·i/l/.:.11r 

Betalnings villkoren regleras i dag i hO *andra ~tyd~et byggnadslagen. Av 

denna he-;tiimmclse framgår bl. a. alt fastighetsiigarna har riitt att under 

vissa limstiimligheter fii hetala gatukostnadsersiittningarna !!enom avbetal

ningar. dock med minst en tiondel {1rligen. samt att de i si'tdana fall skall 

betala skälig riinta rit ohetalt bclopr friln den dag di't kravet pil ersiittning 

framstiilldes. Om betalningsvillkoren iiml<"i blir alltfor betungande för fas-
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tighetsiigaren. skall enligt samma hestiimmelse villkoren jiimkas. Enligt 

motiven ( prop. 1980/81: 165 s. 4:1 I kan jiimkningen innehlira allt ifri'tn viss 

förlängning av amortering~tiden till anstf1nd med betalning till dess att 

fastigheten säljs. Även räntevillkoren kan mildras. 

Jag niimnde inledningsvis att riksdagen har godtagit förslaget i årets 

hudgetproposition om statlig finansiering av vissa gatukostnader. Även niir 

sädana tinansieringsmiijligheter införs. kan det hli aktuellt att fastighets

iigare i 5tället hetalar gatukostnadersiittningen genom avhetalningar till 

kommunen. 

Av arhetsgruppens undersökning framgtir att de räntevillkor som er

bjuds fastighetsägarna vid amorkring skiljer sig stort mellan kommunerna. 

Mänga kommuner avser att i dessa situationer debitera fastighetsiigarna en 

ränta motsvarande dröjsm{ilsriinta enligt räntelagen ( 1975: 6Yil. Den I juli 

1984 skedde en höjning av dröjsmfösriintan i räntelagen frfm 4 till 8 pro

centenheter över gällande diskonto !SFS 1984: 291 ). 

Med 27 *lagen ( 1970: 244) om allmiinna vatten- och avloppsanläggningar 

!va-lagen) som förebild har i promemorian föreslagits bestämmelser som 

siitter en gräm för kommunernas möjligheter att bestämma riintevillkoren 

niir fastighetsägare betalar gatukostnadsersiittningen genom avbetalningar. 

Förslaget innebär att p(i obetalt belopp skall betalas ränta som motsvarar 

avkastningsriinta enligt räntelagen !diskonto+ 2 procentenheter). Avkast

ningsräntan avser att täcka borgenärens kapitalkostnader före en fordrans 

förfallodag. medan dröjsmålsränta dessutom skall verka som ett ptltryck

ningsmedel för att förmå en gäldenär att betala en förfallen fordran sii snart 

som möjligt. 

I likhet med remissinstanserna ansluter jag mig till promemoricförslagct. 

Fastighetsägarna hör alltsii debiteras högst avkastningsriinta enligt räntela

gen för tiden intill dess avbetalningsskuldcn helt eller delvis förfaller till 

hetalning. Riintevillkoren bör också i övrigt anknytas till räntelagens regler 

i likhet med vad som giiller för avgifter enligt va-lagen. 

I enlighet med nuvarande ordning bör betalningen fullgöras vid anford

ran. Niir kommunerna kräver betalning anges regelmässigt en viss senare 

dag då ersättningen skall betalas. Det hör givetvis inte fö komma i fråga att 

dröjsmiilsränta tas ut för tiden före en sålunda angiven förfallodag. För att 

inga missförstånd skall uppstil bör därför fordringens fö1fallodag anges 

som utgångspunkt för betalning av dröjsmålsränta. 

Nägra remissinstanser anser att kommunen inte skall f{t debitera fastig

hetsägarna dröjsm[tlsränta för tid innan det kommunala heslutet vunnit 

laga kraft. Denna fr{1ga hiinger samman med kommunala besluts vcrkställ

harhet. Som allmiin prinl:ip gäller att ett kommunalt beslut kan verkställas 

n~ir protokollet med heslutet blivit justerat. om inte heslutet skall faststäl

las av statlig myndighet. Under förut~ättning att gatorna redan har färdig

ställts. har kommunen därför möjlighet att kräva fastighetsägarna pä er

sättning och dchitera dem dröjsmålsriinta om betalning inte sker. även om 

8 Riksdagen 1985186. I .l"aml. Nr I 
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he~viir anförts mot beslutet. Domstolen har dock möjlighet att förordna att 

del överklagade hclutct tills vidare inte skall gälla (s. k. inhihitionl. Om del 

kommunala beslutet upphävs av kar1marriittcn eller regeringsriitten. skall 

givet\'i.~ redan gjorda hdalningar Jters!iillas. Eftersom den av remi~sin

stanserna aktualiserade frägan har ett nära samband med allm:tnna kom

munalriittsliga principer. bör enligt min mening n[1gon lagändring inte 

överviigas i detta sammanhang. 

Av ::irbctsgruppens undersökning framgfö· att kommunerna vid rilliimp

ningcn av giillande gatukostnadsregler strävar efter att ge fastighetsägarna 

rimliga hetalningsvillkor. Enligt arbetsgruppen torde man kunna utgä från 

att kommuncrmi kommer att ge ekonomiskt svaga grupper anstånd med 

betalningen. En siidan tillämpning överensstämmer med motiven till den 

tidigare berörda särskildajämkningsregcln i 60 *andra stycket hyggnadsla

gen. Arbetsgruppen har vidare uttalat att det i allmfmhet iir rimligt att ägare 

av större. hebyggda fastigheter ges möjlighet till anstånd med betalningen 

av gatukostnaden för eventuella avstyckningar till dess tomterna av

styckas. bebyggs eller överlåt::,. Av arbetsgruppens undersökning framgår 

att många kommuner fattat beslut om betalningsanstånd i sådana fall. I 

motiven (prop. 1980/81: 165 s.43) uttalas att det ibland kan vara skäl att 

medge anstånd med betalningen. om fastigheten inte är beby!!gd i enlighet 

med stadsplanen och därför inte har full nytta av gatan. 

Enligt min mening är det int~: möjligt att i lagtext detaljreglera vilka 

betalningsvillkor som det är rimligt att fastighetsägarna erbjuds i skilda 

situationer. Enligt gällamle regler skall bet<Jlningsvillkoren ~å långt möjligt 

anpassas efter den enskilde fastighets~igarens ekonomi och förhållanden i 

övrigt. och av arbetsgruppens undersökning framgår att så också skett i 

den hittillsvarande tillämpningen. Jag vill tillägga att en speciell problema

tik är förknippad med gatukostn:ider för eventuella avstyckningar. I för

tätningsområden kan det finnas ett beaktansvärt kommunalt intresse av att 

planerad nybebyggelse verkligen kommer till stånd och en sådan utveck

ling kan motverkas av en regel orn generellt betalningsanstånd för tillkom

mande byggrätter. Vidare kan kommunen välja att fördela gatukostna

derna mellan fastigheterna efter tomtareorna och inte efter byggrätterna. 

På grund av vad jag nu har anfört anser jag att det nu inte finns skäl till 

några ytterligare ändringar i reglerna om betalningsvillkor. 

JO. 7 Exploateringsavtal 

PBL-utredningen har också tagit upp frågan om exploatcringsavtalen 

och behovet av en lagreglering av dessa. I likhet med utredningen anser jag 

att exploateringsavtalen inte bör lagregleras. 

F. n. förekommer exploateringsavtal med mycket skiftande innehåll. 

Avtalen har fått en stor betydelse i genomförandeprocessen. När en stads

plan eller en byggnadsplan antas. ställer kommunen ofta som krav att ett 
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exploateringsavtal skall upprättas. t\ vtalets giltighet görs därvid heroende 

::iv att planen fastställs i huvuJs'aklig överensstiimmelsc med det förslag 

som ligger till grund for avtalet. 

Exploateringsavtal anviinds för att komplettera bestiimmelserna i den 

formella planen och bestiimmelser i sådana författningar som berör genom

förandet. A vtalct utformas ibland som ett styrinstrument för hela genomfö

randet. från detaljplanens antagande i kommunen till den planerade behyg

geisens färdigställande. Det kan också begränsas till att reglera vissa 

[11giirder. som behiivs för att åstadkomma färdig tomtmark. 

Några regler om exploateringsavtal finns inte i nu gäll::inde lagstiftning. I 

t vii avseenden ger dock byggnad slagen grund för upprättande av exploa

tcringsavtal. Inom områden med stadsplan kan med stöd av de förut 

nämnda 70 och 7.~ ~* byggnadslagen förordnas att exploatören skall avstii 

mark, som behövs för gator eller andra allmänna platser eller allmänna 

byggnader. samt att han skall bekosta anläggande av gator och anordningar 

för vatten och avlopp. 

Beträffande hyggnadsplanelagd mark kan en exploatör med stöd av 113 * 
hyggnadslagen förpliktas att utan ersättning upplåta obebyggd mark. som 

behövs för en väg eller nägon annan allmän plats. Vidare kan nybyggnads

förbud beslutas att gälla intill dess att vägar. vattenforsörjning och avlopp 

för området har anordnats i erforderlig mån ( 110 *andra stycket BLJ. 

Bestämmelser som motsvarar reglerna i 73 * byggnadslagen om gator. 

vatten och avlopp saknas vid exploatering inom en byggnadsplan. Det iir 

emellertid trots detta ganska vanligt att en exploatör i ett exploateringsav

tal åtar sig att inom en byggnadsplan anlägga inte bara vägar utan också 

anordningar för vatten och avlopp. 

Den gängse formen för ett exploateringsavtal iir således att avtalet 

träffas mellan kommunen och en markexploatör. Exploatören är redan när 

avtalet träffas ägare till marken och behåller sådana delar av området som 

utgör kvartersmark för enskilt bebyggande. medan mark fiir gator. all

männa platser m. m. avstf1s till kommunen eller till en blivande anlägg

ningssamfällighet. när marken har ställts i ordning för det avsedda ändam{1-

let. 

Avtalen har från olika häll kritiserats. Det framhålls ibland att de inte är 

förenliga med giillande lagstiftning och att de innebär en byggnadsreglering 

vid sidan av byggnadslagstiftningen. 

I denna fräga anförde utredningen (s. 394 f) följande: 

Avtal som kommer till ständ ~om medel i genomförandeprocessen berör 
mr1nga olika lagar och skiftande fiirh:1llanden. Behovet av att i denna form 
reglera praktiska frilgor angående plangenomförandet är uppenbart. Som 
redan tidigare har framhiillits ges av KL: s allmiinna stadganden. bl. a. om 
likstiillighet. och av olika speciallagars regler. grundHiggande bestämmel
~er för hur olika frågor skall behandlas. I taxor kan frågor om avgifter 
m. m. vara närmare preciserade. Diir tvingande lagregler finns. och inte 
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annat särskilt framgar av beriirda lagar. finns ingen riitt att i avtal träffa 
övcrenskommcber som avviker från vad som sålunda stadgats. Särskild 
lagreglering av detta uppenbara förhftllande ;ir inte erforderligt. 

I PBL finns stadganden för hur l~111gt detaljregleringen far gi\ vid plan
liiggning. Diir finns ocks~t regler för samriid. utställning m. m. av detalj
plan. som har kommit till för att garantera medborgarinsyn och ge en h~ittre 
möjlighet att p{1verka utformningen av planerna. En faktisk bindning fr{tn 

kommunen i förvtig är naturligtvis inte förenlig med lagstiftningen~ syfte. 
Inte heller i hiir hcrörda avseenden skulle cmellertid en särskild lagregle
ring av ett sft uppenhan förhällande tjäna något syfk. 

Utredningen har sttledes förc~;lagit att exploateringsavtalen inte skall 

lagregleras. Remis~instanserna har delade uppfattningar i denna fråga. Jag 

delar utredningens uppfattning. Syftet med en lagreglering skulle nämligen 

i första hand vara att skydda den enskilde som mmpart till kommunen och 

att reglera exploateringsavtalets verkan mot tredje man. Med hiinsyn till de 

skiftande förhållanden som kan förekomma i dessa sammanhang torde det 

vara mycket svart att lagtekniskt utforma si.tdana föreskrifter. De skulle hli 

så allmänt hållna att de knappast skulle utgöra något effektivt skydd utöver 

det som redan nu följer av avtalsiagen. Jag anser inte att det finns skäl att 

lagreglera exploateringsavtalen enbart för att markera avtalstypens hety

ddse och förankra förfarandet med sadana avtal i lagstiftningen om plan

genomförandet. 
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11 Krav på byggnader m. m. 

Sammanfattning 

,- Ett generellt krav på att nya hyggnader skall anpassas till den omgivande 

miljön införs ( s. 231) 

j Gällande krav på energihushållning förs över till PBL. Krav på hushåll

ning med vatten skall kunna ställas i vissa omrädcn Is. 232) 

~, Gällande krav på tillgänglighet förs över till PBL. Dessutom införs krav 

pii att nya bostadshus i två väningar. med lägenheter som inte nås från 

marken. skall utföras så att de senare utan svärighet kan förses med hiss 

eller annan lyftanordning. 

Större krav ställs pft att även den yttre miljön skall kunna användas av 

personer med nedsatt rörelse- eller oricnteringsförmåga (s. 232!. 

· · Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra bärande delar skall 

ha betryggande beständighet. I detta ligger även ett krav på att dessa 

delar skall tåla fukt eller skyddas mot påverkan av fukt. Övriga bygg

nadsdelar skall ha en med hänsyn till ändamålet tillfredsställande håll

fasthet. Byggnader - utom fritidshus - skall utföras med s;ldant material 

och på sådant sätt att reparations-. underhålls- och driftkostnader be

gränsas.( s. 234). 

Kraven vid ändring av byggnader formuleras på skilda sätt beroende på 

ändringens art (s. 236) 

u Vid ombyggnad skall byggnaden tillföras sådana egenskaper att den kan 

fungera på ett på ett tillfredsställande sätt för brukarna. 

Vilka egenskaper och kvaliteter som krävs skall anges i särskilda om

byggnadsföreskrifter. 

Kommunen skall genom detaljplan eller områdesbestämmelser kunna 

avvika från ombyggnadsförcskrifterna. förut<;att att bebyggelsen inom 

området ända får långsiktigt godtagbara egenskaper (s. 237) . 

. -. Varsamhet mot den befintliga byggnadens värden skall iakttas vid alla 

ändringar av byggnader (s. 241) 

Byggnader som iir särskilt värdefulla från historisk. kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad be

byggelse av denna karaktär får inte förvanskas l s. 241) 

.. Större krav skall kunna ställas på underhåll av byggnader. Alla byggna

der - även sådana som inte kräver bygglov - skall underh{1llas så att 

deras egenskaper i huvudsak bevaras. 

Bestiimmclserna om underhåll skall gälla även i fråga om andra anlägg

ningar än byggnader (s. 2431 

De möjligheter som i dag finns att kräva förbättring av byggnader m.m. 

skall finnas iiven i fortsättningen (s. 244) 

När nya byggnader uppförs skall uppställningsplatser for fordon i skälig 

utsträckning ordnas på tomten eller i närheten av denna. Samma be-
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~tiimmelser skall i skälig utsträckning kunna tillämpas även för befintlig 
bebyggelse (s. 245) 

1
:; Behovet av samordning med bygghestämmelscr i annan lagstiftning 

tillgodoses på förordningsnivil eller i myndighetsföreskrifter (s. 2481. 

Bebyggelsens och närmiljöns egenskaper är av väsentlig betydelse för 

människors säkerhet. hälsa tich välbefinnande. Det är därför en sjiilvklar

het att samhället måste ställa upp regler för byggandet. 

Samhället har i dag genom byg.gnadslovsprövning och tillsyn över byg

gandet möjligheter att såväl före som under byggskedet precisera hur 

byggbestämmelserna i de enskilda fallen skall översättas i krav på byggna

der. andra anläggningar och tomter. Krav kan också ställas på fastighets

ägaren att byggnader underhålls ~;å att de inte blir vanprydande. att deras 

hållfasthet inte äventyras och att brandfara eller sanitär olägenhet inte 

uppstår. En fastighetsägare kan ddrutöver av samhället åläggas att förbätt

ra sin byggnad i vissa avseenden. Jag anser att detta system i sina huvud

drag bör föras över till PBL. B<·stämmelserna i PBL angående krav på 

byggnader och andra anläggninga;- samt tomterm. m. bör alltså i huvudsak 

överensstämma med dagens lagstiftning och med den praxis som har 

utvecklats inom byggandet. 

Som jag tidigare har framhållit bör PBL i större utsträckning iin dagens 

lagstiftning utgå från synsättet att den befintliga behyggdsen samt befint

liga natur- och kulturvärden utgör resurser som skall tas till vara. Kraven 

på byggnader. andra anläggningar och tomter bör formuleras från denna 

utgångspunkt. I PBL hör finnas klarare uttalade krav på beständighet och 
underhåll än i hyggnadsstadgan. För att främja framväxten av ett samhälle 

som ger valfrihet för flera och fungerar bättre för alla bör även ett utökat 

krav pä tillgänglighet ställas i PBL. 

Det är uppenbart att de krav som ställs måste kunna anpassas till den 

enskilda byggnadens ändamål. Byggnadsstadgan ger sådana möjligheter. 

Den skiljer på fritidshus och permanentbostäder i fråga om bl. a. kraven på 

trevnad. hygien. handikappanpassning och energihushållning. Givetvis bör 

kraven i PBL kunna anpassas efter byggnadens avsedda ändamål. Jag kan 

ansluta mig till lagrådets uppfattning (yttrandet s. 36\ att en särskild be

stämmelse om detta får anses överilödig. Vad jag nu har anfört avser även 

andra anläggningar än byggnader. När det däremot gäller fritidshusen 

anser jag alt dessa även i fortsättningen bör genom särskilda bestämmelser 

i vissa avseenden skiljas från permanentbostäder. 

De krav som skall ställas vid ombyggnader hör utgå i första hand från 

den befintliga byggnadens egenskaper. Detta är en skillnad gentemot bygg

nadsstadgan. vars ombyggnadskrav utgiir från de anspråk som ställs när 

nya byggnader uppförs. Denna nya utgimgspunkt förutsätter att särskilda 

ombyggnadsföreskrifter utarbetas och att dessa kan anpassas till de skif

tande förutsättningar som finns i olika bebyggelseområden. 
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11.1 Nya byggnader 

11.1. I Krm· 11å a11r1as.rni11g till dl'11 0111.i:irnndc 111i!iii11 

1Hitt ji"irslag: Ett generellt krav pil att nya hyggnader skall anpassas till 

den omgivande miljön införs i PBL. 

Hiinsynen till omgivningen har stor hetydelse vid förändringar av den 

befintliga hehyggelscn. särskilt inom omr[1den med värdefulla miljöer av 

det slag som i dag omfattas av 38 * första stycket byggnadsstadgan. 

I utredningens förslag finns en grundläggande hiinsynsrcgcl (5 kap. I~) 

som motsvarar 38 * första stycket byggnadsstadgan i dess dåvarande ly

delse och som innehäller krav på ett allmänt hänsynstagande till naturvär

den och historiska eller kulturhistoriska värden vid placering och utform

ning av hyggnader och andra anläggningar. 

Genom en lagändring. som trädde i kraft den ljuli 1980. har 38s första 

stycket byggnadsstadgan iindrats så att det numera klart framgar att sär

skilda krav p[1 bebyggelsens utformning skall kunna ställas inom områden 

med samlade värdefulla miljöer. Lagändringen har fått ett övervägande 

positivt mottagande. De striivanden att bevara värdefulla miljöer som har 

kommit till uttryck där hör därför fullföljas i PBL. 

I enlighet med utredningens förslag bör det finnas en grundläggande 

hänsynsregel som tar sikte på både en byggnads egenvärde och den omgi

vande miljön. Hur lfangt hänsynen till omgivningen bör drivas måste bli 

olika. beroende på miljöns karaktär. Större krav pä anpassning till omgiv

ningen måste givetvis kunna ställas i s<idana viirdefulla miljöer som nu 

omfattas av 38 * första stycket byggnadsstadgan och i närheten av byggna

der av större kulturhistorisk! värde. Enligt min mening skall det emellertid 

vara möjligt att redan med stöd av den grundläggande hänsynsregcln ställa 

sådana krav på hänsyn till omgivningens värde att dess särskilda kvaliteter 

beaktas. Någon särskild bestämmt:lsc om anpassning till värdefulla miljöer 

behövs därför ink. 

Att kraven är grundläggande innebär också att de skall kunna hävdas av 

kommunen direkt i enskilda tillståndsärenden. Det ligger dock i sakens 

natur att kommunens ståndpunkt i ett sådant ärende fär större tyngd. om 

kraven på hänsyn till de miljömässiga värdena har kommit till uttryck i en 

antagt:n plan eller i t:tt bt:varandeprogram. Jag återkomma till denna fråga 

i specialmotiveringen 13 kap. I~). 

11.1.2 Egc11skapskn11· på byggnader m. m. 

De egenskapskrav som bör stiillas pfi byggnader och andra anHiggningar 

bör i stor utsträckning stämma överens med vad som kan krävas i dag. 

Liksom f. n. bör det sillunda ställas krav pf\ energihushållning, tillgäng

lighet. hiillfasthet och beständighet. brandskydd och begränsning av risken 
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för olycksfall samt på god funktion. trevnad ot:h goda sanitära förh;tllan

den. hi grund hiirav tar jag nu upp endast några av dessa krav. Jag 

<ttcrklimmer i spet:ialmotivcringen med en utförlig genomgång av egen

skapskraven. 

H11shci/111i11g med energi och 1·a11cn 

Mitt .fiirslai.:: Gällande krav på energihush[tllning förs över till PBL. 

Krav pil hushållning med vatten skall kunna ställas i vissa omriidcn. 

Möjligheterna att hushålla med energi har tillmätts stor vikt i dagens 

lagstiftning. Jag anser det inte motiverat att föreslå några sakliga föränd

ringar i dessa hestämmelser. 

Ett egenskapskrav som utredni,1gen har föreslagit och som saknar mot

svarighet i byggnadsstadgan är kravet att byggnader även skall medge god 

hushållning med vatten. Nägra remi-;sinstanser har tillstyrkt förslaget. 

Vattnet utgör en resurs. i vissa fall en knapp siidan. Bebyggelsen och 

dess anviindning kan påverka såviil tillgiingen på vatten som dess kvalitet. 

(livet vis finns det ingen anledning att ställa krav på hushilllning med vatten 

inom områden med god vattentillgång. Jag delar emellertid utredningens 

uppfattning att det är angeläget att kommunerna ges möjlighet att inom 

vissa områden ställa krav på olika åtgärder för att hushålla med vattnet. 

Jag återkommer i spet:ialmotiveringen till vissa synpunkter som lagrådet 

har fört fram i denna fråga. 

Till i.:iin i.:lighct 

!l-Ji11 jörslag: Gällande krav på tillgänglighet fors över till PBL. Dessut

om införs krav pt1 att nya bostadshus i två våningar. med lägenheter 

som inte nås från marken. skall utföras sä att de senare utan svårighet 

kan förses med hiss eller annan lyftanordning. 

Större krav ställs på att även den yttre miljön skall kunna användas 

av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Niir det gäller tillgtingligheten till hyggnader har utredningen föreslagit 

att nuvarande bestämmelser i 42 a * byggnadsstadgan förs över till PBL. 

Jag har dock. i likhet med flera remissinstanser. funnit det befogat att 

förl.'slii en skiirpning av kraven rär det gäller hostadshus och den yttre 

miljön. 

Jag anser alt en miljö som är tillgänglig för alla miistc vara ett sjiilvklart 

mål för v;lrt samhällsbyggande. Miinniskor med nedsatt rörlighet eller 

orientcringsformiiga har befogade anspdk pi'1 att den byggda miljön utfor

mas pil ett s;ldant sätt att den inte hindrar deras delaktighet i samhällslivet. 
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I stora delar av vi1rt hostadshesttmd finn~ det i dag inte tillg;!ng till hiss. 

Det gör att milnga miinniskor med riirelschindcr möter '-lora svftrighcter i 

sitt dagliga liv och begränsas i sitt val av htistad. Vi har totalt niira en 

miljon miinniskor i Sverige med rörelsehinder - permanent handikappade, 

tillfälligt sjuka och iildrc. Av alla yrkesverksamma har 70 procent under sin 

yrkesverksamma tid niigon gång behov av hiss till sin bostad pil grund av 

sjukdom. henbrott etc. En lång vistelse pf1 sjukhus eller annan vfirdinriitt

ning blir ofta alternativet om hiss inte finns till bostaden. Samtidigt kostar 

sjukvård och åldringsviird mycket pengar. 

Enligt min mening bör därför, med fa preciserade undantag, varje ny 

bostadslagenhet som hyggs vara tillgiinglig sii att den direkt eller efter 

enkla kompletteringsarbeten kan nyttjas av personer med nedsatt rörelse

eller orienteringsförmåga. I syfte att förtydliga vad jag anförde i lagrådsre

missen (s. 170) om den närmare innebörden av detta förslag. vill jag nu 

anföra följande. Krav bör ställas att varje bostadslägenhet skall kunna näs 

av pt:rsoner med nedsatt rörelse- eller oricnteringsförmåga. Ligger inte 

bostadens cntre i markplanet måste hiss eller annan lyftanordning anord

nas. sävida inte nivåskillnaden kan tas upp med ramp för rullstol. Jag anser 

det dock inte tekniskt och ekonomiskt möjligt att nu föreslå ett krav på att 

alla bostadslägenheter i byggnader som iir liigre än tre våningar. skall göras 

fullt tillgängliga. Det kommer med säkerhet att utvecklas enklare och 

billigare lyftanordningar än dagens hissar. Ett utvecklingsarbete med den

na inriktning bedrivs f. n. med statligt forsknings- och utvecklingsstöd. Det 

finns därför skäl att i dag ställa krav på att sådana byggnader utföras så att 

de lätt kan kompletteras med hiss eller annan lyftanordning. Ett sådant 

krav på utförandet behöver inte leda till att man slår ut sådana hustyper 

som tvåvånings flerbostadshus, som har goda kvaliteter från andra ~yn

punkter. 

Jag övergår nu till att behandla tillgängligheten till den yttre miljön för 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmäga. Som jag framhöll i 

lagrådsremissen innebär dagens krav att det skall finnas möjlighet att ta sig 

över tomten till de byggnader som finns där. Kravet på tillgänglighet hör 

enligt min mening utökas och i skälig utsträckning gälla även tomten som 

sådan, så att t. ex. lek- och utevistclseytor kan användas av personer med 

funktionsnedsättningar. 

Bestämmelser om anpassning av den yttre miljön utanför den egna 

tomten hör enligt min mening införas. Människor som har svårt att gå. 

äldre, synskadade, rullstolsbundna, föräldrar med barnvagn och många 

fler har svårigheter att ta sig till affärer, posten och busshållplatsen därför 

att den yttre miljön är dåligt anpassad till deras behov. Ofta är det mycket 

enkla åtgärder som behövs för att närmiljön skall fungera för nästan alla. 

Atgärder som kan bt:hövas ärt. ex. att gångvägar görs släta och halksäkra, 

att räcken anordnas vid ramper och trappor. att övergångsställen markeras 

på rätt sätt eller att extra stark belysning ordnas på vissa ställen. 
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Bestiindig/11'/ 

Mitr .f(".irs/ag: Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra hä.ran

dc delar skall ha hetryggande beständighet. I detta ligger även ett krav 

p;i att dessa delar skall tåla fukt eller skyddas mot p{1verkan av fukt. 

Övriga hyggnadsdclar skall ha en med h~insyn till ändamålet tillfreds

ställande hfillfasthet. Byggnader - utom fritidshus - skall utföras med 

siidant material och p~I sådant ~.ätt att reparations-. underhälls- och 

driftkostnader hegränsas. 

Under de senaste iiren har en ny byggnadsteknik utvecklats och kommit 

till användning i byggandet. Utvecklingen har skett snabbt och har medfört 

att m<lnga nya material och tekniska lösningar har introducerats innan de 

prövats sil långt att tillriickliga erfarenheter har vunnits. Riskerna med att 

anviinda oprövade tekniska lösningar och material har på många områden 

nu blivit uppenhara. Vis<,a produkter hart. ex. visat sig ha en alltflir kort 

livslängd. Atkomligheten och utbytbarheten av komponenter med begrän

sad livsHingd i byggnader har inte heller beaktats tillräckligt. vilket inte 

s~illan har medfört kraftigt ökade U:!1derhållskostnader i förhållandevis nya 

hus. 

A vseviirda besparingar kan många gänger göras i en byggnads bruks ske

de med insatser som måttligt öka; investeringskostnaderna. För si\dana 

byggnader som kontor. sjukhus och skolor gör man oftast redan i dag vid 

projekteringen en lilngsiktig avvägning mellan investeringskostnader och 

drift- och underhålbkostnader. I bostadshyggandet har man hittills friimst 

riktat in sig pil nybyggnadsskedet. såväl kostnads- som funktionsmiissigt. 

Ökade drift-. underhälls- och ibland ombyggnadskostnader har sä smi\

ningom hlivit de boendes problem. 
I likhet med utredningen föreslår jag därför att byggnader skall utformas 

s[i att de krav som i olika avseenden ställs på dem när de uppförs också kan 

uppfyllas med skiiliga insatser under den avsedda brukstiden. Jag finner 

emellertid inte skäl att hävda ett sådant krav på åtgärder som begränsar 

undcrhttllskostnaderna i fråga om hus som är avsedda att användas endast 

som fritidshus. 

En fräga som har samband med kravet pil beständighet är risken för 

fuktskador i byggnader. Fukt i byggnader leder i allmänhet till mögel och 

röta, vilket kan orsaka hälsorisker och otrevnad. Den kan också leda till all 

byggnader förstörs eller skadas. Fukt problem kan uppstå bl. a. på grund av 

felaktigt utförda isoleringsåtgärder i kombination med dåligt fungerande 

ventilation eller andra brister i det byggnadstekniska utförandet eller ge

nom att dagvatten avleds på ett olämpligt sätt. För att komma till riitta med 

fuktskador kriivs ofta stora ombyggnadsinsatser. 

Krav på fuktskydd finns i dag bl. a. för hostäder för stadigvarande bruk 
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(46~ 13SI. Jag anser det motiverat frtm såviil hygienisk som byggnadstek

nisk synpunkt att kravet utsträcks till att gälla alla byggnader. Detta ligger i 

linje med PBL-utredningens förslag som har tillstyrkts av rcmissinstanser

na. Jag anser Lfock inte att det iir nödvändigt att införa en uttrycklig 

bestämmelse h:irom. Krav p:I skydd mot fuktskador kan ,t:illas med stöd 

av den nyss föreslagna bestämmelsen om hesWndighet. Skydd mot fukt i 

bostäder och arhetslokalcr kan kriivas med stöd av de bestämmelser som 

rör de hygieniska förh[illandena i byggnader. 

11.2 Befintliga b)·ggnader 

11.2. I Ändring 111· hyggnad 

Pf1 grundval av förslag i betänkandet !Os Bo 1983:2) Bättre bostäder 

beslutade riksdagen hösten 1983 om reformer i de planerings- och finan

~ieringsrcgler som rör bostadsförbiittringsvcrksamheten (prop. 1983/84: 40 

bil.9. BoUll, rskr63). I betänkandet behandlas även de regler inom 

byggnadslagstiftningen som gäller kraven vid ombyggnad och annan änd

ring av byggnader. Därvid har beaktats förslag av såväl PBL-utredningen 

som stadsförnyelsekommittcn (SOU 1981: 99 Stadsförnyelse O(h hostads

förbättringl. 

I betänkandet framhålls att uppmärksamhet nu måste ägnas åt hur det 

befintliga byggnadsbeständet skall kunna vårdas och förbättras på ett 

var~amt sätt. Kraven måste kunna anpassas till den enskilda byggnadens 

förutsiittningar. Förnyelsen måste samtidigt enligt betänkandet genomfö

ras pt1 ett sildant sätt att de åtgärder som genomförs inom ett område 

svarar mot behoven hos dem som bor och arbetar diir. De byggnader som 

ru-;tas upp kommer ofta att kunna brukas under lång tid utan ytterligare 

iindringar. Bedömningen av vilka krav som skall stiillas i samband med 

iindringar bC:ir därför utgii från de långsiktiga effekter som den planerade 

ändringen får för hyggnaden och vilka egenskaper och kvaliteter som det 

från samhälleliga utgångspunkter är angeläget att värna om. Ett av de 

viktigaste målen är hiirvid enligt betänkandet att tillgängligheten förbätt

ras. så att alla människor får möjligheter till goda levnadsfiirhallanden. 

1 betänkandet föreslås mot denna bakgrund att de bestämmelser som rör 

~indringar av hyggnader utformas så att de ger utrymme för mer nyansera

de hedömningar av vilka tekniska och funktionella krav som skall ställas 

när byggnader ändras. Kommunerna föreslås i detta syfte bl. a. få befogen

heter att. genom riktlinjer som dras upp efter planmässiga överväganden. 

göra avsteg från de generella bestämmelser som gäller för ombyggnad och 

sjiilva bestämma vilka krav som skall ställas inom ett visst område. 

Flertalet remissinstanser ställer sig bakom syftet med förslagen i betän

kandet i dessa delar. Som jag har redovisat redan i prop. 1983/84: 40 <bil. 9 

s. 27) finner även jag förslagen i allt väsentligt iindamfilsenliga och anser att 

de hör genomföras i sina huvuddrag. Den nya syn pi\ villkoren för ändring-
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ar av hyg.g.nader som förslagen grumlas pil bör allt<;å komma till uttryck i 

PBL. 

A.11dri11g<1r m· hvggnadcr hiir priin1s efier (llldrn gr1111der ii11 de som gc'i/kr 

\'id 11yhvgg11t1d 

Mitt.f("irslug: Kraven vid ändring av byggnader formuleras p~t skih.la satt l 
beroende på ändringens art. _J 

De krav som enligt byggnadsstadgan (48 a och 49 ~~ l skall uppfyllas vid 

ombyggnader och andra ändringar utgilr från de krav som ställs niir nya 

byggnader uppförs. Avgörande för vad som kan kriivas är om åtgärderna 

hänförs till nybyggnad enligt byggnadsstadgans definition av detta hegrepp 

(7:; ~ BS) och av hur stor del av byggnaden som bedöms vara berörd av 

ombyggnaden. 

Lämpligheten av att ha nybyggnadsstandard som riktmiirke iivcn vid 

ombyggnader och andra ändringar kan ifrågasättas, inte minst från ekono

miska utgångspunkter. Ett sådant m[il står också ofta i konflikt med andra 

önskemål. t. ex. att de som hor i lägenheterna skall ha möjlighet att bo kvar 

iiven efter en ombyggnad. Alltför högt ställda krav leder liitt till att även de 

kortsiktigt genomförbara åtgärderna riskerar att blir eftersatta. 

Jag delar uppfattningen i betänkandet att en rad skäl talar för att man nu 

bör ge utrymme för en mer nyanserad syn på vilken standard som behövs 

vid iindring av byggnader än vad den gällande lagstiftningen ger uttryck 

för. Andringar av byggnader bör prövas efter andra grunder än de som 

gäller vid nybyggnad. Regclsystemet bör som föreslagib i betiinkandet 

byggas upp på ett sådant sätt att den hefintliga byggnadens förutsättningar. 

omriidets behov och brukarnas ön;kemål pii ett bättre sätt kan beaktas vid 

prövningen av byggnadsåtgärdernas lämplighet. 

De krav som skall ställas vid ändring av byggnader hör vidare formule

ras pil skilda sätt beroende på ändringens art. För tillhy1a:nuder som 

kräver bygglov blir enligt min mening gälla samma krav som för nya 

byggnader. Vid omhyg~nader måste det finnas möjlighet att i vissa avseen

den sänka kraven i förhållande till kraven vid nybyggnad. Jag anser däifor 

liksom de flesta remissinstanser att siirskilda ombyggnadsföreskrifter skall 

utarbetas. Till ombyggnad hiinför jag åtgiirder som fordrar bygglov och 

som dessutom avsevärt förlänger brukstiden för en byggnad eller en del av 

den. Till ombyggnad hiinför jag oc 1{sä en sådan ändring som utförs i avsikt 

att väsentligt ändra byggnadens eller byggnadsdelens användning. Vid 

andra iindringar bör den avsedda ändringen genomföras på ett sådant sätt 

att den i skälig omfattning uppfyller de krav som gäller då nya byggnader 

uppförs. Jag återkommer i special motiveringen (3 kap. I 0 *) till frågan om 

vilka krav som bör ställas vid olika ändringsåtgärder. 
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Siir.1/.:.i/1 11111 /.:.m1·1'n 1·id 11111hvgg11ad 

Mitt.fi"irs/11g: Vid ombyggnad skall byggnaden tillföras sådana egenska

per atl den kan fungera p~t ctl lillfrcdsst~illandc s~itl för brukarna. 

Vilka egenskaper och kvaliteter som krävs skall anges i särskilda 

ombyggnadsföreskrifter. 

Kommunen skall genom detaljplan eller omddesbe~tämmelser kun

na avvika från ombyggnadsföreskrifterna. förutsatt att bebyggelsen 

inom omriidet iindt1 får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vilka egenskaper och kvaliteter i bebyggelsen som samhället värnar om 

uttrycks i de krav som har formulerats för nybyggnader. Vilka krav som 

hör hiivdas vid förnyelsen av den befintliga bebyggelsen mäste besUimmas 

med hiinsyn till ytterligare två aspekter. Den ena iir att förnyelsen måstt: 

ske på sådant sätt att den redan byggda miljöns värden beaktas. Den andra 

är att kraven måste avvägas mot de resurser som kan siittas in för förnyel

sen av våra byggnader. Kraven vid ombyggnad mt1ste därför kunna nyan

seras i olika avseenden. Kraven måste ocksä. frän tid till annan. kunna 

prövas om mot bakgrund av de förhållanden som dii r[1der. 

Jag har i det föregående förordat att kraven vid ombyggnad skall kommi.l 

till uttryck i särskilda ombyggnadsföreskrifter. Lagrf1det. som instämmer i 

att kraven vid ombyggnad miislc kunna nyanseras i förhållande till nybygg

nadskraven, anför för sin del följande om den föreslagna lagsliftningstekni

ken (yttrandets. 37-38): 

Med hänsyn till förhållandena ligger det i sakens natur att vad som skall 
gälla beträffande ombyggnader i sina detaljer måste bestämmas genom 
författning av lägre valör än PBL och genom föreskrifter från planverket. 
Med den föreslagna utformningen av stadgandet blir riksdagens bestäm
mande i denna del begränsat. Ä andra sidan skulle en i PBL upptagen 
övergripande föreskrift om vad som skall gälla vid ombyggnad med nöd
vändighet bli så vag att den närmast bleve innehållslös. I förslaget Bättre 
bostiider (Ds Bo 1983:2) uttrycks sålunda ombyggnadsnormen så att vid 
ombyggnad vissa angivna egenskaper skall "tillföras byggnaden i en sådan 
omfattning och på ett sådant sätt att byggnaden kan ges långsiktigt godtag
bara egenskaper". Ett så utformat stadgande ger föga ledning för tilläm
pande myndigheter vid prövning av enskilda byggnadsärenden. Med hän
syn till det sagda tillstyrker lagrådet den använda lagstiftningstekniken. 

Kraven vid ombyggnad bör, i enlighet med vad lagrådet har förordat. 

uttryckas s{i att ombyggnader skall utföras si't att ombyggda delar tillförs 

vissa angivna egenskaper i den omfattning som följer av föreskrifter med

delade med stöd av PBL. 

I anslutning till vad lagr?tdet i övrigt har anfört om ombyggnadsreglernas 

utformning vill jag hiir närmare utveckla hur jag ser på förhfillandet mellan 

omhyggnadsföreskrifter. planbestämmelser och sådana beslut i samband 
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med bygglovsprövningen genom vilka kraven vid ombyggnad anpassas till 

den enskilda byggnadens förutsiiltningar. Som en följd hiirav - och av vad 

Sl)m har anförts i anslutning till regeringens uppdrag åt statens planverk 

den 22 november 1984 att utarbeta förslag till föreskrifter m. m. till PBL -

kommer jag att tydligare iin i lagddsremissen koncentrera framställningen 

till huvuddragen i de regler som jo1g föreslar. Det innebär att f1terstoden av 

detta avsnitt också kommer att disponeras pä ett delvis annat sätt än i det 

remitterade förslaget. 

Mf1let för förbättringen av den belintliga bebyggelsen bör enligt betän

kandet vara att de byggnader som skall tas till vara och få en långsiktig 

användning också skall ges sådana egenskaper och kvaliteter som det från 

samhälleliga utg~lngspunkter är angeläget att värna om och som gör att 

byggnaderna kan fungera på ett tillfredsställande sätt för brukarna. 

Olika styrmedel kan användas för att främja en sådan utveckling - från 

plan- och byggbestämmelser och finansieringsvillkor till allmänna råd och 

stöd till utvecklingsarbete. Genom ombyggnadsbeslämmclser som medde

las med stöd <IV PBL skall krav kunna ställas på byggnaders egenskaper i 

samma hänseenden som i fråga om nya byggnader. I den mån som sådana 

krav formuleras genom föreskrifter i en ny byggnorm måste de med nöd

vändighd bli generella. Föreskrifterna kommer att uttrycka vilka egenska

per som byggnader hör ha for att de var för sig skall kunna fungera på ett 

tillfredsställande sätt för brukarnc .. 

Vilka egenskaper och kvaliteter som från samhällets utgångspunkter bör 

eftersträvas vid en ombyggnad betingas emellertid ocks[1 av förhållandena 

inom det omriide där byggnaden är belägen. Förnyelsen av den byggda 

miljön måste genomföras på ett sätt som svarar mot behoven hos dem som 

bor och arbetar i området. Rimliga h~insyn måste kunna tas till bl. a. de 

sociala. ekonomiska, kulturhistoriska och miljömässiga förutsättningar 

som föreligger där. Bedömningen av vad som skall krävas i det enskilda 

fallet måste diirför enligt min mening kunna göras med utgångspunkt från 

vad man vill uppnå för bebyggelsen som helhet inom området. En sådan 

avviigning mot områdets behov kan göras bara av kommunen. Det är 

också kommunen som måste ta ansvar för och formulera de allmänna 

målen och planeringsförutsättningarna för ett område som behöver för

nyas. Detta sker bl. a. genom planläggning. I PBL:s ombyggnadshestiim

melser bör mot denna bakgrund öppnas en möjlighet för kommunerna att 

genom bestämmelser i detaljplan eller områdesbestiimmelser ställa Higre 

krav för ombyggnader inom ett område än vad som följer av de generella 

omhyggnadsföreskrifterna. Förutsättningen härför bör vara att bebyggel

sen inom området ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

De: bestämmelser för ombyggnad som beslutas i detaljplan eller om

dtdesbestämmelser träder i stället for omhyggnadsföreskrifterna. Förhål

landet kan också uttryckas så, att föreskrifterna gäller såvida inte annat 

har beslutats i form av planbestämmelser. 
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Kravnivån i omhyggnadsbestiimmelserna - vare sig de meddelas i form 

av föreskrifter i en ny byggnorrn eller i form av planbestämmelser - kan 

aldrig ligga högre iin vad som krävs för nybyggnad. Kravnivån i sådana 

bestämmelser som kommunen beslutar kan heller aldrig ligga högre än vad 

som gäller enligt ombyggnadsföreskrifterna. Kraven vid omhyggnad kan 

självfallet heller aldrig ställas lägre än den lägsta godtagbara standard som 

anges i hostadssaneringslagen I 1973:531). Enligt min mening torde det 

vidare inte linnas förutsättningar att i nägon nämnvärd utsträckning siinka 

nivån för sådana krav som gäller människors hälsa eller siikerhet jämfört 

med vad som skall gälla när nya byggnader uppförs. Att så inte sker genom 

sådana planbestämmelser som kommunen beslutar fä.r bevakas av länssty

reben vid det samrådsfönarande som föreskrivs beträffande si'1dana 

planer. Ytterst har länsstyrelsen möjlighet att upphäva kommunens beslut 

i denna del. med tillämpning av de hestämmelser som ges i 12 kap. PBL. 

Varken ombyggnadsföreskrifterna eller sådana ombyggnadsbestäm

mclser som tas in i detaljplan eller områdesbestämmelser utgår från den 

enskilda byggnadens förutsättningar. I samband med bygglovsprövningen 

mf1ste byggnadsnäm11den diirför som i dag kunna anpassa kraven till de 

särskilda förhållanden som föreligger i den enskilda byggnaden, främst då 

byggnadens tekniska förutsättningar och dess särdrag eller särskilda vär

den i övrigt. 

Mina förslag innehär att möjligheter öppnas för ett avsevärt utökat 

kommunalt inflytande över de regler som gäller för förnyelsen av den 

befintliga bebyggelsen. Kommunen kan härigenom anpassa kraven vid 

omhyggnad till de riktlinjer som kommunen själv har antagit för utveck

lingen av ett omräde. Kommunens beslut i de\sa frågor uttrycker en 

lämplighetshedömning i fråga om vilka kvaliteter som skall eftersträvas vid 

ombyggnader inom området. En motsvarande lämplighetsprövning sker i 

dag i praktiken i stor utsträckning i varje enskilt fall vid prövningen av 

byggnadslov för omhyggnad. Frågan om vilka kvaliteter som skall efter

strävas vid förnyelsen av ett område är emellertid enligt min mening inte 

uteslutande - eller ens i första hand - något som skall bestämmas i 

överläggningar mellan byggnadsnämnden och enskilda fastighetsägare. 

Mitt förslag alt -;ådana frågor skall kunna beslutas i detaljplan eller om

rådesbestämmelser syftar till att säkra att frågorna diskuteras i en offentlig 

dehatt. öppen för alla. Jag vill här också erinra om mitt förslag om en 

kraftigt utökad krets av hesvärsberättigade i sådana planärenden. 

En konsekvens av förslagen är att utrymmet för byggnadsnämndens fria 

prövning i bygglovsärenden minskar i motsvarande mån. Byggnadsnämn

den hör vid bygglovsprövningen. som jag nyss har sagt. efter en skälighets

hedömning kunna anpassa kraven till den enskilda byggnadens förutsätt

ningar. Men nämnden bör vara förhindrad att i det sammanhanget göra en 

sådan lämplighetsprövning av kraven i ombyggnadsföreskrifterna som det 

enligt det föregående ankommer på kommunen att göra genom planbeslut. 
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Delta gmler oherocnde av om kommunen har använt sig av möjligheten att 

utfärda sådana planbötämmelser eller inte. 

.lag vill tillfoga all det iiven friin fastighetsiigarnas synpunkt torde vara 

en fördel all tillämpningen av byggbestämmclsi:rna i ökad omfattning 

grundas pi\ bestämmelser som h::ir antagits av kommunen i stället för att 

den som nu uteslutande blir herncnde av i:n skönsmässig prövning frhn fall 

till fall. 

I det remitterade förslaget föreslogs en viss särreglering i fräga om 

kravet på tillgi\nglighct i samband med ombyggnad. Aven där förutsattes 

dock att kommunen skulle ha möjlighet att genom bestämmelser i detalj

plan eller omrfidesbestämmelser nyansera kravet p{1 tillgänglighet med 

hiinsyn till de förhållanden som råder inom det område där byggnaden är 

belägen. 

Lagr{1det fön:slar att ~ärregleringen av kravet på tillgänglighet tas bort. 

Jag återkommer till denna fråga i specialmotiveringen men vill redan nu 

anmäla att jag kan ansluta mig till lagrådets förslag. Samtidigt vill jag 

emellertid stryka under att detta inte skall ses som ett uttryck för att kravet 

p[i tillgiinglighet kan tillmätas mindre betydelse. Jag erinrar om vad jag 

tidigare anförde (avsnitt 11.1.2) om vikten av att skapa en miljö som är 

tillgänglig för alla. I della ligger att byggnader måste ges sådana egenska

per att de kan användas även av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsformåga. Jag anser därför att det inte heller pii detta område 

finns skiil att i något väsentligt avseende ha en annan utgängsnivå i om

byggnadsföreskrifterna än den som gäller vid uppförande av nya byggna

der. 

Kra1· på åtRiirder i andra de/arm· hyRglllulen iin den som byggs om 

Jag har i det föregående föres!agit att en sådan ändring som fordrar 

bygglov rn.:h som innebär att en byggnad eller en byggnadsdel bedöms få 

avsevärt förlängd brukstid skall hänföras till ombyggnad. Med del av 

hyggnad avser jag en avgränsad funktionell enhet, t. ex. en bostadslägen

het eller en lokal för viss verksa;nhet. Det kan vara bl. a. en butik, ett 

kontor eller en avgriinsad del av en större industriverksamhet. Jag åter

kommer till detta i specialmotiveringen (3 kap. 11 §). Om sålunda den 

byggande avser att vidta t. ex. vissa begränsade åtgiirder inom en bygg

nadsdel och denna del därigenom får en avsevärt förlängd brukstid anser 

jag det befogat att krav skall kunna ställas på att den byggande samtidigt 

vidtar sådana åtgärder att byggnad:;delen i sin helhet uppfyller de krav som 

anges i ombyggnadsföreskrifterna. Detsamma bör givetvis gälla om en 

byggnad eller del av denna ges en väsentligt ändrad användning. Detta 

stiimmer överens med de principer på vilka dagens bestämmelser grundas. 

Om det är nödvändigt för att den del som byggs om skall uppfylla de 

krav som ställs på den, bör krav enligt min mening också kunna ställas på 

att ;\I gärder skall vidtas i andra eldar av byggnaden. Art. ex. en hiss en 
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förutsiittning för att den ombyggda delen skall bli tillgiinglig skall krav 

kunna stiillas att s[1dan anordnas i trapphuset. även om detta ligger helt 

utanför den ombyggda delen. A ven hiir giiller givetvis att kommunen 

genom planbestiimmelser kan liigga fast en annan kravnivi'i än den som 

följder av ombyggnadsföreskriftcrna samt att byggnadsniimnden vid bygg

lovsprövningen i viss omfattning kan anpassa kraven till den enskilde 

byggnadens förutsättningar. 

Kra1· pä rnrsamhcr 1·id iindring 111· hvgg1111dcr 

Mitt _fi"irslag: Varsamhet mot den befintliga byggnadens värden skall 

iakttas vid alla iindringar av byggnader. 

Ett krav vid varje iindring av en byggnad bör vara att ändringen projek

teras och genomförs så att byggnadens särdrag och dess byggnadstekni

ska. historiska. kulturhistoriska. konstnärliga och miljömässiga värden 

beaktas. Alla iindringar skall alltså göras rå ett varsamt siHt. Jag vill betona 

att detta hör gälla för alla iindringar och inte bara i fråga om byggnader som 

anses ha särskilda kulturhistoriska eller miljömässiga värden. Detta över

ensstiimmer med förslaget i betänkandet. Alla remissinstanser som har 

yttrat sig i detta avseende har tillstyrkt att varsamhet mot byggnaden skall 

utgöra ett grund krav för hur iindringar skall genomföras. 

Kravet pil varsamhet. som i hög grad motiveras av sociala hänsyn, hör 

emellertid inte tillämpas så att det hindrar att sådana ändringar genomförs 

som syftar till att tillgodose andra väsentliga mål som samhället ställer upp. 

Jag tänker då i första hand p[1 en förbättrad tillgänglighet för rörelsehindra

de. en förbättrad arbetsmiljö och en bättre hushilllning med energi. 

11.2 .:! Behyggdse ml'd siirskilt hc1·<1ra11dc1·iirdc 

Mitt förslag: Byggnader som är särskilt värdefulla frftn historisk. kul

turhistorisk. miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingiir i en 

samlad bebyggelse av denna karaktär får inte förvanskas. 

Enligt 5 kap. 14 ~i utredningsförslaget skall kommunen kunna ge ett mer 

omfattande och detaljerat skydd för byggnader och bebyggelsemiljöer av 

o;törre historiskt. kulturhistoriskt. miljömiissigt eller konstnärligt värde 

genom att besluta om skyddsbestämmelser. En förutsättning för tilhimp

ningen av 5 kap. 14 * är emellertid att bestämmelserna meddelas i en 

detaljplan eller ett markförordnande. 

Av utredningens förslag följer vidare att sådana skyddsbestämmclser är 

nödvändiga. om kommunen av kulturhistoriska skäl vill förhindra rivning 

av en byggnad. Till den del förslaget motsvarar 38 * andra stycket bygg-
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nadsstadgan skiljer det sig från dagens ordning genom att det iir förenat 

med en hestiimmelse om ers:ittningsskyldighet för kommunen gentemot 

fast il!het säga ren. 

7-.lot förslaget har kritik framförts hl. a. f'ritn riksantikvarieiimhetct och 

Stockholms kommun. Kritiken gäller framför allt att bestLimmelserna i 

-~kar. 14 * foruts~itter detaljplan eller markförordnande för att fft giltighet. 

De problem della för med sig fö· speciellt markanta för Stockholms kom

mun men iir givetvis i större eller mindre utstriickning aktuella iiven pii 

andra håll. 

I likhet med utredningen anser jag att det hiir tinnas bestämmelser som 

ger kommunen möjlighet att hiivcla längre gående krav pt1 sLirskill viirde

fulla byggnader och som i huvudsak bör motsvara dagens bestämmelser i 

3R *andra stycket byggnadsstadgan. 

I utredningen bar föreslagits den utvidgningen i förhållande till dagens 

ordning att bestämmelserna skall omfatta även byggnader som ingår i ett 

siirskilt värdefullt bebyggelseornräde. I likhet med rernissinstanserna an

sluter jag mig till förslaget i denna del och föreslår att en s[1dan bestämmel

se införs i PBL. 

Bestiimmelser om bebyggelse med siirskilt hevarandevärde bör diirför 

omfatta sådana byggnader som i sig har ett större historiskt. kulturhisto

riskt. miljömässigt eller konstnärligt värde eller som ingår i en samlad 

bebyggelse av denna karaktär. 

Som jag senare kommer att föreslå (avsnitt 12.1.4) hör skyddet för 

byggnader med särskilt hevarandevärde stärkas bl. a. genom att kom

munen far möjlighet att i detaljplan eller områdesbcstämmelser föreskriva 

bygglovsplikt för underhälisåtgiirder. I enlighet med vad jag har föreslagit 

tidigare hör kommunen också ha möjlighet att i områdesbestämmeber 

(avsnitt 8.8.2) eller i detaljplan (avsnitt 8.3.2) meddela siirskilda skydds

bestämmelser vilka bl.a. medför rivningsförbud. 

Av en om jag nu s~'ilcdes inte föreslår något plankrav för att bevarande av 

byggnader eller hänsyn mot bebyggelse skall kunna krävas vill jag framhiil

la det lämpliga i att kommunen ändå i förväg tar ställning till bevarandefni

gorna och all detta kommer till uttryck i bestämmelser i detaljplaner eller 

på annat sätt. Jag utgår ocks~t från att så kommer att hli fallet i stor 

utstr;ickning. 

Ett av utredningens skäl till a'.t införa ett plankrav var ersättningsregler

nas konstruktion_ Riitten till e1-sättning knöts niimligen på visst sätt till 

beslut i detaljplaner och markförordnanden. 

Jag delar utredningens uppfattning att bestämmelserna om skydd för 

~iirskilt värdefulla byggnader bör vara förenade med en rätt till ersättning i 

vissa fall för byggnadernas äga1~e. Jag kommer senare (avsnitt 18.2.2) att 

behandla ersättningsbestämmelserna men vill redan nu slå fast att jag inte 

ansr.:r det nödvändigt att knyta ersättningsbestämmelserna till olika plan

beslut. Det bör allts{t vara möjligt att låta ett beslut i ett enskilt tillståndsär-

11 Km1· pi'! 
hyggnader 111. m. 
11.2.2 



Prop. 1985/86: I 243 

ende. t. ex. när rivningslov viigras utan att kommunen i förviig i rlanbc

stiirnmelser tagit stiillning till bevai·~1i1de. ligg<1 till grund for en ers~ittning
o;talan. 

11.2 .3 Underhäll 

Mitt.fi>rslag: Större krav skall kunna stiillas pii underhåll av byggnader. 

Alla byggnader - även sådana som inte kräver bygglov - skall under

hållas s[1 att deras egenskaper i huvudsak bevaras. 

Bestämmelserna om underhftll skall gälla även i fdga om andra 

anliiggningar iin byggnader. 

Kraven pä byggnaders egenskaper skulle i stort sett vara meningslösa 

om de inte kompletterades med en underhållsskyldighet för byggnadernas 

ägare. Byggnadsstadgan (50 ~) ställer krav på att byggnader underhålls sil 

att h[illfastheten inte äventyras och så att brandfara. sanitära olägenheter 

eller vanprydnad inte uppkommer. Vidare skall byggnader som har upp

förts i enlighet med bestämmelserna om god energihushållning underhållas 

så att möjligheterna till denna i skiilig utstriickning bibehålls. Utredningen 

föreslår en något utökad underhållsskyldighet i förhållande till gällande 

hestiimmelser. Förslaget innebär att en byggnad kontinuerligt skall under

hålla~ så att bärförmågan och stadgan hos de bärande delarna. anordning

arna för skydd mot hrand. olycksfall och fukt samt anordningarna för 

handikappanpassning, trevnad. hygien. energihushållning och avfallshan

tering i skälig utsträckning hålls i stånd. Vidare sbll byggnadens yttre 

hållas i ett vårdat skick. 

PBL bör enligt min mening innehålla underhfillsbestämmclser med den 

inriktning som utredningen har föreslagit. I likhet med vissa remissinstan

st:r anser jag dock att större vikt måste läggas vid behovet av kontinuerlig 

skötsel av anordningar i byggnaden än vad utredningen har föreslagit. De 

anordningar som krävs för att byggnaden skall ha vissa egenskaper måste 

skötas så att anordningarna fungerar pt1 avsett sätt. Det kan t. ex. gälla 

anordningar för ent:rgihushållning, uppvärmning och ventilation samt his

sar och andra maskinella anordningar. Jag ansluter mig till lagrådets upp

fattning att underhttllskravt:t bör anses ha en sådan vidare innebörd. utan 

att ett krav på skötsel direkt anges i lagtexten. Jag återkommer till detta i 

specialmotiveringen (3 kap. 13 *). 

Besliimmelserna om underht11I hör enligt min mening utformas så att 

kravet på underhåll kan bedömas med utgångspunkt från varje enskild 

byggnads förutsättningar. Byggnadens användning. dess läge och dess 

återstående brukstid är sådana faktorer som bör kunna påverka bedöm

ningen. Bestiimmelserna bör vidare utformas så att underhållsskyldigheten 

påverkas av byggnadens historiska. kulturhistoriska, miljömässiga och 

11 Km1· p1/ 
hygg1111dcr 111. 111. 

ll.2.J.-11.J..3 



Prop. 1985/86: 1 244 

konstnärliga värde. Jag återkommer i specialmotiveringen till hur kravet 

på underhåll hör anpassas för olika byggnader. 

Jag delar utredningens uppfattning all bestämmdserna skall vara till

lämpliga på alla byggnader, dvs. m:kså på sädana produktionsbyggnadcr 

för jordbruk, skogsbruk och andra jämförliga niiringar som nu ime omfat

tas av underhållskrav. Denna uppfattning stöds ocks~i av flertalet remissin

stanser. Vid den prövning som hyggnadsnämnden gör när underhållsskyl

digheten för sådana hyggnader bestäms bör, som jag nyss nämnde, kunna 

heaktas bl. a. byggnadens användning och läge. De krav som i första hand 

hlir aktuella för produktionsbyggnadernas del är de som tar sikte på bygg

nadernas säkerhet och utseende. Förslaget torde därför inte medföra att 

jordbruket eller skogsbruket beiastas med niimnvärt större kostnader än de 

som redan nu miiste läggas ned på skötsel och underhåll. 

Självfallet måste även anläggningar - I. ex. idrottsplatser. campingplat

ser och upplag - underkastas regler om underhåll. Utredningen har före

slagit att kraven i fräga om d~ funktioner som skall vidmakthållas hos 

anläggningar i viss utsträckning skall begränsas i förhållande till kraven för 

byggnader. I likhet med flera remissinstanser anser jag att de principer om 

underhåll och skötsel av hyggnader som jag nyss berört i tillämpliga delar 

även bör gälla fullt ut för anläggningar. 

Bestämmelserna om underh.lll bör enligt min mening vara tillämpliga 

även på byggnader som har uppförts före lagens ikraftträdande. Under

hållskravct bör innebära att de •!genskaper och funktioner som en hyggnad 

har skall hällas i stånd. Bestiir.1mclserna skall alltså inte ge möjlighet att 

kräva standardhöjande fitgärdcr eller förbättringar som innebär att nya 

egenskaper eller funktioner måste tillföras byggnaden. 

11.2 .4 Fiirhiittrings/.:.rm· {lå hypgnader 

1Hitt ji"irslag: De möjligheter som i dag finns att kräva förbättring av 

byggnader m. m. skall finnas även i fortsättningen. 

Byggnadslagstiftningen vilar på den grunden att bestämmelser med krav 

som gäller byggnader inte skal! ha tillbakaverkande kraft. Det är därför i 

princip inte möjligt att ålägga den som är ~igarc till en byggnad att rusta upp 

denna i någon större omfattning så att nya krav uppfylls. Det innebär dock 

inte att samhället saknar möjlighet att med stöd av lagstiftningen ställa 

krav p[1 viss standard även i fråga om äldre byggnader. 

Bland de möjligheter som stilr till huds kan nämnas att ägare till hyres

hus med bostadsHigcnheter enligt hostadssaneringslagen kan åläggas att 

rusta upp lägenheterna till viss minimistandard. Med stöd av arhctsmiljöla

gen kan förbättringsåtgärder krävas beträffande arbetslokaler. I byggnads

stadgan finns bestämmelser som innebär att hyggnadsnämnden kan ställa 

krav pil förbättring av arbetsförhållandena för dem som hämtar avfall från 

11 Kra1· flå 
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hyggnader och krav pii handikappanpassning av vissa utrymmen i terrni

nalhyggnader <82 a ~). I hyggnadsstadgan finns ocksii förbättringskrav he

triiffande skyddsanordningar pa tak och maskindrivna portar !82 och 

82a ~~). 

Enligt utredningen ger emellertid dagem bestämmelser alltför begränsa

de möjligheti.:r för hyggnadsniimnden all ställa krav pä säkerhetshöjande 

ätgiirdcr i äldre bebyggelse. Utredningen har därför föreslagit en bestiim

mdse som innebiir skyldighet för ägare till byggnader att vidta fitgärder s{1 

all dessa fttr en viss minimistandard när det giUler dels biirförmågan. 

stadgan och bestiindigheten hos de bärande delarna. dels skyddet mot 

olycksfall. Krav på förbättring till en sftdan minimistandard skall enligt 

förslaget kunna ställas iiven utan samband med annan ombyggnad. 

Utredningens förslag har fiht ell övervägande positivt mottagande. Någ

ra remissinstanser anser dock att förslaget är för försiktigt och ofullstän

digt samt att det ger ett bristfälligt underlag för att påverka den nuvarande 

bebyggelsen. Vissa remissinstanser ställer sig tveksamma till fiir~laget och 

framhåller bl. a. att det kommer att medföra stora kostnadsökningar i form 

av dels höga ombyggnadskostnader. dels ökade kostnader för samhällets 

övervakning och kontroll av genomförandet. 

Enligt min mening är en anpassning av den äldre bebyggelsen till nya 

samhälldiga anspdk en angelägen uppgift i det framtida stadsbyggandet. 

Det kan gälla t. ex. åtgiirder för energihushållning. bättre säkerhet, anpass

ning av boende- eller arbetsmiljön för vissa personkategorier. Jag anser det 

självklart att de förbättringskrav som nu linns i byggnadsstadgan biir 

komma till uttryck iiven i PBL. Ytterligare krav på förbättringar måste 

enligt min mening emellertid prövas mot bakgrund av bl. a. mycket ingåen

de samhällsekonomiska och finansiella överväganden. Jag är därför inte 

heredd att i detta sammanhang föreslå att några nya förbiittringskrav 

införs. 

11.3 Parkering 

Mitt förslag: När nya byggnader uppförs skall uppställningsplatser för 

fordon i skälig utsträckning ordnas på tomten eller i närheten av denna. 

Samma bestämmelser skall i skälig utsträckning kunna ti!Himpas iiven 

för befintlig bebyggelse. 

Till de krav som bör ställas på en väl fungerande bebyggelsemiljö hör 

tillgång till utrymme för att ställa upp fordon för förvaring samt lastning 

och lossning. Att ordna tillräckliga utrymmen för detta ändamål är en 

väsentlig del i arbetet att förbättra tiitorternas trafikförsörjning. Detta 

behov av uppstiillningsutrymme iir endast delvis ett problem som samman

hänger med de frågor som ligger inom hyggnadslagstiftningens område. 

11 Kra1· pil 
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Behovet av korttidsparkering har ett så niira sambaml med den rörliga 

trafiken att Jet till stor del mi'iste tillgodoses på gator och andra allmiinna 

plaher och blir diirmed en fr<'1ga som regleras av trafiklagstiftningen. P;i 

detta område har sil sm<°mingom byggts upp en omfattande och viil funge

rande reglering som gcr kommunerna goda möjlighcter att styra anviind

ningen av mark för allmän plats for parkeringsändamal. 

Eftersom gatunätet emellertid i flertalet tätorter har tillkommit forc 

bilismens tid m:h därför inte iir avpassat för dagens biltrafik. riicker det 

endast delvis till för bäde den rörliga trafiken och korttidsparkeringen. En 

stor del av kontidsparkeringen hör därför hänvisas till annan mark. Detta 

gäller i :lnnu högre grad parker:ng for längre tidsintervall. såsom i samband 

med arbetsresor och för längstidsuppstiillning. För att åtminstone de större 

tätorternas trafikplanering skall kunna drivas på ett tillfredsstiillandc säll 

är det ett starkt uttalat önskemål att en viixande del av fordonsparkeringcn 

kan hänvisas till tomtmark. Därmed blir det en viktig uppgift för hyggnads

lagstiftningen att ange i vilken utsträckning som utrymme hör reserveras 

för detta ändamfö på tomtmark och hur parkcringsutrymmcna dit ~kall 

anordnas. 

I 53 ~ byggnadsstadgan före~krivs all pt1 tomt skall inom- eller utomhus 

finnas särskilt. tillräckligt stor:~ utrymme till parkering. lastning och los~

ning av fordon för dem som bor eller vistas på tomten samt för verksamhet 

som bedrivs där. Kravet riktas alltsä till fastighetsägaren och skall i princip 

uppfyllas pä tomten. Kravet avser såväl bebyggda som obebyggda tomtt'r. 

Kravet är emellertid förenat m1~d vissa villkor och miijligheter till dispens. 

vilka högst avsevärt förtar den verkan det annars skulle ha haft. Det skall 

sålunda visas att utrymme kan beredas for rimlig kostnad O\:h utan synner

lig olägenhet i övrigt. A ven om detta villkor kan uppfyllas har fastighets

ägaren möjlighet att slippa anordna parkering på sin tomt. om han kan visa 

att särskild plats har beretts för parkering på annan plats. 

Kravet pa anordnande av pakeringsutrymme kan enligt vad som utta

lades vid bestämmelsernas tillkomst göras gällande fullt ut endast i sam

band med nyexploatering. Om krav pa parkeringsutrymme ~tälb for redan 

bebyggda tomter utan samband med nybyggnad eller andra iitgiirder som 

kräver byggnadslov. torde kommunen vidare endast kunna kriiva att ledigt 

utrymme tas i anspråk. 

Undantagsmöjligheterna och begriinsningen av kravet betriiffande be

byggd mark har lett till att parkeringsanläggningar huvudsakligen kommit 

till i nyexploateringsområden och i sådana saneringsornriidcn där det finn~ 

goda möjligheter att lösa de tekniska och ekonomiska problem som parke

ringskravet föranleder. Gemem;amhetslösningar har därvid blivit allt vanli

gare. 

Bristerna i giillandc bestämmelser ligger framför allt i att parkeringskra

vct i första hand skall uppfyllas pil den egna fastigheten och i att möjlighe

terna till befrielse från kravet i.ir mycket vidsträckta och kan tilliimpas på 
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ett fdn likst~illighctssynpunkl otillfrcJssliillanJc satt. Det ~ir ocksi1 witrt 

all fa till st{mJ gcmen-;amhctsanläggningar i ön sk viirJ omfattning. 

Lltrcdningcn föreshir att parkeringsulrymmen s{1 långt möjligt skall an

ordna,; inom en tomt eller i dess niirhet. Byggnadsnämnden ffir alltsil 

möjlighet all krtiva all parkeringsplaher skall anmJnas pii annan plats iin 

pi\ tomten. För bebyggda tomter fllresl:ir utredningen att Jet i en detaljplan 

eller el! markfiirnrdnande filr meddelas höliimmelser om skyldigheten att 

anordna parkeringsplatser. Rcmissinstanscrna :ir positiva till utredningcns 

fi.irslag men flera anscr att kravet ~om riir bebyggda tomter hör kunna 

st:illas utan att särskilda hestiimmelser finns i detaljplan eller markfiirord

nande. 

\fot den nu angivna hakgrundcn finner jag - i likhd med utredningen 

och flertalet remissinstanser - det i första hand angehiget att kravet på 

parkerings utrymme skall kunna hiivdas iiven om det inte kan tillgodoses på 

den egna fastigheten. Byggnadsniimnden kan diL lämpligen i samband med 

att Jctaljplan upprättas. göra en från fastighetsindelningen fristäende be

dömning av hur parkeringshehoven lämpligast bör tillgodoses och. diir så 

belinns motiverat. hestiimma att en gcmen~am lösning skall v~iljas. Detta 

bör vara möjligt även i fråga om befintlig bebyggelse, oavsett om andra 

åtgiirder har aktualiserats eller inte. Jag anser dock liksom flera remissin

stanser att. iivcn om parkeringsfrilgan i befintlig bebyggelse lämpligen bör 

utredas i en detaljplan. möjlighet hör finna~ att ställa krav rii parkering 

utan all särskilda hestämmeber hiirom finns i detaljplan. 

Som jag närmare redogjort för i avsnillet om plangenomförande (avsnitt 

10.4.2) erbjuder fastighctsplanen goda möjligheter all i samverkan mellan 

kommunen och fastighetsägarna utreda forutsiittningarna ait ordna en 

gemensamhetsanläggning. Detta underliittar möjligheten att anordna ge

mensamma parkeringsanläggningar. Med sådana anliiggningar kan milnga 

gilngcr stora fördelar vinnas både från kostnadssynpunkt och med hänsyn 

till miljö- och trafiksäkerhetskrav. 

1 kommunernas övergripande planering bör utredas efter vilka principer 

parkeringsfrftgorna skall lösas i friiga om t. ex. fördelningen pii gatumark 

och tomtmark. bestämmande av parkeringsnormer för beräkning av 

utrymmesbehovet. val av parkeringsanläggningar. huvudmannaskap och 

kommunens engagemang m. m. Ställningstagandet i dessa och liknande 

frågor bör leda fram till utformande av en parkeringspolitik och t:n park.:

ringsplanering för kommunen. 

Den närmare utformningen av parkeringsplaneringen när det gäller loka

liseringen av parkeringsonmiden. dimensionering av rarkeringsanläggnin

g<tr, val mellan kollektiva lösningar och tomtparkering, förbud mot parke

ring pi1 vissa omraden och upprustning av äldre bostadsområden metl 

parkeringsanordningar utgör exempel på frägor som del i första hand 

ankommer pii kommunen all avgöra genom detaljplan. 

Som utredningen har framhållit måste det dock finnas viss möjlighet att 
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bdria från parkeringskravet i befintlig bebyggelse för si'1dana fall dti Himp

lig plats saknas pii tomten eller i niirheten och kostnaderna fi.ir att skapa 

erforderligt utrymme. t. ex. inom en hdintlig byggnad. skulle bli alltför 

stora. la!! <iterkommer till detL i specialmotiveringen !3 kap. 15 och In~~ l. 

11.4 Samordning av byggbestämmelser 

Mitt fi"irsla~: Hehovet av samordning med byggbestämmelser i annan 

lagstiftning tillgodoses pii förordningsnivå eller i myndighetsfön:skrif

ter. 

De bestämmelser som rör utformningen och anordnandet av byggnader 

spiinner över många centrala förvaltningsmyndigheters ansvarsområden 

och har sin grund i olika fristäende lagar och förordningar. Tilliimpningsfö

reskrifter i anslutning till dessa författningar har som en följd därav medde

lats av flera myndigheter. 

Efter 1959 iirs byggnadsstadga har ett omfattande reformarbete igång

satts för att samordna gällande bygg.bestämmelser. 

PBL-utredningen har framhållit att enighet råder om att bestämmelserna 

hör samordnas och har föreslagit att även bestämmelser om skyddsrum 

och s. k. kriskopplingar för vatteninstallationer skall inordnas i PBL. Ut

redningen lägger sälunda frarr konkreta förslag till ändringar i civilför

svarslagen ( 1960: 84) som innebär att de tekniska kraven pä skyddsrum 

förs över till byggnad~författningarna. Vidare föreslås att kriskopplingsla

gen ( 1976: 296) upphiivs och ersätts med en föreskrift i PBL. 

I remissyttramkna har utredningens förslag i allt väsentligt tillstyrkts 

eller lämnats lllan erinran. Civilförsvarsstyrelsen anser dock att besUim

mclserna för skyddsrum alltj{lmt bör ingå i civilförsvarslagstiftningen. 

Många remissinstanser har kritiserat utredningen för att den inte har gått 

tillräckligt långt när det gäller direkta förslag till samordning. Förslag har 

därvid framförts om en ytterligare samordning som omfattar bl. a. lagstift

ningen om brandfarliga varor. hissar och maskindrivna portar. 

Även om det i dag är ett begränsat antal författningsområdcn som 

återstår att studera friln samordningssynpunkt. är det angeläget att ta vara 

p~I alla möjligheter att förenkla och rationalisera hanteringen av byggnads

ärcnden. Bättre samordning av bestämmelserna och enhetliga principer 

och former för att ange kraven bör kunna underlätta den tekniska ut veck

lingen och ge kostnadsdämpanclc effekter. 

En positiv konsekvens av samordningen av lagstiftningen. särskilt i 

frf1ga om tillämpningsregler. gäller utnyttjandet av myndigheternas re

surser. Genom ett nära samarhde bör de olika myndigheternas kompetens 

och personalresurser kunna tillgodogöras pt1 ett rationellt sätt. 

Efter det att PBL-förslaget remitterades till lagradet har riksdagen på 

grundval av förslag i prop. 1983/84: 119 angett vissa riktlinjer för hur 
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myndigheternas regelgivning kan förenklas och göras tydligare ( KU 25. 

rskr 2451. Dessa riktlinjer medfiir fil. a. att myndigheterna forisättningsvis i 

normalfallen endast ffö· meddela eller vidareförmedla föreskrifter som 

faller umkr myndighetens eget ansvarsomr{1de. Detta fiirutsiitter p{1 miinga 

h[ill ett hättre samarbete myndigheterna emellan iin vad som giiller idag. 

Pl3L kommer med den uppbggningjag har förordat att inneh~1lla allmiint 

formulerade överordnade krav pä utformningen av byggnader och andra 

anläggningar. Om riksdagen på det sätt som jag har förordat ddcgerar till 

regeringen befogenheten att meddela föreskrifter till PBL. kommer sam

ordningsbehovet som regt:I att kunna tillgodoses genom förordningar av 

regeringen eller i myndighetsföreskrifterna. Under dessa förutsättningar 

kan fortsatt samordning genomföras efter hand som olika ämnesomr~den 

och specialförfattningar ~es över. 

De fö1fattningsområden som kan bli aktuella att studera i detta samman

hang är främst de som utredningen har föreslagit och de som remissinstan

serna har tagit upp. I fråga om bestämmelserna för skyddsrum har dessa i 

huvudsak redan anpassats till de principer som tilliimpas i Svensk bygg

norm. och ett fortsatt arbete pågår i avsikt att ytterligare samordna de 

tekniska bestämmelserna. Den nödvändiga samordningen niir det gäller 

skyddsrum kan enligt min mening ske på det sätt som jag tidigare har 

nämnt. 

Vad gäller kriskopplingslagen har utredningen föreslagit att föreskrifter

na överförs till PBL och att lagen upphiivs. Föreskrifterna i kriskopplings

lagen har tillkommit för att underlätta varmvattenbesparing i en krissitua

tion och kan alltså inordnas bland kraven på att byggnader skall anordnas 

s[i att de möjliggör god energihushållning. Föreskrifterna är av samma art 

som de föreskrifter rörande vatteninstallationer m. m. som ingilr i Svensk 

byggnorm. Det linns därför ingen anledning att ta in en särskild bestäm

melse med denna innebörd i PBL. Bestiimmelserna Lrnl kriskt1ppling kan 

alltså enligt min mening inordnas bland kraven på god energihushållning 

för byggnader och kriskopplingslagen kan diirmed upphävas. 

Några remissinstanser föreslår att de bestämmelser för cisterner m. m. 

som utfärdats med stöd av lagen om explosiva och brandfarliga varor skall 

samordnas med och införas i Svensk byggnorm. I anslutning till förord

ningen om brandfarliga varor har successivt utarbetats tilliimpningsföre

skrifter <SIND-FS 1981: 2). Dessa föreskrifter är tämligen detaljerade och 

omfattar delvis byggbestämmclser. Regeringen uppdrog den 15 november 

1984 åt statens mät- och provråd att utreda om en samordning kan genom

föras inom detta omr{1de och att föresl;i erforderliga förändringar. 

För hissar och andra lyft- dler transportanordningar är kraven i 3 kap. 

tilliimpliga. Enligt förslaget till bemyndigande i 16 kap. kan föreskrifter till 

skydd för liv och personlig säkerhet meddelas. Därigenom kan föreskrivas 

bl. a. återkommande besiktningar av hissar och liknande anordningar. Jag 

vill hiir nämna att jag har för avsikt att i annat sammanhang lägga fram 
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förslag till en förordning om hissar. srim skall crsiiW1 kungörelsen 

( 1939: 783 l angilende anordnande och begagnande samt tilbyn .av vi~sa 

hissar. 

11 Krm· på 
hvggn{l(/er 111. 111. 

11 . ..J 



Prop. 1985/86: I 25 I 

12 Bygglo,· 

Sammanfattning 

I lagen anges vilka :itgärder som generellt skall vara hygglovspliktiga. 

Inom områden med detaljplan skall bygglovsplikten vara mer omfat

tande (s. 252) 

Kommunerna skall kunna minska hygglovsplikten inom områden som 

kommunen bestämmer. I vissa områden skall hygglovsplikten å andra 

sidan kunna utvidgas s. 254) 

Di.:n generella bygglovsplikten för byggnader skall omfatta 

- uppförande av nya hyggnader 

- tillbyggnader 

- vissa invändiga ändringar 

- inredning och ianspråktagande för väsentligen ändrat ändamål (s. 255) 
_ Dagens regler om frihet från bygglovsplikt för smärre åtgärder beträffan

de en- eller tvåhostadshus får fortsatt giltighet och dessutom införs 

ytterligare lättnader (s. 255) 

'~' Ekonomihyggnader för jordbrukets m. fl. näringars behov skall normalt 

inte kräva bygglov. men kommunerna skall kunna besluta om bygglovs

plikt inom vissa områden. om särskilda skäl föreligger (s. 255) 

'i Staten och landstingskommunerna blir skyldiga att söka bygglov. dock 

inte till inre åtgärder (s. 255) 

_ Vissa anläggningar som i dag inte kräver lov blir hygglovspliktiga. t. ex. 

anläggningar för idrotts- eller fritidsändamål. tunnlar, bergrum. master, 

torn och parkeringsplatser (s. 255> 

· , Detaljplan medför automatiskt bygglovsplikt för ekonomibyggnader och 

för vissa yttre åtgärder mt:d andra byggnader. Kommunerna fär möjlig

het att genom områdesbestämmelser besluta om bygglovsplikt för yttre 

åtgärder även utanför områden med detaljplan. Bygglovsplikt för under

hfill kan införas genom detaljplan eller områdesbestämmelser (s. 258) 

Enklare fritidshus. kolonistugor eller liknande hyggnadt:r inom områden 

med detaljplan kan befrias från krav på hygglov genom ett särskilt heslut 

i planen. Uwnför områden med detaljplan kan kommunen under vissa 

förutsättningar medge bygglovsfrihet för bl. a. komplementbyggnader 

och mindre tillbyggnader. And ringar av befintliga industribyggnader kan 

befrias från bygglovsplikt under förutsättning bl. a. att yrkesinspektio· 

nen har medgett det ( s. 261) 

- Begreppen tätbebyggelse och glesbcbyggclse utmönstras. Det s. k. tiit

bebyggelseförbudct i dagens lagstiftning tas bort l s. 265) 

- All bebyggelse utom sådan som kan hänföras till kompletteringsåtgärdcr 

... kall undergii en allmän lämplighetspriivning av samma karaktär som i 

dag. Riktlinjer i översiktsplanen utgör ett viktigt bcslutsunderlag i bygg

lovsärenden (s. 265) 
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Nybyggnadsförbuden avskaffas (s. 271) 

För vissa åtgiirdcr - kompietteringsåtgärder - skall fastighetsiigare i 

princip kunna riikna med att bygglov lämnas. Någon lämplighetspröv

ning från allmän synpunkt skall inte göras i dessa fall (s. 271 l 

-· Kompletteringsåtgärder kan avse en- eller tvåbostadshus som ligger 

utanför områden med detaljplan (s. 2741 

~, Till kompletterings<itgärder hänförs 

(, - uppförande av komplcme;1tbyggnader. 

-- - mindre tillbyggnader. 

~' - yttre åtgärder (omfärgning, utbyte av fasadbeklädnad. taktäcknings-

material och liknande) . 

.-j - invändiga ändringar av byggnader 

- - bygglovspliktiga underhållsåtgärder (s. 2741 

C· Beträffande yttre åtgärder O·:h invändiga ändringar - bortsett från imd

ringar av användningssättet - gäller befrielsen från planmässiga bedöm

ningar inte bara för en- eller tvåbostadshus utan för alla byggnadstyper 

(s. 274! 

o Begärs expropriationstillstånd eller påbörjas planarbete som berör den 

aktuella byggnaden eller marken. får byggnadsnämnden besluta om 

anstånd med avgörandet om lov till dess att ärendet om expropriations

tillstånd avgjorts eller planarbetet avslutats. Om ett planarbete påbörjas. 

får nämnden besluta om anqånd i högst två år med avgörandet om lov 

(s. 278) 

._. Inom område med detaljplan får bygglov vägras till åtgärder som strider 

mot planen Is. 282) 
0: 1 Förbättringar inomhus och på byggnadens yttre får dock göras iiven om 

byggnaden strider mot planen (s. 282) 

_ Beträffande åtgärder som kräver bygglov skall besked i lokaliseringsfrf1-

gan kunna lämnas i form av ett förhandsbesked (s. 284) 

I ärenden om förhandsbesked skall prövas om den sökta åtgiirden kan 

tillåtas på avsedd plats. Förhandsbesked skall vara bindande och giilla i 

högst två år (s. 285 l 

-~ Förhandsbesked skall kunna liimnas både inom och utanför detaljplan 

(s. 286). 

12.1 Bygglo,·spliktens omfattn:ing 

12. I. I Afrr <lfl(f"attwule hygglm·splikt i110111 011midc11 med dc111Upla11 

Mitt .fi"irslag: I lagen ange< vilka åtgärder som generellt skall vara 

bygglovspliktiga. Inom områden med detaljplan skall bygglovsplikten 

vara mer omfattande. 

12 B1·1,:glm· 
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Niirmast tiinker jag ta upp en diskussion i principfriigan om det iir 

lämpligt att i PBL införa ett system dar bygglovspliktt:ns omfattning kan 

varieras deh genom bestiimmclser i lagt:n. dels genom att det öppnas 

möjlighet for kommunen att i siirskilda beslut öka eller minska bygglovs

plikten inom olika områden. 

I bygglovsprövningen enligt PBL bör libom f. n. ing/1 tlt:ra olika mo

ment. Samhiillet hör kunna pröva dels lokaliseringt:n i stort. bedömd friln 

plansynpunkt. dels detaljplaceringen inom tomten samt utformningen 

m. fl. frågor av intresse främst för den niirmaste omgivningen och dels 

byggnadens planlösning. tekniska utförande m. m. som framför allt berör 

de blivande brukarna. 

Ihland kan det vara liimpligt att dela upp priivningen i flera led. Jag 

åkrkommer till detta i mitt resonemang om förhandsbt:sked I avsnitt 12.:11. 

Mänga gånger är det dock naturligt att man gör hela prövningen i ett 

sammanhang. Framför allt gäller detta om sökanden lämnar in kompletta 

handlingar på en gång. 

Behovt!l av förhandsgranskning och kontroll friin dessa utgfmgspunkter 

varierar i förhållande till åtgärdens art och platsen där den skall utföras. En 

av skillnaderna i behandlingen har jag redan förut !avsnitt 3.3.2) berört. 

nämligen den att det som kan hänföras till kompletteringsåtgärder i princip 

inte behöver lämplighetsprövas från plansynpunkt. Utredningen har ansett 

det vara naturligt att man går ytterligare ett steg i riktning mot ett mer 

nyanserat prövningsförfarandt: än det som råder i dag. Det bör sålunda 

enligt utredningen vara möjligt att inom skilda delar av en kommun och i 

olika situationer lägga större eller mindre vikt vid en förhandskontroll av 

t:genskapskraven i 3 kap. Om man till detta knyter en möjlighet att variera 

hygglovsplikten i motsvarande grad. kan kravet pt1 hygglovsprövning alltid 

begränsas till att avse siidana friigor som verkligen behöver regleras i det 

rnskilda fallet. I en del fall bör allts~t kommunerna kunna avs~iga sig 

möjligheten till förhandskontroll. Utredningen ville därmed ge kommuner

na frihd att i viss utsträckning sjiilva disponera över bygglovspliktens 

omfattning, dvs. kunna b[1de utöka 1.Kh minska kretsen av bygglovspliktiga 

åtgiirder. En klar majorilt!t av remissinstanst:rna anser det ocksil vara 

fördelaktigt mt:d lokala variationer. 

Min inställning till frfrgan iir i huvudsak denna. I lagen bör anges de 

{1tgärder som normalt skall omfattas av bygglovsplikt. Vidare bör man 

behålla det nuvarande sambandet mellan detaljplan och hygglovsplikt. som 

innebär att bygglovsplikten är mer omfattande inom områden med detalj

plan iin inom andra områden. Härigenom får man direkt på grund av 

föreskrifter i lagen en grund uppsättning av bygglovskrävande iltgärder och 

en ytterligare grupp av i°ilgiirder som alltid kräver lov inom detaljplane

lagda omr~iden. Tanken att detaljplancläggning automatiskt medför viss. 

utökad bygglovsplikt finns inte med i utredningsförslaget. men jag ser 

ingen anledning att nu överge den. 

12 /Jygg/111· 
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Jag anser att man meJ den hiir lagstiftningsmetoden kan liigga grunden 

till ett st1 bngt som mi.>jligt enhetligt och liittfattligt system. som Jessutnm 

har stora likheter med Jagens. 

12 .1.2 Bthlc iikning och 111insk11i11g m· hvgg/m·spliktt'ns 0111.fi11111i11g 

Afitt f()n/ag: Kommunerna »kall kunna minska hygglnvsplikten inom 

l)mråden som kommunen hestämmer. I vissa områden skall bygglovs

pliktcn {\andra siJan kunna utvidgas. 

Fr~igan blir därefter om kommunerna 5kall ha möjlighet att bäde öka och 

min~ka bygglovspliktens generellt föreskrivna omfattning p{1 det siitt som 

utredningen har förespråkat. .lag delar utredningens uppfattning i denna 

del. Bland remissinstanserna bryter sig åsikterna i den fdgan. En grupp 

instiimmer i utredningens förslag att man skall kunna fatta beslut som går i 

håda riktningarna. En ungefär liku stor grupp föreslår att enhart lättnader i 

hygglovsplikten skall vara möjliga. Ofta önskar dessa instanser att den 

krets av åtgärder som normalt :;kall kräva bygglov hör vara vidare än enligt 

förslaget. 

Först vill jag d{1 redovisa några omständigheter som måste beaktas när 

man överväger att låta komm:Jnerna införa skiirpningar av bygglovsplik

ten. 

En utökning av den krets som skall kräva lov är uppenharligen mera 

tveksam från rättssäkerhetssynpunkt än en inskränkning. Det beror hl. a. 

pil de påföljder som inträder när skyldigheten att söka lov åsidosätts. Detta 

problem kan man komma till rätta med. om man inför sådana förfarandc

regler som garanterar att alla berörda sakägare verkligen underrättas om 

att lov krävs för vissa angivna åtgärder inom ett omriidc. Det kan då 

inviindas att en omfattande underrättelseskyldighet blir tidsödande och 

kostsam för kommunen. Det gäller dädör att skapa sil.dana former för 

underrättelserna som inte vållar onödig byråkrati men som ändå gör att 

riittssäkerhetcns krav kan tillgodoses. Man måste också sträva efter att 

den krets av åtgärder som normalt skall omfattas av hygglovspliktcn blir 

begränsad på så sätt att de åtgärder som kommunerna skall ha frihet att 

diirutöver göra bygglovspliktig.a blir av ganska speciell natur. 

Ett system d~ir hygglovsplikten kan ligga pi\ miinga olika nivaer kan bli 

sviirt att överblicka. Inte bara för allmänheten utan även för byggnadsföre

tag. vilkas verksamhet spiinncr över flera kommuner. kan stora lokala 

skillnader innebära komplikationer. Det hlir över huvud taget ~vårt att 

skapa förståelse för regler som leder till att den totala bilden blir mycket 

splittrad. Risken för medvetna eller omedvetna överträdelser ökar. 

Kommunerna kan sägas tf1 en "impop11Hir" roll. Flera remi-;sinstan~er 

framhftller att tillst~indsregler som i grunden framstiir som generösa mot 
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den enskilde och som ofta miiste kompletteras med kommunala heslut 

innehär att det hlir kommunerna som för stil for den i1kade restriktiviteten 

och for de impopuliira <"1tgärderna. Delta stiiller klimmunerna i en psykolo

giskt ogynnsam situation gentemot allmiinheten. Jag vill inte utesluta att 

denna faktor kan verka avhi11lamh: pft beslutsfattarna. sii att en viss hand

lingsförlamning intriidcr med piiföljd t. ex. att skyddsviirda ohjekt och 

miljöer inte fär det skydd som behövs. 

Överväganden av den hiir arten har fört mig till slutsatsen att kommu

nen~ möjligheter att hesluta i skärpande riktning hör begriinsas i förhållan

de till utredningsförslaget. Jag har emellertid inte funnit det möjligt eller 

liimpligt att helt slopa den möjligheten. Det är främst hevarandefrågorna 

som skulle bli svilrlösta. om man skulle överge den tanken. Jag skall senare 

(avsnitt 12.1.4) utveckla mina synpunkter i just denna fråga. 

När det härefter giiller möjligheterna för kommunerna att införa lätt

nader i bygglovsplikten anser jag att en viktig aspekt som kan begränsa 

dessa möjligheter bör vara omgivningens karaktär och den aktuella åtgiir

dens påverkan på omgivningen. Även lättnaderna i hygglovsplikten åter

kommer jag till (avsnitt 12.1.5). 

I:!./ .3 R.n:gl0t'.1plikte11s generellt ./iJreskri1·11a omfattning 

MittJbrslag: Den generella hygglovsplikten för byggnader skall omfatta 

- uppförande av nya byggnader 

- tillbyggnader 

- vissa invändiga ändringar 

- inredning och ianspråktagande för väsentligen ändrat ändamål. 

Dagens regler om frihet från bygglovsplikt för smärre åtgärder beträf

fande en- eller tvåbostadshus får fortsatt giltighet och dessutom införs 

ytterligare lättnader. 

Ekonomibyggnader för jordbrukets m. tl. näringars behov skall nor

malt inte kräva bygglov. men kommunerna skall kunna besluta om 

bygglovsplikt inom vissa områden. om särskilda skäl föreligger. 

Staten och landstingskommunerna blir skyldiga att söka bygglov. 

dock inte till inre åtgärder. 

Vissa anläggningar som i dag inte kräver lov blir bygglovspliktiga. 

t. ex. anläggningar för idrotts- eller fritidsändamål, tunnlar, bergrum, 

master. torn och parkeringsplatser. 

Inn•rn jag gf1r över till att ange de ramar som lämpligen hör gälla för 

kommunernas möjligheter att besluta om skärpningar och lättnader. är det 

nödvändigt att jag något redogör för mitt förslag om bygglovspliktens 

generellt föreskrivna omfattning. 

11 Rvgglm· 
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Nya hvggnadl'r 

Det torde rf1da allmän enighet om att uppförandet av nya hyggnader i 

prim:ip bör föregt1s av en bygglovsprlivning. Vad som kan behöva disku

teras iir snarast vilka undantag från bygglovspliktt:n som dt:t bör vara 

möjligt att medge i lagen. 

'.\lär det giiller uppförande av nya byggnader p{t f<l';tigheter med en- eller 

tvåbostadshus gäller sedan den I januari 1980 en ny nedre griins för skyl

digheten att söka lov. Utan krav pii hyggnadslov fiir man uppföra högst td 

uthus eller andra liknande fristående hyggnader. som inte är avsedda som 

bostad. i omedelbar närhet av bostadshuset. Som förutsättning för detta 

gäller dock 

I. att den sammanlagda byggnadsarean inte iir större iin IOmc 

2. att taknockshöjden inte överstiger 3 m och 

3. att byggnaderna placeras minst 4.5 m fr~m tomtgriinsen eller pä det 

avsti.md fr;'m denna som kan vara föreskrivet i en fastställd plan eller 

utomplansbestärmnelser. 

Den erfan:nhet som man hittills har vunnit av dessa regler tyder på att 

gränsen för tillståndsplikten i stort sett iir liimpligt avvägd. Den bör därför 

behållas i PHL. Jag ställer mig alltsi\ avvisande till utredningsförslaget i 

denna del. som innebär att p~ varje fastighet far utan lov uppföras ett i 

princip obegränsat antal byggnader som inte är större än !Om". En sil 

långtgående iindring av gränsen anser jag inte försvarbar. I denna min 

uppfattning har jag ett starkt stöd av remissinstanserna. 

Skälen till att det enligt gi1llande ordning krävs lov. om någon vill 

uppföra uthus inom ett visst avstånd fr[m tomtgränsen iir hänsynen till 

grannens intressen. allmänna miljöhänsyn. brandsäkerhetskrav och trafik

säkerhetsskiil. Den sistnämnda aspekten gör sig gällande endast om en 

byggnad skall uppföras i niirheten av en gata eller en väg. I sfldana fall 

an~er jag en prövning av byggnadsnämnden alltid vara nödvändig. Där

emot bör kravet på bygglov kunna efterges. om det är friiga om att placera 

en byggnad närmare gränsen till en grannfastighet än 4 .5 m och ägaren till 

den fastigheten inte har något att invända mot placeringen. Jag föreslår 

därför en utvidgning av rätten att utan hygglov uppföra mindre uthus i just 

detta fall. Kravet bör vara att ägaren till angriinsade fastighet har samtyckt 

till t1tgiirden. Det är alltså den byggande sjiilv som har att skaffa ett intyg 

och att bevara det som fram1:ida bevisning. Niigot ovillkorligt krav p{1 

skriftlighet anser jag dock - till skillnad friln vad jag föreslog i lagriidsre

rnissen «,. l 92) - inte höra föreskrivas. Om ett visst avst:md har beslutah 

av kommunen - genom detalj;Jlan dlcr omrt1desbestämmelser - bör den 

bestämmelsen "ta över" granr.narnas överenskommelse. Allmänna miljö

h~insyn och brandsäkerhetskrav kan ju ha legat bakom en siidan bestäm

melse. 
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/).;.onomihYggnader krii1·1'r 11on1111/1 inll' /111· 

F. n. :ir jordbrukets och andra liknande näringars ekonomibyggnader 

inte underkastade hyggnadslovsplikt utanför omritden med fastställd plan. 

Utredningen har föreslagit att ekonomibyggnaderna i princip skall vara fria 

men att kommunerna skall kunna besluta om bygglovsplikt inom stirskilda 

omrildcn. Rcmissutfallet iir på den här punkten mycket splittrat. M<lnga 

instanser resonerar dock ungefär på fiiljande s;1tt. Det iir angeläget att 

byggnadsnämnderna fär möjlighet att inom vissa områden påverka friimst 

byggnadernas yttre utformning och dera~ inplacering i landskapet. Granne

lagsfrågor kan aktualiseras ibland. I vissa fall är byggnaderna numera av 

niirmasl industriell karaktär. och på sina håll dominerar de landskapshil

den. Nya fasad- och takmaterial gör att utseendefrägorna tilldrar sig allt 

större intresse. Även konstruktivt sett iir mfmga av jordbrukets produk

tionsbyggnader lika komplicerade som industribyggnader. 

I lagrådsremisssen föreslog jag att ekonomibyggnaderna i princip skall 

kräva lov men att kommunerna skall ha frihet att medge undantag från 

bygglovsplikt för ekonomibyggnaderna inom vissa områden där de inte 

kan antas ha någon påtaglig påverkan på omgivningen. Jag har numera 

efter närmare övervägande av frågan kommit till en annan uppfattning, 

främst därför att det i lagrådsremissen föreslagna systemet skulle föranleda 

en i m{inga fall onödig byräkrati. Efter samråd med jordbruksministern 

föreslftr jag nu att ekonomibyggnadern normalt inte skall kräva lov annat 

än inom områden med detaljplan men att kommunerna genom områdes

bestämmclser skall kunna införa bygglovsplikt. om särskilda skäl förelig-

ger. 

Sta/l'll och landstingen skall siika 101· 

Jag instämmer vidare i utredningens förslag att staten och landstings

kommunerna inte längre bör vara befriade från skyldigheten att söka lov. 

Eftersom det i huvudsak är lokaliseringsfrägan, åtgärdens förenlighet med 

gällande plan och den yttre utformningen som del finns anledning att 

pröva. när staten och landstingen uppträder som byggherrar. föreslår jag 

dock att inre åtgärder i statens och landstingens byggnader inte skall kräva 

lov. Lagförslaget innebär lättnader i byggnadsnämndernas prövning t. ex. 

när det är fråga om statens och landstingens byggnader. ( specialmotive

ringen till 8 kap. 29 § ). 

Atgärdcr ml'd hlfint/iga hvggnader 

En allmän utgångspunkt när det gäller den normala hygglovsplikten för 

befintliga byggnader är att PHL i allt väsentligt bör vila pä de nu gällande 

principerna. Pi1 de skiil som utredningen har anfört (s. 432) anser jag att alla 

tillbyggnader normalt hör vara tillståndspliktiga. Jag delar också utred

ningens uppfattning att vissa inre åtgärder med byggnader liksom väsent

ligt ändrad användning bör ingå bland de bygglovspliktiga åtgärderna i 

huvudsak på samma siitt som f. n. 

'i Riksdagen 1985186. I .mm/. Nr I 
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Bvgglill· får andra an/iig[.!11i11ga1· 

När det giiller anläggningar i övrigt kan jag i stort sett ställa mig bakom 

utredningens resonemang och försl~·g. Jag iiterkommer ntirmare till dessa 

frågor i specialmotiveringen (8 kap. ~ s). 
Särskilt viirdefullt iir det att en del typer av anfaggningar. som f. n. inte 

undergår någon prövning vare s•g enligt byggnadslagstiftningen eller någon 

speciallag. kan granskas av byggnadsnämnden. Jag tänker på anläggningar 

för idrotts- eller fritidsändamal - t. ex. idrottsplatser. skidliftar. camping

platser. motorbanor och småhLtshamnar - samt parkeringsplatser. I ett 

avseende vill jag gå ifrän utredningsförslagct. Jag anser det nämligen ime 

påkallat med någon bygglovsprövning för krossvcrk. makadamverk. sten

huggeri, asfaltsverk. oljegrusverk eller bilprovningsbanor. Den prövning 

av sådana anläggningar som kan ske enligt miljöskyddslagen och arbets

miljölagen måste anses som fullt tillräcklig. 

Utredningens förslag att skyltar, som nu regleras i både hyggnadsstad

gan, naturvårdslagen och vägf.lgcn. skall tillståndsprövas enbart enligt 

PBL bör enligt min mening int·~ genomföras. I PBL bör således tas upp 

bara de regler om skyltar och l_<usanordningar som f. n. finns i byggnads

stadgan. 

Jag kan nämna att det finns en rad förslag från remissinstanserna på 

ytterligare anläggningar - utöver dem som utredningen har tagit upp -

som enligt instanserna skulle b·~höva förhandsprövas av byggnadsnämn

den. Som exempel kan nämnas broar. täkter. flygplatser. allmänna hamnar 

och sopdestruktionsanläggningar. Jag är emellertid inte övertygad om be

hovet att ta in någon av dessa anläggningar i PBL. Man hör inte belasta 

byggnadsnämnderna med ytterligare uppgifter som i viss mån är främman

de för deras hittillsvarande verksamhet. De flesta av dessa anläggningar 

skall f. ö. prövas enligt annan la.gstiftning, varvid kommunen normalt har 

möjlighet att i vart fall påverka lokaliseringsfrågan. Jag vill alltsä på den 

här punkten inte gå remissinstanserna till mötes. 

12 .1.4 Utiikad hygg/o\'splikt 

Mitt fiirslag: Detaljplan medför automatiskt bygglovsplikt för ekonomi

byggnader och för vissa yttre i\tgärder med andra byggnader. Kommu

nerna får möjlighet att genom områdeshestämmelser besluta om bygg

lovsplikt för yttre åtgärder ävc11 utanför områden med detaljplan. Bygg

lovs plikt för underhåll kan införas genom detaljplan eller områdesbe

stärnmclser. 
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Jag återgar nu till fr{1gan om vilka möjligheter snm kommunen bör ha att 

genom särskilda beslut vidga eller begränsa den krets av åtgiirder som 

normalt skall kräva bygglov. 

Jag föreslär att det inom omrade med detaljplan automatiskt skall råda 

~kyldighet att söka lov till omfärgning. utbyte av fasadheklädnad eller 

taktäckningsmaterial och iindringar som avsevärt påverkar en byggnads 

yttre utseende. Ett undantag hör dock giilla för omfärgning av en- eller 

t våbostadshus. om åtgärden inte medför att byggnadens karaktär väsent

ligt ändras. Här bör doi:k skärpningar kunna beslutas av kommunen inom 

vissa områden. Vidare föreslår jag att det införs bestämmelser som gör det 

möjligt för kommunerna att för områden utan detaljplan som utgör en 

värdefull miljö besluta om skyldighet att söka bygglov till omfärgning, 

utbyte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial och ändringar som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre. 

Bygglovsplikt för underhållsåtgärder bör också kunna införas. men -

som jag framhöll i lagrådsremissen - bara för byggnader som är av större 

viirde från historisk. kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt eller som 

ingår i en samlad bebyggelse av denna karaktär. 

Bakgrunden till mitt förslag är följande. 

r. n. krävs byggnadslov hl. a. för sådana ändringar av en byggnad som 

avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Inom områden med stads

plan krävs vidare byggnadslov för omfärgning av fasader. som inte vetter 

mot en kringbyggd gård eller någon annan sådan plats. samt för utbyte av 

taktäckningsmaterial. Beträffande en- eller tvåhostadshus krävs dock inte 

byggnadslov för omfärgning av byggnadens fasad. om åtgärden inte med

för all byggnadens karaktär väsentligt förändras. 

Utredningen har föreslagit att fasadändringar och liknande åtgärder skall 

kräva lov bara inom de områden som kommunen bestämmer. Bakom 
förslaget ligger uppfattningen att dessa åtgärder behöver kontrolleras i ett 

mycket begränsat antal fall. 

På den här punkten har bl. a. riksantikvarieämbetet och Stockholms 

kommun fört fram h:°trd kritik. Del blir enligt både ämbetet och kommunen 

en omöjlig uppgift att införa tilläggsbestämmelser i en mängd gällande 

stadsplaner för att man inom de områden där en kontroll av dessa åtgärder 

behövs skall komma upp till den nivå som gäller i dag. 

Det är enligt min mening uppenbart att denna kritik bör föranleda att 

dagens ordning bör behållas. dvs. att åtgärderna hänförs till den grupp som 

automatiskt kräver lov inom detaljplan. Det undantag som f. n. gäller för 

en- eller tvåhostadshusen, och som jag nyss redovisade. bör dock gälla 

även framdeles - även inom detaljplan. 

Det jag hittills har anfört tillgodoser emellertid inte syftena med utred

ningsförslaget fullt ut. Enligt detta skall nämligen bygglovsplikt för fasad

ändringar och liknande åtgärder kunna införas även utanför områden med 

detaljplan för att tillgodose bevarandeintressen. t. ex. i fiskelägen. kyrk-

12 Bygg/m· 
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hyar, hrukssamhällen och inom fähodar. Genom markförordnanden skall 

man enligt utredningen kunna LJl:färda skyddsföreskrifter för bebyggelsen 

och dessutom förordna om hygglovsplikt för att kunna kontrollera att 

föreskrifterna iakttas vid fasadändringar o. d. 

Jag delar utredningens uppfattning att det kan finnas behov av att i 

värdefulla miljöer kunna kontrollera hur fasadändringar och liknande i1t

gärder utförs. Därför hör det öppnas möjlighet för kommunen att genom 

siirskilda beslut införa bygglovsplikt i fall av detta slag. 

Jag konstaterade nyss att omfärgning av fasaden på en- eller tvåhostads

husen inte hör kriiva bygglov. Från bevarandesynpunkt kan det dock vara 

angeläget att inom vissa omräden kunna införa bygglovsplikt även för 

omfärgning av dessa hus. 

Ytterligare en sak som synes kräva en särreglering är underhållet. Enligt 

utrcdningsförslaget skall kommunerna kunna införa bygglovsplikt för un

dcrhåll såtgärder betraffande särskilt värdefulla byggnader. de s. k. kultur

husen. Att man skall gå så långt i kontroll är naturligtvis tänkt för rena 

undantagsfall. Det ansågs tydligen ändå värdefullt att med hiinsyn till 

hevarandeintressena öppna den möjligheten. 

Vissa åtgärder av dem som jag hittills har berört kan hänföras till 

underhållsåtgärder. Jag tänker närmast på sådant som har att göra med 

byggnadens yttre utseende och på en del inre ändringar. Detta kommer att 

kräva lov enligt de förslag som jag nyss har fört fram. Vad jag nu syftar på 

med en särskild hygglovsplikt för underhållsåtgärder är sådant som ligger 

utanför de hittills hehandlade åtgärderna, t. ex. att man målar ett hus i 

samma färg som förut, att man vid fasadarbeten vill ändra på olika ut

smyckningsdetaljer eller att man vid en invändig reparation vill göra något 

åt kakelugnar. takmålningar eller liknande. Även i detta avseende delar jag 

utredningens uppfattning. Det hör alltså vara möjligt för kommunen att 

genom särskilda beslut införa bygglovsplikt för den typ av underhållsåt

gärder som avses här. Jag vill emellertid stryka under att det av beslutet 

måste framgä vilka preciserade åtgärder som skyldigheten att söka lov 

skall avse. 

Den form som jag föreslår för beslut om skärpningar inom omräden utan 

detaljplan är områdesbestämmelser. Beträffande underhållsåtgärder och 

omfärgning av fasaden på en- eller tvfihostadshus inom område med detalj

plan bör beslut om bygglovsplikt kunna meddelas genom en ny planbe

stämmelse. 

12 Hvgg/m· 
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I:! .1.5 Minskad hYgg/onp/i/.;t 

/I.filt j('irslag: Enklare fritidshus. kolonistugor eller liknande byggnader 

inom l1mriiden med detaljplan kan befrias frän krav pi'1 bygglov genom 

ett särskilt beslut i planen. Utanför områden med detaljplan kan kom

munen under vissa förutsättningar medge bygglovsfrihet fiir bl. a. kom

plementbyggnader och mindre tillbyggnader. Ändringar av befintliga 

industribyggnader kan befrias fran bygglov~plikt under förutsättning 

bl. a. att yrkcsinspcktioncn har medgett det. 

Jag antydde förut (avsnitt 12.1.2) att en viktig a-;pekt niir det gäller att 

avgränsa de fttgärder som kommunerna bör kunna undanta från hygglovs

plikt är omgivningens karaktär och den aktuella f1tgiirdens päverkan pii 

omgivningen. Jag anser att det som förutsättning för att kravet ptt bygglov 

skall kunna eftcrges. bör föreskrivas att ätgärdens placering. utformning 

och utförande saknar betydelse för omgivningen. I linje med en st1dan 

grundsats ligger tanken att det inte bör finnas några motiv för en ytterligare 

kontroll. om åtgärdens inpassning i miljön redan har prövats i ett tidigare 

skede. Detta i förening med min syn pft ett utökat ansvar men även större 

frihet för byggherren leder fram till att enklare fritidshus. kolonistugor och 

byggnader av liknande slag bör få uppföras eller byggas till och ändras på 

annat sätt utan lov inom områden som enligt detaljplan avses för sf1dana 

byggnader. I dessa fall har de bygglovsfria åtgärdena genom detaljplanen 

på förhand anpassats till den omgivande miljön. 

En förutsättning bör därvid vara att detaljplanen ar.ger dels den byggrätt 

som skall gälla för varje fastighet eller tomt och dels de krav som de 

enskilda hyggnaderna skall uppfylla i fråga om placering och utformning. 

eventuellt iiven utförande. En annan förutsättning för hygglovsbefrielse 

bör givetvis vara att den tilltänkta åtgärden stämmer överens med planen. 

Om det behöver ske en avvikelse av något slag frfan planbestämmelserna, 

hlir det alltså nödviindigt att söka lov. 

Jag vill påpeka att något förslag med denna innebörd inte har förts fram 

av utredningen och att fragan därför inte har remissbehandlats. Detta anser 

jag emellertid inte behöver inge några farhf1gor. eftersom förslaget ligger 

väl i linje med prövningssystemet i stort. 

Jag g[1r nu över till de undantagsmöjligheter som bör finnas inom omri'1-

den utan detaljplan. Enklare iitgärder bör även här kunna hcfrias från 

kravet på bygglov genom särskilda kommunala hcslut. som giiller för 

avgränsade områden. Undantagsmöjlighcterna bör främst ta sikte på kom

plementbyggnader. I. ex. garage. förråd. bastu m. m. Det bör alltsf1 inte 

vara något hinder för den kommun som s;l önskar att införa frihet från 

hygglovsplikt för fler iin två komplementbyggnader. för komplementbygg

nader som är större iin 10 m' eller för smärre byggnader pä andra fastighe-

I:! /frgg/m· 
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ter an siidana som är avsedda för en- eller t\'äbostadshus. Mindre tillbygg

nader o..:h inre iindringar av byggnader hör ocksf1 kunna befrias. 

Som jag förut har antytt är jag dock inte beredd att låta undantagsrnöj

ligheten gälla. om ;itgärdcrnas placering. utformning och utförande har 

het}'delse för omgivningen. Om det kriivs en prövning för att tillvarata 

grannars intressen eller allrni"inna intressen. bör sttledes kommunen inte ha 

möjlighet att medge befrielse från hygglovsplikt. 

Jag anser det befogat att liit:1 kommunerna sjiilva få bestämma över 

bygglovspliktens omfattning äwn när det giiller andra anläggningar än 

byggnader. Här vill jag förorda ganska vida möjligheter att lokalt besluta 

om undantag. Jag föreslår därför att kommunen får möjlighet att inom 

hestämda områden utanför detaljplan införa lättnader i bygglovsplikten för 

alla de slag av anläggningar och anordningar som normalt ingår i den krets 

av åtgärder som kräver bygglov. 

I dag finns det enligt 54 * 3 mom. hyggnadsstadgan en möjlighet för 

länsstyrelsen att undanta industriområden från byggnadslovsplikt. I lag

rftdsremissen (s. 193) uttalade jag - i likhet med PBI~-utredningen (betän

kandet s. 431 l - att behovet av en tillståndsprövning friin bl. a. arbetsmil

jösynpunkt numera är så framtr~.dande att det i PBL inte bör tas in några 

s~irhestämmelser om byggandet inom sådana områden. 

Vidare innehåller det remitterade lagförslaget en bestämmelse (8 kap. 

5 * l som hindrar kommunerna från att medge befrielse från bygglovsplikt 

beträffande åtgärder som avser arbetslokaler eller personalrum. Jag moti

verade detta på följande sätt i lagrådsremissen (s. 198): 

Efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet har jag fun
nit det nödvändigt med en annan hegriinsning i möjligheten för kommuner
na att medge befrielse från bygglovsplikt. Enligt gällande ordning (56 * 
I mom. andra stycket BS) har yrkesinspektionen ett inflytande i byggnads
lov~ärcnden som gäller bl. a. arbetslokaler. Mitt förslag innebär (8 kap. 
29 *I att motsvarande regler skall gälla även i det nya bygglovsförfarandet. 
I likhet med utredningen anser jag att kommunerna inte skall få undanta 
från prövning byggnader med arbetslokaler eller personalrum. Det är vä
sentligt att arbetsmiljöaspekter beaktas redan vid bygglovsprövningen av 
sådana utrymmen. 

H~ircfter har det från kommunalt håll och från Byggherreföreningen 

gjorts framställningar om att PBL bör innehålla en motsvarighet till dagens 

ordning när det gäller möjligheten att befria vissa åtgärder inom industri

omriiden från bygglovsplikt. Mt:d anledning härav har jag nu övervägt 

denna fråga pfi nytt, och efter samräd mi.:d chefen för arbetsmarknadsde

partementet vill jag nu förorda en lösning som tillgodoser de framstiillda 

önskemålen. 

P{\ manga håll i landet har det inom ramen för gällande <;ystcm utvecklats 

former för ett samarbete mell;in industriföretaget. byggnadsnämnden. 

I:! Bvt:g/01· 
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l~insstyrclsen. yrkesinspektionen. de fackliga organen och andra intressen- 12 Bygglm· 
ter som har fungerat pii .:It tillfredsställande s~itt. Det \,ore enligt min 12.1.5-12.2./ 

mening olyckligt att infiira regler som fi_irsvårar denna informella samver-

kan. som hygger p{t förtroende och på informationsutbyte i samband med 

nftu snabbt uppkommande behov av förändringar av industribyggnader. 

Det remitterade förslaget innebär en onödig komplikation av förfarandet i 

S:1dana fall där allmän enighet råder om ätgärdens utförande. Friin effekti-

vitebsynpunkt skulle det vara fördelaktigt. om PBL gav möjlighet för 

kommunerna att medge befrielse från bygglovsplikt heträffande åtgärder 

med hefintliga industribyggnader både inom och utom detaljplan. 

Jag föreslår därför att kommunen i detaljplan eller områdesbcsWm

mclscr kan hesluta att tillbyggnader samt inre och yttre ändringar av 

byggnader som är avsedda för industriiindamål får ske utan bygglov. 

Denna möjlighet bör allts:'i inte omfatta uppförande av nya byggnader och 

inte heller inredning dler ianspråktagande för väsentligt annat ändamål. 

Här bör det alltid ske en prövning med hänsyn till stadsbildsfrågan. påver

kan på omgivningen och liknande. En förutsättning för att befrielse skall 

ske bör dock vara att yrkesinspektionen i ärendet om detaljplan eller 

områdesbestämmclser har tillstyrkt att undantag från hygglovsplikten 

medges och att det av yrkesinspektionens yttrande framgår att även 

skyddsombud. skyddskommittc eller organisation som företräder arhetsta

garna har tillstyrkt hefrielsen. På det sättet uppnås garantier för att bygg

lovsprövning kommer till stånd i de fall där de som har att bevaka arhets

miljön inte pt1 förhand vill avhända sig den möjlighet till inflytande som lir 

inbyggd i bygglovsförfarandet. 

12.2 Förutsättningar för bygglov till ny bebyggelse utanför område med 

detaljplan 

12.2. I Giil/1111dl' he.1·1ii111111elsa 

För att mark skall få användas till bchyggelse förutsiitts att den har 

prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. Sådan prövning sker 

\id planliiggning enligt byggnad slagen. I fråga om gleshcbyggelsc och 

tiithehyggelse av mindre omfattning för prövningen även ske i samband 

med prövning av ansökan om byggnadslov (5 * BU. 

För att man skall kunna närmare reglera tillkomsten av tätbcbyggelse 

inom ett område, som vid översiktlig planläggning har prövats i och för sig 

liimpat för sf1dan bebyggelse. har täthebyggelsc i princip gjorts beroende 

av att detaljplan. dvs. stadsplan eller hyggnadsplan. har fastställts för 

området. Enligt 56 * I mom. fjärde stycket byggnadsstadgan gäller nämli

gen for sådana omräden som inte ingår i detaljplan att hyggnadslov inte får 

beviljas för nybyggnad som skulle innefatta tätbcbyggclse annat än för att 

tillgodose jordbrukets. fiskets. skogsskötselns eller därmed jämförligt be

hov. Genom en regel i 6 7 * I mom. byggnadsstadgan ges dock möjlighet för 
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liimstyrclsen all medge undantag (dispens) fri"in detta s. k. tiithehyggclse

förbud. om det finns siirskilda skiil. Om det prövas lämpligt kan Uinsstyrcl

sen med stiid av 2 mom. samma paragraf delegera denna befogenhet till 

hyggnadsniimnden. Det stora flertalet av landets byggnadsnämnder har 

numera sf1dan hefogenhet. 

I frilga om mark som skall utny!ljas fiir glesbehyggclse och tätbebyg

gelse av mindre omfattning innebiir bestämmelsen i .'i~ byggnadslagen att 

bmplighctspriivningcn kan ske C..irekl i samband med att ansökan om 

byggnadslov behandlas. Prövning•~n sker då i allmänhet mot bakgrund av 

nt1gon form av översiktligt bedömningsunderlag. vanligen en kommun

översikt. 

Dagens ordning innebär således att det för tätbebyggelse giiller ett krav 

J:i<t detaljplan. Om det inte finns någon detaljplan för omriidet. måste 

sökanden kunna åberopa siirskilda skäl för att fft bygga pä platsen. I 

tiitbebyggelsefalkn räcker det alltså som motivering for avslag p[1 lov till 

en enstaka byggnad att myndigheterna säger att tätbebyggelse nlder och 

att söJ.;.anden inte har visat nägra s~,rskilda skäl. Någon detaljplan upprättas 

kanske aldrig för området, och cläri"ör blir det ofta ett evigt avslag för 

sökanden utan att han egentligen får veta varför. 

12 .2 .2 Utreclningens j()rslag och remiss11(follet 

De ändringar i rättsläget vid prövning av åtgärder utanför omräden med 

detaljplan som ligger i utredningens förslag torde kunna sammanfattas på 

följande säl t. 

Begreppen tätbebyggclse och glesbebyggelse ur.mönstras. Därmed faller 

även tät bebyggelseförbudet. All b·~byggebe som utgör foriindrad markan

vändning skall uppfylla det s. k. planenlighetskravet. Det betyder att åtgiir

den inte fttr motverka syftet med marköversikten och inte heller syftet med 

bcsUimmelserna i 2-4 kap. i utredningsfi.irslaget - dvs. allmänna planlägg

ningsriktlinjer. bestämmelser om riksintressen och föreskrifter om behyg

gelsemiljöns utformning. Om en ansökt iltgärd uppfyller plancnlighetsha

vet. skall den tillåtas. Prövningsorganen skall alltså "motbevisa·· varför 

det inte går att bygga pä en viss plats i stället för att sökanden - som nu -

skall åberopa särskilda skäl för att få dispens från ett förbud. 

Utredningen har också föreslagit all detaljplanekravet skall jämkas sii att 

en ansökan om ett enda hus som regel inte kan avslås på den enda grunden 

att detaljplan behövs. Man kan säga att det har varit utredningens strävan 

att lägga kravet på detaljplan - med alla Je rätts verkningar som följer med 

kravet - på en mer realistisk nidt ~in i dag. Utredningen vill göra kravet 

gällande i de situationer diir det 2.r naturligt att man verkligen upprättar 

detaljplaner for att reglera en bebyggelsemiljö. Endast om ansökningen 

avser en stiirre byggnadsgrupp eller berör ett område meds. k. randbebyg

gelse. skall ett avslag kunna grundtas enbart pil en hänvisning till detalj-

12 /Jyi;g/m· 
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planekravet. I andra fall måste grunderna för ett eventuellt' avslag hämtas 

från den översiktliga planeringen rn.:h lagens allmiinna riktlinjer. 

Utredningens förslag har ff1tt ett något hlandat mottagande. Allmiin 

enighet råder om att tiitbebyggdscförbudet inte längre är tjänligt som 

grund för bygglovsprövningen. Ett flertal instanser anser dock att utred

ningsförslaget inncbiir en olämplig försvagning av kommunens möjligheter 

att styra tillkomsten av ny bebyggelse. 131. a. anges den kommunalekono

miska aspekten ha fött för svag betoning i förslaget. En del av de kritiska 

instanserna vänder sig särskilt mot tanken att samhället skall motivera 

avslagsbcslutcn i stället för att sökanden som f. n. skall iiberopa särskilda 

skiil för att få tills tänd. 

12 .2 .3 Principiella synpunkter pä liimplighetspriil'llingen 

Mitt förslag: Begreppen tätbebyggelse och glesbebyggelse utmönstras. 

Det s. k. tät bebyggelseförbudet i dagens lagstiftning tas bort. 

All bebyggelse utom sådan som kan hänföras till kompletteringsåt

gärder skall undergå en allmän lämplighetsprövning av samma karaktär 

som i dag. Riktlinjer i översiktsplanen utgör ett viktigt beslutsunderlag i 

bygglovsärenden. 

Jag vill först sitt fast att jag anser det naturligt att regelsystemet i PBL 

anknyts till den sedan länge gällande principen att det skall ligga i samhiil

lets hand att avgöra var och när ny bebyggelse skall få ske. Eftersom jag 

delar remissinstansernas uppfattning att begreppet tätbebyggelse har spe

lat ut sin roll. kan PBL inte utgå från den i dag rädande grundsatsen att all 

tät bebyggelse är förbjuden utanför område med detaljplan. Det giiller alltså 

att finna ett nytt prövningssystem som gör det möjligt att ändå ha kvar ett 

lika starkt samhällsinflytande som i dag. Strävan bör alltsä vara att det i 

praktiken skall vara möjligt att med PBL:s regler uppnä samma effekter 

somf.n. 

Enligt min mening bör även prövningssystemet i PBL vila på grundsat

sen alt mark som skall användas för bebyggelse skall lämplighetsprövas av 

samhället. Jag föreslår att en föreskrift med den innebörden tas in redan i 

I kap. Meningen är att lämplighetsprövningen skall ske vid detaljplane

läggning eller när områdesbestämmelser antas eller i samband med pröv

ning av ansökningar om bygglov eller förhandsbesked. Det är de sist

nämnda fallen som jag skall behandla här. 

Inom områden utan detaljplan eller omrtidesbestämmelser mäste i bygg

lovsiirendcna göras en prövning av lämpligheten av vaijc sökt åtgärd. De 

allmiinna intressen som skall läggas till grund för bedömningen finns an

givna i 2 kap. PBL. I varje iirende skall då sökandens önskemål viigas mot 

dessa samhällsintressen i en allsidig prövning. Enligt min mening bör detta 

12 Bygg/m· 
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i lag1exten uttrvckas så att anscikningar om bygglov skall bifallas om 

ål!_!~in.lcn uppfyller kraven i 2 kap. 

i\ ven om marken i L)Ch för sig ~;kulle anses vara lämplig för bebyggelse. 

hör Jet finnas möjlighet for kommunen all ämlfa vägra lov. nt1mligen om 

ansökningen gäller .::ll omrilde d:i.r Jetaljplaneläggning bör föregii fortsatt 

bebyggelscutveckling. I sådana föll - diir alltst1 det s. k. detaljplanekravet 

gäller - ~ir det rimligt att ett avslag för grundas pil det enda skälet all 

Jetaljplancliiggning behövs. innan byggnadsniimnden kan pröva liimplighe

ten av lokaliseringen llCh ta definitiv ställning till frågan om bebyggelse kan 

tillåtas eller ej. Vilka situationer jag nu syftar på berörde jag niirmarc vid 

min behandling av detaljplanckravet (avsnitt 8.2.2). Jag föreslår alltsil en 

kompletterande prövningsgrund som tar sikte pä detta fall. 

Givetvis hör det ocksf1 föreskrivas att atgärden inte fftr strida mot om

r:'ideshestämmclser och att den kan antas uppfylla kraven i 3 kap. för att 

bygglov skall lämnas. 

Enligt min mening ger de bestämmelser för hygglovsprövningen som jag 

nu i korthet har presenterat ett lika starkt samhällsinflytande som dagcfö 

bestämmelser vid prövningen av frågor om lov inom omräden som inte 

omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. Bestämmeberna i 

2 kap. för anses innehålla prövningsgrundcr som är fullt tillräckliga för 

lokaliseringsprövning av ny bebyggelse. Meningen är att ansökningar om 

lov skall kunna avslås på grundval av någon av dessa bestämmelser. om 

det bedöms all bebyggelsen inte är lämplig. Att man t. ex. skall kunna 

[1heropa kommunalekonomiska skäl för avslag anser jag vara helt naturligt. 

och jag skall snart utveckla min syn p~1 den frågan. Den egentliga för;ind

ring som uppkommer i förhållande till dagens ordning ligger närmast i att vi 

övergfö· friln ett system med ett ,generellt täthehyggelseförbud. som kan 

gcnomhrytas efter ett dispensförfarande. till en ordning där ny bebyggelse 

skall lämplighetsprövas pii materiella grunder som anges i PBL. 

Ett sädant förslag. som ligger i linje med den utveckling som har skett i 

praxis under de senaste åren. innebär en mer nyanserad prövning av 

tillåtlighetsfrågorna än den som sker vid det dispensförfarande som skall 

tillämpas i dag. Bakgrunden till mitt förslag är givetvis de översiktliga 

planernas ökade betydelse. Öve~siktsplanen får genom PBL en sådan 

förankring både hos kommunledningen. bland allmänheten och inom stat

liga organ att det faller sig naturligt att anviinda den som beslutsunderlag 

vid en allsidig bygglovsprövning i stället för att som utgångspunkt för 

prövningen ha ett allmänt förbud i lagen. 

I 2 .2 .4 Ö1·ersiktsp/anernas hetydl'ise 1·id hrgg/01·sprii1·11i11gc11 

Som jag nys-. har slagit fast skall hygglovsprövningen grumlas på hc

stiimmelserna i 2 kap. 

I praktiken kommer det sanno:ikt att gå till s{1 att byggnadsnämnden 

prövar ett bygglovsärende mot bakgrund av de uttalanden som kommun-
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fullmäktige i översiktsplanen kan ha gjort hetriiffonJe det aktuella omri\- 12 Bygg/01· 

del. Vid den översiktliga planläggningen har ju lagens bestiimmelser i fråga 12 .2 .4 

om lämpligheten av bebyggelse vanligtvi~ redan beaktats. lilt vara i vari-

erande utstriil:kning och med skiftande grad av precisering i olika omr;t-

den. 

När man bestiimmer vilken betydelse som översiktsplanen bör ha för 

lämplighetsprövningen i enskilda bygglovsärenden. iir det några fnlgor 

som jag anser viktiga att klargöra. 

Översiktsplanen utgör en sammanviigning av olika allmänna intressen. 

Staten och kommunen har i de allra flesta fall i stora drag enats om 

riktlinjerna för den framtida markanvändningen. Även kommunmedbor

garna har haft tillfälle att påverka dessa grova riktlinjer. Naturligtvis kan 

samhällets organ inte förutse och överblicka utvecklingen i alla avseenden. 

Översiktsplanen kan alltså inte täcka alla uppkommande situationer. 

Niir beslut fattas om planer eller när enskilda ärenden avgörs skall inte 

bara allmänna utan också enskilda intressen beaktas. I översiktsplanen 

beaktas naturligtvis enskilda intressen i den mån de är kända vid planarhe

lel. Gäller det en ändring av översiktsplanen för ett begränsat område. där 

bebyggelse inom kort skall ske. är naturligtvis de enskilda intressena bättre 

kända och klarlagda än annars. För det mesta vet dock planerare och 

politiker inte mycket om vad alla fastighetsägare har för avsikter inom den 

niirmaste framtiden. Inte heller kan översiktsplanen normalt tänkas ta en 

entydig ställning till detaljfrågor. t. ex. lämpligheten av alla enstaka nya 

byggnader. Det är alltså forst när den enskilde ansöker om att t. ex. få 
bygga ett hus som den förutsatta avvägningen mellan allmänna och enskil

da intressen kan göras pfl ett meningsfullt och slutligt sätt.· 

Jag kan m:kså uttrycka saken på följande sätt. De beslutande organen pt1 

kommunal och statlig nivå skall se riktlinjerna i översiktsplanen som den 

allmiinna sektorns samlade rekommendationer. som iir grundade huvud

sakligen på de allmänna bestämmelserna i 2 kap. Översiktsplanen är ett 

beslutsunderlag som kan ge förhandsupplysningar om vilka allmänna 

intressen som kan komma att vägas in vid framtida beslut om markanvänd

ningen. Ett bygglovsiirende kan emellertid. som jag nyss påpekade. inte 

avgöras enbart mot bakgrund av översiktsplanens riktlinjer. 

Om någon t. ex. vill bygga inom ett omräde där översiktsplanen anger att 

hehyggelse bör få tillkomma. medför inte denna angivelse i och för sig att 

bygglov skall meddelas. En niirmare prövning måste göras av den byg

gandes önskemål. främst om den plats där bebyggelsen avses ske - i sig 

och med hänsyn till omgivningen - är lämplig för detta ändamål. Om 

översiktsplanen i stiillet anger. att ytterligare bebyggelse inte är lämplig 

inom omrädet, måste pä motsvarande sätt gälla att bygglov inte kan vägras 

enbart genom en hänvisning till riktlinjen i översiktsplanen. Byggnads

nämnden måste i detta fall noggrant pröva förefintligheten och tyngden av 

Jet allmänna intresse som kommer till uttryck i översiktsplanen i den 
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aktuella delen och om intresset verkligen skulle motverka~ genom den 

<ikta t1tgiirden. Kanske ligger hyggnadsplatsen i utkanten uv ett qpn, 

n;lgot oklart avgriinsat skydds- eller hcvarandeomd1de. Del iir inte siikert 

all syftet med riktlinjen har samma tyngd inom hela L>mri1det. Del kan 

ocksi1 vara sii all byggnader av cl l visst slag eller för ell siirskill ändam:'il 

viil kan fiircnas med det angivna ,,llmiinna intresset. 

Vilken betydelse som översikt:iplancn Lir som underlag för byggnads

niimndens beslut i enskilda iirend~n blir di-irför ocks<i i hög grad beroende 

av hur konkret och nyanserat planen iir utformau. 

Niir det giillcr riktlinjer som innebiir ett stiillningstagande för restriktivi

tet mot ytterligare bebyggelse har naturligtvi~ riktlinjer av typen "ingen 

bebyggelse får tillkomma .. stor genomslagskraft. om del skyddsvärua 

intresset iir starkt och viil dokumenterat. Vill emellertid kommunen iistad

komma ett förbud mot bebyggelse imim det avsedda området. m:1ste 

detaljplan. nmrt1desbestämmelser eller förordnande enligt spcciallagstift

ning tillgripas. 

En speciell situation vill jag kort belysa. Det är dt:t fallet att översikts

planen alldeles klart innebär mot:;tridiga uppfattningar mellan länsstyrcl

~cn m:h kommunen om hur de a!lmänna intressena skall tas till vara pii 

platsen i f'räga. Av liinsslyrclsens granskningsyttrande skall det framgå om 

denna situation ritder. Den enskilde och byggnausnämnden för hiir ingen 

samlad viiglcdning om hur 2 kap. skall tillämpas. Även här måste. menar 

jag. byggnadsnämnden göra en hell självstiindig bedömning av Jet ;111-

miinna intressets vikt enligt 2 kap. Nämnden hör alltså inte vara hunden av 

liinsslyrelsens tolkning lika litet som av kommunfullmiiktiges. Det slutliga 

avgörandet torde ändå oftast falla på länsstyrelsen till följd av ett förord

nande om prövning enligt 12 kap. av enskilda ärenden om lov inom det 

aktudla omrf1det. 

Skulle ett flertal ansökningar aktualiseras inom området. anser jag att 

niimnden hör ta initiativ till planHiggning genom detaljplan eller områdes

hestiimmclser. Diirigenom blir det på ett hindande säll klargjort hur de 

allmiinna intressena skall tillgodoses. 

I specialmotiveringen t8kap. 12 ~)återkommer jag med exempel som 

belyser vilken betydelse som översiktsplanen i olika situationer kan ha vid 

hygglovsprövningen. Jag vill här bara göra den kommentaren alt översikts

planen givet vis skall ha samma bet ydclse. oavsett vilken instans som 

prövar ett bygglovsiirende. 

12 .2 .5 K 011111111111llcko110111 iska mor i 1 · 1 ·id hyRglm ·spriii·ninge 11 

I huvudsaklig överensstämmelse med utredningen föreslår jag en be

stämmelse i 2 kap. om att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är 

liimpad för delta iindamäl med hiinsyn hl. a. till möjligheterna att ordna 

trafik, vattenförsör:ining m:h avlopp samt annan samhällsservice. 

En fr{1ga som har tilldragit sig särskilt stor uppmärbamhet under remiss-

12 BY.t:l!IUI' 

12 .2 .4-12 .2 .5 
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hehandlingen iir vilka kllmmunalekonomiska synpunkter som i del enskil- / 2 Bvgg/01· 
d<1 hyggkw-;;\rcndel rimligen bör få liiggas p~i hehyggelseut vecklingen. Här 12 .2 .5 

finns det I vii tiinkbara situatil>rler. Det ena fallet i\r att översiktsplanen inte 

innchiillcr niigra si\rskilda riktlinjer som iir grundade p;°1 kommunalekonn-

miska överviiganden. Det andra fallet iir att kommunen har gjort uttalan-

den i översiktsplanen av innebörd I. ex. all av kommunalekonnmiska sbl 

ingen yttaligare hebyggelse iir liimplig ulanför redan detaljplanelagda llnl-

rt1den. Mitt fortsatta re'sonemang avser hi\da dessa situtiuner. 

Mf111ga n:missintanscr anser att kommunerna enligt utredningens förslag 

rnr al Il för begriinsade möjligheter att hiivda de kommunalekonomiska kllll

sckvenserna. Innan jag ger min syn pii saken vill jag f11ergc utredningens 

rcsonem;rng i fri\gan. Ltredningen anförde hl. a. följande (s. 714): 

Marken skall enligt 4 ~ vara lämpad för hebyggelseiindam~1l med hänsyn 
till sundhet. grundförhf1llanden och möjligheterna all la hanu om avfall. 
förebygga vatten- och luftförorening samt bullerstörningar. Möjligheterna 
att oruna trafik-. energi-. service- och vallenförsörjning skall man också 
.,;iirskilt ta hiinsyn till. 

Till ledning for denna paragrafs tillämpning direkt i enskilda tillstånds
iirenden bör följande framhållas. 

fkn enskildes önskan att bo eller att etablera en verksamhet på en viss 
plats iir i sig ett bevis på att platsen har viktiga kvaliteter för honom som 
samhället hör ta hiinsyn till. Detta hänsynstagande för emellertid inte leda 
till att m<lll underlt1ter att beakta motstående allmänna intressen. Nägra 
sf\dana intressen finns upptagna i förevarande paragraf. Ett beaktande av 
något eller flera av dessa intressen kan leda till att den enskilde viigras 
tillst[111d. Vid denna bedömning är det viktigt att ta hänsyn till bebyggel
sens karaktär. 

Det finns anledning att nf1gol skilja på de samhällets krav som anges i 
paragrafen. Vissa anspråk hänför sig till i huvudsak fysiska faktorer. t. ex. 
sundhets- m:h grundförhållandeaspekterna. medan andra anspråk också 
inrymmer samhällsekonomiska bedömanden. l. ex. kraven p;i trafik-, ener
gi-. service- och vallenförsörjning. 

Om de rent fysiska hindren för hehyggelse kan övervinnas genom åtgiir
der som den sökande själv vidtar kan inte 4 *·i därav berörda hänseenden. 
liiggas till grund för avslag pii en ansökan om tillstånd. Samma synsätt bör 
tillämpas beträffande sådana ;\tgärder som visserligen kommunen har att 
utföra. men där avgifter kan tas ut som är avsedda att liicka de kostnader 
som fa förknippade med tilgiirden. 

Betriiffande s{idana prövningsgrunder som också innefattar samhiills
ekonomiska aspekter förtjänar nämnas. att detta begrepp är viisentligt 
vidare än ett kommunalekonomiskt synsiitt när det senare inskränks till att 
omfatta siidana faktorer som kommer till uttryck som utgifter och inkoms
ter i en kommunal budget. I det förra begreppet innefattas nämligen den 
sammant;1gna effekten av en viss fogärd inom alla samhiillssektorer och för 
den enskilde ;;jälv. Niigra utviirderingar av denna vidare art kan mycket 
sällan göras i ett enskilt tillståndsiirende. Inte heller i en översiktlig plane
ring kan sådana avvägningar göras med sådan precisering att resultatet 
diirav kan. annat iin i yttersta undantagsfall. ensamt ge vägledning om ett 
visst företag skall få komma till sti'111d eller inte. De begränsningar som 
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finns niir det giilkr möjligheten att i praktiken göra en samhiillsekorlllmisk 
hcdömning av tillåtlighctsfrilgan beträffande ett ansökt företag mi"iste själv
fallet i iin högre grad giilla niir kommunalekonomiska bedömningar äbern
pas som indikation på de samhällsekonomiska effekterna av en åtgärd. 
Däremot kan man inte bortse från att kommunalekonomiska förhällanden i 
vissa fall kan utgöra en beakta·1svärd restriktion. Det hör emellertid då 
krävas att denna effekt är klart påtaglig och identifierbar i det enskilda 
tillsti'tndsärendet. I sammanhanget bör då också nämnas. att det generella 
servicekrav som anses följa mec. varje nybyggnad också finns i anslutning 
till en helintlig byggnad. Ett begränsat. kanske successivt. tillskott till 
ht:fintlig bebyggelse kan då inte sägas medföra sådana konsekvenser i här 
berört avseende som är klart påtagliga och identifierbara i det enskilda 
tillståndsärendet. 

I resonemanget finns det allt~å ett försök till definition av vad som är 

kommunalekonomiska konsekv(:nser. Genom uttalandet skapas också ett 

utrymme för att man i princip skall kunna beakta sådana omständigheter i 

hygglovsprövningen. Så långt är jag helt ense med utredningen. 

Vad det här är fråga om är de effekter som kommunens ställningstagan

den i markanviindningsfrågor i större eller mindre utsträckning får bt1de på 

behovet av investeringar i kommunala anläggningar och för kommunens 

serviceskyldighet. Ny bebyggebe utanför tätorterna kan innebära ökad<: 

krav på teknisk st:rvice (vatten. avlopp. energi. brandskydd. renhållning 

m. rn.), kommunikationer l vägar, kollektivtrafik> och social service (barn

tillsyn. äldrevård. skolorm. m.). 

Utredningen har alltså föreslagit att kommunalekonomiska effekter skall 

fä tillmätas vikt vid tillståndsprli"vningen endast då dessa är klart ptnagliga 

och identifcrbara i det enskilda bygglovsärcndet. Detta har utsatts för stark 

remisskritik från framför allt kommunalt håll. Man har hävdat att kommu

nerna får alltför små möjligheter att hiivda kommunalekonomiska faktorer 

och att detta kommer att leda till en omfattande och icke önskvärd hebyg

gelse utanför planlagda områden. 

Enligt min mening skulle det bli mycket svårt - för att inte säga omöjligt 

- att generellt upprätthålla ett ~.ådant krav som utredningen ville ställa. 

Orsaken till detta är helt enkelt svårigheten att i en kommunal budget 

särskilja kostnaderna för ett enstaka projekt. Beräkningar av kostnader för 

hehyggclse i glesbygden förutsät<er kunskaper bl. a. om de s. k. tröskelef

fekterna av kommunala investeringar i olika verksamheter. Om investe

ringar i en viss verksamhet redan är till fullo utnyttjade, medför varje 

ytterligare krav på verksamheten att nya investeringar måste göras. Pro

blemet är dock - vilket visas av praktiska undersökningar - att några 

exakta kunskaper om tröskeleffekterna iir svåra att nå i de flesta fall. 

Även för taxefinansierad sevice kan det vara svårt att få kostnadstiick

ning för varje enstaka projekt. Ti:l xorna består ofta av en fast och en rörlig 

del. Den fasta avser att täcka kapitalkostnader för investeringar och den 

rörliga skall t~icka förbrukningen eller den lämnade servicen. De faktiska 

12 Bvgglm· 
t:!.2.5 
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kostnaderna kan diirför variera avseviirt för olika delar a\· kommunen. 

t. ex. mellan tiitorter och landshygd eller mellan olika landshygdsdelar. Det 

iir diiremot inte alltid möjligt - eller ens lämpligt - att differe.ntiera 

taxorna si"1 att kostnadsliickning nils i var:ie rrojekt. 

Vad jag nu har anfört leder till att jag vill anlägga ett något annorlunda 

hetraktclseiitt i dessa fri1gor än utredningen. 

I vilkt:n grad ett beslut i etl bygglovsärende kommer att påverka kommu

nens ekonl)mi beror givetvis pii i vilken utsträckning bebyggdsen ställer 

krav p~i ökad kommunal scrvii.:c. Ibland kan man räkna med att den 

kommunala service som blir aktudl kan tillgodoses med redan gjorda 

investeringar eller insatser. Enligt min mt:ning bör en bygglovsansökan 

kunna avslås med h~mvisning till att bebyggelsen iir olämplig på grund av 

oacceptabla kommunalekonomiska effekter. om situationen är sildan att 

det stär klart att redan ett begränsat tillskott till den befintliga bebyggelsen 

skulle framkalla krav på nya kommunala insatser som inte finns med i den 

kommunala planeringen. Ett exempel på detta kan vara att va-anordning

arna för en bebyggelsegrupp är maximalt belastade. 

I övrigt har jag den uppfattningen att det bör rada stor frihet för kommu

nerna alt utforma riktlinjer för bebyggelsen i glc~bygd och att sådana 

riktlinjer bör kunna skifta karaktiir allt efter kommunens inställning till de 

kommunalekonomiska friigorna. De kommunala bedömningarna av de 

ekonomiska effekterna bör alltså tillmätas stor betydelse vid bygglovs

prövning både inom områden där översiktsplanen innehåller uttalamlen i 

detta avseende och i andra områden. 

Jag vill alltså stryka under att kommunerna miistc gt:s samma möjlighe

ter som i dag att förhindra att sådan bebyggelse uppkommer som är ägnad 

att medföra pf1tagliga negativa konsekvenser för kl>mmunens ekonomi. 

När den bedömningen görs. skall givetvis i första hand hetintliga förhållan

dt:n bt:aktas. men det miiste ocksä vara möjligt all ta hänsyn till en väntad 

hebyggelseul wckling inom området. Del är emellertid angeläget att kom

munen alltid motivt:rar ett eventuellt avslag genom att ange i vilket avseen

de hebyggelsen är olämplig i det speciella fallet. På det sättet får sökanden 

klart för sig kommunens sakskäl och kan därmed lättare bedöma vilka 

eventuella åtgärder som bör vidtas. 

12.3 Kompletteringsåtgärder utanför områden med detaljplan blir fria från 

plan prövning 

12 .3.1 Princi{Jiclla .1'Vnpunkter på rätten att forl.l'iitta [)(/gående markan

l'ii11d11ing 

1'v!itt fiJrslag: Nybyggnadsförbuden avskaffas. För vissa åtgärder -

kompletteringsåtgärdcr - skall fastighetsägare i princip kunna räkna 

med att bygglov lämnas. Någon lämplighetsprövning från allmän syn

punkt skall inte göras i dessa fall. 

!:!. Bygg/m· 
I:!..:!. .5 -12 .3. I 
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PBL-utredningen har föreslagit att frftgor lllll lo\· till iitgiirder som utgör 

en fortsiittning av den pågående markanviindningen p{i en fastighet skall 

bedömas enligt bestiimmelser som är fönniinliga för fostighetsiigaren. Lov 

skall kunna vägras endast p[i vissa siirskilda grunder. De enskilda intres

sena bör enligt utredningen fil en siirskild tyngd niir det rör sig om pii

giiende markanviindning. Övri;;a iitgärder. dvs. s{idana som innebiir för

iindrad markanvändning, skall däremot prövas enligt en annan ordning. 

som ger samhället större befogenheter. Hiir kommer nämligcn också plan

mässiga bedömningar in i bilden. 

Jag vill genast göra klart at1 jag ställer mig bakom de principer ~om 

förslaget vilar pil. nämligen alt det skall vara ganska enkelt för fastighets

~igare att få bygglov till vissa i\tgärder. Någon lämplighctsprövning frän 

allmän synpunkt - dvs. planmässiga bedömningar - bör i princip inte 

göras i dessa fall. Av skäl sorr, jag snart kommer att redovisa anser jag 

dock inte att begreppen pf1gåt:nde och föriindrad markanvändning bör 

användas för att avgriinsa dessa fall. Jag föreslår i stället att den grupp av 

åtgiirdcr som skall vara fria från planprövning konkret anges i lagtexten. I 

den fortsatta framställningen använder jag "kompletteringsåtgårder·· som 

en samlingsbeteckning för vad jag avser. 

Nyin',s,:g11ad.~/i'irh11den a vskajfi1s 

Det finns i dag en gräns mell::.n allmänt och enskilt inflytande som dras 

upp genom begreppet nybyggnad. Allt som kan hänföras till nybyggnad 

kan samhället bestämma över med planer och nybyggnadsförbud. Begrep

pet nybyggnad är så vidsträ.:kt all det inrymmer inte bara uppförande av 

helt nya byggnader utan också en hel del åtgärder med befintliga hus. Inom 

områden med nybyggnadsförbud uppstår situationer diir samhällets osä

kerhet beträffande den framtida markanviindningen laser fastighetsägaren 

pii ett olyckligt sätt. 

Jag delar utredningens uppfattning att olägenheterna med nybyggnads

förbuden är så stora att de nu biir avskaffas. D~irmed kan ocksa begreppet 

nybyggnad avvaras. I enlighet med utredningens syften bör en av utgångs

punkterna för ett nytt system vara att till kompletteringsåtgärder hänföra 

en del av de åtgärder som i dag hänförs till nybyggnad. Med andra ord: 

vissa saker som i dag kan reglt:ras av samhiillet med planer och förbud 

skall enligt PBL utgöra kompletteringsåtgärder och därmed inte vara un

derka~tade kravet pil liimplighet~;prövning. 

F1111k1ione11 111· hegreppet pilgåcl!dc marka111·ii11dning 

Begreppet pågäende markanvändning infördes i byggnadslagen och i 

vissa angränsande lagar - naturviirdslagcn. väglagen. lagen om enskilda 

v~igar och hyggnadsrninneslagen - år 1972 i samband med lagstiftningen i 

an~lurning till den fysiska riksplaneringen (prop. 1972: 111. bil. 2. s. 332-

I:! Bygg/" i· 
I:! .3.1 
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)36l. Begreppet gavs dti friimst runktionen att avgriinsa dt::t intriing av t. ex. 

en faststiilld generalplan. som hiir medföra riitt till ersiittnihg eller inlösen. 

Enligt PBL-utn:dningens förslag skall begreppet ha en mer vidstriickt 

hetydelse. Det skall st1lunda tilhimpas inte bara vid avgi.irandet av ersiitt

ningsfrägor utan iiven vid hyggllivsprövningen. Begreppet skulle därmed i 

större utsträckning än förut komma att gälla iiven för byggnader och andra 

anläggningar. 

Skillnaden mellan p{1g~lende och förändrad markanviindning visar sig 

alltså enligt utredningens förslag bl. a. vid bygglovspriivningen. Åtgärder 

som utgör en fortsättning av den pi1g<'tende markanviindningen skall i 

princip uppfylla enbart kraven i de bestämmelser som anger hur en bygg

nad skall placeras. utformas och utföras inom en tomt. som har godtagits 

för bebyggelse. Åtgärder som utgör föriindrad markanvändning däremot 

skall uppfylla bt1de dessa krav och kravet p{1 liimplighet fr<ln allmän syn

punkt. 

Skillnaden kan också mer förenklat uttryckas st1 att man vid förändrad 

markanvändning kan pröva både var och när en åtgärd skall rn foretas och 

hur den skall utföras. medan man vid pilg:1ende markanviindnig kan pröva 

enbart hur den skall utföras. 

En av tankarna bakom utredningsförslaget är i korthet att kommunens 

mer eller mindre osäkra planer pt1 att marken skall användas till något helt 

annat än den användning som pågår och som fastighetsägaren vill fortsätta 

inte bör få hindra att en etablerad verksamhet fortsätter. Ar planerna så 

fasta och realistiska att kommunen genast vill ha dem genomförda trots 

fastighetsägarens motstånd. far det visserligen ske. men endast om kom

munen är beredd att förvärva marken. I enlighet härmed innehtlller utred

ningsförslaget en hestiimmelse som innehär att lov till en åtgärd som kan 

hiinforas till pägiiende markanviindning ff1r vägras. om kommunen har fi:'1tt 

tillstt1nd att expropriera den berörda marken. 

Den grundsyn som ligger bakom utredningsförslagct ansluter jag mig 

som nämnts helt till. 

Skiilen till au hcgreppet pågående 111arkam·iindni11g inte biir a111"iindas 

Skiilcn till att begreppet pågående markanviindning enligt min mening 

inte hör användas i detta sammanhang är främst följande. 

Om begreppet pågfiende markanviindning skall tas in i lagtexten. måste i 

motivt.:n anges vilka [1tgärdcr som skall falla under hegreppet. Det är 

otillfredsställande att de tillämpande myndigheterna i stor uttriickning 

hiinvisas till motiven för att fä vägledning niir det giiller tolkningen av t.:tt 

begrepp, vars innebörd kan skifta i olika situationer. En sådan lagstift

ningstcknik för dessutom med sig stora problem. om det i framtiden blir 

niidviindigt all hegränsa eller vidga den krets av iitgiirder som skall hiinfo

ras under hegreppet. Begreppet p~1gäende markanviindning har sin plats 

ocksi'1 i en del andra lagar och har diir en speciell innebörd. Att ge begrep-

I 2 Rygg/m· 
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pct en siir!'.kild inncbiird vid tillärnpningcn av PBL kan viilla os~ikt:rhct vid 

tilhimpningcn av dessa andra lagar. 

12 .3 .2 \iad so111 skall utgiira komplcttcringscitgiirder 

Mitt.fiirs/11g: Kompktteringsf1tgärdcr kan avse en- eller tvåbostadshus 

som ligger utanför områden med detaljplan. 

Till komplettering~[1tgiirder hänförs 

- uppförande av komplementbyggnader. 

- mindre tillbyggnackr. 

- yttre iltgiirder tomfargning. utbyte av fasadhekliidnad. taktäcknings-

material och liknande), 

- invändiga ändringar av byggnader. 

- bygglovspliktiga undcrhållsåtgärder. 

Beträffande yttre åtgiirder o·:h invändiga ändringar - bortsett från 

ändringar av användningssättet - gäller hefrielsen från planmiissiga 

bedömningar inte bara fiir en- eller tvf1hostadshus utan för alla bygg

nadstypcr. 

Niir det giiller att bestämma vilka f1tgärder som bör anses vara komplet

teringar iir det naturligt att grunda övervägandena pli utredningens förslag. 

Utrcdningi·ns .fi"irslag 

Enligt utredningen borde i huvudsak följande åtgärder hänföras till p~1-

gåendc markanvändning. 

l. Inre åtgiirder. Ändring av biirande delar. uppvärmnings- eller ventila

tionsanordningar. inrättande eller väsentlig ändring av ledningar. inviindig 

iindring av en byggnad som avsevärt påverkar dess planlösning samt 

underhållsåtgärder i den mån de~.sa över huvud taget är bygglovspliktiga. 

Även om det inte sägs uttryckligen i betänkandet. torde man kunna utgå 

ifrån att även vissa yttrl' tltgiirder anses ingt1 i pågående markanvändning. 

t. ex. omfärgning. utbyte av fasadbeklädnad eller tacktäckningsmaterial. 

2. Smiirrc fiirskj11111ingar i w11·ändningssiittet hetri!ffimde hvgg1111der. 

Det skall dock betraktas som förändrad markanvändning om det sker cn 

övergång från den ena till den andra av någon av följande kategorier. 

nämligen bostad. handel. industri. kontor, samlingslokaler. garagc. hotell. 

hyggnader för allmänt ändamål tKh ekonomibyggnader. 

3. Tillhyggrwd. Ett eller två h•Jstadsrum. utrymmen för sanitära ända

rmll. förråd eller garage. veranda. balkong. uteplats med tak. Tillbyggnad 

<IV fritidshus så att det blir möjligt att utnyttjas som helårsbostad skall i 

vissa fall utgöra förändrad markanvändning. nämligen om tillbyggnaden 

har väscntlig inverkan på kommunens serviceskyldighet. 

4. l.lripfi"irandl' 111· nva hyggnader i ris.rn .t<ill. Ekonomibyggnader. kom-

l 2 Bygg/01· 
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rlellcringshyggnader i form av t. ex. b;lthus. haslu. garage. förräd. gäst

stuga samt bostadshyggnad ra jordhruksfastigheter och i vissa fall iivcn pil 

andra rörelsefastigheter. 

5. Atemppji"imn,/e inom 5 år 111· en ri1·e11 elll'r hmndsk1ulad hyggnad. 

Utredningen föreslog en särskild bestämmelse ( 13 kap. 34*! om all åter

uppförande av en riven eller brandskadad byggnad skall hiinföras till 

pågående markanvändning. 

Här kan man alltsfi se förskjutningen fran dagens begrepp nybyggnad till 

p<lgäende markanvändning. Siirskilt gäller det punkterna 3 och 4. som i dag 

betraktas som nybyggnad . .Ä.ven under punkten I bn man utHisa en viss 

förskjutning, eftersom ombyggnad (l(;h andra genomgripande ändringar av 

en byggnad f. n. hänförs till nybyggnad. 

Utredningen föreslog också en s. k. undantagsregel. som innebär all 

även åtgärder som från den enskildes synpunkt är ganska obetydliga kan 

betraktas som förändrad markanvändning, nämligen om de är ägnade att 

väsentligt inverka på kommunens planer och program för olika verksam

hekr, t. ex. beträffande va-utbyggnad eller annan samhällsservice. 

Under remissbehandlingen har det väckts stark kritik mot utredningens 

förslag vad gäller innebörden av begreppet pågående markanvändning. 

Man anser att begreppet måste preciseras bättre. och en del instanser 

framhåller att det måste snävas in. Undantagsregeln har också kritiserats. 

Jag har bl. a. övervägt om den uppräkning som jag gjorde nyss innehåller 

åtgärder som normalt får så genomgripande effekter för den kommunala 

ekonomin och planeringen som flera instanser hävdar. Mina överväganden 

har resulterat i att jag nu föreslår följande. 

Afitt f6rslag till hegriinsningar 

Jag anser till en början att utredningens undantagsregel är vansklig att 

tillämpa och att den lämnar för stort utrymme åt skiftande politiska bedöm

ningar. Om man vill ha en så entydig griins som möjligt för de "'planpröv

ningsfria" åtgärderna och strävar efter rättssäkerhet och förutsebarhet. 

kan en sådan regel inte införas. Detta påverkar i viss mån avgränsningen 

av de åtgärder som bör räknas som kompletteringar. 

I stort finner jag emellertid inte anledning att förorda nagra väsentligt 

annorlunda bedömningar än dem som utredningen har gjort i avgränsnings

frågan. Jag föreslår sålunda att följande åtgärder skall betraktas som kom

pletteringsåtgärdcr: 

I. Uppförande av komplementbyggnader. 

2. Mindre tillbyggnader. 

3. Yttre åtgärder på byggnader i form av utbyte av fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial och liknande. 

4. Inre åtgärder i form av ändringar som berör de bärande delarna eller 

som påverkar planlösningen eller som innebär att eldstiider m.m .. hissar 

eller anordningar för ventilation m.m. installeras eller ändras väsentligt. 

12 Bygg/m· 
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5. Bygglovspliktiga undcrhflllsiltgiirder. 

Niir det giiller punkterna 1 och ~ llm uppförande av knmpleml·nthygg

nader och tillbyggnader anser j;;g det vara befogat att göra vissa hegriins

ningar i förhållande till utredningsförslaget. Jag menar niimligen att man 

starkt bör betona tillhygggnadens och den tillkommande hyggnadens ka

raktiir av komplement till den hefintliga bebyggelsen p~1 fastigheten. Till

skottet fiir sjävfallet inte vara s;i hetydande att det kommer att dominera 

över det tidigare byggnadsbestirndet pi\ fastigheten. Reträffande den siir

skilda friigan l)m hur man skall betrakta successiva ätgiirder med en bygg

nad titerknmmer jag i specialmotiveringen ( 8 kap. 13 * ). En liten utvikning 

är motiverad niir det gäller tillbyggnader i omrilden med fritidsbebyggelse 

som är attraktiva för bosättning året om. Följande tankegång ligger bakom 

utredningens förslag i denna del 

I cl! vissr omr<lde kan en lillbyggnad länkas ske utan någon som helsr 

inverkan p<I kommunens planer för service av olika slag. I ett annat 

omrilde är förhi\llandena sådana att en i lKh för sig normal och naturlig 

tillbyggnad medför allvarliga konsekvenser för verksamhetsplaneringen. 

diirför att lillbyggnaden kan medföra att huset används som helårshostad. 

D:irmed kan det uppstå krav på förbättring av va-anordningarna och annan 

samhiillsservicc. Om åtgiirden -- sedd i belysning av tidigare gjorda till

hyggnader i omgivningen - ger upphov till betydande prohlem i samhälls

planeringen. är det rimligt att kommunen vid prövningen inte bara ser till 

att byggnaden får en godtagbar utformning. Lika naturligt är det att man dii 

kan göra en planm~issig prövning och att det finns möjlighet att vägra 

tillbyggnaden d~irfor all nmrådet inte är lämpat för ett mer intensivt utnyll

jandc. 

Enligt utredningsfi.irslaget kan tillhyggnaden i ett s[idant fall vägras med 

hjälp av den förut nämnda umlantagsregeln. Eftersom jag tidigare har 

avvisat tanken pil att införa en motsvarighet till undantagsregcln, måste en 

lösning av frågan sökas efter anC:ra vägar. 

Jag har övervägt flera olika lfö;ningar på denna komplicerade fråga. Den 

lämpligaste utvägen är enligt min mening att mindre tillhyggnader generellt 

riiknas som kompletteringsiitgärder. Om kommunen i det speciella fallet 

bedömer tillbyggnadens effekter som oacceptabla. t. ex. med hänsyn till 

serviceskyldigheten, bör det emellertid finnas möjlighet att. innan bygg

lovsiirendet avgörs. anta en detaljplan eller områdeshcstämmelser Sllm 

begränsar den högsta tillåtna byggnads- eller bruksarean. Jag föreslår alltsfi 

att bestämmelser med denna innebörd införs. I förtydligande syfte vill jag 

här tillägga - utöver vad jag anförde i lagrådsremissen Is. 211) - att 

omrfidesbestämmelser med såda.n verkan kunna användas enhart beträf

fande fritidshus. Hur bedömning,~n bör göras av om ett hus är ett fritidshus 

eller inte har jag tidigare behandlat !avsnitt 8.8.2). Jag återkommer ock~<i i 

specialmotiveringen till den frågan (3 kap. 9 ~). 

Enligt utredningens förslag skall till pägåendc mark.anv~i.ndning hänföras 
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iiven ilteruppförandc av en riven eller brandskadad byggnad. nm ansökan 

ges in senast fem är frirn den dag tl<\ rivningen p;1bii1jades eller branden 

intriiffade. förslaget har fatt ett mycket blandat mollagande av remissin

stanscrna. 

För egen del anser jag att det. ntir en byggnad som har tjiinat ut eller 

brunnit ner skall ersiittas av en ny byggnad. biir finnas en möjlighet att göra 

en liimplighctsprövning av markens användning för den nya byggnaden. 

Denna möjlighet till en planmiissig prövning vid ~itcruppförandct - som 

finns även enligt giillande rätt - skulle gil förlorad. om utredningens 

förslag genomförs. Diirför hör återuppförande! av en riven eller brandska

dad byggnad ske enligt vanliga regler. dvs. de giillande planerna skall 

läggas till grund för hygglovspriivningen. Samtidigt anser jag det dock 

angeläget att bereda fastighetsiigaren ett rimligt ekonomiskt skydd, om 

i1tcruppförandc vägras och ägan.:n till följd härav drabbas av en förlust. 

Detta innebär en förstärkning av fastighetsägarens ställning. Jag äterkom

mer därför (avsnitt 18.2.2) med förslag till kompensationsregler i detta 

avseende. 

Jag vill påstå att det inte alls är lika angeläget att införa lättnader i 

prövningen för flerfamiljshus. industribyggnader och liknande som det är 

för en- eller tvåbostadshusen. Det är de sistniimnda som i dag oftast 

kommer i kläm genom nyhyggnadsförbudens verkningar. Till detta kom

mer att det är svårt att till fullo förutse vilka konsekvenser det skulle få. om 

det för alla slags fastigheter införs en prim:ipiell rätt att utan planmässig 

prövning giira tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader. Särskilt 

om någon motsvarighet till utredningens förut nämnda undantagsregel inte 

skall införas, kan kommunen med en sådan princip försättas i ett läge där 

lokaliseringen av en verksamhet inte får prövas. trots att en prövning 

skulle vara helt befogad med hänsyn till effekterna t. ex. p[1 arbetsmarkna

den och för bostadsbyggandet i orten eller regionen. 

Med hiinsyn härtill föreslår jag att riitten att fri komplettcringsf1tgärder 

prövade enligt den enklare modellen. dvs. utan prövning av åtgärdernas 

allmänna lämplighet. skall avse enbart en- eller tväbostadshusen. Beträf

fande inre och yttre förhättringsåtgärder finns det emellertid skäl att utvid

ga riitten även till byggnader av annat slag. Jag återkommer snart till denna 

fråga. 

Jag kommer nu in på frågan om rätten till kompletteringsåtgärder bör 

giilla hådc inom och utanför områden med detaljplan. 

Man kan tänka sig det ganska vanliga fallet att det finns en gammal 

bebyggelse i ett område som skall förnyas och där kommunen antar en 

detaljplan som anger en ändrad markanviindning. Om det i en sådan 

situation uppkommer behov av rationalisering av den verksamhet som 

piigår i området eller av andra förhättringsåtgärder. kan dagens byggnads

lagstiftning lägga hinder mot detta. t. ex. genom förbudet mot nybyggnad i 

strid mot stads plan enligt 34 ~ byggnad slagen. 

/ l Hvgglc11· 
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Bl. a. for att man skall ko.:nma till rätta med dessa oliigenheter har 

utredningen föreslagit att den pågående markan\'iindningen i dessa situa

tioner hiir fil fortsätta utan hir.der av att bebyggelsen till följd av den nya 

planen har hlivit planstridig. Den fastighetsägare som inte iir villig att 

genomföra den nya planen skall tillätas att göra vissa forhättringar och 

utvidgningar iinda fram till den tidpunkt df1 samhiiliet bcstiimmer sig för att 

den nya planen verkligen skall genomföra; och därför förviirvar iiganderät

ten till marken. 

Jag delar i princip utredningens grundtankc att samhiillets osäkerhet niir 

det giiller tidpunkten för genomförandet av den nya planen inte alltför h{irt 

bör drabba den fastighetsägare som hellre vill fullfölja och komplettera den 

p{1gäende verksamheten. 

En lösning i enlighet med utredningsförslaget gör det emellertid mycket 

svårt att förutse utvecklingen inom planområdet. Med hänsyn härtill anser 

jag att det inte bör föreligga någon rätt att inom områden med detaljplan fä. 
kompletteringsåtgärder prövade enligt den enklare modellen. Här bör i 

stället gälla ett principiellt krav på att alla åtgärder skall stämma överens 

med planen. Jag återkommer sr:.art (avsnitt 12.4.2) med några beydelsefulla 

undantag från den principen. 

12 .3 .3 Lagteknisk lösning fiir priil'nin.spfärfi1ra11det 

Mill F>rslag: Begärs expropriationstillstånd eller påbörjas planarbete 

som berör den aktuella byggnaden eller marken. får byggnadsnämnden 

besluta om anstånd med avgörandet om lov till dess att ärendet um 

expropriationstillstånd avgjorts eller planarbetet avslutats. Om ett plan

arbete påbörjas. får hyggnadrnämnden besluta om anstånd i högst två 

ilr med avgörandet om lov. 

Prövningen av lwmpletteringsåtgärder hlir som nämnts hetydligt snä

vare än i andra fall och skall i princip avse enbart frågan om åtgärden 

uppfyller kraven pa byggnader i 3 kap. Ytterligare en avslagsgrund för 

komplettcringsåtgärdcr skall dock diskuteras här. 

I likhet med utredningen anst:r jag nämligen att en ansökan om lov skall 

kunna avslås. om expropriationstillstånd har heviljats beträffande den 

byggnad eller mark som ansökningen avser. Det är rimligt att byggnads

nämnden bereds ett visst rådrum med avgörandet av lovärenden. om 

kommunen eller någon annan hegär tillstånd att expropriera den byggnad 

eller mark som avses med an~;ökningen. I denna situation bör således 

ärendet om lov kunna vila till dess att frågan om expropriationstillsti\.nd 

avgi1.-'fts. Om sadant tillstånd scdemera heviljas. bör nämnden kunna avsUi 

ansökningen om lov. Det nu beskrivna förfarandet är avsett att tillämpas 

t. ex. om kommunen vill förhindra en bygg:lovspliktig åtgärd som annars 

12 Bygg/111· 
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skulle ha tilli"itits enligt de föreslagna prövningsgnmderna for hygglov, dvs. 12 BYRRl01· 

i detta fall 3 kap. Systemet med anstånd bör utformas pf1 ett n~lgot annor- 12 .3 .3 

lunda sii.tt än jag förordade i lagrädsremissen t s. 2 U f). Jag återkommer till 

detta i spel·ialmotiveringen IX kap. 23 ~ l. 

Skiilen för att det bör finnas en möjlighet att viinta med avgörandet för 

att söka expropriationstillstand har angetts av utredningen. Jag instämmer 

här i utredningens resonemang - utom n~ir det giiller anviindningen av 

hegreppet p<'tg{i.ende markanvändning - och anser det därför liimpligt att 

iiterge det i dess helhet (s. 456): 

En f1tgiird som uppfyller alla egenskapskrav i 5 kap. och som ligger inom 
ramen for pagående markanviindning skall alltså enligt det hittills förda 
resonemanget tilliitas, iiven om kommunen har planer pi1 att fastigheten 
skall tas i anspräk för annat ändamål. Även om någon mer påtaglig ökning 
av exploateringsgraden inte föreslils kunna inrymmas i begreppet på
gående markanviindning kan denna rätt till investeringar ibland tänkas höja 
fastighets värdet. Följden av att bygglov inte kan vägras blir därigenom ett 
högre ersättningsbelopp om och när fastigheten någon gäng i framtiden 
skall inlösas av kommunen för genomförande av det planerade ändamålet. 

I en del situationer. främst när ändringen av ändamf1let med markan
viindningen iir niira förestående enligt de kommunala planerna. kan det 
dock leda till märkliga resultat om inte ytterligare något instrument för att 
avvärja en olämplig och kanske dyrbar investering kan erbjudas i lagen. 
Hiir mE1ste man också beakta att det kan tänkas uppsti\ fall där en åtgärd 
inom ramen för påg[1cndc markanvändning resulterar i att en byggnads
kropp hlir mer beständig och därmed svårare att ta bort i framtiden. Man 
''bygger fast sig" pti en oliimplig plats. Även för den enskilde torde det 
vara enbart fördelaktigt. om man i omedelbar anslutning till den satsning 
som han står i begrepp att göra kan få ett besked om hur kommunen ställer 
sig. 

Det får dä1for av flera skäl anses rimligt att som ytterligare en grund för 
att vägra lov till åtgärder inom ramen för pågående markanvändning i lagen 
ange att kommunen har fi\tt tillstånd att expropriera fastigheten eller den 
del av fastigheten som ~ir berörd. Förslaget innebär alltså att kommunen i 
samband med en ansökan om lov måste ta ställning till aktualiteten av den 
markanviindning som anges i kommunens planer. Man kan välja mellan att 
tillåw den sökta åtgärden och då vara beredd att vid en eventuell framtida 
inlösen betala för den värdeökning som åtgärden kan medföra för fastighe
ten eller att direkt genomföra sina planer och därvid betala den löseskilling 
som bestäms med ledning av marknads värdet på fastigheten. 

Det hör också finnas möjlighet att under viss tid vänta med att avgöra en 

ansökan. om kommunen vill anta. ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser för den aktuella byggnaden eller marken. 

Pil.börjas ett arbete med att upprätta. iindra eller upphiiva detaljplan eller 

omradesbestämmclser bör det finnas en möjlighet för byggnadsnämnden 

att besluta om anstånd med avgörandet om bygglov. Har kommunen inte 

avgjort planärendet inom två år från det att ansökningen om lov kom in till 

byggnadsnämnden. måste ansökningen avgöras utan dröjsmål. Rent lag-
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tekniskt är mitt förslag även i denna del något annorlunda konstruerat iin i 

lagrådsremissen (s. 214), men i sak har det samma innehåll. Ändringarna. 

som enligt min mening innebär förenklingar i systemet. är föranledda av 

lagrtldcts förslag (yttrandet s. 87 rn. 
Jag vill betona att de situatio 11er som jag nu har beskrivit skall betraktas 

som undantagsfall. Det normala blir givetvis att ansökningar om lov be

handlas och avgörs skyndsamt 1 miinga fall torde det gå att avgöra ären

den inom en mänad, men alla ärenden är inte lika och därför behövs ibland 

längre tider. Med tanke på de stora skillnader som finns kan det inte i lagen 

föreskrivas en generell, kortare tid för ~irendenas avgörande, men huvud

regeln, som inte behöver lagfästas. bör alltså vara att avgörandet sker så 

snart som möjligt. 

12 .3 .4 Ett alternati1·1 Firslag 

Det kan vara av intresse att här presentera en något annorlunda lagtek

nisk lösning. som har beskrivits i remissyttrandet från institutionen för 

fastighetsteknik viJ tekniska högskolan i Stockholm. Institutionen anför: 

Den lagtekniska konstruktionen som utredningen här valt är emellertid 
mindre tillfredsställamk. Ur rnarkiigarens synpunkt innebär förfarandet ett 
långvarigt ovisshetstillstånd. K0mmunen kan dröja upp till 1vil år med att 
inge ansökan om expropriationstillstiind och till detta kommer den tid som 
{1tg{1r innan belu1 i tillst:!ndsärendet föreligger. En liimpligare lösning är au 
hyggnadsnämndcn i den angivna situationen ges rätt att avslå ansökningen 
om hygglov. Ett avslagsbeslut ptl denna grund hör därefter ge markägaren 
riitt att inom viss tid pt1kalla inlösen av fastigheten. En stidan regel har 
också den fördelen att den ger markägaren valfrihet. Han kan i den upp
komna situationen viilja mellan :1tt trots avslagsbeslutet behillla fastigheten 
eller att päkalla inlösen. Ett avslagsheslut behöver alltså inte alltid leda till 
inlösen, vilket kan vara en fördd ur kommunens synpunkt. A andra sidan 
mfaste kommunen alltid räkna med risken att markägaren påkallar inlösen, 
vilket garanterar att avsl::tgshec;Jut meddelas endast om kommunen har 
mycket starka skäl för dd. Vill kommunen under alla förhållanden förvär
va fastigheten. återstår alltid möjligheten att på vanligt sätt ansöka om 
expropriationstillstånd. Det bör slutligen tilläggas att de nu skisserade 
reglerna torde vara ägnade att främja frivilliga överenskommelser mellan 
markägaren och kommunen. En förebild till den här förordade lagtekniska 
konstruktionen finns i 14 ~ jordförvärvslagen. 

Ett alternativ till de nu diskuterade inlösningsreglerna kan vara att ett 
avslagsbelut i den angivna situationen medför skyldighet för kommunen att 
utge ersättning till mark.:ig<Jren för den skada han lider genom beslutet. 
Lämpligheten och utformninger; av en s[1dan ersiittningsregel hör niirmare 
utredas. 

Tanken med den alternativa lösningen synes vara att bygglovsprövning

en normalt skall ske p{i samma ~;ätt som enligt utredningsförslaget men att 

det skall finnas en rnö.ilighet att i undantagsfall avslå ansökningar som rör 

kompletteringsåtgi"irder på samma vida grunder som fört. ex. nya byggna-

12 Bygr,:/01· 
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der. Detta kan ske t. ex. om ett plangenomförande som innebär ilndrad 

markanviindning är niira förestående. I dessa sistnämnda fall skulle det 

intriida en riitt för fastighetsägaren att pilkalla inlii~en. 

Med detta förslag skulle alltså samhället alltid ha möjlighet att viigra 

iivcn komplctteringsiltgiirder med hänvisning till planernas innehåll, även 

om det iir tänkt som en undantagsregel. Vid hygglovsprövningen skulle det 

med andra ord inte råda någon principiell skillnad mellan komple!leringar 

och ny hehyggclse. Fastighetsägaren mfiste vara aktiv för att i stället få 

kompensation. En invändning mot denna lagtekniska lösning iir att den 

inte iir särskilt enkel och begriplig for allmänheten och knappast heller för 

heslutsfattarna. 

Ett avgörande skäl mot institutionens alternativ är enligt min mening att 

skyddet för kompletteringsåtgärdcrna bör vara starkare än det som ligger i 

möjligheten att få kompensation i efterhand. Det bör alltså vara samhället 

som skall visa aktivitet. om man vill hindra en viss åtgärd. 

Om institutionens förslag genomförs. kan man förmoda att kommunerna 

ihland räknar med att fastighetsägaren inte är benägen att inleda en process 

om ersättning eller inlösen. Följden hlir att lov vägras och kompensation 

utehlir. Nt1gra garantier för den enskilde skapar man inte med en sådan 

modell. 

Jag delar institutionens uppfattning att det alternativa förslaget kan 

inbjuda till frivilliga uppgörelser mellan kommunen och fastighetsägaren. 

Jag vill dock ifrågasätta. om förhandlingskompromisser iir något positivt i 

sig. om man vill skapa ett skydd för vissa rättigheter. 

Naturligtvis kan det uppfattas som en märklig effekt av utredningens och 

mitt förslag att den enskilde genom att söka lov till en mindre åtgärd kan 

siitta ig[ing ett förfarande som slutligen kan leda till inlösen av hans fastig

het. Jag anser dock att man inte behöver ha sä stora betänkligheter inför 

detta perspektiv. Min bt.?dömning är att expropriationsförfarandt.?t blir en 

utviig som kommunen bara i sällsynta fall anlitar för att viigra komplette

ringar. Det kan bli aktuellt om kommunens planer på att genomföra någon 

annan markanvändning i egen regi är så allvarliga och nära förestående att 

man ändå skulle ha inlett ett tvångsförfarande mot fastighetsägaren ganska 

snart. 

Utan att här gå in på nt1gra detaljer vill jag kort anmärka att den 

lagtekniska lösning beträffande anståndsförfarandct som jag nu har stannat 

för leder till att några komplikationer som institutionen pekar pil faller 

bort. Mitt förslag innebär sålunda inte att kommunen kan dröja upp till två 

<'lr med att ge in ansökan om expropriationstillstånd. Detta måste ske i 

anslutning till anståndsbeslutel. Huvudregeln i expropriationsfallet liksom 

i det tidigare berörda planändringsfallet är densamma - dvs. iirendet får vila 

till dess att ärendet om expropriationstillstånd avgjorts eller planarbetet 

avslutats. För det sist berörda fallet finns en yttersta tidsgräns om två ftr. 

Att sätta motsvarande tidsgriins i cxpropriationsfallet är däremot inte 

!:! Bygg/01· 
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liimpligl. eftersom komm11ne1; inte d1ckr över expropriation<irenueis 

hanuliiggning. 

12.4 forutsättningar för b~·gglov inom område med detaljplan 

Mit1.fiirslag: Inom omräde med detaljplan för bygglov vägras till iltgiir

der som strider mot planen. förbättringar inomhus och på byggnadens 

yttre fiir dock göras även om Jyggnaden strider mot planen. 

/:!..././ 111[.:ell riill ti// hyg,i:/m· tiil tltgiirder .10111strider111111 deta/jr,'1111 

Jag kommer nu till frågan om hur man skall se pt1 förutsättningarna för 

lov inom områden med detaljplan. Till en början vill jag då slå fast att jag 

ansluter mig till utredningens tanke att den som bygger enligt planen - och 

alltsii tar i anspril.k den byggriitt som planen ger - skall vara bunden av 

planbestiimmelsern<t. Dessa utgör den tillåtna markanvändningens yttersta 

ramar som inte bör få överskridas genom att kompletteringar sker. Det bör 

dock finnas en viss möjlighet för byggnadsnämnden att medge mindre 

avvikelser från planen under förutsättning att dessa ryms inom planens 

syfte. Jag ansluter mig också tiE förslaget att kommunen genom att anta en 

detaljplan för befintlig bebyggelse skall på vissa grunder kunna "låsa" 

bebyggelsen med olika föreskrifter. Det kan t. ex. vara bevarandehiinsyn 

som gör detta nödviindigt. 

Jag föreslår därför en huvudregel som innebär att bygglovs pliktiga åtgär

der inte fiir företas. om de strider mot en bestämmelse i g;illande detalj

plan. 

12.4.2 lm·ändiga och yttre förbiillringar får göras ä1·cn om hyggnadc11 

strider mot planen 

Den hurndregel som Jag ny:;s berörde m:h som gäller iiven i dag ~ir 

motiverad av intresset att kunna hindra värdehöjande investeringar som 

strider mot planen och som kan försvåra ett framtida plangenomförande. 

Denna regel är i och för sig rationell och den har bidragit till ett genomfö

rande av planer som har syftat till stadsförnyelse genom rivning och 

nybyggnad. Utvecklingen har e:nellertid gått i en annan riktning och i dag 

sker en allt större del av stadsfornyelsen genom att befintliga byggnader 

rustas upp. I denna situation kan huvudregeln snarast sägas ha blivit ett 

hinder för stadsförnyelsearbetet. Dt:t synes därför befogat att nu tillåta 

vissa värdehöjande investeringar i befintliga byggnader oberoende av plan

förhållandena. 

En bestämmelse som förbjuder alla åtgärder på byggnader som strider 

mot planen kan enligt min mening även medföra att fastighetsiigare i vissa 

fall drabbas oskaligt hart. Om en detaljplan anger att en viss byggnad skall 

anvimdas för ett nytt ändamål. medför den nyss angivna huvudregeln alt 

I] Bl'gglcn· 
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alla bygglovspliktiga åtgärder pil byggnaden kan siigas stil i strid mot 

planen. De skulle diirmcd ocksä vara i'iirbjudna. Jag kan emellertid inte 

finna annat än att den enskildes intresse att hfllla byggnaden i stånd och att 

göra vissa invändiga ilndringar även i dessa fall hör kunna tillgodoses. 

Prim:ipen bör alltsti vara att fastighetsägaren hiir fft fortsiitta att använda 

byggnaden för det ändamål som den lagligen har anviints till förut. Det 

finns inte anledning att hindra en fastighetsägare från detta genom att 

undandra honom möjlight:ten till förbättringar som inte förändrar plansi

tuationen. 
Mt:d invändiga ändringar avser jag ändringar av bärande ddar. ändringar 

som avsevärt påvt:rkar planlösningen. installation eller väsentlig ändring 

av hissar. ddstäder dlcr rökkanakr. installation eller väsentlig ändring av 

v~1-anordningar samt inre underhållsåtgärder, i dt:n mån dt:ssa kräver lov. 

Det är alltså fråga om sådana ändringar som behövs för att byggnaden skall 

kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt. tidigare godkänt sätt. Ett exempd 

kan vara ändring av rumsindelningen inom ett kontor. som ligger i ett hus 

för vilket planen anger bostadsändamål. Har lokalen tagits i anspråk för 

kontor efter vederbörligt lov, bör planen inte innebära förbud mot sådana 

åtgärder som jag nyss nämnde. 

Avt:n yttre åtgärder med byggnader bör fii utföras, trots att byggnaden 

används i strid mot planen. Jag syftar då på omfärgning. utbyte av fasad

beklädnad eller taktäckningsmaterial och liknande åtgärder. 

Genom att göra det möjligt för fastighetsägaren att trots den nya planen 

utföra sådana yttre och ;nre förbättringar kan man enligt min mening med 

en smidigart: reglering behålla en väsentlig del av grundtanken i utred

ningsförslaget. Jag föreslår alltså en särskild bestämmelse. som innnebär 

att bygglov skall medddas till utvändiga och invändiga ändringar. även om 

h}'ggnaden inte stämmer överens mt:d planen. Jag vill stryka under att jag 
till invändiga ändringar i den här bemärkelsen inte h~lnför ändringar som 

syftar till att byggnaden skall få ett ilndrat användningssätt. I specialmoti

veringen ( 8 kap. 11 ~) återkommer jag till de nu berörda frågorna och till 

vissa justeringar som bör göras i förslaget i lagrådsremissen ( s. 218). 

Vad som skiljer mitt förslag från utredningt:ns. är främst att utredningen 

i <len nu aktuella situationen visserligen ger fastighetsägaren en möjlighet 

att få göra tillbyggnadt:r och att uppföra kompletteringsbyggnadt:r men 

samtidigt sätter upp gränser betingade av kommunens planer och program. 

Jag anser att mitt förslag på denna punkt innt:bär en rimligare avvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen och att det på ett väsentligt tydli

gare sätt reglerar vilka rättigheter som tillkommer fastighetsägaren. 

12 Byg~lm· 
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12.5 Förhandsbesked 

12 .5. I Bclw\'er m· crr r1·dsregsfd1:f(1rn11de 

Mitt förslag: Beträffande åtgiirder som kräver bygglov skall hesked i 

lokaliscringsfrågan kunna lämnas i form av ett förhandsbesked. 

Den bedömning som görs i ell ärende om lov innefattar som jag tidigare 

har påpekat ofta två moment. i synnerhet när det gäller byggande utanför 

områden med detaljplan. Det ena avser tillåtligheten från planmässig syn

punkt av den ansökta åtgärden i och för sig. Det andra avser den närmare 

utformningen i estetiskt avseende och det tekniska utförandet. Det har i 

praxis utbildats en möjlighet att begära ett s. k. förhandsbesked av bygg

nadsnämnden rörande den planmässiga bedömningen. Oklarhet och 

ti!Himpningsproblem råder i fråga om förhandsbeskedens innebörd. Det 

kan ibland vara osäkert om nämnden har lämnat ett inte överklagbart 

förhandsbesked. ett beslut i en dispensfråga eller ett beslut om byggnads

lov. I syfte att råda bot på d"!nna oklarhet har utredningen föreslagit att 

bygglovsprövningen skall kunna delas upp i flera skeden. Beslut i det 

första skedet skall därvid lämn<ls i form av ett förhandslov och avse den 

planmässiga bedömningen av den sökta åtgärden. Förslaget har i stort sett 

godtagits av remissinstanserna. I likhet med remissinstanserna anslöt jag 

mig i lagrådsremissen (s. 220) till förslaget. 

Jag föreslog alltså att hygglovsprövningen skall kunna delas upp i två 

steg, varvid tillåtligheten på den valda platsen prövas i den första etappen 

och utformnings- och utförandefrågorna först när projekteringen har 

framskridit ytterligare. I det första skedet - planmässigheten - är det 

vissa prövningsgrunder. nämligen de som finns i 2 kap .. som träder i 

förgrunden. När det gäller utformningen och utförandet är det främst 

bestämmelserna i 3 kap. och tifömpningsförskrifterna till dessa som skall 

tillämpas. 
I princip vidhåller jag mitt förslag om en sådan uppdelning av prövning

en. Med anledning av vad lagrådet har anfört I yttrandets. 98f) anser jag 

dock att det lagtekniskt är lämpligare att frikoppla förhandsbeskedet från 

bygglovsärendet. Jag återkommc:r till den lagtekniska frågan i specialmoti

veringen 18kap. 34~). 
Med en sådan lösning som jag nu skisserat kan sökanden. där plane

ringsförutsättningarna är oklara eller svårbedömda. undvika onödig pro

jektering genom att få tillåtligheten från mer övergripande utgångspunkter 

prövad i ett första skede och pil stl sätt skaffa sig en viss projekterings

tryggghet. Om sökanden har s:irskilt yrkat att få förhandsbesked. bör 

byggnadsnämnden vara skyldig att pröva om sf1dant besked kan lämnas. 

Enligt utredningsförslaget skall emellertid nämnden ockst1 på eget iniriativ 

kunna göra en förhandsprövning av en åtgärds tillåtlighet. För egen del kan 
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_jag inte se att det finns hd10v av en siidan ordning. Det hör ankomma pil 12 Brgg/or 

sökanden ensam att besUmma om förhandsbesked behi!vs eller inte. Jag 12 .5. I -12 .5 .2 

ansluter mig alltså inte till utredningsförslaget i denna del. 

12 .5 .2 Priin1i11gc11s um.fi11111i11g 

Afitt .fårs/ag: I ärenden om förhandsbesked skall prövas om den sökta 

åtgärden kan tillfttas p{1 avsedd plats. Förhandsbesked skall vara bin

dande och gälla i högst t va år. 

Av utredningens förslag framgar inte entydigt vad hyggnadsniimndens 

prövning skall omfatta och om några villkor för förhandsbeskedet kan 

stiillas. Några remissinstanser har också pekat på detta. För egen del gör 

jag följande bedömning av dessa fr~igor. 

Vad som i första hand bör prövas i ett förhandsbesked är om en hygg

nadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas pä platsen, dvs. närmast en 

prövning av markens liimplighet för den avsedda åtgiirden. Även andra 

aspekter kan emellertid behöva tas med i bedömningen. t. ex. om den 

tilltänkta platsen är lämplig med hänsyn till de krav i 3 kap. som rör 

anpassningen till omgivningen. Kulturhistoriska och miljömässiga 

aspekter kan ju medföra att l. ex. en byggnad över huvud tagel inte är 

lämplig på platsen. eller att den for att kunna tilliltas miiste placeras på en 

viss plats på tomten. Även frågor av detta slag måste alltsä övervägas när 

hyggnadsnämnden prövar om förhandbesked kan lämnas. Om den sökta 

åtgärden förutsätter att siirskilda krav uppfylls. t. ex. heträffande byggna

dens placering och utformning måste detta framgii av förhandsbeskedet. 

Givetvis är byggnadsniimnden vid bygglovsprövningen bunden av sitt 

ställningstagande till i1tgärdens tillåtlig.het i förhandsbeskedet. Denna sena

re provning får dii enbart avse frågor som inte omfattas av förhandsheske

dct. Nagon uttrycklig bestämmelse om detta anser jag emellertid inte 

behi.ivas. Däremot bör det i klarhetens intresse tas med en hestämmelse 

om att förhandsbeskedet inte medför någon rätt att påhör:ja arbetet. 

U trcdningen har föreslagit att giltighetstiden för ett förhandsbesked skall 

vara högst fem år. Mot detta har nt1gra remissinstanser invänt att den tiden 

tillsammans med giltighetstiden för bygglovet iir alltför ltmg. Jag delar 

denna uppfattning m:h föresli\r att µiltighetstidcn maximeras till tv~1 år. Om 

man beaktar giltighetstiden för bygglovet - vilken liksom i dag bör vara 

två ilr - for sökanden därmed totalt fyra {ir p[t sig att påbör:ia [itgärderna. 

Detta bör enligt min mening vara tillriickligt. Förhandsheskcdet skall näm

ligen inte ersätta långsiktiga planbeslut utan iir till för att ge sökanden 

möjlighet till successiva besked i ett aktuellt byggnadsprojekt. 
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12 .5 .3 Fiirharulsheskecfrts ti//iimpningsområde 

Mitt fi"irslag: Förhandsbesked skall kunna lämnas både inom och utan

för detaljplan. 

Några remissinstanser har hävdat att rätten att begära förhandsbesked 

bör begränsas till bebyggelse utanför detaljplanelagt omrt1de. Utredningen 

har inte föreslagit någon sådan begränsning av prövningen. 

Behovet av att få förhandsbesked gör sig starkast gällande för åtgärder 

utanför detaljplan. Det finns emellertid enligt min mening anledning att ha 

en möjlighet att ge förhandsbesked även inom detaljplan. Visserligen utgör 

detaljplanen i sig en form av förhandsbesked, men om genomförandetiden 

har gått ut kan sök.anden - som då inte längre helt kan förlita sig på planen 

- behöva ett stabilt projekteringsunderlag. I själva verket är det nog 

särskilt viktigt att just i en såda.n situation få en garanti för att tillämnade 

åtgärder kan tillåtas från markanvändningssynpunkt. Även under genom

förandetiden kan det föreligga ett behov av att få tillåtligheten prövad 

särskilt, t. ex. om planen är enkel och schematisk och ger föga ledning för 

utformningen av byggprojektet. Någon begränsning av de situationer när 

förhandsbesked kan användas bör därför inte föreskrivas. 
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13 Rivningslov och marklov 

13. l Rivningslov 

Sammanfattning 

De nuvarande tidsbegränsade rivningsförbuden ersätts med en perma

nent reglering. där fastighetsägaren i vissa fall blir berättigad till ersätt

ning. om rivning vägras (s. 288) 

-. Rivningslov skall normalt krävas inom omr{1den med detaljplan. Genom 

timrådesbestämmclser skall kommunen kunna införa skyldight:t att söka 

rivningslov ~iven inom andra områden (s. 288) 

Rivningslov kan vägras 

- för att kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bi:byggelse skall 

bi: varas 

- med hänsyn till bostadsförsörjningsbehovet (s. 289) 

._. I vissa fall skall rivningslov inte kunna lämnas. nämligen om 

- upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen har meddelats 

- skyddsbestämmelser har meddelats genom detaljplan eller områdes-

bcstämmelser (s. 293). 

I 3. I. I Giillandc hestii111mclser 

Enligt 54 ~ byggnadsstadgan krävs det hyggnadslov för att riva byggna

der inom områden med stadsplan samt inom områden. där förbud mot 

nybyggnad har meddelats enligt 35 * hyggnadslagen i avvaktan pft att en 

stadsplan skall antas eller ändras. 

I samband med införandet av bostadssaneringslagen ( 1973:531 J komplet

terades byggnadslagstiftningen mi:d bestämmelser som dels medför hinder 

för byggnadsnämnden att meddela lov for rivning i vissa fall. dels ger 

byggnadsniimndi:n möjlighet att i vissa fall utförda tidsbegr~insade förbud 

mot rivning. 

Om en bostadslägenhet inte har lägsta godtagbara standard. kan hyrcs

niimnden enligt 2 * bostadssaneringslagen. på ansökan av kommunen eller 

- i vissa kommuner - en organisation av hyresgiister. ålägga fastighetens 

ägare att rusta upp lägenhett:n till sådan standard. En förutsättning för att 

ett sådant åläggande skall kunna utfärdas är enligt 5 ~ att fastighekn med 

hänsyn till kostnaden för den åtgärd som avses med åläggandet kan beräk

nas ge skäligt ekonomiskt utbyte. 

Om en ansökan om upprustningsttläggande enligt hostadssaneringslagen 

hi'iller på att prövas.fä.renligt 5o § 4 mom. byggnadsstadgan lov till rivning 

av den byggnad som avses med ansökningen inte lämnas forriin frågan om 

åläggande har avgjorts slutligt. Har ett upprustningsåli1ggande utfärdats 

och har {1läggandet inte förfallit. får inte ht:ller lov liimnas till rivning av den 

byggnad som avses med åläggandet. 

Byggnadsnämndens befogenhet att meddela tidsbegränsade förbud mot 

rivning regkras i 35 a ~ byggnadslagen. som har följande lydelse. 

I 3 Ril'l1ings/01· och 
mark/01· 
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Byggnadsnämnden fi:ir meddela förhud mot rivning av hyggnad inom 
ornrE1de med stadsplan eller inom område där förbud ml)t nybyggnad råder 
enligt 35 *·om förbud mot rivning är påkallat frän ho~tadsförsörjningssyn
punkt eller for hevarande av kulturhistoriskt eller miljömässigt viirdefull 
behyggt:lse. 

Förbud enligt första stycket fö.r meddelas för en tid av högst tre C1r. Om 
synnerliga skäl föreligger. får förhudet förlängas eller förnyas mt:d högst 
tvi\ i\r i siinder. Har byggnadslov for rivning av byggnad sökh. får dock 
förbudet flir dt:n byggnaden diircfter ej gälla under längre sammanlagd tid 
än frm Jr. 

Den rivningsreglering som sålunda har genomförts avsågs vara proviso

risk. I samhaml med att 35 a S hyggnadslagen infördes uttalade lkparte

mentschefen (prop. 1973: 196 s. 29) att det finns starka skiil för att planmäs

sigt reglera rivning av byggnader på samma sätt som nyhyggnad och andra 

väsentliga miljöförändringar regleras. Emellertid framhölls att hygglagut

redningens arbete inte borde föregripas. Det ans{1gs därför inte lämpligt att 

genomföra en ordning som öppnade möjligheter att mer generellt hindra 

rivningar. 

Rivning av en byggnad kan i dag vägras även med stöd av hyggnadsmin

neslagen. Enligt 1 * byggnadsminneslagen kan länsstyrelsen förklara en 

byggnad som byggnadsminne, om den bevarar egenarten hos gången tids 

byggnadsskick eller minnet av n'lgon historiskt betydelsefull hiindclse och 

den med hänsyn därtill är att anse som synnerligen märklig. 

13./.2 Principiella svnpunktcr på hehm·et m· en ny redcring 

Mitt förslag: De nuvarande tidsbegränsade rivningsforhuden ersätts 

med en permanent reglering, där fastighetsägaren i vissa fall blir berätti

gad till ersättning. om rivning •1ägras. 

Rivningslov skall normalt krävas inom områden med detaljplan. Ge

nom omrf1desbestämmclser skall kommunen kunna införa skyldighet 

att söka rivningslov även inom andra områden. 

Det är en allmär. uppfattning bland remissinstanserna att någon form av 

rivningsreglering är nödvändig i PBL. Jag delar denna uppfattning och 

anser att regleringen - i enlighet med utredningens förslag - bör kunna 

bygga på de principer som låg till grund för reformen fil" 1973. 

Rivningsreglcrna i PBL bör enligt min mening kunna fungera som ett 

komplement till det statliga instrumentet byggnadsminnesförklaring enligt 

byggnadsminneslagen. Det bör alltså nu införas vidgade möjligheter för 

kommunerna att bevara bebyggelse. 

Rivningsregleringen hör utformas som ett tillståndsförfarande. Inom 

vissa omri\.den hör det alltsf1 kriivas lov av byggnadsnämnden för att en 

byggnad skall fii rivas. Tillståndet bör kallas rivningslov. Skyldighet att 
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söka rivningslov hör generellt föreligga inom detaljplanclagda omrädcn. 

Möjlighet hör dock finnas al! genom bestiimmclscr i detaljplan undanta 

friin rivningslovsplikt en viss fastighet eller fastighckrna inom ett visst 

omr:'ide av planen. 

Det kan finnas hehov av rivningsreglering även i omrilden som inte ligger 

inom detaljplan lH..'.h inte heller kommer att detaljplaneHiggas. t. ex. inom 

fiskeliigen. hrukssamhällen. fäbodvallar och kyrkbyar. Aven en enstaka 

byggnad i kulturlandskapet kan vara värd att skydda, t. ex. en gård, en 

kvarn eller någon annan nyttobyggnad eller ett industriminne. Kommuner

na hör d~irför få möjlighet att i omradeshestämmelser besluta att rivnings

lovsplikt skall gälla inom vissa orndden eller för en viss fastighet. 

I materiellt hänseende bör reglerna utformas så att kommunen får riitt att 

viigra rivning endast på vissa i lagen angivna grunder. Med ledning av 

dessa grunder kan kommunerna pa ett tidigt stadium inventera den befint

liga bchyggelsen och upprätta program och planer för hevarandet. I den 

mån det behövs kan dessa i sin tur på sikt omformas till skyddsbestäm

mclscr i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Härigenom bör kommu

nerna kunna skaffa sig en god beredskap inför framtida rivningsansökning-

ar. 

Det nuvarande provisoriska förbudssystemet kan på detta sätt avlösas 

av en mer definitiv ordning. Ett förslag som utformas med dessa utgangs

punkter - att rivning på vissa i lagen angivna grunder kan hindras inte bara 

temporärt utan även på lång sikt - förutsätter att fastighetsägaren i vissa 

fall får rätt till ersättning för den skada han orsakas. Jag återkommer 

senare till ersättningsfrågorna !avsnitt 18.2.2l. 

I J .1.3 Priil'!1i11gsgm11der 1·icl rin1i11g 

Mi11.fi"irslag: Rivningslov kan vägras 

- för att kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse skall 

bevaras 

- med hänsyn till bostadsförsörjningsbt:hovet. 

En prövningsgrund som i likhet med 35 a ~ byggnad slagen tar fasta på 

intresset att bevara en byggnad med hänsyn till dess värde från kulturhis

toriska eller miljömässiga synpunkter bör införas i PBL. Rivningsregle

ringen bör omfatta inte bara si'1dana byggnader som iir särskilt värdefulla 

frän historisk. kulturhistorisk. miljömässig eller konstnärlig synpunkt och · 

som enligt vad jag tidigare har föreslagit I avsnitt 11.2.2) skall specialreg

leras i 3 kap. utan även byggnader som inte har detta kvalificerade värde 

frfm bevarandesynpunkt. Att göra något allmängiltigt uttalande om vad 

som iir kulturhistoriskt värdefull behyggelse iir givetvis inte möjligt. I .o

kala överväganden bör här tillmiitas den största betydelse. Det material 

10 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I 
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-;om tas fram inom ramen för den fysiska riksplancringen och i övrigt av de 

kulturminnesvårdandc myndigheterna kan därvid tj~ma till god ledning för 

kommunerna. 

Med miljömässigt värdefull b·~byg!,!elsc avses inte bara byggnader som i 

sig ~lr värda att bevara. Miljön behöver inte vara resultatet av ett medvetet 

konstnärligt skapande för att va.ra skyddsvärd. Aven i andra slags miljö1:r 

kan det hli aktuellt att tillämpa denna prövningsgrund. Det rivningshotade 

hu'>et kan t. ex. ingå i en enhetlig grupp med tidstypiskt byggnadsskick 

eller ligga i en hus rad eller vid en torg av miljömässigt värde. där bortfallet 

av ett hus skulle medföra stor skada på stadsbilden. En skyddsvärd miljö 

kan ocksä utgöras t. ex. av en ~;tadsdcl med väl sammanhållen och tillta

lande hebyggelse eller med andra påtagliga trevnadsvärden i den yttre 

miljön. 

Jag anser vidare att rivning sbll kunna hindras av hänsyn till hostadsför

söi:iningen. Den prövningsgrunden kan i korthet sägas vara motiverad av 

följande skäl. 

Tyngdpunkten i den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen har på 

senare år förskjutits från nyproduktion till olika slags iitgärder för att 

anpassa hela bostadsbeståndet till de behov och önskemål som kan för

utses. Genom statsmakternas beslut år 1978 tprop. 1977178: 93, CU 28) 

skall de kommunala bostadsförsöi:jningsprogrammen ge uttryck för en 

samlad syn på behovet av nyt·yggnad. förnyelse och andra bostadsför

sö1jningsåtgärder. Lagen ( 1947: 523 l om kommunala åtgärder till bostads

försörjningens främjande m.m .. har ändrats ar 1984 (prop. 1983/84: 41 bil. 9, 

Boll 11. rskr 63. SFS 1984: 35). Ytterligare ändringar har nyligen föresla

gih av regeringen tprop. 1984/85: 142). Syftet med ändringarna iir att 

precisera det kommunala ansvan:t för bostadsförsörjningcn och att anpas

sa planeringen till de lokala beh•Jven. 

Bostadsförsörjningsplanering1:n är alltså en lagfäst skyldighet för kom

munerna. och planeringen skall bedrivas under öppna former sil att den blir 

föremäl för offentlig debatt i kommunerna. Planeringen har en god politisk 

förankring i kommunen till föijd av föreskriften om att kommunfullmäktige 

skall ta ställning till bostadsförsörjningsprogrammet. 

Bostadsförsörjningsprogrammet tar upp de långsiktiga m[i.lcn för ho

stadsförsörjningen men utgör också ett underlag för produktionsförbere

dande beslut och åtgärder för de närmaste åren. Bostadsförsörjningsplane

ringen utgör därvid ett underlag för annan kommunal sektorsplanering och 

för den kommunala ekonomiska långtidsplaneringen. Programmet iir också 

ett viktigt instrument för samordning av en rad åtgärder som vidtas av 

olika huvudmiin och intressenter och som syftar till en utveckling och 

förnyelse av befintliga områden. 

Bost .. dsförsörjningsprogrammets förslag till åtgärder bygger bl.a. på 

kunskaper om bostadsbeståndets tekniska egenskaper. standard och kvali

tet och inte sällan iiven på s.k. bostadssociala inventeringar. I proposition 
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1977/78: 93 om riktlinjer för ansvarsfördelningen inom bostadsförsö~j

ningen m. m. slås bl.a. fast att arbetet med kommunala bostadsförsörj

ningsprogram bör bygga på analyser av förhållandena i olika bostadsområ

den. 

En avveckling av liigenheterna i det befintliga beståndet hör enligt min 

mening inte ske slumpmässigt utan följa intentionerna i hostadsförsörj

ningsplaneringen. Det är också ett samhällsekonomiskt intresse att hevaka 

rivningsverksamheten och kunna hindra att godtagbara bostäder försvin

ner från bostadsmarknaden. Det iir alltså angeläget att från bostadspolitisk 

synpunkt kunna på ett planmässigt sätt reglera inte bara nyhyggnader utan 

även rivningar. 

Även hänsynen till de hoende ingår i bostadsförsörjningsskälen ( prop. 

1973: 196. s. 26). Mot bakgrund av att det under de senaste åren allt oftare 

har diskuterats vilket inflytande som de boende bör ha bl. a. i rivningsären

den. anser jag det befogat att jag här i korthet beskriver hyresgästernas 

civilrättsliga ställning. 

I 12 kap. jordabalken thyreslagenl finns det bestämmelser om hyresgäs

tens ställning vid större ombyggnader och vid rivningar. Bestämmelserna 

innebär bl. a. att det s. k. besittningsskyddet för hyresgästen i sådana 

situationer ibland hryts. I 46 ~ hyreslagen räknas sålunda upp flera fall då 

en hostadshyresgäst inte har rätt att få sitt hyresavtal förlängt. Enligt 46 ~ 

första stycket 3 saknas besittningsskydd. om huset skall rivas och det inte 

är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör. Vid större om

byggnader gäller enligt 46 * första stycket 4 att någon rätt till förlängning 

inte heller föreligger. om det inte är uppenbart att hyresgästen kan sitta 

kvar i lägenheten utan niimnvärd olägenhet för ombyggnadens genomfö

rande och det inte är oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upp

hör. 

Det finns vidare i 46 * tredje stycket en bestämmelse. enligt vilken en 

hyresgäst, som avtriider en lägenhet eller en del av den med anledning av 

att huset skall underg[1 större ombyggnad, om möjligt skall beredas tillfälle 

att efter ombyggnaden hyra en likvärdig lägenhet i huset. Någon liknande 

rätt till iitertlyttning i rivningsfallet finns inte. 

Det ligger således i hög grad i hyresgästernas intresse att kunna p~lverka 

beslut i rivningsfrågor. Jag återkommer senare till hur starkt hyresgäster

nas inflytande bör vara. 

Enligt min mening h1)r rivning kunna vägras med hänsyn till hostadsför

sör:iningens behov. om byggnaden fyller - eller efter upprustning kan fylla 

- rimliga kvalitetsanspråk. Ytterligare en förutsättning hör vara att läget 

pi1 bostadsmarknaden är sådant att lägenheterna i byggnaden kan vanta~ 

bli efterfrågade antingen omedelbart eller inom en snar framtid. 
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13 .1.4 l'lw1ers i111·er/,.u11 pil prii111i11ge11 a1· rin1i11gs/01· 

En siirskild fraga som nägot bör belysas i detta sammanhang är vilken 

verkan som planbeslut av olika ~;lag biir ha p[i rivningslnvsprövningen. 

Till en början kan d{t slås fast att de prövningsgrunder som jag nu har 

föreslagit givetvis inte är avsedl~a att tilliimpas. om rivningen är föranledd 

av att en detaljplan för den berörda fastigheten medger en iindrad markan

vändning. Planen i sig kan d[t sägas utgöra en form av förhandsbesked om 

att rivning far ske. För att rivning Mt skall kunna vägrns måste planen först 

ändras eller upphävas. sa att medgivandet i planen till ändrad markanvänd

ning förlorar sin verkan. 

För att den prövningsgrund >om avser bevarande av kulturhistoriskt 

eller miljömiissigt värdefull bebyggelse skall kunna åberopas. har utred

ningen ställt upp ett krav att byggnaden måste omfattas av skyddsbestäm

mcber i en detaljplan eller ett markförordnande. 

Ptt den hiir punkten har utredningsför~laget mött invändningar fran 

många hiill. Jag har förståelse fi)r di:nna kritik och föreslår därför att det 

inte skall ställas krav på sådana skyddsbestämmclser i detaljplan eller 

omrtldeshestiimmelscr för att rivningslov skall kunna vägras. 

Anledningen till att jag här går ifrån utrcdningsförslaget är i korthet 

följande. De rivningsförbud som har utfärdats enligt byggnadslagen skall 

enligt det förslag till övergångsbestämmelser som jag senare lägger fram 

(avsnitt 19.4.2) upphöra att gälh:l vid PBL:s ikraftträdande. Därmed faller 

också skyddet för en mängd byggnader i Stoc.:kholm och pil en hel del andra 

platser. Utredningens förslag innebiir att kommunerna på kort tid - två år 

fd!n det en ansökan om rivnin[! ges in till byggnadsnämnden - maste 

komplettera giillande detaljplan\0-r med ·;arskilda planbestämmelser för att 

skyddet mot rivning skall kunnu vidmc.1.kthållas. Enligt min mening skulle 

en st1dan ordning krävu mycket stora planeringsinsatser - i all synnerhet 

under ett övergfrngsskede som kan bli ganska långvarigt - utan att några 

motsvarande fördelar står att vinna. För den enskilde torde det många 

g{rnger vara bättre att få ett beslut om vägrat rivningslov direkt än att ett 

beslut om planändring först skall avvaktas. Bl. a. däii"ör anser jag att 

byggnadsniimndcn i varje enskilt iirende om rivningslov bör ha möjlighet 

att viigra rivning. om nämnden -- p~t grundval av de inventeringar och det 

underlagsmaterial i övrigt som slår till förfogande - bedömer alt byggna

den är värd att bevara för framtiden. 

För tydlighetens skull vill jag tilliigga att det naturligtvis inte bör finnas 

niigot hinder mot att kommunen pil ett mer definitivt siitt ändå klargör sina 

avsikter att bevara en viss siirski:t värdefull bebyggelse genom att meddela 

skyddsbestiimmelser i detaljplan eller genom områdeshestiimmelser. Mitt 

förslag innebiir enbart att jag inll~ anser det befogat att alltid kräva sil.dana 

skyddsbestämmelser för att man skall kunna upprätthfdla de ambitioner att 

bevara bebyggelse som ligger bakom dagens rivningsförhud. 

Den riittsliga effekten av en plan med skyddsbestämmelser hör vara att 
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rivning inte kan medges för fastigheter som omfattas av bestiimmelserna. 

Skyddsbestämmelserna medför alltså automatiskt ett rivningsförbud. En

dast om bestämmelserna först upphiivs bör rivningslov alltsf1 kunna läm-

nas. 

/] .1.5 Samordning mellan pnh·11i11gc11 m· rirni11gsiire11den och hes/ut en

ligt an11a11 lugst!fi11ing 

Mill förslag: I vissa fall skall rivningslov inte kunna lämnas. nämligen 

om 

- upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen har meddelats 

- skyddsbestämmelser har meddelats genom detaljplan eller områdes-

bestämmelser. 

Jag tar först upp en fråga där jag förordar en annan lösning än utredning

en. Det gäller sambandet mellan den föreslagna rivningsregleringen i PBL 

och de ekonomiska förutsättningarna enligt bostadssaneringslagen för upp

rustning av en byggnad eller en bostadslägenhet. 

Utredningens förslag innebär i huvudsak följande. Rivning bör inte få 

vägras med hänsyn till bostadsförsörjningen. om en byggnad eller lii.genhet 

är i sådant skick att det måste ske en upprustning men det inte är ekono

miskt försvarligt att göra de nödvändiga upprustningsåtgärderna. Om det 

alltså inte finns fastighetsekonomiska förutsättningar att rusta upp en 

byggnad, bör endast kulturhistoriska och miljömässiga skäl kunna utgöra 

grund för att hindra rivning. I sådana fall bör iigaren vara berättigad till 

ekonomisk kompensation. 

Beträffande kopplingen till bostadssaneringslagen förde utredningen föl

jam.k resonemang. Sil snart fastighetsägaren i rivningsärendet påsti\r all 

det enligt hans uppfattning saknas förutsättningar för ett upprustningsåläg

g:ande enligt bostadssaneringslagen, skall kommunen vara förhindrad att 

utan vidare viigra rivning. Vill kommunen bevara byggnaden. måste riv

ningsärendet vila till dess upprustningsfrägan har avgjorts på ansökan av 

kommunen. Om det vid den prövningen klarläggs att fastigheten inte iir 

viird att rustas upp med hänsyn till de ekonomiska kraven i 5 * bostadssa

neringslagen. och kommunens ansökan om upprustningsåläggande diirför 

avslås. skall rivning alltid få ske. 

I vissa fall skall enligt utredningens förslag den ekonomiska bedömning

en i första instans utföras av byggnadsnämnden i sjiilva rivningsiirendet. 

Enligt min mening finns det här anledning att förenkla förfarandet avse

viirt. Det hör sälunda inte råda någon skillnad i förfarandet beroende på om 

byggnadsnämnden vill hindra rivning med hänsyn till bostadsförsörjningen 

l·ller till byggnadens kulturhistoriska eller miljömässiga värden. En enhet

lig prövningsordning iir att föredra. Enligt min mening kan man utgil fran 

att kommunen, innan en ansökan om rivning ogillas. giir en noggrann 

13 Ril'l1i11~slm· och 
mark/m· 
13. / .4-13 .1.5 



Prop. 1985/86: 1 294 

utredning av de fastighctsekonomiska förutsättningarna för att behålla 

byggnaden i fräga. För detta talar inte minst den omständigheten att 

kommunen i vissa fall kan bli skyldig att ersätta fastighetsägaren för den 

skada han lider av att rivningslov vägras. Mot denna bakgrund finns det 

knappast nilgon anledning att, som utredningen har gjort. ställa krav p{1 att 

kommunen skall ta initiativet till att de fastighetsekonomiska frågornu hlir 

slutligt avgjorda innan rivningslov fiir vägras. Det hör i sUilkt vara sökan

dens sak att begära ersättning av kommunen, om han anser sig hehöva 

göra en alltför stor ekonomisk uopoffring för att byggnaden skall stå kvar. 

Ersättningsreglerna blir på det sättet identiska, oberoende av vilken av de 

bf1da av slagsgrunderna som byggnadsnämnden har åberopat. Detta ~er jag 

som en betydande förenkling av regelsystemet. 

Jag vill tillägga att den nu föreslagna ordningen inte skall utgöra nägot 

hinder mot att kommunen i vissa fall ändå väljer att använda sig av 

förfarandet enligt utrcdningsförslaget. Det kan naturligtvis t~inkas att kom

munen ibland hellre vill ha den t:konomiska bedömningen avklarad. innan 

man tar ställning i rivningsfrågan. 

Dc hyresgäster som motsätter sig rivning bör enligt PBL ha en ställning 

som i sina huvuddrag motsvarar den som dc har i dag på grund av bestäm

melserna i bostadssaneringslagen. Här följer jag alltså utredningsförslaget. 

som på den här punkten inte ha mött någon kritik under remissbehand

lingen. 

Jag föreslår således att rivningslov inte skall få lämnas så länge en 

ansökan - av kommunen eller en organisation av hyresgäster - om 

upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen inte har slutligt av

gjorts. 
F. n. gäller också hinder mot att meddela lov till rivning. om ett upprust

ningsåläggande har utfärdats och åläggandet inte har förfallit. En motsva

righet till denna regel bör tas in i PBL. 

I syfte att ytterligare stärka hyresgästernas ställning i rivningsärenden 

har utredningen föreslagit en uttrycklig föreskrift om att byggnadsnämn

den skall ta skiilig htinsyn till hyresgästernas önskemål. I likhet med mfmga 

remissinstanser finner jag en såd:in lagregel onödig. Jag anser det självklart 

att myndigheterna även utan en sådan föreskrift tar den hänsyn till sak

ägarnas synpunkter som i vaije särskilt fall är möjlig. 

13. I.() Kommunen kan hchöm tidfiir priirningcn 

Det kan förutsättas att det i många kommuners översiktliga planering 

ing[ir som ett normalt inslag att inventera det befintliga byggnadsbeståndet 

och att i man av behov upprätta hevarandc- och saneringsprogram. Allt 

detta iir givetvis ett komplicerat och tidsödande arbete. Ställningstaganden 

i bevarandefrågor kräver ingående tekniska analyser. ekonomiska kal

kyler. samråd i antikvariska frågor med regionala myndigheter, t. ex. läns

antik varicn och företrädare för nnsmusect samt förhandlingar med fas tig-
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hctsägarna. Beträffande vissa fastigheter kan det vara oklart om det finns 

förutsiittningar att tillgripa byggnadsminnesförklaring eller om bevarandet 

kan säkras genom upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen. 

Det kan vidare behöva undersökas hur bngt man kan komma med frivilliga 

uppgörelser med fastighets~igaren. Sannolikt tar det lång tid innan kom

munen överallt har lyckats all i form av riktlinjer i översiktsplanen eller 

skyddsbestämmelser i detaljplaner eller områdesbestämmelscr uttrycka de 

ställningstugandcn. som efter hand växer fram i arbetet med bevarandcfrft-

gorna. 

Med det system jag hur föreslagit och som innebär att ett vägrat rivnings

lov i vissa fall skull kunna utlösa crsättningsrätt för fastighetsägaren kan 

Jet antas att kommunen iblund föredrar att förvärva fastigheten - i sista 

hand tvångsvis genom expropriution - framför att betala ersättning med 

ett belopp som i fall av tvist bestäms av domstol. Jag vill erinra om alt 

expropriation kan ske bl. a. för att bevara historiskt eller kulturhistoriskt 

märklig bebyggelse 12 kap. 8 * expropriationslagen). 

Kommunen måste räkna med att fastighetsägarna när som helst under 

planeringsarbetet kan aktualisera rivningsfrågan. Genom att ansöka om 

rivningslov kan en fastighetsägare tvinga kommunen till ett avgörande. 

trots att det kanske ännu finns brister i beslutsunderlaget. Det kan också 

vara så att alternativa vägar all lösa bevarandefrågan återstår att pröva vid 

den tidpunkt då ärendet väcks. 
En annan situation som kräver särskilda överväganden är den att gällan

de detaljplan medger att ett bostadshus rivs och ersätts av en byggnad för 

något annat ändamål. t. ex. ett kontorshus. men att planens genomförande

tid har gått ut när rivningslov söks. Som jag tidigare (avsnitt 3.3.2l har 

föreslagit skall kommunen. när genomförandetiden har gått ut. kunna 

ändra planen utan att skyldighet därmed uppkommer att ersätta fastighets

ägaren för byggrätten enligt planen. Om kommunen när rivningen söks 

finner att det anviindningssätt som i planen medges för den aktuella fas

tigheten inte längre bör tillåtas. utan att bostäder är den även för framtiden 

lämpligaste markanviindningen för fastigheten. kan rivningen inte stoppas 

med mindre än att detaljplanen ändras så att ändamålsbestämningen an

passas till de faktiska förhållandena på fastigheten. Att ändra planen på 

detta sätt kan ta en viss tid. även om planarbetet kan begränsas till att gälla 

en enda fastighet. Reglerna i PBL bör utformas så att det blir möjligt för 

byggnadsnämnden att - på motsvarande sätt som jag har föreslagit beträf

fande ärenden om bygglov (avsnitt 12.3.3l - besluta om anstånd med 

avgörandet av ansökningar om rivningslov. 

13. I. 7 Fii1jim111deregli>r 

Av vad jag nu har anfört framgår att förfarandereglerna bör utforma!'.. så 

att de medger t•n viss betänketid för kommunen i samband med beslut i 

rivningsfrågor. Kommunen kan behöva tid för att utreda om bevaran-
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deintresset kan tillgodoses gennm tillämpning av byggnadsminneslagen 

eller hostadssaneringslagen. i form av ett avtal med fastighetsägaren eller 

genom köp eller expropriation. Det kan också ta en viss tid att bedöma 

fr[1gan om ett avslag på ansökningen om rivningslov kan medföra skyldig

het att hetala nsiittning till fasti,5hetsiigaren. Slutligen behövs det en tids

fri~t för att kommunen skall hinna ändra gällande detaljplan. om det 

behövs for att ett rivningsönske mål skall kunna mötas med ett planheslut 

som avspeglar kommunens aktuella avsikter med fastighetens användning. 

Fastighetsägaren har ii sin sida i alla de berörda situationerna ett befogat 

krav att han inte skall hållas i c1visshcl under en obestämd eller oskäligt 

läng tid. 

Mot bakgrund av det nu anförda före"lår jag en regel som ger möjlighet 

for byggnadsnämnden att under en viss tid viinta med att ta slutlig ställning 

till en ansökan om rivningslov. Förfarandet i denna del bör så nära som 

möjligt ansluta till vad jag tidigar·~ tavsnitt 12.3.3) har föreslagit beträffande 

avgörande av iirenden om hygg:lov. Under tiden som ärendet vilar kan 

ytterligare utredningar göras och vissa initiativ tas både av kommunen och 

av andra intressenter för att lö~.a frågan om bevarandet av byggnaden i 

andra former än enligt PBL. Såiunda bör det kunna ske ansökningar om 

byggnadsminnesförklaring, uppr'.lstningsåläggande eller cxpropriationstill

stfrnd. Ytterligare en åtgärd som kommunen hör kunna vidta för att möta 

anspråken på rivning är att anta eller ändra en detaljpl<rn eller områdesbe

stämmelser. I det sistniimnda fall.el hör dock gälla att ärendet om rivnings

lov skall avgöras, om inte ett planheslut har meddelats inom två år från den 

dag dä ansökningen om rivningslov kom in. 

Ett förslag i lagrådsremissen (s. 228) om att även en ansökan om bygg

nadsminncsförklaring skall kunna föranleda anstånd med avgörandet om 

rivningslov vidhåller jag däremot inte. I likhet med lagrådet !yttrandet 

s. 90) anser jag niimligen inte alt en särskild föreskrift om obligatoriskt 

anstånd fyller någon funktion i d·~tta fall. 

13.2 Marklov 

Sammanfattning 

c Inom områden med detaljplan skall marklov normalt krävas för schakt

ning eller fyllning. som medför att höjdläget för en tomt eller mark för 

allmän plats ändras avsevärt h. 30()) 

-, Kommunen skall i detaljplan kunna bestämma att trädfällning och 

skogsplantering inte får företa'.; utan marklov inom planområdet (s. 300) 

·~· Kommunen skall genom omddesbestämmelser kunna besluta att det 

skall krävas marklov för schaktning. fyllning. trädfällning och skogs

planlcring inom områden som är avsedda för bebyggelse och i skydds

områden intill försvarsanläggningar. flygplatser. kärnreaktorer och lik

nande (s. 300) 
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Marklov får vägras om åtgärden 

- strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser 

- motverkar syftet med skydds- eller säkerhetsområden 

- förhindrar eller försvårar områdets användning för bebyggelse 

- medför störningar för omgivningen (s. 302). 

13 .2. I Giillande hestiimmclscr 

Inom omri!den som ingår i fastställd generalplan får schaktning. fyllning. 

trildfällning eller annan jämförlig åtg~ird inte vidtas. om åtgärden kan 

väsentligt försvåra områdets· användning for det avsedda ändamälet. På 

ansökan av markägaren eller innehavare av särskild rätt till mark kan 

länsstyrelsen pröva om en viss åtgärd är av detta slag ( 17 § BU. 

Inom områden med stadsplan gäller motsvarande förbud med endast den 

skillnaden att förbudet här avser åtgärder som uppenbarligen kan väsent

ligt försvåra ett områdes användning för det avsedda ändamålet 140 * BU. 

Den som vill utföra en åtgärd inom stadsplanclagt område har ingen möjlig

het att i förväg få prövat om åtgärden är tillåten eller inte. Därt·mot 

föreskrivs i 54 § I mom. byggnadsstadgan byggnadslovsplikt för schakt

ning. fyllning eller annan liknande åtgärd inom tomt, om åtgärden innebär 

avsevärd ~indring av höjdläget för tomten eller en del av den. 

Vid sidan av dessa legala förbud kan länsstyrelsen utfärda förbud mot 

åtgärder av det berörda slaget enligt både 17 och 40 §§ byggnadslagen. 

Sådana förbud kan meddelas dels när en fråga om planläggning eller 

planändring har aktualiserats, dels inom vissa områden där det råder 

nybyggnadsförbud. 

Även för områden som ingår i byggnadsplan eller där förbud mot ny

byggnad har meddelats i avvaktan på byggnadsplan kan länsstyrelsen 

utfärda förbud mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan jämförlig 

åtgärd. Någon motsvarighet till det förhandsbesked som länsstyrelsen kan 

ge enligt 17 ~ byggnadslagen finns inte här. 

Slutligen skall nämnas att länsstyrelsen med stöd av 54 ~ I mom. sista 

stycket byggnadsstadgan kan föreskriva skyldighet att söka byggnadslov 

för bl. a. schaktning och fyllning inom områden, som är belägna i närheten 

av befintliga eller tillämnade befästningar. statliga flygplatser, andra flyg

platser för allmänt bruk, atomreaktorer eller andra atomenergianläggnin

gar. 

Regler om ersättning och inlösen finns i 22 ~ byggnadslagcn, men de 

gäller bara för det fall att en fastställd generalplan medför att pågående 

markanvändning avsevärt försvåras eller att det uppkommer synnerligt 

men vid användningen av en fastighet. På grund av en bestämmelse i 

paragrafens fjärde stycke kan frågan om ersättning eller inlösen inte avgö

ras. förrän länsstyrelsen vid förhandsprövning enligt I H hyggnadslagen 

har funnit att den sökta åtgärden kan väsentligt försvåra omrildets använd

ning för avsett ändamål. 
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13.2.2 Principidla sy11p1111/.:ter ptl he/1<11·et a1· en Il_\· reglerinR 

Det rftder inte niigon tvekan om att det i PHL måste finnas bestämmdser 

som tjiinar i huvudsak samma syften som det nuvarande regelkomplexet. 

Remissinstanserna har i huvudsak godtagit utredningens förslag. 

fag kommer att lägga fram förslag som n~ira ansluter till utredningens. 

Den nuvarande regleringen m<:1ste betecknas som svåröverskådlig. del

vis inkonsekvent och från flera synpunkter ineffektiv. Reformbehovet i 

denna del är allt~å påtagligt. Regleringen bör få en mera enhetlig prägel. 

och hestämmelserna bör samlas på ett ställe i lagen. Förbudssystemet hör 

- i linje med förslaget i övrigt - .1vlösas av ett system med tillstandspröv

ning som sker mot bakgrund av materiella prövningsgrunder i lagen. Till

ståndet bör kallas för marklov. Beslutanderätten bör läggas på byggnads

nämnden. De tillståndspliktiga :itgärderna bör på ett uttömmande sätt 

anges i lagtexten. 

I enlighet med grundtankarna i övrigt bakom förslaget till PBL bör det i 

viss utsträckning ankomma på kcmmunerna att ange de geografiska områ

den inom vilka marklovsplikt skall gälla. 

13 .2 .3 Regleringens omfattning och s_\:ffe 

I enlighet med utredningens förslag bör de marklovspliktiga åtgärderna 

utgöras av schaktning. fyllning. trädfällning och skogsplantering. Något 

behov av att ha en motsvarighet till dagens uttryck .. eller annan därmed 

jämförlig åtgärd" torde dock inte finnas. 

En del remissinstanser föreslår att de marklovspliktiga åtgärderna ut

ökas med t. ex. förändringar i markskiktet. dräneringsarbetcn. beläggning 

med ogenomsläppliga ytskikt 01:h borttagande av annan vegetation än 

enbart träd. Jag anser dock inte behovet av en sådan utökning vara så 

framträdande att det motiverar drn långtgående och samtidigt delvis oklara 

regleringsmöjlighet som den föreslagna utvidgningen av marklovspliktcn 

skulle kräva. 

Bland de åtgärder som enligt vad jag nyss anförde skall kunna underkas

tas marklovsplikt finns en del sorn ingår i ett normalt skogsbruk. nämligen 

trädfällning och skogsplantering. Givetvis kan det inte bli tal om att frågor 

om tillstånd till trädfällning m. m. överlag skall ligga inom det område där 

byggnadsnämnderna har beslutanderiitten. Räckvidden av den föreslagna 

tillståndsprövningen i PBL måsle alltså klart avgränsas. En lämplig ut

gångspunkt för gränsdragningen kan man få. om man klarlägger de syften 

som ligger bakom den nuvarande lagstiftningen. Dessa syften torde kunna 

sammanfattas på följande sätt. 

Genomförandet av stadsplaner kan försvåras, om marken schaktas dju

pare eller fylls upp till en störri~ höjd än som svarar mot den i planen 

fastställda. Särskilt om nedschak':ning eller fyllning sker på mark som skall 

bli gata. kan olägenheter uppstå vid plangenomförandet. Beträffande mark 

som gränsar till blivande gatumark är det angeläget att det inte företas 
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schaktning eller fyllning som avsevärt försvärar att gatan liiggs ut i fast

ställt höjdläge. Även i fråga om parkområden finns det skiil att kunna 

hindra schaktning och fyllning. Dessutom ilr det viktigt att i avvaktan pii 

planens genomförande skydda skogsbeståndet inom parkområdena. Det är 

givetvis otillfredsställande om man avverkar skog som kanske just har 

föranlett att området i planen har upptagits som park. 

Beträffande kvartersmark i stadsplan är förhållandena som regel sådana 

att fastighetsägarens befogenheter i här aktuella hänseenden inte bör be

gränsas. Det förekommer dock fall där markens naturförh[lllanden starkt 

inverkar på den stadsbild som avses med planen. Inom ett villaområde kan 

det sålunda vara synnerligen angeläget att skogen inte avverkas utan 

urskillning. Om ett byggnadskvarter i en plan läggs ut på en bergshöjd. kan 

det vara mycket olyckligt om bergshöjden sprängs ned före plangenomfö

randet. 

När det gäller förbuden i generalplaner motiveras de med att markens 

användning för bebyggelse eller trafikleder kan avsevärt försvåras genom 

schaktning eller fyllning. Genom avverkning av ett skogsbestånd kan mar

kens användning somt. ex. park förhindras under lång tid. 

Alla de synpunkter som nu har redovisats gör sig enligt min uppfattning 

gällande med oförminskad styrka även vid uppbyggnaden av ett nytt 

system. Regleringen i PBL bör alltså till att bötja med täcka de beskrivna 

situationerna. Dessutom finns det skäl att här anknyta till de möjligheter 

som plansystemet i PBL erbjuder kommunerna att i tidiga skeden av 

planeringsprocessen meddela bestämmelser som kan garantera att en viss 

framtida markanvändning fört. ex. bebyggelse inte försvåras. 

Särskilt betydelsefullt för kommunerna vid planeringen av nya bebyggel

seområden är att de redan på ett tidigt stadium får ett grepp över naturför

hållandena inom områden som skall bebyggas. Det bör framhållas att 

skogen inte bara har betydelse för ett bebyggelseområdes utseende utan 

även kan inverka på avrinnings- och grundvattenförhallanden, klimat. 

m. m. PBL bör därför ge kommunerna möjlighet att kontrollera sådana 

förändringar av skogen som kan rubba förutsättningarna för att åstadkom

ma en i vid bemärkelse god bebyggelsemiljö inom ett visst område. 

Om bebyggelsen är tänkt att ske i ett skogsparti. kan det vara förödande 

för den slutliga miljöutformningen. om skogen helt avverkas. I modern 

planering finns ju ofta en strävan att behålla träddungar och öppna natur

stråk i anslutning till eller mellan grupper av bebyggelse. Exakt vilka träd 

som får tas ned och vilka som bör stå kvar kan då inte avgöras förrän i ett 

sent skede i planläggningsprocessen. Intill dess måste handlingsfriheten i 

detta avseende kunna bevaras, dvs. det bör skapas möjlighet att hindra 

avverkning under planeringens gång. Om kommunen i sin översiktliga 

planering har kommit fram till att bebyggelsen bör läggas på öppen mark. 

finns det ett starkt samhällsintresse av att det inte planteras skog inom 

området. Detta bör alltså kunna hindras genom marklovsprövningen. 
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Aven fastighetsägaren bör vara betjänt av att skogsplantering kan hindras i 

tiJ i sadana fall. 

Niir planläggningen iir slutförd och bebyggelsen skall uppföras. är situa

tionen nf1got annorlunda. I förgrunden för det allmännas intresse står dit 

kanske inte längre önskemålet ao:t spara all vegetation inom planomr~ldet 

och att behålla markens höjdläge intakt överallt. I detta skede går det som 

regel alt mer nyanserat skilja ut olika delar av planen där kontrollhehovet 

iir mer eller mindre starkt. Det ligger i sakens natur att mark- och naturför

hiillandena mftste helt omgestalta·> i vissa delar av planen. I andra delar kan 

det vara desto mer angeläget att slå vakt om dessa förhållanden. Det kan 

gälla I. ex. inom parkmark och på lomtcr som är obebyggda vid tiden då 

planen antas. I vissa fall kan t. o. m. något enstaka träd på en bebyggd 

tomtplats utgöra ett karaktäristiskt och oersättligt inslag i närmiljön. 

Ytterligare en faktor bör beakt:.ts i sammanhanget. Inom bebyggelseom

råden med känsliga grundförhålbnden iir erfarenhetsmässigt vissa risker 

för sättningsskador förenade med även rätt måttlig schaktning och utfyll

nad. Det är angeläget att byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över sådana 

arbetsföretag och meddt::la föreskrirter om hur de får utföras. 

Också de bestämmelser som nu finns i 54 * 1 mom. sista stycket bygg

nadsstadgan och som syftar till att säkerhetsintressct skall tillgodoses i 

närheten av befästningar, llygplatser m. m. måste få en motsvarighet i 

PBL. Däremot anser jag det inte föreligga skäl att genom reglerna om 

marklov kunna påverka skogsavverkning och liknande inom friluftsområ

den. Jag hänvisar här till mitt tidigare principiella resonemang i den frågan 

(avsnitt 5.4.3). 

13 .2 .4 Mark/01·.1pliktens Ol1!ft1ttni11g 

Mittfiirslag: Inom områden med detaljplan skall marklov normalt krä

vas för schaktning eller fyllning;. som medför att höjdläget för en tomt 

eller mark för allmän plats ändras avsevärt. 

Kommunen skall i detaljplan kunna bestämma att trädfällning och 

skogsplantering inte rn.r företas utan marklov inom planomrädet. 

Kommunen skall genom omrhdesbestämmelser kunna besluta all det 

skall krävas marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogs

plantering inom områden som är avsedda for bebyggelse och i skydds

omrfrden intill försvarsanläggningar. llygplatser. kiirnreaktorcr och lik

nande. 

Av vad jag nu har anfört framgår att det kan finnas behov av många 

variationsmöjligheter och att det ofta går att fortlöpande precisera kon

trollbehovet under planeringens gång. Vissa åtgärder som kommunen i 

ursprungsliiget av en planeringsprocess kanske har ansett det nödvändigt 
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att hindra. t. ex. med stöd av omradcsbestämmelser. kan kanske släppas 

helt fria när detaljplanen är färdig. Omvänt kan kommunen i samband med 

detaljplaneläggningen behöva ta ett fastare grepp om faktorer som i det 

inledande planskedet har varit mindre intressanta från samhällets syn

punkt. t. ex. förskjutningar av höjdläget pa tomter. bevarande av träddung

ar eller enstaka träd m. m. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag följande uppbyggnad av syste

met. 

PB L hör i två h~inseenden ange de yttersta ramarna för regleringens 

räckvidd. För det första hör åtgärdstyperna anges. nämligen schaktning. 

fyllning, trädfällning och skogsplantering. För det andra bör i lagen anges 

inom vilka slag av områden som reglerna kan tillämpas. 

Den geografiska bestämningen i lagen bör lämpligen göras från några 

olika utgångspunkter. 

Den första bör ta sikte på det planmässiga intresset att syftet med en 

tilltänkt användning av marken för bebyggelseändamål inte skall motver

kas. I denna del bör PBL ge möjlighet att införa marklovsplikt inom 

områden som avses för bebyggelse. Beslutet att marklovsplikt skall gälla 

bör i detta fall meddelas genom områdesbestämmelscr. I denna form hör 

m:kså kunna beslutas materiellt hur marklovsprövningen skall ske. dvs. 

var och i vilken omfattning som olika åtgärder får eller inte får utföras. Jag 

återkommer till detta i specialmotiveringen (5 kap. 16 ~ ). 

Den andra utgångspunkten är att det enligt gällande rätt krävs byggnads

lov för schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom en tomt. om 

åtgärden medför att höjdläget för tomten eller för en del av den ändras 

avsevärt. Dagens krav på byggnadslov har givetvis ett nära samband med 

den materiella bestämmelsen i 53 ~ 2 mom. byggnadsstadgan att en be

byggd tomt skall beträffande lutning och höjdläge vara anordnad pf1 lämp

ligt sätt med hänsyn siir~kilt till lj11stillförseln samt till stads- eller land

skapsbilden. Tomtens lutning och höjdläge har naturligtvis ofta även stor 

betydelse i relationen grannar emellan. 

Dessa aspekter talar för att marklovsplikten enligt PBL bör vara generell 

i fråga om mer betydande schaktningar och fyllningar. åtminstone inom 

område med detaljplan. Marklovsplikten bör emellertid inte gälla bara 

tomtmark. Förändringar inom allmänna platser. t. ex. anordnande av en 

bullervall. kan vara väl så besvärandt:: för grannarna som förändringar pa 

en närliggande tomt. Jag föreslår därför en bestämmelse med innebörd att 

inom områden mt::d detaljplan skall krävas marklov för schaktning eller 

fyllning. som medför att höjdläget för en tomt eller mark för allmän plats 

iindras avsevärt. Eftersom det kan finnas detaljplaner där en prövning av 

detta slag helt skulle sakna betydelse. bör kommunen i planen kunna 

bestämma att marklovsplikt inte skall gälla inom planområdet ellt::r en del 

av detta. Som har framgatt av mitt anförande kan det i vissa fall finnas 

behov av att kontrollera även trädfällning och skogsplantering inom omr[i-
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de med detaljplan. Kommunerna bör därför genom en planbestämmelse 

kunna införa skyldighet att söka marklov för sådana åtgärder. 

Ytterligare en aspekt är att det speciella säkerhetsintresse som är anknu

tet till försvarsanliiggningar. flygplatser. kärnreaktorer och liknande an

läggningar bör kunna tillgodoses. I detta avseende bör lagen göra det 

möj\igl för knmmunema at\ införa skyldighet at\ söka mar.kkw inom den 

typ av områden som nu anges i 5·l ~ I mom. sista stycket byggnadsstadgan. 

Det finns enligt min mening skäl att kunna utvidga prövningen av mark

lovspliktiga åtgärder. så att ett skydds- eller säkerhetsområde kan garante

ras iiven omkring några andra typer av anläggningar än de som i dag är 

skyddade. Jag tänker främst på vindkraftvi;:rk - där det är angeläget att 

kunna hE1lla skogen borta - och på en del miljöfarliga anläggningar. där 

t. ex. schaktning och trädfällning kan ha menliga effekter. Aven när det 

gäller skydds- och säkerhetsområdena bör besluten meddelas genom om

rådeshestämmelser. Likaså bör kommunerna kunna genom områdesbe

stämmelser besluta vilka av de aktuella åtgärderna som får eller inte får 

utföras inom de angivna områdena. 

13.2.5 Priil'llingsgrunderna 

Mittfiirslag: Marklov får vägras om åtgiirden 

- strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser 

- motverkar syftet med skydd!;- eller säkerhetsområden 

- förhindrar eller försvårar områdets användning för bebyggelse eller 

som friluftsområde 
- medför störningar för omgivningen. 

I lagen bör - som framgått av vad jag redan har sagt - anges på vilka 

grunder som marklov skall få vägras. 

Till att börja med bör lov kunna vägras. om det finns en materiell 

bestämmelse i en detaljplan eller i områdesbestämmelser som ger stöd för 

en vägran. I lagtexten bör därför anges att marklov får vägras. om den 

ansökta åtg~trden skulle strida mot områdesbestämmelser eller en detalj

plan. Sä långt följer jag betänkandet. Utredningens förslag - med en 

prövning enbart mot bakgrund av materiella planbestämmelser - utgår 

från att kommunen i planer kan förutse alla tänkbara framtida situationer 

och att det alltså görs en mycket ingående detaljreglering i planerna av 

vilka åtgärder som bör tillåtas och vilka som bör vägras inom olika områ

den. 

Detta betraktelsesätt är enligt ro.in mening orealistiskt. Det måste finnas 

en möjlighet att också göra en bedömning från fall till fall i det enskilda 

ärendet om lov - en bedömning ~.om alltså inte behöver grundas på någon 

konkret bestämmelse i detaljplarn~n eller områdesbestämmclserna. Därför 

vill jag föreslå ytterligare en prövningsgrund som - efter mönster av 
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giillande ordning - gör det möjligt att viigra marklov. om åtgärden kan 

väsentligt försvåra områdets anviindning för det avsedda ändamålet. Ett 

exempel på detta kan vara att marklov till schaktning kan behöva vägras 

inom ett blivande bebyggclseomrftdc utan att det finns ett direkt förbud 

mot ~chaktning i områdesbestämmelserna. Förutsättningen iir dock givet

vis att kommunen har beslutat att marklovsplikt skall g;illa. 

En prövningsgrund bör ta direkt sikte på åtgärder inom skydds- och 

sLikerhetsområden i närheten av försvarsanläggningar och liknande. Slutli

gen föreslår jag en prövningsgrund som gör det möjligt att avslå åtgärder 

som medför störningar för omgivningen. Jag skall i specialmotiveringen 

(8 kap. 18 9) närmare beskriva hur de föreslagna prövningsgrunderna kan 

anviindas i olika sammanhang. 
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14 Byggnadsnämnd, byggnadsarbete och tillsyn m. m. 

Sammanfattning 

·.) Byggnadsnämndens obligatoriska uppgifter skall i princip omfatta en

bart prövning av frågor om by,5glov. rivningslov. marklov och förhands

besked. Detta ger kommunerna en större organisatorisk frihet på 

nämndnivå Is. 304) 

;: Byggnadsnämnden bör vara serviceinriktad genom att ge råd. upplysa 

om och förklara de regler som bygghcrrcn har att följa. Nämnden bör 

vidare tillämpa så enkla rutiner som möjligt med hänsyn till de olika 

byggprojektcns art (s. 306) 

Byggnadsnämnden skall till sitt biträde ha minst en person med arkitekt

utbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med 

den kompetens som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina 

uppgifter pä ett tillfredsställande sätt (s. 308) 

Bestämmelserna om byggnadsarbeten. tillsyn och kontroll i PBL skall 

vila på principen att byggherren har huvudansvaret för att bestämmel

serna iakttas, vilket förutsätt1:r en förbättrad kontroll av byggherren 

själv. Även i fortsättningen skall det ställas krav på att en ansvarig 

arbetsledare utses för sådana byggprojckt som inte är obetydliga (s. 310) 

Byggnadsnämnden skall kunna anpassa kontrollen av konstruktions

handlingar m. m. till projektets art och omfattning samt till byggherrens 

erfarenhet och kontroll (s. 315) 

'• Byggnadsnämnden skall kunn1 anpassa omfattningen av sina besikt

ningar till objektens storlek och svårighetsgrad samt till omfattningen 

och kvaliteten på byggherrens kontroll (s. 324). 

14.l Byggnadsnämnd 

Mitt fiirs/af.1: Byggnadsnämndens obligatoriska uppgifter skall i princip 

omfatta enbart prövning av frågor om bygglov, rivningslov, marklov 

och förhandsbesked. Detta ger kommunerna en större organisatorisk 

frihet på nämndnivå. 

Enligt nuvarande byggnadslag~.tiftning skall byggnadsniimnden öva in

seende över hur kommunens område bebyggs och bl. a. ta initiativ i frågor 

som rör planläggning. fastighetsbildning och byggnadsväsen. Nämnden är 

ett organ för specialreglerad förvaltning med uppgift att övervaka friimsl 

hyggnadslagstiftningens efterlevnad men ocksfi ett serviceorgan till all

miinhetens tjiinst. Fri\n att ha varit en i förhållande till övriga kommunala 

förvaltningar sj;dvsWndig fackmyndighet som haft myndighetsutövning 
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som sin viktigaste uppgift har hyggnadsnämndcn alltmer utvecklats till ett 

expertorgan. Nämnden skall samarheta med övriga kommunala förvalt

ningar och med andra myndigheter. Plan- och hyggnadsiirendena iir nume

ra ofta sii komplicerade att bedöma att det fordras en specialiserad sakkun

skap ptt många områden. Att samla all sakkunskap hos byggnadsniimndcn 

har ansetts orealistiskt. 

I utredningsförslaget har byggnadsniimndens ansvar koncentrerats till 

de tre omradena detaljplaneliiggning. tillsyn av byggnader under uppföran

de eller omvandling - liksom även hehyggelsemiljöns omvandling - samt 

bevakning av kultur- och miijövärden i den befintliga bchyggelsen. I försla

get bibehålls hyggnadsnämndens roll som organ för specialreglerad förvalt

ning med inriktningen att - förutom att vara myndighet - vara ett expert

organ. 

Utredningsförslaget innebär vidare att byggnadsnämndens uppgifter i 

samband med byggandet i stort sett skall stämma överens med dem som 

nämnden har i dag. Nämnden skall enligt utredningens förslag ägna sig 

främst åt 

- rådgivning och service 

- prövning av frågor om bygglov. rivningslov och marklov 

- kart- och mätningstjänster, t. ex. att tillhandahålla nybyggnadskartor 

och att utföra utstakning och lägeskontroll 

- tillsyn under produktionsskedet genom granskning av konstruktions

handlingar och besiktningar på byggplatsen 

- arkiv- och registerhållning. 

Remissinstanserna accepterar i stort utredningsförslagct siivitt avser 

uppgifter i samband med byggandet. Även jag kan i stort ansluta mig till 

detta. Byggnadsnämndens uppgifter inom byggandet blir emellertid i för

hållande till dagens ordning något förskjutna. Den utökade bygglovsplikten 

medför att nämnden för ta ställning till delvis nya typer av objekt och 

anläggningar. Som jag senare kommer att föreslå bör nämnden emellertid 

nu ges möjlighet att anpassa sin kontrollerande verksamhet med hänsyn till 

vad som är nödvändigt och praktiskt möjligt. 

Enligt min uppfattning bör man vidare ge kommunerna största möjliga 

frihet när det gäller att organisera arbetet mellan olika nämnder. Genom 

tillkomsten av lagen ( 1979: 408) om vissa lokala organ i kommunerna finns 

det nu möjligheter att på kommundelsnivå sammanföra uppgifter som 

ankommer pft olika nämnder. t. ex. byggnadsniimnd samt miljö- och häl

soskyddsnämnd. under förutsättning att uppgifterna har lokal anknytning. 

Under den forsöksverksamhet med lokala organ som har pågått i vissa 

kommuner har tanken väckts att kommunerna allmänt sett hör ges en 

större frihet att organisera sin nämndförvaltning än vad som nu är möjligt, 

också när det gäller den specialreglerade nämndförvaltningen på det cen

trala planet i kommunen. Efter samråd med chefen för civildepartementet 

har jag kommit fram till att byggnadsnämndens obligatoriska uppgifter 
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enligt PHL i princip enbart biir omfatta prövning av frågor om bygglov. 

rivningslov, marklov och förhandsbesked. Hur ansvaret för frågor som rör 

stads-. lamhkaps- och behyggdsemiljön i stort skall fördelas i den kommu

nala nämndorgani<;ationen bör det ankomma pa varje enskild kommun att 

~jälv fatta beslut om. 

Kart- och miirnings(iiinstcr m. m. 

De allra flesta kommuner har en enhet under byggnadsnämnden - stads

ingenjörskontor/mätningskontor - som handlägger ärenden som rör mät

ning. beräkning och kartframställning <MBK-vcrksamhct) inom i första 

hand kommunens tätorter. MBK-verksamheten tar sikte på en grundläg

gande dokumentation av landskapsinformation och kommunaltekniska an

läggningar. Inom kommuner som saknar egen mätningsorganisation utförs 

MBK-verksamheten i flertalet fall av det statliga lantmäteriet. 

I dag har 42 av landets större kommuner uppgiften att vara huvudman 

för fastighetsbildningen. Inom :12 av dessa kommuner finns också en 

kommunal fastighetsrcgistermyndighet. Myndighetsfunktionen regleras i 

lagen (1971: 133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastig

hetsregistermyndighet. Övriga författningar som reglerar mätning. beräk

ning och kartframställning är lantmäteriinstruktionen t 1974: 336. omtryckt 

1980: 753). mätningskungörelsen ( 1974: 339) och tillämpningsbestämmelser 

till kungörelsen (TF A, tekniska förklaringar och anvisningar). 

Några remissinstanser anser att det bör uttryckas klart i PBL att bygg

nadsnämnden har ett ansvar för kart- och mätningsuppgifterna. Jag delar 

inte den uppfattningen. Även på detta område bör det i princip ankomma 

pi\ va1::jc enskild kommun att bestämma vilket organ som skall ha huvudan

svaret. Några bestämmelser härom bör således inte tas in i PBL. 

Geoteknik- och gmnd\'{jffcnfrågw 

Några remissinstanser har påpekat att kunskaperna om de geotekniska 

förhållandena och grundvattenfrågorna i kommunen inte är samlade under 

något ansvarigt organ. De geotekniska frågorna, inklusive grundvattenför

hållandena. är av stor betydelse i framför allt kommunens tätorter. Det kan 

därför vara nödvändigt att ett enda organ har ansvaret att samla all doku

mentation om undermarksförhållandena i kommunen. I enlighet med vad 

jag nyss har förordat bör det emellertid ankomma på varje enskild kommun 

att avgöra denna fråga. 

14. I. I RådRi1•ning och sen'ice 

Mit1 förslag: Byggnadsnämnden bör vara serviceinriktad genom att ge 

råd. upplysa om och förklara de regler som byggherren har att följa. 

Nämnden hör vidare tillämpa så enkla rutiner som möjligt med hänsyn 

till de olika byggprojektens art. 
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En väl fungerande information om giillande regler för byggandet iir en 

viktig förutsiittning for att bestämmelserna följs i praktiken. En stor del av 

de brister och fel som uppstår i byggandet beror troligen p[1 att de som 

direkt har haft ansvaret för utförandet inte har haft tillriicklig kännedom 

om gällande bestämmelser. Det ~ir självklart myäet angeläget att risken 

för fel och briskr förebyggs i sil stor utstriickning som möjligt. inte minst 

med hänsyn till den som skall bruka den byggda miljön och till att rättelser 

i redan utförda arbeten som regel blir kostsamma och ofta ocksä innebär 

ett sämre slutresultat än om arbetena görs rätt från början. Byggnadsnämn

den biir - vilket sker i de flesta fall redan i dag - i varje ärende göra en 

avvägning av omfattningen av den granskning som bör ske för att minimera 

risken för fel och brister. Avvägningen bör göras så att krav inte ställs pf1 

ritningar eller andra handlingar i större omfattning än vad som behövs med 

hänsyn till ärendets art. 

Information och service till dem som skall bygga bör också ses mot 

bakgrund av den kritik som riktas mot lokala och centrala myndigheter för 

byråkrati och "byggkrångd". Byggandet bedrivs av många människor i 

samhället. Till de yrkesverksamma i byggbranschen. vilka svarar för mer

parten av byggandet. meddelas information i olika sakfrågor, procedurer 

m. m. av centrala organ genom relativt väl etablerade informationskanaler. 

Många människor kommer emellertid endast någon gång i sitt liv i kontakt 

med byggnormsystemet och byggmyndigheterna. t. ex. i samband med att 

de vill utföra någon begränsad byggnadsåtgärd på sin villafastighet eller sitt 

fritidshus. Åtgärden kanske dock överskrider den gräns där de samhälleli

ga intressena blir så starka att bygglovsprövning anses nödvändig. Det är 

väsentligt att byggnadsnämnden vid sin myndighetsutövning tar särskild 

hänsyn till att den byggande många gånger har bristande erfarenhet av hur 

hyggnadsärenden prövas och av byggbestämmclsesystemet. Enligt min 

mening bör en av byggnadsnämndens viktigaste uppgifter vara att fungera 

som ett serviceorgan för denna kategori bygglovssökande. Nämnden bör 

ge råd samt upplysa om och förklara de regler som den byggande måste 

följa. Dessutom bör byggnadsnämnden tillämpa sådana administrativa ru

tiner och ha en sådan personalbemanning som gynnar en snabb och enkel 

behandling av detta slag av ärenden. 

Byggnadsnämndens information och rådgivning till allmänheten hör 

dock inte gå så långt att den kan jämställas med projektering eller att 

nämnden upprättar färdiga tekniska förslag. En så långt gående hjälp är 

knappast förenlig med byggnadsnämndens ställning som opartisk myndig

het och kan även - om det vill sig illa - ställa byggnadsnämnden i en 

besvärlig ansvarssituation. 
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/./.1.2 BYRRnadsniimndl'n.1 personal 

Afitt.fi"irsllli.:: Byggnadsnämnden skall till sitt hitriidc ha minst en persern 

med arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den timfatt

ning och med den kompetens som hehövs för att nämnden skall kunna 

fullgöra sina uppgifter pii ett tillfredsställande sätt. 

I 4 ~ byggnad-.stadgan ställs krav på att hyggnadsnämnden skall ha 

tillgång till personal i den omfaltning som hchövs för att nämnden skall 

kunna fullgöra sina uppgifter på ~It behörigt sätt. Krav pil att nämnden sä 

vitt möjligt skall ha en stadsarkitekt - med viss uthildning och erfarenhet 

- gäller för kommuner som har en planliiggnings- och hyggnadsverksam

het av större omfattning eller som har en bebyggelse av den art ~om kriiver 

sådan kompetens vid bedömning•~n av byggnadsärenden. I samma paragraf 

ställs även krav på att byggnad~;nämnden - under samma betingelser -

skall ha en person med särskild utbildning och praktisk e1i"arenhet i kon

struktionsfrågor - en hyggnad:;inspektör. Bestämmelser med krav på 

kompetens för per~onal som har hand om kommunens mätnings- och 

i<artläggningsverksamhet finns i 13 * mätningskungörclsen ( J 974: 339). 

Utredningen har i 14 kap. 5 *föreslagit en skärpning av gällande bestäm

melser om krav på stadsarkitekt och byggnadsinspektör genom att kraven 

ovillkorligt skall gtilla för alla kommuner i landet. Motivet är att kommu

nerna genom PBL kommer att ff1 utvidgade beslutsbefogenheter. vilket i 

sin tur medför ökade krav pä hn:gnadsniimndernas kompetens. 

Remisskritiken över utredning.ens förslag är splittrad. Beho\'et av sär

skild kompetens hos byggnadsni.imndens tjänstemän betonas av flera re

missinstanser. Några för även fram ytterligare krav på särskild kompetens. 

Liknande krav på personalen hos länsstyrelsen framförs också. Från fram

för allt kommunalt håll riktas å andra sidan kritik mot förslaget att särskilt 

lagstifta om två yrkeskategorier. Tjänstebenämningar och tjänsteinnehåll 

för de kommunala befattningshavarna bör ses som en förhandlingsfråga, 

menar kommunförhundet, som uppfattar förslaget som ett intrång i för

hand! ingsfri heten. 

För egen del anser jag att byggnadsnämnden bör ha tillgång till personal 

med sådan kompetens m:h utbildning att den kan verka for att byggandet 

sker enligt de kvalitetskrav som samhället ställer upp och enligt de lokala 

värderingar som finns på orten. 

Det är självfallet nödvändigt att byggnadsnämndens personal har sär

skild sakkunskap om de frågor för vilka nämnden har ett fortlöpande 

ansvar. Förutom sakkunskap om plan- och byggnadslagstiftningen över 

huvud taget fordrar nämndens ur.pgiftcr att det finns kompetens i fråga om 

t. ex. hyggnadsgestaltning och byggnadsfunktinn samt bygg- och installa

tionsteknik. Nämnden bör givetvis även ha tillgång till personal som har en 
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god orientering i arkitekturhistoria och mer ingiiendc kunskaper b[ide 

stilmiissigt och i tekniskt avseende orri de byggnader som mäste byggas om 

för att fylla dagens funktionskrav. Kunskap mäste ocks{1 finnas så att 

fdtgllr som angår arbetsmiljön för olika grupper och handikappades likviir

diga möjligheter i samhället kan bevakas. 

Ett ytterligare skäl att kräva stort fackkunnande är önskemålet att nämn

dens verksamhet inriktas mer på förebyggande information och rådgivning 

iin på övervakning. 

Sam rådsförfarande. information om den fysiska miljöns förändringar 

och om skydd av viirdefull bebyggelse stiiller liksom i dag krav på förmäga 

att förmedla information på ett sätt som gör att den blir tillgänglig för 

lekmannen. 

Den pagående utvecklingen mot mer funktionsinriktade byggnormer. i 

stället för normer som beskriver vissa tekniska lösningar, innebär också att 

kraven ökar på byggnads- och vvs-inspektörernas förmåga att ta ställning i 

komplicerade tekniska frågor och på att de har tillräcklig teknisk kompe

tens. I kompetensen bör ocksil ingå kunskaper om principerna för hur de 

regelsystem som styr byggandet är uppbyggda men också reglernas bak

grund och tolkningsmöjligheter så att personalen som företrädare för bygg

nadsnämnden eller som förmedlare mellan den och brukare kan förklara 

normer och regler. 

Nämndens tjänstemän måste kunna anlägga en sådan helhetssyn att 

olika slags krav av bl. a. funktionell, social, teknisk och ekonomisk art 

tillgodoses. Samtidigt skall de se till att byggnader m. m. får en estetiskt 

tilltalande utformning. En sådan helhetssyn måste bl. a. prägla arbetet med 

att ta hand om och förnya det byggnadsbestånd vi har. 

Jag anser det sålunda angeläget att det ställs krav på s~irskild teknisk 

kompetens hos de personer <lt vilka byggnadsnämnden anförtror ärende

handläggning m. m. Inte annat än i ett avseende är jag dock beredd att följa 

utredningens förslag att det i PBL skall finnas bestämmelser med krav på 

tjänstemän med viss utbildning. De befogenheter och det ansvar som nu 

läggs pt1 kommunerna motiverar enligt min mening att det i lagen före

skrivs att byggnadsnämnden skall ha tillgång till minst en person med 

arkitektutbildning. Häri ligger en avvikelse från lagrådsremissen. som inte 

innehöll något förslag om detta. I enlighet med vad jag tidigare har förordat 

i M1ga om bl. a. organisationen av nämndförvaltningen i kommunerna bör 

det i övrigt ankomma pä varje kommun att bestiimma vilken personal som 

skall anställas. Jag anser att det är tillräckligt med en allmän föreskrift om 

att byggnadsnämnden skall ha tillgång till personal i den omfattning och 

med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna 

fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Det ligger i kommunens 

eget intresse att hålla en hög standard i detta avseende. 

Byggnadsnämnden kan få hjälp med att fullgöra sina uppgifter på i 

princip tre olika siitt. nämligen genom att ha anställd personal i eget kansli. 
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genom att anlita personal från någon annan förvaltning inom kommunen 

eller genom att anlita personal utanför kommunförvaltningen. t. ex. kon

sulter. Jag bortser hiir från den service kommunen skall kunna påräkna 

från statliga myndigheter. främq länsstyrelsen. Det bör stå den enskilda 

kommunen fritt att sjiilv viilja Limplig form för att skaffa tillräckliga re

surser för byggnadsnämndens arbete. Med externt anlitad personal m[1~tc 

givetvis frågan om jäv särskilt uppmiirksammas. 

14.2 Byggnadsarbcten. tillsyn och kontroll 

Mitt förslat::: Bestämmelser ombyggnadsarbeten. tillsyn och kontroll i 

PBL skall vila på principen att byggherren har huvudansvaret för att 

bestämmelserna iakttas. vilket förutsätter en förbättrad kontroll av 

byggherren själv. Även i fortsättningen skall det ställas krav på att en 

ansvarig arbetsledare utses för sådana byggprojekt som inte är obetyd

liga. 

Husbyggande skiljer sig i många avseenden från andra verksamheter, 

bl. a. genom att så många parter är engagerade i projekteringen och pro

duktionen av de större objekten. Parternas inbördes relationer och an

svarsförhållanden är komplicernde och inte alltid klarlagda från början. 

Det finns därför behov av en välutvecklad kvalitetsstyrning och kontroll. 

Sedan lång tid har det också inom byggandet funnits olika former av 

kontrollregler. Flera omständigheter, bl. a. rapporter om ökade byggska

dor och om hus med dålig funktion i olika avseenden, tyder doå på att 

kvalitetsstyrningen och kontrollen i byggandet inte alltid fungerar tillfn:ds

ställande. 

14 .2. I Olika former m· kontroll och godkiinnande i dag 

Enligt hyggnadsstadgan sker kontroll av byggnadsarbeten i samband 

med byggnadslovsprövningen i form av granskning av ritningar. beskriv

ningar och övriga handlingar. Konstruktionshandlingar granskas och fast

ställs ofta efter det formella beslutet om bygglov och då av tjänstemän hos 

byggnadsnämnden. Kontroll på byggplatsen sker dels genom den ansvari

ge arbetsledarens fortlöpande ledning och tillsyn av arbetena, dels genom 

vissa funktionsprovningar, t. ex. :iv skorstensfejare. och dels genom bygg

nadsnämndens tillsyn vid besiktningar och stickprovsvisa besök. Nämn

dens prövning och den ansvarige arbetsledarens tillsyn kan förenklas i 
vissa fall genom att material. konstruktioner eller system i husen har 

typgodkänts av statens planverk. Vissa material och konstruktioner, fram

för allt de typgodkända. kontrolleras redan i samband med tillverkningen 

på fabriken (tillverkningskontroll). vilket minskar behovet av kontroll på 

hyggnadsplatscn. 
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För olika delar clla anordningar i byggnader eller pf1 tomter finns 

dessutom krav på en särskild kontroll som främst tar sikte pii säkerhetsas

pekter. Det gäller t. ex. frf1ga om hissar. oljecisterner och maskindrivna 

portar. 

För byggnadsarbeten som helt eller delvis finansieras med statliga bo

stadslån skall kommunens organ för låneförmedling kontrollera att arhe

tena utförs enligt de handlingar som ligger till grund for liinebeslutet. 

Förmcdlingsorganets kontroll samordnas i manga kommuner med hygg

nadsnämndens tillsyn enligt byggnadsstadgan. Linsbostadsniimnden. som 

prövar frågor om bostadslån. kan också föreskriva fortlöpande kontroll i 

fråga om gruppbyggda småhus och större 11erbostadshusprojekt. Även 

länsbostadsnämnden får utöva kontroll och besiktning. 

Byggherren låter ofta utföra kontroll av byggnadsarhetena, när han själv 

inte samtidigt är producent. Denna kontroll regleras oftast genom avtal 

mellan byggherren och entreprenörerna eller leverantörerna. När en entre

prenör har slutfört de arbeten som har avtalats. slutregleras byggherrens 

och entreprenörens avtalsförhållande preliminärt genom en slutbesiktning 

av en särskilt utsedd besiktningsman. Vid garantitidens utgång sker en 

garantibesiktning. 

De redovisade formerna av godkännande och kontroll förekommer ofta 

jämsides med varandra och skall fylla olika uppgifter och tillgodose olika 

parters intressen, även om kontrollen rent tekniskt i stora stycken kan 

avse samma arbetsmoment och funktioner. 

Kontrollverksamhet kan under vissa förutsättningar hänföras till myn

dighetsutövning i skadeståndslagens mening. Om skador orsakas genom 

fel eller försummelse av byggnadsnämnden eller dess tjänstemän. kan 

således kommunen komma att bli ersättningsskyldig. 

I syfte att ytterligare klargöra min inställning i ansvarsfrägan vill jag 

återge vad lagrådet uttalar därom. Lagrådet anför (yttrandets. 19): 

Det bör för undvikande av missförstånd göras klart att det skadestånds
rättsliga ansvaret vid byggande inte regleras i PBL. Lagrådet utgår från att 
departementschefens uttalanden om ansvarsfördelningen mellan byggher
re och byggnadsnämnd inte innebär något ställningstagande i fråga om vem 
som har det skadeståndsrättsliga ansvaret för fel eller försummelse i sam
band med byggande. Det ansvar som PBL ålägger byggherre och bygg
nadsnämnd är ansvaret gentemot det allmänna för att byggnadsarbeten blir 
riktigt utförda och kontrollerade. Innebörden av detta ansvar bestäms av 
PBL:s regler om kvalitet och kontroll och av lagens bestämmelser om 
påföljder och ingripanden i händelse reglerna åsidosätts. Längre sträcker 
sig inte ansvarsregleringen i PBL. En annan sak är att denna reglering kan 
jämte en mängd andra förhållanden få betydelse när fråga uppkommer om 
skadeståndsskyldighct för oriktigt byggande. set. ex. NJA 1984 s. 340. 

Jag kan alltså helt ansluta mig till detta uttalande. 

De ekonomiska ansvarsförhållandena mellan uppdragsgivare. köpare, 
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projektörer. materialkverantön;r och entreprenörer regleras i allmiinhet 

genom bestiimmelser i avtal mellan parterna. Bestämmdserna ansluter 

ofta till normalbestämmelser som utarbetats branschvis. För statligt bel{i

nade grupphus gäller normalkontrakt och norrnalhestämrnelser. Det finns i 

dag en rad olika ansvars- (iCh sanktionsn:gler i byggandet. vilket ibland har 

hidragit till oklarheter och mis~Jörstånd om olika parters ansvar i hygg

proccssen. 

14.:!..2 By!{gtwd.rnrhi·ten. tillsyn och kontroll i PBL 

Vilka pn~stationer bör byggherren och allmänheten ha rätt att förvänta 

sig av byggnadsnämnden i byggandet och vilket ansvar bör niimnden ha för 

sina åtgärder och beslut'.' Dessa frågor berörs av många remissinstanser. 

som stryker under att det nuvarande oklara ansvarslägct för byggnads

nämnden inte bör få bestå i en ny lag. Aven hyggherrens och den ansvarige 

arbetsledarens ansvar bör klargöras bättre. anser remissinstanserna. 

Det är som jag tidigare framhöll angeläget. niirmast en självklarhet. att 

byggnader som uppförs eller byggs om utförs med god kvalitet och verkli

gen har de funktioner som kriivs i giillande hestämmel~er. Vid husbyg

gande skall väl utprovade material och produkter användas i ändamålsenli

ga kombinationer sil att byggnaderna. niir de tas i anspråk av brukarna. har 

alla de funktioner som föreskrivs. Varje byggnad skall dessutom vara 

utförd på ett sådant sätt att den med en rimlig och förutsebar insats i form 

av drift och skötsel i hruksskedd fyller sina funktioner under en lång tid. 

En sådan grundläggande syn på byggnaders kvalitet är motiverad utifrån 

si'tväl samhällets anspråk på en god resurshush[dlning som varje enskild 

brukares berättigade krav att få ta i anspråk en byggnad som fungerar väl 

redan från början. 

Under de senaste åren har dei: från samhällets sida ställts ökade krav i 

fråga om energihushiillning. inomhusklimat och material. Dessutom har 

noggrannare och mer preciserade beräknings- och provningsregler introdu

cerats. vilket har gett möjlighet till ett bättre utnyttjande av byggnadsma

terialen. Utvecklingen mot ett mer ekonomiskt material- och markutnytt

jande har starkt påskyndats av kostnadsutvecklingen i övrigt inom byggan

det. Detta har även inneburit att anspråken ökat på teknisk kunskap. 

samordningsinsatser, kvalitetsstyrning och kontroll. Denna tendens kom

mer enligt min uppfattning att bli ännu mer påtaglig i framtiden. Erfarenhe

terna från de senaste decenniernas byggande tyder dessutom på att en 

ökad kvalitetsstyrning är nödvändig i byggandet. Detta är bl. a. en konse

kvens av övergången fdm ett hantverksmässigt till ett mera industrialiserat 

byggande. 

Ansvaret för att en byggnad produceras på ett sådant sätt att den får 

goda kvaliteter bör enligt min uppfattning i första hand vila på den som för 

egen räkning utför eller låter utföra arbeten som regleras i PBL. byggher

ren. I detta huvudansvar bör ingå att viilja projektörer och byggprodu-
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center -.om har tillräckliga medel för att ilstadkomnrn de önskade kvalite

terna och iiven att kontrollera att kvaliteterna verkligen uppnås. Den 

likade samordning. kvalitetsstyrning rn:h kontroll inom byggandet som jag 

anser nödvändig bör tillgodoses genom att byggherrar. projektörer och 

producenter effektiviserar och iivcn ökar sina insaher och sina egna kon

troller i dessa avseenden. Det bör vara ett gemensamt ansvar för bygg

branschen att utveckla metoder med vilkas hjiilp ett byggande med jämn 

rn:h hög kvalitet kan åstadkommas och att verka för att metoderna också 

används. Det iir däremot inte rimligt att samhiillct - byggnadsnämnderna 

- generellt sett skall behöva öka kontrollen. 

Byggnadsnämndens huvuduppgift i samband med bygglovsprövningen 

bör vara att se till att vissa grundläggande förutsättningar för ett projekt är 

uppfyllda. Det bör i princip därefter vara tillfyllest att byggnadsnämnden 

gör en rationell men begränsad kontroll av att byggherren har tagit sitt 

ansvar. Sedan byggnaden har färdigställts bör dock nämnden kontrollera 

att byggnaden har nödvändiga funktioner då den skall tas i bruk och att det 

iiven finns förutsättningar för att funktionerna skall kunna hibehallas under 

byggnadens uppskattade brukstid. 

En sådan syn. att ett klart och uttalat huvudansvar ligger på byggherrcn 

och att de byggande parterna förut~ätts förbättra sina kontroller, bör styra 

utformningen av bl. a. reglerna om byggnadsarbeten. tillsyn och kontroll i 

PBL. 

Byggnadsarhctcnas utfiirande 

Ansvaret för hyggherren att följa gällande bestämmelser i PBL och att 

bygga pit ett riktigt sätt bör alltså läggas fast i lagen. Utredningen har 

före~lagit att detta skall ske genom en föreskrift om att arbetena skall 

utföras enligt gällande bestämmelser och enligt de föreskrifter i övrigt som 

hyggnadsniimndcn beslutar I 14 kap. 6 ~). 

Flera remissinstanser har invändningar mot den senare satsen i detta 

förslag. Jag delar denna kritik. Uttrycket "de föreskrifter i övrigt som 

byggnadsnämnden beslutar" antyder ett regelmässigt ansvar för byggnads

niimnden att meddela föreskrifter för det enskilda byggnadsobjektet eller 

att utfärda lokala bestämmelser. 

Ansvaret för byggherren bör i ~tället utformas så att han åläggs att 

genomföra arbeten som avser uppförande. ombyggnad. tillbyggnad eller 

rivning av byggnader och anläggningar samt markarbeten enligt bestäm

melserna i PBL och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med 

stöd av dessa bestiimmelser. I lagrådsremissen {s. 247) använde jag en 

något för vidstriickt formulering i detta sammanhang. vilket har påtalats av 

lagrådet !yttrandet s. lOOl. I det nu valda uttryckssättet innefattas en 

skyldighet att följa de ritningar m. m. som har fastställts i samband med 

prövningen av frågan om lov. Detta ligger nämligen i "beslut som har 

meddelats med stöd av dessa bestämmelser". Formuleringen innebär 
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dessutom att material och arbehmctoder som nyttjas i arhetena skall vara 

ändamalsenliga och betryggande. I ansvaret att se till att arbetena följer 

giillande hestämmclser ingår oc:<sft vid alht projekt av icke obetydlig om

fa11ning att siirskilda detaljhandlingar upprättas. såsom arbets- eller kon

struktionsritningar. vilka anger hur arhetet skall utföras på platsen. Med 

hyggnadsarbete avses inte enbart byggnadstekniska åtgärder utan även 

installationsarhcten och markarbeten som har ett direkt samband med 

byggandet - t. ex. ätgiirder i marken som kan ingripa i grundvattenförhäl

landena sasom spontning. packr..ing, palning och andra liknande arbeten. 

Prövningen av att en arbetsmetod är så utformad att den inte föror~akar 

skada eller obehag för arbetstagare. närboende. förbipasserande m. fl. kan 

ofta inte göras i förväg av byggnadsnämnden. Sådana metoder kan nämli

gen bestämmas först i ett sent skede när entreprenörer har utsetts. I 60 ~ 

andra och tredje styckena byggnadsstadgan finns bestiimmelser om vad 

som skall iakttas i detta avseende. Bestämmelserna samverkar i viss mån 

med arbetsmiljölagen ( 1977: 1160). Utredningen har föreslagit mer generel

la bestämmelser men med samma inriktning som de nu gällande. 

Jag delar utredningens uppfattning att det i PBL - liksom i dag - bör 

finnas bestämmelser som anger hur arbeten skall utföras på byggnadsplat

sen. Huvudansvaret för att arbt:tcna planeras och utförs enligt dessa be

stiimmdscr bör vila på byggherren. som bör anlita projektörer och entre

prenörer med tillräcklig kompekns och erforderliga resurser samt kunniga 

arbetsledare. Den ansvarige arbetsledaren hör liksom i dag ha ett ansvar 

för genomförandet på byggnadsplatsen. men han skall därvid som regel 

kunna förlita sig på att de konstruktionshandlingar m. m. som byggherren 

tillhandahåller är riktiga. Jag återkommer senare till ansvarige arbetsleda

rens uppgifter och ansvar. Byggnadsnämnden bör inte ha någon skyldighet 

att i förväg pröva eller vid besiktning godkänna arbetena från säkerhets

synpunkt men bör givetvis ha en allmän överblick över arbetsplatsen och 

arbetena. påpeka eller beivra uppenbara riskmoment och stödja den ansva

rige arbetsledaren. 

Hyg1-:hetTt'11s komroll och a11.1Tari1-: arherslt'dare 

I hyggnadslagstiftningens kontrollsystt:m har den ansvarige arbetsle

daren en viktig roll. Han skall ha s~irskild kompetens för de arbeten han 

leder. Han iir dessutom ålagd ett ansvar för att de handlingar och bestiim

melser som gäller för de aktuella arbetena följs. Flera ansvariga arbetsle

dare kan finnas på en och samm:i arbetsplats. var och en med sitt kompe

tens- och ansvarsomrfrde. Den ansvarige arbetsledaren är byggnadsnämn

dens kontaktman pä byggnadsplatsen. Han är skyldig att svara för att 

nämnden aviseras om lämpliga tillfällen för besiktning och att delta vid 

nämndens besiktningar. Bestämmelser om detta finns i 61 ~ byggnadsstad

gan. Utredningen har föreslagit att dessa bestämmelser i huvudsak förs 

över till PBL. 
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Jag har tidigare pekat på hehovet av ökad kvalitctsslyrning och kontroll 

inom byggandet m:h föreslagit att ansvaret för att dessa mer målmedvetna 

insaher kommer till stånd främst måste ligga hos de byggande parterna -

hyggherrarna. projektörerna och producenterna av hyggprodukter och 

byggnader. Den kvalitetsstyrning och kontroll som bygghcrren bedriver pt1 

byggrlatsen i samband med att en byggnad uppför~ har diirvid en stor 

hetydelse. Det är mest rationellt att de kontrollresurser som behövs främst 

siitts in i det skede och diir den mest ändamålsenliga piivcrkan och de mer 

omedelbara resultaten kan uppnås. dvs. en förebyggande kontroll. Detta 

sket bäst genom en förbältad kontroll på byggnadsplatscn. Det förutsätter 

goda kunskaper hos de personer som leder och utför arbetena på platsen. 

Dessa bör stödjas såväl med utbildning som med en systematisk erfaren

hctsåterföring. 

l likhet med de flesta remissinstanserna anser jag att det även enligt PBL 

bör ställas krav på att det skall finnas en ansvarig arbetsledare vid arbeten 

av någon omfattning. Arhetsledarens uppgift bör vara att leda arbetena och 

låta genomföra kontrollen på byggplatsen så att ritningar. kontrollplaner 

och övriga handlingar för hyggnadsprojektet följs samt att arbetena i övrigt 

hlir utförda enligt en god byggnads- eller installationsteknik. Han skall 

även göra beslutade anmälningar till byggnadsnämnden och delta i nämn

dens besök och besiktningar på byggnadsplatscn. 

Ingen remissinstans har gett något förslag till en annan ordning som 

fyller de nu angivna kraven. Några remissinstanser har föreslagit att den 

ansvarige arbetsledaren skall ersättas med "ansvarigt företag" eller lik

nande. Jag kan inte finna att en sådan ordning skulle leda till färre ansvars

probkm eller en bättre förebyggande kontroll. Jag är dock medveten om 

att den ansvarige arhetsledarens ställning många gånger kan vara konflikt

fylld och oklar och att den i vissa avseenden bör preciseras och stärkas. 

Jag återkommer i specialmotiveringen till hur kontrollen närmare bör 

utformas. 

14 .2 .3 Byggnadsnämndens grnnskning m· ritninf!ar och cfrriga handlingar 

Mitt förslag: Byggnadsnämnden skall kunna anpassa kontrollen av 

konstruktionshandlingar m. m. till projektets art och omfattning samt 

till byggherrens erfarenhet och kontroll. 

Vad jag har föreslagit om byggnadsnämndens granskningsskyldighet i 

lagr[1dsremissen (s. 249-251. 570-573. 599. 601 och 605-614) har i flera 

avseenden ifrågasatts av lagrådet (yttrandet s. 18 m. Lagrade! är av den 

uppfattningen att bestämmelserna om hyggnadsnämndens gransknings

skyldighet inte utan omarbetning bör föreläggas riksdagen. Jag är inte 

heredd att frångå huvuddragen i mitt förslag, som i sin uppbyggnad kan 
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siigas stiimma överens med den ordning som i praktiken redan används. 

Jag tiinker dt1 främst pt1 granskningens uppdelning i tvti skeden. Förslaget 

bör dock jämkas pii en del punkter. Även vissa förtydlig;tnden av och 

tilliigg till lagtexten anser jag befogade. Allt detta gör all vad jag anför i det 

följande blir utförligt och delvis upplagt på ett annat sätt än i lagrådsremis

sen. 

Den av mig föreslagna ordningen syftar alltsf1 till att skapa klarare regler 

än dagens i frt1ga om vad bygghcrren har att iaktta och vad byggnadsnämn

den skall kontrollera. Vad som i praktiken verkligen kontrolleras måste 

f. n. beaktas som oklart. något som också remissutfallet ger belägg för. 

Formellt sett är byggnadsnämnden enligt byggnadsstadgan i princip skyl

dig att ta ställning till de förslag den byggnadslovssökande lägger fram i 

form av ritningar, konstruktionsbeskrivningar och andra handlingar. 

Nämnden skall antingen godkänna eller underkänna förslagen. Ett godkiin

nande sker vanligen i den formen att nämnden. antingen när den beslutar 

om byggnadslov eller därefter under pågående arbete. förser handlingarna 

med påskrift om fastställande. Nämnden meddelar också de föreskrifter 

som behövs om arbetets utförande. Tillsyn över att arbetena utförs enligt 

de fastställda handlingarna och de givna föreskrifterna sker vid besiktning

ar som nämnden kan företa. I vissa fall är besiktning obligatorisk. Bl. a. 

skall inom stadsplan. om inte s.irskilda förhållanden föranleder annat, en 

byggnad besiktas såväl vid bestämda tillfällen under uppförandet som vid 

arbetets avslutande, s. k. slutbesiktning. 

I praktiken prövas emellertid. som jag nyss nämnde. redan i dag ansök

ningar om byggnadslov ofta i fkra skeden, varvid prövningen i det första 

skedet kan vara tämligen begr~msad. Utmärkande för dagens ordning är 

vidare att i ett senare skede av ärendet - sedan byggnadslov har lämnats -

en mängd detaljritningar och andra handlingar ges in till nämnden och 

rutinmässigt fastställs av denm;. utan att någon egentlig granskning sker. 

beroende på bristande tid eller begriinsade resurser. Granskningen sker 

därvid närmast i form av stickprov. Uppenbart är att byggherren och 

entreprenören tillsammans många gånger förfogar över väl si\ god sakkun

skap som nämnden i t. ex. byggnadstekniska detaljfrågor. Ett prohlem i 

sammanhanget är alltså vilken verkan som mot denna bakgrund bör tillmii

tas byggnadsnämndens fastställande av handlingar. om det senare visar sig 

att hyggnaden inte uppfyller alla krav i lagstiftningen. En omständighet av 

siirskild betydelse är därvid om det ~ir nämnden eller hyggherren som 

faktiskt ligi;er närmast till för alt kontrollera om ett visst krav är uppfyllt 

eller inte. I vissa avseenden är nämndens kontrollmöjligheter vanligtvis 

större - t. ex. beträffande grundförhållandena - medan byggherren i 

praktiken har lättare att genom den dagliga kontrollen på arbetsplatsen se 

till att det byggnadstekniska utförandet blir fullgott. 

Jag har nu beskrivit några av de svårigheter som iir förknippade med 

dagens system oc:h som har vållat problem i rättstillämpningen. För att 
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ytterligare belysa dessa problem vill jag iitergc delar av domskälen i tre 

domar som högsta domstolen nyligen har meddelat i mål om skadestånds

talan mot kommuner på grund av fel och försummelse vid byggnadsniimn

dens myndighctsutövning. lalla tre målen rörde det sig om hrister på grund 

av dåliga mark- och grundförhållanden. Utgången i målen blev något olika 

- kommunen alades skadeståndsskyldighet i två fall men inte i det tredje 

- men gemensamt i alla domarna är följande principiella resonemang 

(NJA 1984 s. 340): 

Kontrollen av mark- och grundförhällandena har med tiden kommit att 
tillmätas allt större betydelse; den far särskild vikt genom att dålig grund
läggning kan leda till förödande skador pä en byggnad. vilka dessutom kan 
vara svåra att komma till rälta med sedan väl byggnadsarbetet är avslutat. 
Vid prövning av ansökningar om byggnadslov och vid senare tillsyn av 
byggnadsarbetet - liksom för övrigt redan i samband med planering - har 
man från byggnadsnämndens sida att speciellt uppmärksamma de angivna 
förhållandena. 

Man måste emellertid se realistiskt på nämndens möjligheter att ingripa 
mot skaderisker av olika slag. Dess resurser är begränsade. och vilka av 
dess mångskiftande uppgifter som bör ha företräde har framstätt som i viss 
mån tveksamt. Här får också beaktas att avsikten med skadeståndsansva
ret vid bristande byggnadskontroll inte kan vara att man på kommunen 
skall överflytta den skyldighet att se till att arbetet utförs med omdöme och 
sakkunskap som enligt byggnadsförfattningarna åvilar den byggande. Det 
är byggherren som - tillsammans med bl. a. ansvarige arbetsledaren. när 
en särskild arbetsledare utses - i första hand svarar för att arbetet utförs 
på ett fackmässigt sätt. som inte kan ge upphov till skador på byggnaden 
ens på sikt. Naturligtvis har även senare ägare av fastigheten ett ansvar för 
tillsyn och underhåll av denna. Liksom vid vanlig vållandebedömning 
måste det få betydelse för kommunens ansvar. om man hos byggnads
nämnden s[1lunda med fog kan räkna med att någon annan med större 
möjlighet att påverka förhiillandena vidtar åtgärder mot skaderisker. 

Med hänsyn till det anförda bör ett skadeständsansvar för fel eller 
försummelse från byggnadsnämndens sida i sammanhang varom nu iir 
fråga bli aktuellt främst i sådana avseenden där man hos kommunen. till 
följd av sin speciella kännedom om förhållandena på platsen eller sina 
speciella resurser. har klart bättre möjlighet än den byggande att inse 
skaderiskerna och bedöma vilka lltgärdcr som lämpligen bör vidtas. Detta 
får betydelse just när det gäller skador på grund av markens beskaffenhet. 
bl. a. eftersom byggnadsnämndens personal ofta kan bättre överskåda 
förhållandena i stort på grundval av tillgängligt material eller de erfarenhe
ter som man vunnit under tidigare verksamhet. Viss hänsyn får också tas 
till den byggandes kvalifikationer: utförs arbetet av ett välrenommerat 
hyggnadsföretag. behöver nämnden inte på samma sätt som annars räkna 
med att förbiseenden och misstag kan förekomma. 

Helt kan emellertid inte byggnadsnämnden lita ens på den kompetens 
som finns hos erfarna byggherrar eller entreprenörer. Bl. a. n~ir ett bygge 
hr förbundet med p(1tagliga risker för framtida s~ittningsskador av betydcl· 
se, får nämnden anses skyldig att se till att skadeförebyggande iltgärder blir 
vidtagna: man begärt. ex. att grundundersökning utförs innan byggnads\ov 
medJelas. eller man ger speciella föreskrifter angficndc byggnadens utfö-
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rande med tanke p[i riskerna i fråga. I sf1dana fall kan alltså en kommun 
inte frita sig från ansvar genom att hänvisa till att den byggande rimligen 
borde ha kunnat förhindra eventuella skador. 

Vad som närmare fordras i olika situationer för att kommunen skall 
åläggas skadeständsskyldighet får bedömas med hänsyn till omständighe
terna i det enskilda fallet. Ett förhållande som får betydelse är hur pass 
viktig kontrollen framstår enlig1 byggnadsförfattningarna. bl. a. om den är 
obligatorisk eller bara behöver vidtas stickprovsvis eller när särskild an
ledning förekommer. Att märka fa vidare att enligt 3 kap. 2 och ."\ *~ 
skadeståndslagen även en rad smärre fel och försummelser från myndighe
ternas sida kan, om de medverkat till skadan, tillsammantagna innebära att 
verksamheten inte håller den standard som skäligen får begäras i det 
aktuella avseendet (jfr prop. 1972: 5 s. 324 f. 496 f). 

Det torde med fog kunna påsds att det är först genom högsta domstolens 

dnmar som några klara riktlinjt:r har skapats i fråga om det skadestånds

rättsliga ansvaret enligt gällande rätt. Uppmärksammas hör dock att alla 

målen avsåg brister i mark- och grundförhållanden och att del fortfarande 

kan råda osäkerhet i fråga orn kontrollen av andra slags brister i ett 

byggnadsprojekt. Helt nyligen har högsta domstolen meddelat ytterligare 

en dom i ett liknande mål (mål nrT 234/83, dom den 10 april 1985, DT 19). 

Genom denna dom ogillades en talan om skadestånd för en kommun på 

grund av en påstådd försummelse av byggnadsinspekören i fråga om be

siktning. Frågan gällde bristande dränering kring en villabyggnad. En 

omständighet som högsta domstolen beaktade var att den ansvarige arbets

ledaren i första hand hade att svara för att arbetet utfördes på ett fackmäs

sigt sätt och att denne inte i e':t så väsentligt avseende som beträffande 

dräneringen borde ha avvikit från den tekniska beskrivning som låg till 

grund för byggnadslovet utan att anmäla detta. Vid bedömandet av bygg

nadsinspektörens tillsyn tog högsta domstolen även hänsyn till att dräne

ringsledningar normalt läggs ned efter grundbottenbesiktningen och att 

arbetet med nedläggningen och återfyllnaden av ledningsgraven utförs 

snabbt. 

Jag kan inte hålla med /aguhlet i dess tolkning !yttrandet s. 19) att 

byggnadsstadgan ger relativt goda garantier för att föreskrifter om byggna

ders och byggnadsarbetens utförande iakttas och att den hyggherre som 

följer ett lämnat lov kan utgå från att han inte skall drabbas av påföljder 

enligt byggnadslagstiftningen för fel och brister som kunnat upptäckas vid 

nämndens kontroll men inte blivit påtalade. Denna beskrivning av det 

nuvarande rättslägct kan enligt min mening ifrågasättas. Jag återkommer 

snart till frågan om hyggherrem skydd mot påföljder och ingripanden från 

byggnadsnämnden. När det gäller fördelningen av ansvaret gentemot det 

allmänna - något som regleras i byggnadslagstiftningen - miiste det enligt 

min mening finnas utrymme för ett realistiskt präglat synsätt. 

Den stfmdpunkt som högsta domstolen har intagit i fråga om det skade

ståndsrättsliga ansvaret ligger i själva verket väl i linje med mina inten-
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tiono.:r i lagrådsremissen beträffande ansvaret gentemot det allmänna och 

jag anser att den grundsyncn bör styra en modern lagstiftning om bygglovs

priivning. kontroll av hyggnad~arbetcn och ansvaret för fel och brister i 

byggandet. 

Jag vill här bemöta en annan av lagriJdets invändningar. niirnligcn att det 

inte framstår som självklart att samhällets krav på biittrc kvalitet i byggan

det skall medföra minskade insatser av de organ. främst byggnadsniimn

derna. som har att bevaka samhällsintressena (yttrandt:t s. 20). Jag vill 

framhålla att det inte är fråga om att försämra kvaliteten i byggnadsnämn

dens insatser. Detta är en missuppfattning som jag anser bör rättas till. 

Mitt förslag går ut på att inrikta nämndens granskning på sådana projekt 

och sådana moment i ett projekt där niirnndens insatser kan göra den 

största nyttan. Nämnden blir därmed i fortsättningen inte tvungen att 

triinga in i alla sädana detaljer som den ändå saknar reell möjlighet att 

pröva med hänsyn till bl. a. tidspressen samt till att byggherren och entre

prenören ofta har tillgång till väl så god sakkunskap som nämnden i vissa 

frågor. En sådan hättre disposition av tillgängliga samhällsresurser i för

ening med en skärpning av byggherrens s. k. egenkontroll är enligt min 

mening naturliga inslag i en pågående utveckling mot en totalt sett bättre 

kvalitet i byggandet. 

Den av mig föreslagna ordningen innebär en anpassning till praxis niir 

det gäller förfarandet vid bygglovsprövning. dvs. att byggnadsnämndens 

grasnkning av riktningar och övriga handlingar kan ske i två led. 

De ritningar. beskrivningar. beräkningar etc. som behövs som underlag 

för bygglovsbcslut bör tillräckligt utförligt och tydligt utvisa att vissa 

grundläggande villkor eller förutsättningar för byggandet kan uppfyllas. 

Härvid tänkerjag inte enbart pa förutsättningar som rör överensstämmelse 

med rlan och p[1 utformningen av projektet. utan även på vissa övergri

pande säkerhets- och häboskyddsaspekter m. m .. samt kontrollförutsätt

ningar. Vad som hör redovisas ärt. ex. grundläggningssättet, möjligheten 

att rn tillfredsstiillande avbördning av avlopps-. dränerings- och ytvatten 

samt förutsättningar för att fä. tillfredsställande brandskydd. energihushåll

ning. ventilation. tillgänglighet och skydd mot huller och luftförorening. 

Vid större arbt'len bör ocksä redovisas omfattningen och kvaliteten på den 

kontroll av arbetena som hygght:rren avser att utföra. 

I lagtexten bör emellertid inte dessa grundliiggandc aspekter närmare 

preci~eras. eftersom de egentligen omspänner de flesta av föreskrifterna i 3 

kap. Meningen är att byggnadsnämnden själv kunna bestämma hur ingf1en

de prövningen behöver göras ur dessa aspekter. innan bygglov lämnas. 

Avgörande härvidlag bör vara nämndens kännedom om den sökandes 

kvalifikationer och ansvarskänsla samt projektets art och omfattning. 

Kompetenta hyggherrar med lång erfarenhet och dokumenterat ansvar för 

sin produktion skall inte hehöva underkastas någon detaljkontroll. Huvud

saken är att niimnden beaktar att det finns förutsättningar för att byggher-
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ren kan komma att uppfylla samtliga krav under arbetets gång. Omfatt

ningen av den kontroll som hygg.ierren själv kommer att utföra bör få stor 

betydelse vid denna hedömning. 1 lagrådsremissen (s. 573) använde jag en 

mindre bra formulering, nämligen "större hyggherrar"' för att karaktärise

ra den grupp av byggherrar som kan antas följa kraven utan någon detalje

rad kontroll. Lagrädct (yttrandet s. 21) har haft flera invändningar mot 

det\a. Först vill jag säga all det naturligtvis inte är meningen at\ en 

byggherre skall utsättas för en 001ödig detaljkontroll enhart därför att han 

inte tillhör de "större". Det finns därför anledning att slå fast all det är 

enbart kompetensen i förhållande till projektets art och omfattning som bör 

vara avgörande. Lagrådets tveksamhet pil denna punkt i den miln den 

grundas på principerna om likhet inför lagen och kllnkurrensneutralitet i 

näringslivet synes mig dock ohefogad. Med mitt uttalande avses inte annat 

än vad som ligger i sakens natur -- och som f.ö. även högsta domstolen i de 

nyss berörda domarna synes ställa sig bakom - nämligen att byggherrar 

som är kända av nämnden för kompetens och ansvarskänsla vanligtvis inte 

skall behöva kontrolleras lika ingående som andra. 

En annan anmärkning av lagrddet finner jag emellertid värd att ta fasta 

på. Lagrådet anför (yttrandet s. 21 ): 

Men bortsett härifrån vill det synas som om med "byggherre" i detta 
sammanhang avses inte endast elen som bygger för egen räkning. jämför 
9 kap. 3 *. utan också entreprenörer. Det skulle annars ställas olika krav p;l 
egenkontroll hos ett och samma företag beroende på om det bygger för 
egen produktion dler på uppdrag av annan. 

Jag medger att mina uttalander .. i lagrf1dsremissen blev så oprecisa att de 

Wtt kan misstolkas. Vad jag vill ha sagt är naturligtvis att inte bara bygg

herrens utan iiven entreprenören~; kompetens bör bedömas. niir det är känt 

vem som skall utföra byggnadsarbetena. Det bör med andra ord bli fråga 

om en helhetssyn s{1 att även byggherrar som inte har egen kompetens men 

har anlitat sakkunniga projektörer och även avser att anliw goda byggpro

ducenter kan komma i åtnjutande av en minskad detaljkontroll från bygg

nadsnämndens sida. Jag anser aE byggherrens val av projektör och entre

prenör ligger inom ramen för hedömningen av hyggherren~ kompetens. Att 

även sådana förhållanden kan hcaktas får därför anses givet utan att det 

särskilt anges i lagtexten. 

Sedan hyggnadsniimnden genom beslutet om bygglov har lagt fast förut

sättningarna för de sökta åtgärde!na så som de efter eventuella justeringar 

har redovisats i ansökningshandlingarna för bygglovet. ankommer det på 

byggherren att ansvara for att genomförandet sker i enlighet med beslutet 

och giillande tekniska bestiimmelser. För sådana projekt som fordrar en 

mer omfattande projektering hef.övs en stor mängd handlingar i form av 

konstruktionshandlingar. beskri"ningar. datahlad m. m., och byggherren 

m{tste därför som regel anlita sakkunniga projektörer för dessa arbeten. t\ v 
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rcsurs- och tidsskiil kan dessa handlingar inte alltid i sin helhct granskas av 

hyggnadsniimmkns tjiinstemiin. Enligi min mcning hiir hyggnadsnämndcn 

i heslutet kunna besUimma att vissa handlinl,!ar skall ges in till niimnden en 

viss tid innan arhctcna p(ihöijas. s<'i att tjiinstcmiinncn ho-; nitmnden niir srt 

bt'.hiivs kan kontrollera att projekteringen har följt de fastlagda förutsätt

ningarna lH.:h giillande bcstiimmelser. De handlingar dd dii främst är fråga 

om iir s;idana. vilka enligt niimndens hediimning innehttllcr viktiga tekniska 

uppgifter. som det - i det enskilda fallet - iir siirskilt meningsfullt att 

kontrollera. För mindre arheten hör emellertid hyggnadsniimndens gransk

ning av byggherrens redovisning av tekniska detaljer. avsedda kontroller 

m. m. normalt ske innan bygglovsheslutet meddelas. 

Det remitterade förslaget kan tolkas pil det sättet att byggnadsnämnden 

iir förhindrad att även efter det att hygglovet liimnats bestiimma att kon

struktionshandlingar och andra handlingar skall ges in för granskning, 

innan ett arbetsmoment piihörjas. Hiir anser jag det dock motiverat att ge 

större utrymme för niimnden att hegiira in sådana kompletteringar. N(1gra 

-,ituationer diir detta kan visa sig behövligt är när fastigheten säljs under 

pagi.1ende byggnads<trbete - en ny och kanske inte lika kompetent bygg

herre kommer allts~i in i hilden - eller niir det sker ett hyte av entreprenör 

under hyggnadstiden. Jag foresliir alltsii att lagtexten utformas så att det 

hlir möjligt för niimnden att efter bygglovet utöka sin kontroll. 

Den granskning av handlingar som utförs efter tillsti'rndsheslutet hör 

liimpligen resultera i ett utlåtande frän hyggnadsniimnden. Utlåtandet bör 

redovisa de avvikelser från gällande bestiimmelser som byggnadsniimnden 

har upptiickt vid sin granskning. Det skall diiremnt inte anses innefatta ett 

uttryckligt godkännande av de granskade handlingarna och deras innehåll i 

d.: delar som inte har herörts i utliitandet. 

Lagrcldet !yttrandets. 2 I) har ansett det siirskilt anmiirkningsviirt att en 

hyggande som företer av niimnden infordrade handlingar inte kan piiräkna 

besked från niimnden om den godkänner eller underkänner föreslagna 

detaljlösningar. Lagriidet uttalar iiven att byggherrens intresse av att hans 

förslag blir sakkunnigt och noggrant prövade av byggnadsniimmlen och att 

han genom hygglovet fiir ett visst skydd mot efterriikningar har fätt komma 

i bakgrunden. 

Jag vill då först erinra om att de ritningar och övriga handlingar som är 

nödviindiga for prövningen av om frågan om lov över huvud taget kan 

liimnas skall h{ide granskas och fastställas av hyggnadsniimndcn. Om lov 

liimnas giiller att de handlingar som byggnadsniimnden diirefter finner 

anledning att kriiva in skall granskas av niimnden (se 8 kap. 29 * andra 

stycket). Vidare skall - som jag nyss anförde - hyggherren underrättas 

om resultatet av granskningen. Detta sker inte i form av ett uttryckligt 

fastställande utan genom ett besked som anger vad nämnden har iakttagit 

vid granskningen av de infordrade handlingarna. Det ligger i sakens natur 
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att nämnden diirvid särskilt upp011iirksammar hyggherren på s{1dant som är 

oklart eller tveksamt. 

Att föreslagna detaljlösningar inte skall formellt godkänna~ heror på 

f1)ljande omständigheter. För er:. myndighet som skall kontrollera en enda 

funktion hos en anliiggning. t.ex. att ett uppställt gränsvärde för en emis

sion iakttas. är uttrycket godkiinnande entydigt och klart. Godkännande 

innebär att se till att gränsvärdet. vid mätning med angiven provningsrne

tod och vid givna bedömningsregler. inte överskrids. En byggnad eller 

byggnadsdcl däremot kan oftast inte jämställas med ett sådant fall. Hiir 

finns det inte en eller ett fåtal enkelt mätbara funktioner. framför allt inte 

pil ritningsstadiet. Ett stort antal funktioner "döljs" i en byggnadsdel. 

Huruvida en byggnadsdel är "godkänd" vet man med säkerhet först sedan 

den fungerat i sin rätta miljö under en längre tid. Granskningar av byggna

der pii ritningar innebär enbart mer eller mindre säkra bedömningar. Om 

bedömningen skall vara så säker att risken för att byggnadsdelen inte 

uppfyller alla krav blir försumbar. fordras omfattande dokumentation i 

form av ritnings-. beskrivnings- •JCh heräkningsunderlag samt provning av 

den utförda byggnadsdelen. Att byggnadsniimnden skall ha rätt och möjlig

het all st~illa så höga krav på hedömingsunderlaget är givetvis otänkbart. 

Det ll:r sig också orimligt att en sf1 omfattande kontrollinsats skulle behö

vas av myndigheten. Man måste kunna utgå från att byggherren från 

början strävar efter att utforma konstruktionen så riktigt som möjligt. Ett 

godkännande som skulle kunna tolkas som ett fullständigt skydd för 

byggherren mot ytterligare ingripanden av nämnden passar givetvis inte in 

i en sådan syn. 

Detta är allts{1 anledningen till att jag har velat undvika det missvisande 

uttrycket "godkännande" när det gäller de detaljerade projekteringshand

lingarna. Oiiremot anser jag att byggnadsnämnden. i och med att den i 

samband med bygglovsprövning1:n fastställer de handlingar som ligger till 

grund för lovet. tar på sig ett ansvar för att bygghcrren vid projekteringen 

skall kunna utgå från dessa hand;ingar. 

I enlighet med det synsätt som jag nu har redovisat bör alltsä hyggnads

nämnden. när den prövar ett hyggnadsobjekt före beslutet om lov. alltid 

pröva om vissa grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Som lagrildet 

påpekar (yttrandets. 21 I uttryckte jag mig oklart i denna fråga i lagrådsre

mis~en (s. 251 och 570 fl). Jag vill beskriva förslaget i denna del på s[i sätt 

att det finns några grundläggande faktorer som alltid hör beaktas inför 

beslutet om bygglov men att det inte är rimligt att i detta första skede kräva 

att byggnadsnämnden i alla slag av ärenden gör en fullständig kontroll av 

om lagstiftningens krav är till fullo uppfyllda. Vilka handlingar som det kan 

bli aktuellt att granska kommer jag att beröra i specialmotiveringen 

(8 kap. 29 ~). Hur ingående bygglovsprövningen behöver göras blir beroen

de på bl. a. byggherrens och entreprenörens kompetens. De grundläggande 
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förutsättningar som jag menar att niimnden i princip alltid skall pröva i det 

första skt:det är följande: 

1. byggnadens dler anläggningens placering. funktion och utformning i 

förhållande till gällande plan eller omrfldesbestiimmelser. 

2. byggnadens yttre utformning och placering med hänsyn till stads- eller 

landskapsbilden och till skyddet mot brandspridning mellan byggnader. 

3. byggnadens tillgiinglight:t och planlösning med hänsyn till kraven på 

tillgänglighet. god funktion och brandutrymning. 

4. grundkonstruktionens principiella utformning och grundläggningsdju

pet med hiinsyn till mark- och grundvattenforh~lllandena enligt redovisad 

grunJunder~ökning eller enligt vad som i övrigt kan anses vara väl känt om 

Jet berörda markomrilJet. 

5. byggnadens och tomtens utformning med hänsyn till behovet att 

kunna avbörda avlopps- och dagvatten och att åstadkomma en tillfredsstäl

lande dränering av grund och tomtytor. 

6. byggnadens hrandsektionering, 

7. den principiella utformningen av byggnaden och dess olika installa

tionssystem med hänsyn till kraven på god energihushållning och på att 

olägenheter inte skall åsamkas omgivningen i form av t. ex. huller och 

luftföroreningar samt 

~- omfattningen och utformningen av den kontroll som byggherren skall 

ta ansvar för under produktionsskedet på byggplatsen. 

Att alla dessa frågor inte är aktuella i samtliga lovärt:nden ligger i sakens 

natur. 

Jag vill framhålla att den redogörelse som jag nyss har Himnat för vilka 

tekniska och andra faktorer som bör beaktas i det första skedet innebär att 

det klarare än f. n. framgfir vilka förutsättningar som gäller för att bygglov 

skall kunna ges efter granskningen i det första skedet. Härigenom läggs en 

fastare grund för ett viktigt genomförande av detaljprojeteringen och ge

nomförandet av byggnadsarhetena. 

Genom granskningen i det andra skedet kan byggnadsnämnden pil vissa 

väsentliga punkter tillföra bygglovsärendet sin tekniska kunskap och även 

ibland kanske förbättra projektets kvalitet. Det iir däremot inte avsikten att 

nämnden genom sin granskning skall ta över ansvaret från byggherren för 

att gällande bestämmelser iakttas. 

Det är naturligtvis nädvändigt att nämnden i fråga om åtgärder som 

redan har utförts skall kunna kräva att fel och brister avhjälps och. om 

hygghcrren inte sjiilvmant vidtar rättelse. förelägga honom att göra det. 

Den ordning som jag nu har skisserat skiljer sig prim:ipiellt från dagens 

genom att ansvaret för detaljhandlingarna mer uttryckligt läggs på bygg

herren i och med att hyggnadsarhetcna inte längre skall förutsättas följa 

konstruktionshandlingar vilka efter det att lovet lämnats har fastställts av 

byggnadsnämnden. Nämnden bör givetvis också kunna företa uppföljande 

kontrollåtgärder. t. ex. besiktningar utöver de som har angetts i bygglovet. 

/./ Bygg11ad.,·-
11ii11111d, hvgi:nads
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Den bör ocksii kunna stiilla krav p;; all tillriickligt utförliga handlingar finns 

tillgiingliga pil byggplatscn uch <1tt alla kunstruktil>nshandlingar av betydel

se skall liimnas in till hyggnadsniimnden för arkivering i sah1band med 

sluthesiktningen eller n;ir arbetena eljest kan anses slutforda. 

Lagrådets anmärkning (yttrandet s. 2 I) att den föreslagna lagtexten inte 

kan anses ftterspegla den nya grundsynen tarjag upp i specialmotiveringen 

i samband med ett förslag till förtydligande av den aktuella lagtexten (se 

8kap. 29~). 

/./ .2 ../ flrggn11J.rnii11111Jcns hc.1ikt11ing11r 

/Hit/ .fi"irslag: Byggnadsnämnden skall kunna anpassa omfattningen av 

sina besiktningar till objektens storlek och svi'trighetsgraJ samt till 

omfattningen och kvaliteten p:'t byggherrens kontroll. 

Enligt 62 och 64 ** byggnads;tadgan skall byggnadsniimnden vid lllika 

tidpunkter utföra besiktningar av hyggnadsarhetcn. Besiktningarna utgör 

en viktig del av hyggnadsntimndens tillsyn och anses i mfrnga kommuner 

t. o. m. vara den viktigaste Jeler.. 

Utredningen har föreslagit att besiktningsskyldigheten skall utvidgas 

lkb till att mer generellt giilla de llcsta byggnader utom fritidshus. dels till 

att giilla ytterligare ett hesiktningstillfölle. niimligcn fukt- och Jdnerings

besiktning ( 14 kap. 11 ~ ). 

Mrmga remissinstanser finner detta olyckligt. efler-.om förslaget hiser 

hyggnadsnämnden i en hesiktningsskyldighet som inte iir anpassad efter de 

ansprilk som stiills i verkligheten. Behovet av en bc:siktning av fuktskydds

och dräneringsi'1tgiirderna ifrilgas~itls dock inte. 

Jag delar remissinstansernas uppfattning på denna punkt och anser att 

mer generella regler om hyggnadsniimndens besiktningar bör införas. Bc

stiimmebcrna bör medge att hyggnadsniinmden i samband med bygglov~

prövningen tar stiillning till vilk•~n omfattning besiktningarna hör ha i det 

enskilda fallet och meddelar detla i beslutet om lov. Faktorer som bör 

pt1verka besiktningens omfattning är hl. a. objektens storlek och komplexi

tet samt omfattningen och kvaliteten pii byggherrens kontroll. I fråga om 

kompetenta hyggherrar. vilka regelmiissigt hyggcr för egen förvaltning och 

har en egen kontwllorganisation, bör byggnadsni1mndcn kunna avst[i från 

att göra besiktningar. om inte byggherrcn själv eller nägon berörd myndig

het. t. ex. yrkesinspektionen. begiir det. Byggnader som innehiillcr bosU

der bör dock alltid besiktas. 

Byggnadsnämnden bör även !;unna anpassa sina hcsiktningar med hän

syn till omfattningen och utförandet av övriga kontroller och till den insyn 

som nämnden tillförsiikras i hygg.herrcns kontroll genom t. ex. samrfid med 

och rapportering till nämnden. I de fall då slutbesiktning skall iiga rum hör 

den st1 liingt det är möjligt ske innan eller i nära anslutning till att byggna

den eller anläggningen tas i bruk. 

14 Jfrg1:11ad.1-
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15 Påföljder och ingripanden m. m. 

Sammanfattning 

Lagen om påföijder rn.:h ingripanden vid olovligt hyggande m. m. <på

följdslagen) tas in som ett särskilt kapitel i PBL Is. 325) 

Någon iindring görs inte i frt1ga om hyggnadsniimndcns skyldighet att 

ingripa vid överträdelser Is. 326) 

Vissa justeringar görs i pMöljdslagens avgiftssystem. 

- Byggnadsnämnden för möjlighet att nedsätta eller eftergc hyggnads

avgift, om överträdelsen är ringa. 

. - Den övre bdoppsgriinscn för särskild avgift höjs friin .'iOO till I 000 kr. 

- Jämkning eller eftergift av tilläggsavgift skall kunna ske hl. a. i fråga 

om åtgärder, som är att betrakta som ordningsförseelser (s. 326) 

Påföljdslagens bestämmelser om handräckning. förelägganden m. m. be

hiills i stort sett oförändrade (s. 331 ). 

15. l Inledning 

Alitt.f<JrshiR: Lagen om päföijder och ingripanden vid olovligt byggande 

m. m. (påföljdslagcn) tas in som ett sarskilt kapitel i PBL. 

Lagen ( 1976: 666) om pftföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

m. m. <LPI) trädde i kraft den I januari 1977 och ersatte dii hl. a. hestäm

melser om straff. handriickning och föreläggande i byggriadslagen och 

byggnadsstadgan. I det följande kallar jag lagen för pi\följdslagen. Vid 

lagens tillkomst uttalade föredragande dcpartl'.mentschefcn (prop. 

1975176: 164 s. l.'i). att arbete p{igick inom deparn:mentet med en ny mark

anviindnings- och hyggnadslagstiftning men att det framstod som nödviin

digt att ta upp fdgan om päföljder vid olovligt byggande för sig utan att 

viinta p{1 ett si\dant förslag. Jag föresliir nu att lagen skall arbetas in i PBL 

dtcr vissa justeringar som jag akrkommer till i det följande och i ~pecial

motiveringen. 

PMöljdslagen kan siigas i stort innehålla bestämmdser om dl'is påföljder 

- huvudsakligen avgifter - vid överträdelser av s;'idana föreskrifter om 

byggande som har meddelats i eller med stöd av byggnadslagen eller 

byggnadsstadgan. dd.1 ingripanden i form av handriickning och föreläggan

de vid st1dana övertriidclscr. 

Under den tid lagen har varit i kraft har det från flera hiill framhållits att 

den iir alltför onyanserad och "stelbent··. Utredningen har tagit fasta pä 

kritiken och föreslagit iindringar som syflar till att mQiliggöra en smidigare 

handliiggning i fr{tga om vissa överträdelser. Även om dessa iindringar 

genomförs, kvarstår emellertid kritiken på flera punkter. Flera remissin-
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stanser framhf\ller niimligen all de uppmjukningar som utredningen har 

föreslagit inte iir tillräckliga. Jag tar upp dessa fr~tgor i det fiiljandc. 

15.2 Byggnadsnämndens skyldighet att ingripa vid överträdelser 

Alitt _f;-;rslag: N[igon ändring görs inte i fråga om hyggnadsnämnden~ 

skyldighet att ingripa vid övenrädclser. 

Enligt 2 ~ första stycket pftföljdslagen frligger det hyggnadsnämnden att 

ta upp en frt1ga om påföljd eller 111gripande sil snart det finns anledning att 

anta att en överträdelse har skett av s{1dana föreskrifter om byggande snm 

har meddelats i eller med stöd :.tv byggnadslagen dler hyggnadsstadgan. 

Om en [1tgärd som kräver byggnadslov har utförts utan lov. skall nämnden 

verka för att det utförda undamöjs eller rättas pa annat sätt. om inte 

byggnadslov till iltgän.len meddelas i efterhand. 

Utredningen har överviigt om nämndt:ns skyldigheter enligt 2 * första 

stycket och det förhållandet att r:ämndcn saknar möjlighet att underltita att 

handla i bagatellärenden kan vara orsaken till att lagen uppfattas Slllll 

onyanserad. Utredningen framh:'tller emellertid att bestämmelsen endast i 

ett avseende medför skyldighe~ för n~imnden att handla p<i visst sätt. 

niimligen niir olovligt byggande har förekommit. Enligt utredningen kan 

det knappast anföras nttgra tungt vägande skiil till att den skyldigheten hör 

tas bort. I övrigt inne här 2 ~ försr a stycket endast att nämnden skall ta upp 

frägan om päföljd eller ingripande till behandling. Inte heller denna he

stiimmelse kan enligt utredningen anses utg1)ra nägot hinder för en nyan~e

rad bedömning av sakfrågan. Om en s<'1dan bedömning kan ske eller inte, iir 

beroende i första hand av utforrrningen av bestämmelserna om avgift. 

I likhet med utredningen anser jag att det inte finns skiil att föreslil nåiwn 

iindring i fråga om byggnadsnämndens skyldigheter att ingripa vid övertri1-

delscr som blir kända för nämnd·~n. 

15.3 Avgiftssystemet 

i\-Jitt fiirslag: Vissa justeringar görs i påföljd slagens avgiftssystem. 

- Byggnadsnämnden får möjlighet att nedsätta eller eftergc byggnads

avgift. om överträdelsen är ringa. 

- Den iivrc beloppsgränsen fö.: särskild avgift höjs frttn 500 till I 000 kr. 

- Jämkning eller eftergift av tilläggsavgift skall kunna ske bl. a. i fnlga 

om åtgärder. som är att betrakta som onlningsförseelser. 

I dagens avgiftssystem ing{tr tre olika avgifter. niimligcn byggnadsavgift. 

särskild avgift och tilläggsavgift. Byggnadsavgift tas ut när någon utan lov 

t 5 l'iiFiUcJa (}('h 
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vidtar en åtgärd. som kräver hyggnadslov (4 ~). Siirskild avgift utgår för 

s~idana övcrträdt:lser som inte utgör olovligt byggande (6 * l. Tilliiggsavgift 

skall tillsammans med hyggnadsavgift tas ut vid vissa angivna former av 

olovligt hyggande som anses siirskilt angdiigna att motverka 17 * ). nämli

gen niir det olovliga hyggandet best;\r i att 

I. cn helt ny byggnad uppförs. 

2. cn hefintlig hyggnad till- eller påbyggs, 

3. en byggnad inreds helt eller delvis till viisentligen annat ändamål än 

det till vilken byggnaden förut varit anviind. 

4. cn hyggnad eller en del av hyggnad tas i anspråk för viisentligen annat 

iindamål än det till vilket byggnaden förut har varit anviind eller som finns 

angivet på godkänd ritning eller 

5. t:n byggnad rivs. 

Jag föreslår i likht:t med utredningen att påföljdslagens avgiftssystem 

med vissa justeringar förs över till PBL. 

15 .3. I Bygg11ad.1·m·g{ft 

Byggnadsavgift tas ut mt:d ett belopp som motsvarar fyra gånger den 

avgift som enligt kommunens byggnadslovstaxa skullt: ha tagits ut. om 

byggnadslov hade sökts och heviljats innan åtgärden utfördes. Minimibe

loppet är 500 kr. 

Avgiften kan nedsättas eller efterges. om det finns särskilda skäl för det. 

Den frågan prövas emellertid inte av byggnadsniimnden utan av länsstyrel

sen (J I* LPI). 

Den som har gjort sig skyldig till olovligt byggande kan undgå avgifts

skyldighct om han tar bort eller på annat sätt rättar det olovligt utförda, 

innan frågan om påföljd cller ingripande tas upp vid sammanträde med 

byggnadsnämnden (.~ ~ LPil. Utredningen har påpekat att denna bestäm

melse ibland får konsekvenser som måste uppfattas som mycket hyr;lkra

tiska. När det gäller t. ex. {1tgärder av mindre omfattning - omfärgning av 

fasader. reklamskyltar. plank, fasadförändringar. mindre tillbyggnader 

o. d. - hiinder det ofta att den byggande efter diskussion med stadsarkitek

kn får ett muntligt beskcd att något hinder mot lov inte föreligger. Ibland 

missförstfts ett muntligt förhandsbesked och fögärden vidtas innan bygg

nadslov har meddelats. För att undvika byggnadsavgift mastc den byggan

de undanröja åtgärden före hyggnadsnämndens sammanträde för att dagen 

efter - då byggnadslovet har beviljas - åter vidta den. Ofagenheter av 

detta slag bör enligt utredningen avhjälpas genom att byggnadsnämnden 

ges möjligheter att i vissa fall underlåta att ta ut byggnadsavgift. Utred

ningen har föreslagit att byggnadsnämnden skall få möjlighet att avstft från 

att ta ut byggnadsavgift för sådana övertriidelser som intt: föranleder högre 

avgift än 500 kr.. vilket motsvarar den minimiavgift som f. n. gäller. 

Innan jag gilr in på utredningsförslaget vill jag ni'tgot beröra handlägg

ningen av iirenden som rör mindre åtgärder. Enligt 3 kap. I H andra 
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~tycket kommunallagen och 3 ~ andra stycket hyggnadsstadgan kan hygg

nadsnämnden i dag ge hl. a. tjänstemiin hos niimnden hemyndigande att p[i 

niimndefö vägnar besluta i en viss grupp av iirenden. Mitt förslag innehär 

att ml)tsvarande möjligheter skc..ll linnas ocksf1 i PBL ( 11 kap. 3 ~).Bl. a. de 

fitgiirder av mindre omfattning ~om jag nyss nämnde förefaller vara av den 

beskaffenheten att det normalt saknas anledning att lägga prövningen på 

niimnden. Om prövningen i stiillet anförtros stadsarkitekten eller niigon 

annan liimplig tjänsteman. kan bygglovet liimnas sfi snart ansökningshand

lingarna iir kompletta. Jag vill också erinra om de möjligheter som redan i 

dag finns att i enklare fö"cnden :~öra muntlig ansökan om lov. Jag föreslår 

att denna möjlighet bör finnas även i PBL (8kap. 19~1. 

Enligt min mening finns det alltså redan i dag möjligheter för hyggm1ds

n:imnden att riida hot p[1 en del av det som uppfattas som krilngligt och 

byrilkratiskt. I likhet med utredningen anser jag emdlertid att det uiirut

över är nödvändigt att iindra t.estiimmeberna om hyggnadsavgift s~1 att 

olägenheter av det slag som u;:redningen har pekat p{1 kan undanröjas. 

Andringsmöjligheterna p[1verka:• emellertid i viss utsträckning av att det. 

som jag tidigare niimnde. ankommer på hyggnadsniimnden att besluta i 

frågor om hyggnadsavgift. 

Av forarhetena till pMöljdslagen (prop. 1975176: 164 s. 164) framgiir 

niimligen att en förutsättning för att beslutanderiitten d;1 skulle kunna 

liiggas pf1 byggnadsniimndana var att det skulle vara enkelt hftde att 

konstatera om skyldighet att betala avgift föreligger och att hestiimma 

avgiftens storlek i det enskilda fallet. Departementschefen framhöll hl. a. 

h. 41) att det inte borde anförtros en politiskt sammansatt niimnd att på 

skönsmiissiga grunder ålägga enskilda att betala avgifter av sä betydande 

storlek som det kan hli fräga om vid tillämpning av p{1följdslagen. Av den 

anledningen lades prövningen av frägor om nedsiittning och eftergift av 

hyggnadsavJ?ift på länsstyrelsen. Ett avsteg frän den principen gjordes 

dock i och med all byggnadsnämnden fick möjlighet att avst?1 frän att la ut 

särskild avgift för överträdelser :mm kan anses som ringa. 

Utredningsför~laget. ~om jag nyss redogjorde för. har mött kritik under 

remissbehandlingen. Flera remissinstanser framhåller att förslaget inte är 

tillriickligt för att undanröja de påtalade olägenheterna. De hiivdar att 

undantagsbestiimmelsen sällan kommer atl bli tillämplig. eftersom hygg

nadsavgiften. som grundar sig på kommunens hyggnadslovstaxa. i vissa 

kommuner aldrig blir så låg som 500 kr. 

Inriktningen av de ändringar som nu bör göras skall enligt min mening 

vara att byggnadsnämnden får möjlighet att avstå från all ta ut byggnads

avgift för övertriidclser som är bagatellartade eller kan jämsUilla~ m..:d 

ordningsförseelscr. Med en sådan inriktning passar det mindre väl att 

ändra bestämmelserna pil det sätt som utredningen har föreslagit. 

Det kan naturligtvis diskuteray. om det av utredningen föreslagna bdop

pet bör höjas från 500 till exempelvis I 000 kr. Byggnadsavgiftens storlek är 
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emellertid ofta ett dilligt mtttt pii hur ursiiktlig en övertriidelse kan vara. Jag 

anser diirför. i likhet med bl. a. hovriitten över Sk<ine och Bkkinge. den 

himplip.aste lösningen vara att bestiimmelserna iindras sii alt byggnads

niimnden - i överensstiimmclse med vad som giiller för den siirskilda 

avgiften - för en möjlighet att nedsiitta byggnadsavgiften eller underlåta 

att p{iföra avgift. l)m iivertriidelsen iir ringa. 

Jag iir medveten om att detta innebär ytterligare ett avsteg från den förut 

niimnda principen att byggnadsniimndcn inte bör kunna göra sktlnsmässiga 

bedömningar i avgiftsiirenden. Enligt min mening är emellertid den före

slagna iindringen nödviindig för att pMöljdssystemet inte skall leda till en 

byriikrati som i vissa situationer mftste framstå SL)m helt onödig. Jag kan 

inte heller se ni'tgra risker frtm riittssäkerhetssynpunkt med mitt förslag. 

Som hovriitten framhaller måste en sådan ändring anses utgöra en förbätt

ring iiven från riittssiikerhctssynpunkt, eftersom orättvisa eller pä annat 

siitt otillfredsstiillandc avgiftsbeslut kan förhindras. 

15 .3 .2 Siirskild argifi 

Siirskild avgift ta~ ut med minst 200 och högst 500 kr. Nttgra remissin

stanser har hävdat att den övre beloppsgränsen 500 kr. är för låg. Jag delar 

den uppfattningen. Beloppsgriinsen har varit oförändrad sedan lagen träd

de i kraft den I januari 1977. Med hänsyn bl. a. till den förändring av 

penningvärdet som har iigt rum under tiden efter ikrafttriidandct fört'.slår 

jag att griinsen höjs till 1.000 kr. 

15.3.3 Tilliigg.1a1·gifi 

De förslag som jag har lagt fram i det föregående innebiir. jämfört med 

giillande ordning. bl. a. att den krets av f1tgiirder som skall kriiva bygglov 

vidgas till att normalt omfatta anliiggningar för idrotts- t'.ller fritidsändamiil. 

tunnlar. bergrum m. m. Under vissa förutsättningar skall dock kommunen 

genom omrädcsbestämmelser kunna fört'.skriva att bl. a. sådana anlägg

ningar ffir utföras utan bygglov. 

Den föreslagna skyldigheten att ansöka om lov medför bl. a. att den som 

utför en bygglovspliktig anhiggning utan lov kan bli skyldig att betala 

hyggnadsavgift. Utredningen har ifrågasatt om inte ocks~I tilliiggsavgift bör 

kunna tas ut i sil<lana fall. åtminstone vid en del överträdelser. men funnit 

att det saknas tillräckliga skäl att föreslå en vidgad användning av tilläggs

avgiften. Jag ansluter mig till utredningens bedömning i detta avseende. 

Jag föreslår därför att de bestämmelser som anger vilka olovliga åtgärder 

som skall föranleda tilläggsavgift i sak oförändrade förs över till PBL. 

Tilläggsavgiften är i dag 500 kr. för varje m bruttoarea som den olovliga 

ätgärden har omfattat. Är bruttoarean inte större än 10 m. skall dock ingen 

avgift ta~ ut. 

Utredningen h<ir föreslagit att den avgiftsfria arean skall ökas friln 10 till 

20 m. Flera remissinstanser kritiserar höjningen och anser att den kan 
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tiinkas äventyra syftet med tilliiggsavgiften. En del av dessa instanser 

p[ipckar att den avgiftsfria bruttoarean höjdes från 3 till I 0 m sf1 sent som 

den !januari 1980. 

För egen dd gör jag samma bedömning som de kritiskt inställda remiss

instanserna. Jag anser således att det inte finns tillräckligt skäl för utred

ningens förslag och förordar därför att den avgiftsfria bruttoarean även 

enligt PBL skall vara I 0 m". 

Frilgan om tilläggsavgift i ett visst fall skall tas ut prövas av allmän 

domstol pä talan av allmän åklagare. I fråga om sädan talan skall hestäm

mclserna i riittegångsbalkcn om åtal för brott. på vilket inte kan följa 

svårare straff än höter. tillämpas 18 * LPI). Om det finns särskilda skäl. kan 

domstolen nedsätta eller efterge tilläggsavgiften 0 ~ LPI). 

Under den tid som lagen varit i kraft har det rått en viss osäkerhet om 

vilka möjligheter åklagaren har att på egen hand pröva om talan skall 

väckas. Vid tillkomsten av påfö~.jdslagen uttalade föredragande dcparte

mentschefcn (prop. 1975176: 164 ~- 287) bl. a. att det i fråga om rättegången 

i mål om påförande av tilläggsavgift var liimpligt att anknyta till de regler 

som gällde för rnttl om utdömande av vite. Det är diirför naturligt att även 

när det gäller åklagarens prövning anknyta till vad som gäller beträffande 

talan om utdömande av vite. 

När en myndighet som har förelagt ett vite anser att det hör dömas ut 

m[1ste myndigheten. om den inte :;jälv kan utdöma vitet. göra framställning 

hos åklagare om utdömande av vitet. En förutsättning för att åklagaren 

skall kunna väcka talan iir då att han har rätt en sådan framställning. Det iir 

alltså i första hand myndigheten wm avgör om talan skall väckas. Åklaga

ren anses dock ha en viss sj[ilvständig rätt att pröva om det finns förutsätt

ningar för att vitet skall kunna dömas ut. 

Samma hetraktelsesätt hör enligt min mening läggas på åklagarens roll i 

fraga om uttagande av tilläggsavgift. Inte minst processckonomiska skäl 

talar för detta. Jag vill dock betom att vad åklagaren i dessa fall sbll pröva 

fr[imst är om förutsättningarna enligt bestämmelserna om tilläggsavgift är 

uppfyllda för att avgift skall kunna tas ut. Lagrådet har (yttrandets. 105l 

framfört invändningar mot ett uttalande i lagrådsremissen om all åklagare 

däremot inte bör göra någon eger, bedömning av om det finns skäl att helt 

efterge avgiften. 

Jag delar la>:rädets uppfattninf: att det står i mindre god överensstäm

melse med åklagarens självständiga ställning i straff processen och kan leda 

till meningslösa rättegångar. om man fråntar aklagaren möjligheten att 

underlåta att väcka talan. Det bör vara tillräckligt att en byggnadsnämnd. 

som är missnöjd med att en åklagare ej väckt talan om utdömande a\' 

tilfaggsavgift. k:.m påkalla prövning av överordnad iiklagare. 

Möjligheterna för domstolen att nedsätta eller efterge tilläggsavgiften 

hänför sig enligt 7 * tjärde stycke·: LPI i första hand till de fall dii rättelse 

ska av den olovliga åtgärden. Nedsättning eller eftergift kan också ske om 
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det annars finns siirskilda skiil. Enligt fiirarbetena till lagen !prop. 

197.'i/76: 164 s. 33) framg~ir dock att denna möjlighet skall ~omma till 

anviindning friimst i bagatellfall. Det har emellertid visat sig att undantags

bcstiimmclscn har utnyttjats mycket t)lika av domstolarna. 

Rcstiimmelscrna om tilliiggsavgift rymmer i\tgiirder som kan skilja sig 

mycket :"it sinsemellan. Ofta rör det sig om former av olovligt byggande 

snm ur samhällets synpunkt är helt oacceptabla. och diir det utförda diirför 

hör undanriijas. I andra fall kan det gälla t1tgiirder som vid en förhands

prövning inte skulle ha godtagits men som av olika skiil. t. ex. hiinsyn till 

samhiillsekonomiska och sociala intressen. m{1ste accepteras i cfterhaml. 

Jag vill understryka att jiimkning i dessa fall skall vara en undantagsfiire

teelse . .lag har överviigt en iindring av hesUimmelserna i syfte att ytterliga

re markera detta men vill f. n. inte förorda en si"1dan utviig. Jag avser att 

med uppmärksamhet följa utvecklingen iinnu n~igon tid och. i den miin det 

visar sig nödvändigt. [1terkomma till n:geringen med förslag. 

I många fall innebiir emellertid övertriidclsen att den byggande inte 

söker bygglov till en i och för sig helt acceptabel hyggnadsiltgärd. Det kan 

t. e.\. vara fråga om en åtgiird som är förutsatt eller medgiven i en plan e. d. 

En vanlig situation iir ocks~i att den byggande ger in en ansökan om lov och 

att han. efter att ha f<'Jtt besked fn\n byggnadsniimnden att han kan päräkna 

lov. pilbörjar åtgiirden innan lovet har meddelats. I fall av detta slag är den 

byggandes underHitenhet att inviinta att bygglov liimnas vanligtvis att 

betrakta som en ordningsförseelse. Den leder som regel till att byggnads

avgift tas ut. Om tilliiggsavgifl diirutöver skall tas ut iir en fråga som i 

rättspraxis i dag bedöms mycket olika. Detta iir otillfredsstiillande. särskilt 

med tanke p:"1 all tilliiggsavgiften kan uppgii till avseviirda helopp. 

För egen del finner jag det rimligt att tilläggsavgiften allt efter omstiindig

hcterna jiimkas eller efterges i fall som de nyss niimnda. dvs. i fråga om 

i"itgiirder som iir att betrakta som ordningsforseelser. För att en sådan 

bedömning skall kunna göras av domstolen kan det vara liimpligt att 

hyggnadsniimnden i sin framsWllning till i'l!dagaren uttalar sig särskilt i den 

frägan. Att byggnadsavgiflen har nedsatts kan givetvis vara ett skäl för 

domstolen att också nedsiitta eller helt dterge tilläggsavgiften. 

15.4 Ingripanden för att åstadkomma rätMser 

Afill .fi"irslag: Pi'1följdslagens bestiimmelser om handräckning föreliig

ganden m. m. behålls i stort sett oföriindradc. 

Enligt 13 och I .'i~~ pMöljdslagen kan hyggnadsniimnden st1 snart olovligt 

byggande har förekommit antingen ansöka om handriickning hos tingsrät

ten s[i att rättelse sker eller förelägga iigarcn av det byggda att ta bort eller 

pft annat siitt rätta det. 
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I ett föreliiggande f<''ir enligt I H påföljdslagen siittas ut vite eller ges 

ftrcskrift att. om föreläggandet inte blir fullgjort. den förelagda åtgiirden 

kan utföras av byggnadsniimnde!1 på den försumliges bekostnad (l vångsut

förande}. Har föreläggande meddelats någon i hans egenskap av fastighets

ägare och övcrgtir fastigheten till ny ägare. gäller fön.:läggandet i stället mot 

den nye iigarcn. Detsamma gäller i fråga om föreliigganden som meddelas 

n{igon i hans egenskap av tomträttshavarc eller iigare av byggnad på s. k. 

ofri grund ( 19 ~ ). Har en föreskrift om tvångsutförande satts ut i foreliig

gandet. gäller iiven den mot ny ägare eller tomträttshavare. Är det däremot 

friiga om ett vitesförcliiggande. gäller enligt nuvaramk regler inte vitesho

tet mot den nye iigaren eller innehavaren. I stallet för byggnadsnämnden 

sätta ut vite för denne. 

Efter det att lagrädsremissen beslutades har riksdagen på förslag i pmp. 

1984/85: % antagit b\. a. en ny lai~ om viten i syfte all effektivisera vitesin

stitutet (JuU 1984/85:22. rskr21 l). Enligt lagen (1985:206) om viten skall 

vite kunna föreläggas som s. k. bpande vik. Vitet utgår d~t i normala fall 

med ett bestämt belopp för varje tidsperiod av viss längd. under vilken 

foreliiggandet inte har följts. I fdga om viten enligt bl. a. påföljdslagen 

inncbiir riksdagsbeslutct vidare den nyheten att. om vitet förelagts någon i 

hans egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare. det under vissa 

förutsättningar skall övergfi på ny ägan.:> eller innehavare. Den nya lagstift

ningen träder i kraft den I juli 19~;5. 

Den beslutade lagändringen hör givetvis beaktas vid utformningen av 

motsvarande regler i PHL. Att vitespåföljden kommer att bestå vid ägar

skifte är en reform som tillgodoser ett allmän\ önskemål i lagstiftningsären

det. 

fr{rn kommunalt hftll har i skilda sammanhang framhållits att föreläggan

den om riittclse kan bli mer eller mindre verkningslösa i fråga om åtgärder 

som är enkla all rätta och därefter åter utföra. Situationen kan t. ex. vara 

den att byggnadsnämnden vid vite förelägger någon att inom t:n viss tid ta 

bort ett upplag som har anordnat:; utan lov. Ofta uppfyller ägaren föreläg

gandet och tar bort upplaget. men omedelbart därefter anordnar han ett 

nytt upplag på samma plats. Föreläggandet blir därigenom helt utan verkan 

som påtryckningsmedel. 

För att förhindra att sådana olovliga åtgärder upprepas föreslår jag att 

det införs en möjlighet för byggnadsnämnden att. i samhand med föreläg

gande att rätta en åtgärd. meddela förhud för ägaren att i framtiden vidta 

samma åtgiird. Sådana förbud bör pä samma sätt som föreläggandet kunna 

förenas med vite. Det medför att vitet kan dömas ut så snart det har 

konstaterats att t. ex. ett upplag i\ ter har anordnats. 

15 Pi~/ii(ider och 
ingripandcn 111.111. 

15.4 



Prop. 1985/86: I 333 

16 Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m. m. 

Sammanfattning 

Den nu\'arandc statliga fastst:illelseprövningcn av planer crs~itts med ett 

sys!em diir hinsstyrclscn p{i vissa i lagen angivna grunder sj:llvmant kan 

ingripa och priiva vissa av de kommunala besluten ts. 3:n1 

Linsstyrclsen skall efter ett beslut om priivning kunna upphiiva kommu

nala beslut endast om liinsstyrclsen anso;:r att bölutct 

- intl' tillgodoser ett riksintresse enligt N RL 

- innebiir att regleringen av markanvändningsfr{igor som angilr tvf1 eller 

!lera kommuner inte har samnrdnats p~I ett liimpligt sätt eller 

inte uppfyller kraven pii skydd för miinniskors hiilsa och siikerhct (s. 

33ol 

Kommunens beslut att anta en detaljplan och områdcsbcstiimmelser 

vinner laga kraft. om inte länsstyrelsen inom tre veckor beslutar om att 

prövning skall ske av liinsstyrelsen och inte heller niigon överklagar 

beslutet inom föreskriven tid ts. 344) 

Över~iktsplancr skall inte kunna prövas av liinsstyrelsen. som dock 

genom ett granskningsyttrandc vid utstiillningcn skall kunna markera att 

planen fr[in qatlig synpunkt i nilgot avseende inte är godtagbar h. 344) 

' · Om det llnns siirskilda sldl. skall liinsstyrelsen kunna besluta att regler

na om prövning av länsstyrelsen skall giilla iiven for beslut att liimna 

bygglov. rivningslov. marklov och förhandsbesked inom vissa av liins

styrelsen angivna områden (I. ex. militiira skyddsomr[1denl ts. 344) 

Om det behiivs hl. a. för att .tillgodose ett riksintresse inom ett visst 

omri1de eller ett regionalt intre~se. skall regeringen kunna utförda plan

föreliiggande. dvs. förehtgga kommunen att inom viss tid uppriilla och 

anta en detaljplan eller omradesbestämmelser av ett visst inneh[dl ts. 
350). 

16. J Den statliga prtil'ningen!; hul'udsakliga utformning 

.Hitt .fiirs/ag: Den nuvarande statliga faststiillelseprövningen av planer 

crsiitts med ett system där liinsstyrelsen pä vissa i lagen angivna grun

der sjiilvmant kan ingripa och pröva vissa av de kommunala besluten. 

16. I. I U1rcd11i11gl'ns .fi'irs/11g och rc111isskri1ikc11 

Utredningsförslaget innebiir i korthet följande. I samband med planliigg

ningen skall kommunerna samnida med länsstyrelsen. Dessa samriid hör 

täcka alla f6igor diir statliga och kommunala intressen kommer i beröring 

med varandra. Avcn om man hLirigenom i de flesta fall kommer att finna 

gemensamma lösningar. behövs en möjlighet till statlig öv.;:rprövning. Den 

prövningen skall inte som i dag ske i form av obligatorisk faststilllelse utan 

/() S1a1/ig kol1lro/I 
hl'lrii(/iinclc 
0111riide11 ar 
riksi111rcs.\'C m. 111. 

/fJ.I. I 



Prop. 1985/86: I 334 

genom att det införs möjlighet att i vissa fall unJerst:illa Je klJmmunala 

besluten regeringens prövning. Underställning skall kunna ske för att 

I. bevaka riksintressen 

2. samordna 11..:ra kommuners intressen 

3. komma till rätta med uppenbara avvikelsl.'r från kraven i 2. 4 eller 

5 kap. PBL eller från detaljplanekravct. 

Om liinsstyrelsen finner att det finns en underställningsgrund för en 

kommunal plan. eller i vissa fall ett hölut llll1 lov. skall länsstyrelsen 

hänskjuta frågan till regeringen för avgörande. Länsstyrelsen mäste agera 

inom vissa tidsfrister. Myndigheter som naturvärdsverket. viigverket. lant

hruksstyrclsen m. 11. ges ingen egen rätt att tvinga fram underställning men 

kan begära ett regeringsingripande. 

Att den obligatoriska fastställelseprövningen avskaffas och ersätts med 

en övcrprövning pii vissa särskilt angivna grunder är en tanke som har 

vunnit allmän anslutning under remissbehandlingen. 

Däremot finns det olika meningar om formerna för den statliga över

prövningen. Många tillstyrker utredningens förslag att länsstyrelsen skall 

sköta bevakningen och underställa ärendet regeringens prövning. om läns

styrelsen finner att en undcrställningsgrund föreligger. En rätt stark opini

on - däribland planverket och s~ gott som samtliga länsstyrelser - föresprå

kar däremot ett system där lämstyrelsen får befogenhet att själv besluta i 

stiillet för att överlämna ärendei: till regeringen. 

Remisskritiken kan sammanfattas på följande sätt. 

I. Länsstyrelsen måste enligt förslaget granska varje ärende för att 

kunna besluta i underställningsfrågan. Därför bör även avgörandet i sak 

anförtros länsstyrelsen. 

'.!. Alt lägga avgörandet i varje ärende på regeringen innchär en centrali

sering som inte är nödvändig. Det förfänger dessutom handläggningstidt:n. 

Länsstyrelsen har sakkunskap i bl. a. plan-, naturvårds-, kulturvärds-. 

fastighetsbildnings-, försvars- c-ch regionalpolitiska frågor. Motsvarande 

sakkunskap kan naturligtvis tillföras ärendet under heredningen i rege

ringskansliet, men dii maste ärendet remitteras till centrala verk. vilket är 

omständligt och tidsödande. 

3. Om beslutet läggs på län~;styrelsen. ökas kraven på underlag och 

förhandsbesked från regeringen till liinsstyrelserna när det gäller riksin

tressen. Detta är bättre än besked i efterhand av regeringen. 

/6. / .2 Lii11ss1yrelsenws och de 1·c111rala my11dighe1erna.1 roller 

Remisskritiken har övertygat mig om att formerna för den statliga över

prövningen kan göras mer ändamålsenliga än dem som utredningen har 

föreslagit. Länsstyrelsen bör fii en starkare ställning som det samordnande 

organet p~1 den statliga sidan. varvid länsstyrelsen hör anförtros uppgiften 

att självständigt agera för staten'.; räkning i beslutsprocessen och alltså inte 
bara fungera som en "mellanhand". 

/6 Statlig /.:.011/rull 
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Detta innebiir att liinsstyrelsen hör ha en möjlighet att i det enskilda 

fallet inte bara granska kommunernas beslut utan iiven ingripa pft olika sätt 

med anledning av dessa. Som utredningen har föreslagit. hör emellertid de 

kommunala besluten kunna prövas endast p[1 vissa i lagen uppriiknade 

grunder. I detta ligger den stora skillnaden mot dagens ordning, som ju 

innebiir en faststiillebeprövning pil grunder som inte iir på något siitt 

formellt begränsade. 

Det finns ett inslag i utrcdningsförslaget som iir av största vikt med tanke 

pii kravet på snabbhet i planeringsprocessen. Det är principen att län,sty

relsen miiste handla inom en vis-; tid för att inte kommunens beslut skall bli 

giillande. Den principen hör införlivas i lagförslaget, även om det nu mt1ste 

ske i en något annorlunda lagteknisk utformning. 

En viktig utgilngspunkt när man utformar systemet för överprövning iir 

enligt min mening att det efter kommunens antagandeheslut sannolikt inte 

kommer att i det normala fallet kvarstå några konflikter mellan staten och 

kommunen eller mellan flera berörda kommuner. Pä goda grunder kan man 

utgå ifrån att de flesta problemen blir lösta genom ett fördjupat samdd. 

Erfarenheterna av samarbetet mellan staten och kommunerna i den fysiska 

riksplaneringen pekar entydigt ät detta hiill. Jag anser att den kommunala 

självständigheten i detta sammanhang bör betonas kraftigare iin i utred

ningsförslaget. 

Det nu anförda leder fram till slutsatsen att planerna normalt hör vinna 

laga kraft viss tid efter kommunens antagandeheslut, om inte besvär an

förs. Nilgon obligatorisk statlig godkännandeprövning hör alltså inte före

skrivas i lagen. I första hand bör - som jag nyss sade - eventuella 

konflikter kunna lösas under samrådet. Samrådet mellan kommunen och 

liinsstyrelsen bör avslutas med att länsstyrelsen lämnar in ett samrådsyt

trande, som inneh<1ller länsstyrelsens ställningstagande till planförslaget. 

En samrådsredogördse skall följa med planförslaget vid utställningen och 

iiven finnas tillgänglig för den kommunala instans som antar planen. Jag tar 

för givet att länsstyrelsens synpunkter i de flesta fall kommer att beaktas -

i vart fall p{1 siidana punkter där maktmedel av olika slag kommer att stå 

liinsstyrclsen till huds enligt vad jag snart kommer att föreslå. Vid utställ

ningen av översiktsplaner skall länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande 

med särskild tonvikt pä de aspekter som enligt mitt fortsatta resonemang 

bör ingå i den statliga kontrollen. 

P{1 en punkt är jag - i likhet med många remissinstanser - inte beredd 

att ansluta mig till utredningen. Det gäller förslaget att regeringen på eget 

initiativ eller efter framställning från statliga myndigheter eller kommuner 

skall kunna förordna om regeringsprövning av kommunala beslut om både 

planer och lov. 

Jag föreslår i stället att planer skall kunna komma under regeringens 

prövning efter hesvär över länsstyrelsens beslut att godkänna eller att 

upphäva dem. Besvärsrätt bör tillkomma kommunerna, både den kommun 
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Sllm har <Intagit planen och hcrörd<t grannkommuner. A ven rcgionplancor

gam:t bör ha hcsviirsriitt. Diire.11ot anser jag det inte befogat att låta vissa 

statliga myndigheter rn r:itt a::t överklaga liinsstyrelsens beslut i dessa 

fr?igor till regeringen. Hiir hiinvi.sar jag i sUillct till den möjlighet for 

regeringen att utförda planförcl:'iggande som jag snart skall iiterkomma till. 

De statliga scktorsmyndigheterna har alltid m(ijlighet atl ho-. n:geringen 

göra framställning om si.1dant kreliiggande. 

16.2 Grunderna för länsstyrelsens prövning 

!Hitt .fi'ir.1/ag: Uinsstyrelsen skall efter ett beslut om prövning kunna 

upphäva kommunala beslut er:dast om liinsstyrelscn anser att beslutet 

- inte tillgodoser ett riksintre:;se enligt NRL 

- innebär att regleringen av markanvändningsfrågor som angår t vil 

eller flera kommuner inte har samordnats pii ett liimpligt siitt eller 

- inte uppfyller kraven pi1 skydd för människors hiiha och siikerhet. 
L-.~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~__.J 

!6.:!../ 011midn1 m· riksi11tr1'sse rn/igt NRL 

Utredningsförslagct att statlig övcrprövning av planer hör kunna ske. 

om ett riksintresse inte har beak;:ats och om det har brustit i samordningen 

av markanvändningsfrågor som .:rngiir 1 vi"i eller flera kommuner. har i stor! 

sett godtagits av remissinstanserna. Även jag ansluter mig till förslaget i 

denna del. 

En del remissinstanser befarar att statens inflytande hlir alltför stort p<i 

grund av att riksintressena iir otillriickligt rrcciserade i utredningens lag

förslag och att de d~irmed ocksa kan bli alltför vittgående. Som jag tidigare 

har niimnt har bestämmelser a11g~1ende omrilden som tir av riksintresse 

tagih in i förslaget till N RL. Dessa bestämmelser har i stort sett samma 

innchi.inl som de riktlinjer som riksuagen redan har st~illt sig bakom i 

anslutning till den fy~iska riksplaneringen. Ända sedan riksplaneringen 

inleddes i början av 1970-talet har det varit en ledande princip att kommu

nerna i sin löpande planering skall v~iga in de av statsmakterna ·angivna 

riksintressena för vissa områden. 

Genom ett mi'mgiirigt. intensivt samarhcte mellan kommunerna och stat

liga organ, främst länsstyrelserna. har de områden som är av riksintresse i 

stor utsträckning kartlagts och beaktats i kommunernas översiktsplaner. 

Ätskilligt material for att giira bedömningar i dessa fr{1gor finns ocksä 

framtaget hos de statliga myndigheterna. i forskningsrapporter m. m. Jag 

iir medveten om att det på sin<1 hilll {iterst{1r olösta konflikter. Siidana 

problem diskuteras emellertid fortlöpande. och enligt min uppfattning 

finns det goda forutsiittningar att uppnii samstämmighet mellan berörda 
intressenter. 

/(] Statlig ko11tr11!! 
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Mot den hiir bakgrunden ansa jag att farhågorna for ett alltför lftngtgii

cnde -.t;1tliµt inflytande iir överdrivna. I den m<'m det linns delade meningar 

mellan staten och niigon kommun om hur de omri1den som iir av riksin

tresse biir behandlas. hyser jag goda fiirhoppningar om att man normalt 

kan komma till ett avgörande i den samr<hisprocess som jag tidigare har 

redogjort för. De iirenden diir Hinsstyrelsen inte lyckas överbrygga mot

siittningarna blir enligt min bedömning mycket fil. iltminstone sedan en fast 

praxis har utbildats. Jag utg<ir fdn att det inte heller kommer att medföra 

problem. om det i framtiden uppstår behov av att introducera nya nationel

la intressen som hör beaktas i den kommunala planliiggningen. 

I{).:!.:! R 1·gio11ala .fi-ilgor 

Jag övergiir nu till att något utveckla tankarna bakom den prövnings

grund som giiller brister i den mellankommunala samordningen. 

Vissa av de t"riigor som kan ha betydelse över kommungränserna utreds i 

dag ofta av informella planeringsgrupper. sammansatta av företrädare för 

de regiLrnala organen och de berörda kommunerna. Resultatet av dessa 

informella utredningar kan bilda värdefullt underlag för den mera form

bundna över~iktliga markanvändningsplaneringen i varje kommun. 

Linsstyrelsen hör genom det nu föreslagna systemet med överprövning 

kunna hevaka att de planer som de olika kommunerna tar fram p;l ett 

gemensamt underlag inte blir inbördes oförenliga. Givetvis hör liinsstyrel

~en ocksä svara för att motsvarande avstiimning sker i de fall diir en 

kommun utan föregiiende regionalt samarbete upprättar en plan som kan fa 

effekter för någon av grannkommunerna. 

För att nagot belysa vilka typer av frf1gor som jag syftar pt1 med denna 

prövningsgrund vill jag ange n<lgra exempel. Fragor som kan vara av 

regional eller interkommunal betydelse iir lokaliseringen av flygplatser. 

striickningen av viigar. hanor och ledningar. liiget for större täkter. anliigg

ningar för sophantering. större serviceanliiggningar. smäbfilshamnar och 

andra fritidsanliiggningar. En annan fräga av detta slag kan vara lokalise

ringen av stiirre detaljhandelsanliiggningar med ett upptagningsomräde 

som omfattar mer ~in en kommun. Hit hör ocksft bevarandet av regionalt 

betydelsefulla friluftsomn'iden och kulturmiljöer liksom större samman

hiingande grönomräden. Över huvud taget anser jag det vara viktigt att de 

regionala naturviirdsintrcssena får ett starkt stöd genom länsstyrelsens 

prövning. 

Niir det giiller syssclsiittningsfrt1gorna i en vidare bemärkelse iir en viktig 

aspekt för kommunerna att beakta vid planeringen att arbetsplatser och 

bostiider lokaliseras pil sådant sätt i förhållande till varandra att det blir lätt 

for miinniskorna att nå service och sysselsättning. Bl. a. s{1dana hänsyn 

ligger bakom den föreslagna bestiimmelsen att beslut enligt PBL skall 

främja en från allmiin synpunkt lämplig samhiillsutveckling. 

Kommunala beslut som rör frågor av detta slag - boende. arbete och 
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si::rvice - far ibland effekter för hela regionen eller {1tminstone för delar av 

dcn. Kommunerna är i dessa fai I starkt beroende av varandra,. och det är 

angeWgel att de satsningar som görs blir samstiimda. Staten biir da ha en 

m(~jlighet att päverka hur bostäder och arbctsplatser förläggs och att se till 

att en rimlig framtida kollcktivtrafikforsörjning kan upprätthtlllas. Enligt 

min mening bör den överprövningsgrund som avser bristande mellankom

munal samordning meka sådana situationer. På det siittet kan länsstyrelsen 

jämföra kommunernas fysiska planer och samordna dem diir de intc är 

förenliga med varandra. 

När det gäller sambandet mc:lan liinsplaneringen och dcn kommunala 

fysiska planläggningen medverbr kommunerna i dag pi1 olika siitt i läns

plancringsprocessen !se redogörelse i SOU 1978: 35. Hilaga '.:'). Det hand

lingsprogram för regionalpolitiken i länet som tas fram genom Hinsplane

ringen utgör givetvis ett bctydels~fullt inslag i kommunerna~ plancringsför

ut -;ättningar. 

Flera remissinstanscr hävdar att man genom övcrprövning av planer 

enligt PBL biir iistadkomma en formell sammankoppling mellan liinsplane

ringen och den fysiska planliiggningen. En s;ldan sammankoppling är enligt 

min mening inte möjlig. Jag delar i detta avseende utredningens uppfatt

ning. Det iir emellertid angeläget att de häda planeringsformerna samord

nas s{1 att vad som läggs fast i liinsplaneringen i fråga om arbete. service 

och miljö utgör underlag i arbetet med den fysiska planläggningen. 

PBL-utredningens förslag inm:biir att n:gionplaneorganet. där det finns 

ett s{1dant. för egen rätt att underställa kommunala heslut regeringcns 

prövning. Ett sfidant förordnand·~ får enligt förslaget meddelas endast om 

heslutct rör en fråga som ligger inom regionplaneorganets ansvarsomntde 

och nm beslutet enligt regionplaneorganets mening 

I. innebär att tvi! eller flera kor:1muncrs intresscn inte har samordnats p{1 

ett lämpligt sätt eller 

2. motverkar syftet med en antagen regionplan. 

Ett systern där de kommunala besluten underställs regeringens prövning 

kan läll anordna~ så att flera olika organ kan begära underställning. Pröv

ningen samordnas ändå hos regeringen. I det systern med överprövning av 

länsstyrelsen som jag förordar måste givetvis regionplancorganet fä en 

nägot annorlunda roll. 

Den lösning som jag har stannat för är att det bör ingi:i i länsstyrelsens 

prövning att bevaka de mellankommunala frågorna. även om det finns ett 

regionplaneorgan. Också frågan om de kommunala planerna är förenliga 

med en eventuell regionplan bör bedömas av länsstyrelsen. Till skillnad 

mot utredningen an~er jag inte att det behövs n[1gon särskild prövnings

grund i lagen. som tar fasta på de kommunala beslutens relationer till 

regionplan. Jag vill i stället se det sft att en regionplan kan vara ett uttryck 

for vad som är en lämplig samordning av regleringen i markanvändnings-
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frågor med mellankommunal räck vidd. Det iir en sjiilvklar skyldighet för 

lämstyrelsen att bevaka följsamheten till en eventuell regionplan. 

Sjiilvfallet bör det vara ett niira samarbete mellan liinsstyrelsen och 

regionplaneorganet vid prövningen av planer som berör regionala fdigor. 

.Tag förutsiittt:r att länsstyrelsen tar initiativ till sildant samriid iiven utan en 

ultrycklig lagregel. Regionplaneorganet bör fä rätt att överklaga det beslut 

som länsstyrelsens prövning utmynnar i. 

16.2.3 Skyddet fi"ir miinnis/.:ors hiil.rn och sii/.:erhl't 

Många instanst:r iir negativa till utredningsfiirslaget att uppenbar avvi

kelse frän bestiimmelserna i 2. 4 och 5 kap. skall kunna medföra statlig 

överprövning. En siidan svävande formulering minskar kommunernas 

möjligheter till självständiga beslut om planutformningen. heter det bl. a. 

Det synsiitt som torde ligga bakom utredningens förslag innebär att den 

kommunala bedömningen av miljöutformningen tillmäts en mycket stor 

tyngd. Det kan emellertid finnas brister i planförslag som iir av så allvarlig 

natur att man inte kan bortse från att staten har ett ansvar. Särskilt om det 

finns brister i fdlga om siikerhet och hälsa aktualiseras det statliga ansva

ret. Exempd pil detta iir bullerfriigor. trafiksäkerhet. rasrisker, sanitära 

olägenheter m. m. Även i friiga om mer utpräglade lämplighetsfrågor kan 

det enligt utredningen ibland vara motiverat att staten kan ingripa för att 

planer blir ändrade. Enligt utredningsförslaget skall dock ingripande ske 

enbart i undantagsfall. och motivet skall då vara att staten inte kan godta 

planbeslut som leder till en helt undermälig miljii. 

Ett annat synsätt. som flera remissinstanser redovisar. innebär att över

prövning på den nu berörda grunden inte bör vara möjlig. Eftersom det 

sannolikt blir fråga om ingripanden i ett mycket begränsat antal fall. mtiste 

man itd1gasätta om det är förnuftigt alt ha en prövningsgnmu som förutsiit

ter en niirmare kontroll av alla planer. Statens prövning tar tid och besluts

processcn blir fördröjd alldeles i Llllödan. Det hör enligt detta synsätt räcka 

att länsstyrelsen får möjlighet att påpt:ka eventuella brister under samrådt:t 

och att man överlåter åt medborgarna att bevaka utformningen av den 

lokala miljön. Varje plan som ställs ut skall ju vara åtföljd av en samrådsre

dogörelse. där bl. a. länsstyrelsens påpekanden givetvis skall tas upp och 

bemötas. Därigenom uppmärksammas medborgarna p[1 eventuella brister. 

s~I alt de kan väcka opinion inför kommunens ställningstagande. De som 

har rätt att överklaga planen kan genom att besvära sig se till att den blir 

prövad av fansstyrelsen. Samrfalet med länsstyrelsen och sabgarnas he

sviirsrätt ger enligt detta synsiitt tillräckliga m~ilighetcr till kontroll av att 

planernas kvalitet inte sjunker under en godtagbar nivå. 

Enligt min uppfattning måste en lösning ha sin grund i båda dessa 

synsätt. Det finns nämligen en klar skillnad mellan olika typer av krav i 

lagen. och den skillnaden motiverar en statlig kontroll av vissa krav men 

inte av andra. 
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Jag anser sålunda att de krav som avser hiilsoskydd och siikL'rhct intar 

en siirstiillning. DL' rör sii betydelsefulla aspekter pti hebyggL'lscns placL'

ring och utkirande all det inte enhart ilr friiga om ett kommunalt intressL'. 

Staten hör d~irfor ha till uppgift att bevaka att kraven verkligen uppfylls. 

Behovet av en s~ldan statlig kontroll har att göra med i.inskeimilct all 

friigurna om hiihoskydd och siikcrhet helst bör varn slutligt avgjorda i 

samband med planliiggningcn. Diirmcd undg[ir man riskL'n för att de stat

liga myndigheter. som har ansvaret för dL'ssa friigor. ingriper LlCh kriivcr 

iindringar i skilda avseenden. nii;· limriidet iir ffirdighyggt och hrukarna har 

flyttat in. Den samlade .intress·:avvi1gning och kontroll pi1 dL'n statliga 

sidan. som anförtros Uinsstyrelscn vid planliiggningen. bör kunna lllL'dVL'r

ka till att eliminera s:!dana icke iinskviirda ingripanden i efterhand frim 

tillsynsmyndighctL'r som hevaka;- kraven p{1 hiilsoskydd och siikerhet i vid 

mL'ning. 

Av dessa skiil förcsl~r jag en statlig prövningsmöjlighct för de fall diir 

kllmmuncns beslut innebär att bebyggelsl.' placeras eller utförs pt1 dl 

siidant siitt att kraven pil skydd for människors hiilsa och siikerhet inte 

uppfylls. 

1 övrigt ansluter jag mig helt tiil det synsiitt. som gär ut pii att fr~1gor om 

miljiiutformning. exploateringsgrad. tillgiing till service och plankvaliteter i 

största allm;inhet fa interna kommunala angelägenheter. Nägon möjlighet 

för länsstyrelsen att ingripa i si1dana avseenden bör d~irför inte finnas. 

Detta iir en kiirnpunkt i hela refo··men. 

/fi.2 .4 Upp<'nhur mTikdsc .fi"tln detu(jp/1111ckrm·e1 hiir inte k11111111.fi»rn11/e

da statlig pnhning 

Utredningen har iivcn föreslagit att undersUillning skall kunna ske. om 

kommunen uppenhart [isidosätter kravet pil att detaljplan skall uppriittas. 

innan tillstånd liimnas till bebyggelse av en viss omfattning. En närmare 

analys av förslaget visar emdlerti.J att det är svårgenomförbart i praktiken. 

Svårigheterna uppkommer i sam hand med avgränsningen av de beslut som 

skall kontrolleras av staten. dvs. beslut om bygglov som meddelas utan 

tillräckligt planunderlag. Enligt både utredningens och mitt förslag skall 

beslut om bygglov kunna prövas endast inom omräden som länsstyrelsen i 

forvi·ig har hestiimt. Att förutse V<tr en kommun i framtiden kan komma att 

iisidusiitta detaljplanekravet är naturligtvis i de flesta falt en omöjlig upp

gift. 

Till detta kommer att en best;immelse som medger statlig prövning i 

detta syfte knappast heller är sakligt motiverad. Jag utgar fran att det ligger 

i kommunernas eget intresse ali: upprätta detaljplan när det verkligen 

behövs med tanke på bebyggelsens art och omfattning. medborgarintresset 

och andra omstiindigheter. PBL hör därför inte inneht1lla nt1gon bestiim

melse om statlig prövning i detta avseende. 
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16.:!.5 All hes/11tl'I inte h11r /.:.0111111it till i laga ordning hiir hl'l·11/.:.11s ge110111 

/J('.IT{ir 

Förslaget i lagrådsremissen innehiir att liinsstyrclsens kontroll skall in

nefatta iiven frfagan om heslutet har kommit till i laga ordning. Som motiv 

till förslaget anförde jag ( lagrildsremissen s. 269 n: 

En vibentlig del av länsstyrelsens faststiillclseprövning i dag hest'tr av 
en kontroll av att planerna iir formellt riktigt uppriittade och att de har 
handlagts i föreskriven ordning. t. ex. beträffande samr;u.l. utstiillning 
m. m. Det finns ingen anledning alt iindra på denna princip i en ny lag niir 
det giiller planheslut. som enligt mitt förslag (avsnitt 16.3) skall kunna 
prövas av länsstyrelsen. dvs. beslut om detaljplaner och omriidesbestiim
melser. Bevakningen i formfriigor vid tillkomsten av översiktsplaner bör 
enligt min mening ske genom kommunalhesviir. eftersom länsstyrelsen 
enligt mitt förslag inte självmant skall kunna pröva dessa planer. 

I dagens faststiillelseprövning ingår det också en kontroll av att kommu
nens beslutande organ inte har överskridit sina befogenheter. .Även denna 
kontroll bör enligt min mening finnas kvar och göras av liinsstyrclsen 
beträffande detaljplaner och omrädesbestämmelser. 

Genom att på detta sätt lföa liinsstyrelsens prövning innefatta de for
mella fdgorna tillmötesgär jag en rad remissinstanser. som starkt har 
kritiserat utredningsförslaget. Detta förslag gick ut pt1 att alla kommun
medlemmar skulle kunna överklaga de kommunala besluten pii formella 
grunder. Remissinstanserna har med fog hiivdat att detta kan leda till en 
omfattande besvärsprövning och vidare att det innebär en egendomlig 
blandning av förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. 

Det är angeHiget att precisera vilka handläggningsfel som skall kunna 
föranleda att ett planbeslut upphävs. Utredningsforslaget innehåller inga 
sildana preciseringar. vilket har framkallat stark remisskritik. Jag återkom
mer till detta i specialmotiveringen ( 12 kap. I~). Redan nu vill jag dock ta 
upp en viktig fråga. Jag har tidigare föreslagit att det skall ställas krav p{t 
att planhandlingarna skall utformas sii tydligt att allmänheten under samrä
det och utställningen kan få en klar uppfattning om planernas innebörd. 
Till skillnad mot utredningen anser jag dock att detta krav har den karaktä
ren att det inte annat än i undantagsfall är meningsfullt att liigga det till 
grund för kontroll i efterhand. Tillämpningen ger utrymme för så starkt 
subjektiva inslag att det i flertalet fall är ogörligt att konstatera om princi
pen har överträtts eller inte. Jag vill dock inte hålla för uteslutet att det kan 
förekomma fall där planhandlingarna har fått en så bristfällig utformning 
att syftet med samrådet och utstiillningcn uppenbarligen inte har kunnat 
uppn{1s. I dessa fall bör länsstyrelsen kunna underkänna beslutet pa den 
grunden att det inte har kommit till i laga ordning. 

Uinsstyrelsens granskning i formellt hänseende bör i första hand avse 
S:1dana förhållanden som har påtalats i ärendet. antingen under den kom
munala handläggningen - vilket torde bli vanligast - eller direkt till 
liinsstyrelsen. Det är emellertid angeläget att länsstyrelsen ocksä bevakar 
att alla som bör få komma till tals i ärendet verkligen har fått möjlighet att 
göra det. Detta får ses som en yttersta garanti för medborgar- och sakäga
reinfl ytande och för att kommunens heslutsunderlag hlir så fullstiindigt 
som möjligt. För den skull är det emellertid inte nödvändigt att sakägarför
teckningarna i alla ärenden kontrolleras i minsta detalj. 
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Även i övrigt hör giilla att l.'insstyrelsen inte tar pii sig ett ornfatlande 
gransknings:irbece pit s;ldana punkter diir det siillan eller aldrig finns anled
ning för länsstyrelsen alt göra något ingripande. Insatserna hör i st~illt:t 
konc:cntreras på sådana frfigor som kan \'ara formellt komplicerade. För 
övrigt vill jag här framhålla som angchigc\ att länsstyrelsen redan under 
samrfiJet J_er kommunl."'.n s~1dana råd sorn kan förebygga felaktig.heter i det 
fortsatta forfarandl."'.t. 

I anslutning. till 12 kap. I* har lawädct anfört (yttrandets. 111 fl: 

Behovet av statlig kontroll av kommunala planbeslut gör sig givetvis 
giillande i såJana frågor av nationell och mellankommunal betydelse som 
ange<. i för5ta stycket 1-.3. I dessa frågl1r kan det föreligga en konflikt 
mellan kommunala önskemål och ambitiom:r. å ena sidan. samt mera 
a\lm~inna intressen. å den andr.: .. Nt1gon ~adan konflikt kan däremot knap
past ligga hctkom det i punkt 4 angivna fallet att ett formellt fel vidlilder 
kommunens beslut. Man bör kunna utgå från att kommunerna i eget 
intresse vinnlägger sig om att h<1ndlägga planärenden korrekt och au de har 
tillgilng till kompetent personal. jfr 11 kap. H. Självfallet kan del. ~om 
departemcntschefen framhftller i den allmänna motiveringen ( s. 269). inte 
hiillas for uteslutet all det kan förekomma fall där planhandlingarna fatt en 
sf1 bristfiillig utformning att syftet med samrådet och utställningen inte har 
kunnat uppnfis. 

Fd och brister av detta slc.g kan emellertid påtalas genom förvalt
ningsbesvär och det är svårt att inse varför inte detta rättsmedcl erhjuder 
en tillräcklig kontroll. I punkt 4 nämns också befogenhetsövcrskridandcn 
s{1som något som länsstyrelsen skall ingripa mot av eget initiativ. Vilken 
praktisk hctydelse denna möjlighet att ingripa har är inte niirman: belyst. 
Det förefaller snarast som om överprövningsgrunden "bcfogenhetsövcr
skridandl:' · ffill följa med av det rent formella skälet att man vill :lstadk.nm
ma identitet mellan punkt 4 och 7 kap. I * första stycket .3 kommunallagen. 
Även beslut som innebär hefogenhetsöverskridanden kan självfallet angri
pas genom förvaltningsbesvär. 

I fråga om överprövningens karaktiir och omfattning skiljer sig punkt 4 
likaledes från de lre övriga. I dessa senare fall har länsstyrelsen under 
samri\dsfi.irfarandet fått sin uppmärksamhet inriktad på de förhilllanden 
som kan utlösa en överprövning. Länsstyrelsen kan anpassa sin gransk
ning därefter och denna behöver därför inte bli särskilt arbetskrävande. 
Överprövningen av den formella handliiggningen däremot innebär en 
granskning av frt1gor som länsstyrelsen inte under planärendets beredning 
hos kommunen haft anledning a::t befatta sig med. Det är en rad formföre
skrifter i PBL och kommunallagen som länsstyrelsen därvid har att beakta. 
Departementschefen framhåller (s. 269) såsom angeläget att länsstyrelsen 
bevakar att alla som bör få komma till tals i ärendet verkligen har fått 
möjlighet att göra det. En kontroll med sådant syfte torde innehära att 
liinsstyrelsen ska!! granska sakägarförteckningarna i detalj m:h tillse att 
alla sakägare beretts tillfälle till 'amråd och fått underrättelser om utställ
ning och i förekommande fall om planbesluten. På s. 27.3 herör departc
mentschefcn de svårigheter som kan uppkomma för länsstvrclsen att inom 
lreveckorsperioden hinna med att hedöma om ett ärende bör prövas eller 
inte. Såvitt gäller den formella granskningen enligt punkt 4 synes departe
mcntschefen underskatta dessa !;vårigheter. Kommer länsstyrelsen i tids-
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nöd, kan den se sig tvungen att enbart av det skiilet hiinskjuta ärendet till 
prövning. Den eftersträvade snabbheten i planprocessen kan då gå förlo
rad. 

Vissa uttalanden av departerm:ntschefcn ts. 270. 6471 tyder pft att den 
formella granskningen inte är avsedd att vara sii ing{1ende och noggrann 
som hiir ovan har förutsatts. Även lagtexten - ··om det finns anledning att 
anta" - pekar i en sådan riktning. Om detta iir riktigt. kan värdet och 
betydelsen av en överprövning av de formella fr{1gorna på liinsstyrclsens 
initiativ sättas i fråga. 

Enligt lagrådets mening skulle det stii bättre i överensstiimmelse med de 
principer som uppbär PBL om överprövningsgrunderna hegriinsades till de 
i forsla stycket I - 3 angivna fallen. De med en överpriivning förenade 
handHiggningsprohlcmen skulle diirmed i hög grad minska i omfattning. 
Nagra invändningar ur rättssäkerhetssynpunkt s:v·nes inte med fog kunna 
göras mot en sådan ändring. Lagrådet förordar att första stycket 4 får utgå. 

Efter fornyade överväganden i frågan vill jag nu föreshl att nitgon över

prövning i formellt hiinseende - utöver vad som kan aktualiseras av 

besvär - inte skall ske. Jag ansluter mig siiledes till /11grtidct.1· förslag. Vid 

mitt ställningstagande har jag fäst särskild betydelse vid att lagradet kon

staterar att slopandet av överprövning pil formella grunder inte kan ge 

upphov till några inviindningar från riittssiikerhetssynpunkt. Grundtanken 

att planer i princip skall bli giillande redan genom kommunens antagande

beslut blir uppenbarligen häst förverkligad. om överprövningsgrunderna 

begriinsas till sådana som är oundgiingligen nödviimliga. Med lagrådets 

förslag att länsstyrelsen skall pröva besluten enbart pi'i sakliga grunder 

uppnår man ocksf1 en ökad klarhet i frågan om länsstyrelsens uppgifter i 

överprövningen. Det iir nämligen svftrt att ange hur ing<l.ende en formell 

kontroll bör göras för att vara meningsfull utan att ta alltför mycket tid och 

resurser i anspråk. Sannolikt leder ett slopande av den formella gransk

ningen till bättre effektivitet totalt sett i beslutsfattandet. eftersom länssty

relsen da inte behöver besluta om prövning bara för att rn tillrilcklig tid att 

göra en ordentlig kontroll av handlingarna i ärendet. 

Jag vill dock framhålla att jag fortfarande ser det som angeläget att 

liinsstyrelsen redan under samrådet ger kommunen sådana råd som kan 

förebygga felaktigheter i det fortsatta förfarandet. 

16.:!..6 A l'l'iig11i11gc11 md/a11 allmii1111a och enskilda intressen biir be1·akas 

i::c110111 he.1Tiir 

Oet ligger niira till hands att renodla systemet ytterligare genom att i 

systemet med prövning av länsstyrelsen foga in även avvägningarna mel

lan allmiinna och enskilda intressen. Det skulle nära ansluta till dagens 

ordning. och man skulle: dfr inte behöva komma in på den svåra frågan om 

formerna för besvär över kommunala planheslut. som jag ätcrkommer till 

senare (avsnitt 17.5.2). 

Denna tanke avfärdade jag i lagrådsremissen p{1 anförda skäl. Min åsikt 
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iir alltjiimt att enskilda intressen bör bevakas genom bcsviir och inte av 

l;insstyrelsen genom officialprövning. Pä grund av en ändring som jag snart 

återkommer till (avsnitt 16.3.3) och som avser formerna för länsstyrelsens 

ingripanden föreligger inte hingre några lagtekniska hinder mot att anordna 

länsstyrelsens kontroll som en bevakning iiven av de enskilda intressena. 

Vad som enligt min mening alltj;imt talar starkt mot det sistniimnda alter

nativet är mitt tidigare förda resonemang (avsnitt 8.4.3! som utmynnar i att 

de enskildas <mspräk blir tydligare och att de därför kan prövas mer 

noggrant. om de förs fram besviirsvägen än om de ligger mer eller mindre 

dolda i en ofticialprövning. Detta ser jag alltså som ett tillräckligt tungt 

viigandc skiil för att i sak hfilla fast vid mitt ursprungliga förslag att 

avviigningen mellan allmänna och enskilda intressen bör överprövas efter 

hesviir. 

16.3 Vilka beslut som kan prövas m. m. 

lvlitt j('irslag: Kommunens be~.lut att anta en detaljplan och områdesbc

stämmelser vinner laga kraft. om inte länsstyrelsen inom tre veckor 

beslutar om att prövning skall ske av länsstyrelsen och inte heller någon 

överklagar beslutet inom före>kriven tid. 

Översiktsplaner skall inte kunna prövas av länsstyrelsen. som dock 

genom ett granskningsyttrande vid utställningen skall kunna markera 

att planen från statlig synpunkt i något avseende inte är godtagbar. 

Om det finns särskilda skäl. skall länsstyrelsen kunna besluta att 

reglerna om prövning av liinsstyrelsen skall gälla även för beslut att 

lämna hygglov. rivningslov, marklov och förhandsbesked inom vissa av 

liinsstyrclsen angivna områden (t. ex. militära skyddsområden). 

16.3. I Deta(ip/ancr och omrädeshcstiimmdser kan 11pphiim.1 

För den händelse kommunen inte tillmötesgår länsstyrelsens önskem{1l. 

bör länsstyrelsens möjligheter att agera vara beroende på om det är fråga 

om en plan med enbart riktlinjer eller ett beslut som innehåller bindande 

bestämmelser. I det senare fallet. dvs. beträffande detaljplan och omrildes

hcstämmelser. är det viktigt all beslutet kan upphävas av länsstyrelsen. 

om det inte kan anses godtagbart fdn de synpunkter som länsstyrelsen 

skall anlägga. Förfarandet bör därför utformas så att länsstyrelsen får 

möjlighet att inom den vanliga besvärstiden. tre vel.:kor från den dag då 

kommunens beslut kom länssty:~elsen till handa. förordna att planen skall 

prövas av länsstyrelsen. Grunderna för den blivande prövningen hör ange~ 

redan i förordnandet. I lagrådsri~missen (s. 271) föreslog jag en skyldighet 

för länsstyrelsen att besluta om prövning, om någon berörd kommun begiir 

det. Lagrådet lyttrandet s. 112 och 117) har funnit en sådan föreskrift 
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obehövlig. 01:h jag kan instiimma i detta med tanke p;i att berörda kom

numer skall ha riitt att överklaga andra kommuners planbeslut. Diirför 

upptar det nu föreliggande förslaget ingen sådan obligatorisk kontrollskyl

dighet för liinsstyrelsen. 

/(J.3.2 ()1·asiktspla11cr kan inte 11pphii1·a.1 

Niir det diiremot giiller översiktsplaner. som enda~t innehftllcr riktlinjer. 

anser jag att den statliga kontrollen inte niidviindigtvis behöver utmynna i 

en formaliserad prövning, diir planen antingen skall godkiinna~ eller under

kännas. Tvärtom kan det vara till fördel for både staten o<:h kommunerna 

att inte i alla sammanhang behöva lilsa sina positioner redan i den översikt

liga planeringen. Vissa fr:lgor kan behöva h:'tllas öppna till dess att de har 

ulretts niirmare genom t. ex. mer detaljerad planering eller tills det har 

konkret visat sig vilka intressen som riktar sig mot ett omrade. 

Enligt min uppfattning bör alltsä systemet utformas s:! att den statliga 

kontrollen av översiktsplaner inte utövas i form av en godkännandepröv

ning med allt vad en sådan kan innebära av definitiva bindningar på ömse 

h{1ll. I de verkligt fä fall diir det kan antas att oenighet mellan staten och 

kommunen kvarstilr efter antagandet av en översiktsplan, anser jag att 

följande förfarande bör tillämpas. 

Översiktsplanen gäller sådan som kommunen har antagit den. Av läns

styrelsens gransknings yttrande framgiir emellertid att översiktsplanen inte 

iir ett dokument som i alla delar uttrycker statens och kommunens gemen

samma uppfattning. Yttrandet visar på vilka punkter som länsstyrelsen har 

en annan mening. Detta för betydelse för olika myndigheter, niir de vid 

tilliimpningen av författningar som rör markanvändning utnyttjar över

~iktsplanen som underlag för sin tillstilndsprövning. En översiktsplan i 

dessa fall har naturligtvis inte samma tyngd som en översiktsplan utan 

skiljaktig mening av länsstyrelsen. 

Uinsstyrelsen maste förses med sådana instrument som gör det möjligt 

att effektivt förhindra t. ex. uppkomsten av bebyggelse och över huvud 

taget ~ttgiirder som tillständsprövas enligt PBL inom områden där det enligt 

Unsstyrelsen iir oliimpligt med exploatering. De medel som erbjuds är tre. 

För det första skall länsstyrelsen. som jag nyss niimnde, kunna pröva o<:h 

därmed upphäva blivande detaljplaner dler områdesbestämmclser inom 

omr~idet. För det andra skall länsstyrelsen - enligt ett förslag som jag snart 

faterkommer till - kunna förordna att alla beslut om lov inom omddet skall 

efterhandprövas av länsstyrelsen och därmed kunna upphävas, om de 

strider I. ex. mot niigot riksintresse. För det tredje får länsstyrelsen möjlig

het att hos regeringen begära att kommunen föreläggs att upprätta o<:h anta 

detaljplan eller områdesbestämmclser som visar användningen av det ak

tuella området. Jag återkommer även i denna del med ett utförligare 

resonemang. 

Jag är helt övertygad om att risken för statliga ingripanden av nu antydda 
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slag mot blivande beslut inom ei:t omtvistat område kommer att ha en stark 

inverkan på kommunernas benägenhet att följa länsstyrelsens gransknings

yttrande över förslaget till översiktsplan. Risken för konfrontationer i ett 

sent stadium kommer därför a:~t vara liten. Systemet verkar snarare för 

uppgörelser så tidigt som det öva huvud taget är möjligt och liimpligt. Som 

jag nyss angav är det ju ibland direkt olämpligt att tvinga fram bindande 

besked på ett preliminärt beslutsunderlag. 

16.3.3 Erzktdlret och .rnahbhet i ö1•erpriiw1ingen 

Med det förslag som jag nu kort har be skri vit får man en i förhållande till 

dagens ordning högst betydande förenkling av hanteringen av planfrågor. 

även om jag har övergett tank·~n i lagrådsremissen (s. 273) på ett "'tyst 

godkännande" av länsstyrelsen. Översiktsplaner prövas formellt inte alls 

av länsstyrelsen. sedan de antagits. Där ligger tonvikten helt på samrådet 

och utställningen och på det granskningsyttrande som avslutar utställning

en. När det gäller detaljplaner och områdesbestämmelser behöver länssty

relsen i de allra flesta fall inte göra någon mer ingående prövning. När 

granskningstiden har gått ut eller dessförinnan antecknas "på handlingar

na" det beslutet att ingen prövning skall ske. 
Jag vill här utveckla skälen till att jag inte längre finner det befogat att 

tala om ett "tyst godkännande". Lagrådet har i anslutning till 12kap. H 

anfört (yttrandets. 112 fl: 

Enligt lagrådsremissen skall länsstyrelsen, när skäl saknas för statlig 
överprövning av en plan. inte fatta "något som helst formaliserat beslut i 
saken" utan bara låta granskninf:stiden löpa ut. Enligt departementschefrn 
kan man göra en intern tjänsteanteckning i akten om att ingen åtgärd 
behövs. Det är förutsatt att dettc:. förenklade förfarande skall tillämpas i de 
allra flesta fall. Med beaktande av den löpande insyn och det inflytande 
länsstyrelsen haft under planarbetet torde det i flertalet planärenden från 
hörjan vara klart för länsstyrelsf:n att någon statlig prövning inte är påkal
lad. Särskilt gäller detta om länsstyrelsens granskning - i enlighet med 
lagrådets förslag - inte skall avse om beslutet tillkommit i laga ordning 
eller frågan om befogenhetsöverskridande. Vid en granskning av formalia 
kan man nämligen sällan i förväg veta vilket beslut som till äventyrs kan 
vara behäftat med formellt fel. D·;!t är emellertid inte lämpligt att hinsstyrcl
sen ens i enkla och uppenbara fä.Il lämnar vad som i remissen kallas "tvst 
godkännande.,. Enligt lagrådets mening föranleder kraven på ordning ~ch 
reda i länsstyrelsernas arbete att man av handlingarna kan utläsa när ett 
beslut att ej La åt sig planen har fattats och vem som är ansvarig för 
beslutet. I nu åsyftade fall kan besluten vara mycket knapphändiga. I vissa 
fall blir emellertid frågan om huruvida en överprövning skall ske svårbe
dömd. Planen måste då remitteras till olika enheter och befattningshavare 
på länsstyrelsen för yttrande. Enskilda, föreningar och statliga -sektors
myndigheter kan ha kommit in med sakligt väl underbyggda skäl till stöd 
fi.ir sin hemställan om överprövning. Inom länsstyrelsen kan olika uppfatt
ningar i frågan om behovet av överprövning vara företrädda. Föredragan-

16 Statlig kontroll 
betrii_f.fande 
omnlden m· 
riksintresse m. m. 
16.3 .2-16.3 .3 



Prop. 1985/86: I 347 

den kan ha en frän den hcslutamlc avvikande mening. I dessa situationer 
ll:iljer av allrn{int omfattade forvaltningsr{ittsliga principer all sedvanliga 
former for hesluts fattande och utformning iakttas. Länsstyrelsens avgö
rande av frågan om prövning hör p;\ grund av det anförda alltid ges i form 
av ett heslut oavsett om utg{mgen innehiir att statlig kontroll skall ske eller 
ej. 

Jag ansluter mig till detta anförande av lagriidet. Det är diirfiir n{1got 

missvisande alt i fortsiittningen tala om ett "tyst godkännande". Emeller

tid ligger i detta endast en smiirre formell ändring och ingen iindrad upp

fattning i stort i friiga om hinsstyrelsens agerande. Jag anknyter nu därfor 

iiter till vad jag anförde i lagrädsn:missen. 

Med det heskrivna fö1farandet vinner man tid i planeringsprncessen. 

vilket iir ell viktigt mt1I för lagreformen. Genom att en sfi kort tid som tre 

veckor föreskrivs för liinsstyrelsens agerande markeras ytlerligare vikten 

av all liinsstyrelsen noga sätter sig in i iirendct och för fram sina syn

punkter. innan kommunen fattar sitt beslut. Under samrådsskcdet kommer 

länsstyrelserna att kunna skaffa sig en god kännedom om prohlemen i olika 

kommuner och kommumlclar. De särskilda riksintressen som kräver be

vakning inom vissa geografiskt hcstämda omrfiden kommer att fortlöpande 

kunna klarläggas inom liinsstyrelsen. Likasf1 torde riskerna för konflikter 

om markanviindningen mellan llera kommuner kunna spåras ganska tidigt. 

Detta skapar förutsättningar for att det kan uthildas effektiva interna 

rutiner hos länsstyrelserna när det gäller att inrikta tilbynen på särskilt 

känsliga områden. 

Beslutet att en plan skall prövas av liinsstyn:Isen hör kunna fattas av 

enskilda tjänstemiin. Hur liinsstyrelsen därefter lägger upp sin sakpri.ivning 

av iircndet iir enligt min mening inte en fråga som bör lagregleras. Regel

mässigt torde dock ärendena vara av en sådan karakHir all det faller sig 

naturligt att avgörandet triiffas av länsstyrelsens styrelse. 

Det kan narnrligt vis inviindas all tre veckor kan vara för kort tid för 

Wnsstyrclscn att hinna bedöma om ett ärende bör prövas eller inte. l. ex. i 

anslutning till jul- och nyur~helgcr och under sommarsemestern. och att 

det diirför borde finnas en möjlighet för länsstyrelsen att frän fall till fall 

förlänga tiden för ingripande. Jag utgår emellertid från att de pi ar.ärenden 

som kommunerna avgör under sådana tider har diskuterats tidigare med 

länsstyrelsen så ingående att länsstyrelsen iir väl förberedd på vad som 

lämpligen hör göras. Med hiin<;yn till detta och till att det är angeläget att 

systemet i sig verkar för snabbhet i planprocessen anser jag att treveekors

fristen inte hör kunna förlängas. 

Jag har ocksa övervägt att införa en tidshegränsning av länsstyr.:lsens 

behandling i sak av de planer. som man har beslutat att pröva. Motiv1:n för 

detla kan emellertid inte anses vara så starka att de uppväger olagenhe

terna med den ganska otympliga reglering som då skulle hehövas i lagen. 

Enligt min mening bör man kunna utgä från att liinsstyrelsen i de få 
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~in:nden som kan antas hli prövade som regel inte skall hehöva iigna liingre 

tid än högst niigra miinadcr ät prövningen. 

/o.3 ...I Dagens regler 0111 1111dustiil/11i11g kan 11tgd 

En siirskild fdga i detta sammanhang iir om de hestiirnmelser om undcr

stiillning som finns i dagens h~1ggnadslagstiftning skall föras iiver till PRL 

vid sidan ;n· dd priivningsforfarande hos länsstyrelsen som jag nu har 

redogjort fiir. F. n. kan l:insstyrelsen med stöd av 26 * andra stycket 

hyggnadslagen hesluta att en stadsplan skall understiillas regeringens pröv

ning. om del finns särskild anledning till det. Understiillning skall alltid ske 

i vissa angivna fall. hl. a. om planen är av större omfattning eller annars av 

större allmiin hctydelse, clkr om det i planiirendet har uppkommit en friiga 

om industrilokalisering e. d. sqm regeringen skall pröva enligt 136 a * hygg

nadslagen. Det finns också bc~Uimmelser om underställning av general

planer och byggnads planer (l 0 * tjiirde stycket och 108 * andra stycket 

BU. Understiillning kan sägas utgöra en kvarleva frän den tid dii i stort 

setc alla stadsplaner skulle fast:>tiillas av regeringen. Erfarenheten visar att 

l,insstyrelsema utnyttjar möjligheten till understiillning mycket sparsamt. 

Endast några fil planer underställs s;ilunda varje år. 

PHL-systemet hygger i hög grad på tanken att heslutsfattandet skall 

decentraliseras si"i långt som möjligt. Ett viktigt inslag är också att länssty

relserna skall väga samman alla statliga anspråk och att avgöra eventuella 

konnikter mellan olika intn:sscn. Mot den här bakgrunden anser jag inte 

att del finns några hiirande sbl att föra iivcr underställningsreglerna till 

PBL. 

16.3.5 Bygg/m·, ril'11i11gs/ul', 111arklm· och .f('irhandshesked 

! likhet med utredningen anser jag att möjligheten till iivcrprövning pil 

slatl".ct initiativ i iircnden om lov och förhandsbesked inte helt kan und

varas. Det finns sålunda behov bl. a. av en motsvarighet till den statliga 

prövr.ing som i dag förekomml:r inom vissa skyddsomraden omkring för

svarsarfaggningar. flygplatser m. m. <81 och 82 ** BU. Jag föreslår därför 

atc beslL.t att lämna hygglov. rivningslov. marklov och förhandshesked 

1kall kunmt prövas i vissa fall. Den prövningen bör handhas av länsstyrel

sen och kunna ske pil samma grunder som skall gälla för planbeslut. 

Det är ute.-.\utet att införa en ordning som innebiir att länsstyrelsen 

självmant skall överpröva alla enskilda ~ircnden om lov och förhands

besked. Normalt bör det in'e ens föreligga en skyldighet för kommunen att 

expediera besluten i sådara ärenden till liinsstyrelsen. Den lämpligaste 

bsningen är enligt min mening att systemet med statlig kontroll - pil 

s<1mma sätt som utredningen har föreslagit - blir tillämpligt endast efter 

särskilda beslut härom. Det innehär att län~slyrelsen i förvi\g rnilste ange 

·'is-;a geografiska omriiden där beslut i ärenden om lov och förhandsbesked 

sk'"t expedieras till liinsstyrclsen. Därigenom hlir det möjligt att ha samma 
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system hf1de för planer och for ;in:nden l>Ill ltw o;,:h t'iirhand•diesked. 

Omr;1dena hör med hiinsyn till omstiindighell'rna kunna giiras stiirre eller 

mindre. Ibland behöver omriidct kanske inte <l!llfatta mer iin en enda 

fastighet. 

Bakgrunden till ett s[idant fiirordnamk av liinsstyrc:ben kan vara att 

kommunen inte h;1r fiiljt l:insstyrelsens granskningsyttrandc ,1ch allts;1 

antagit en iiversiktsrbn -;om i n;lgot väsentligt avseende iir ··relakti{' 

enligt liinsstyrclsens uppfattning. Vidare kan till grund för ett förordnande 

liiggas t. ex. de allmiinna crfarenh.:terna som liinsstyreben efter hand vin

ner av heslutsfattand.:t inom en viss kllmmun. Om Lkt visar sig t. ex. att 

kommunen inom ett speciellt omr:1de inte tillgodoser ett riksintresse pii ett 

godtaghart siitt. hör liinsstyrclsen kunna tillgripa utviigen med förordnande 

om tilliimpning av reglerna om prövning. Givetvis hör ocks<t statliga myn

digheter. regionplaneorganet clkr grannkommunerna kunna viinda sig till 

\iinsslyrelsen och bq~iira att ett sådant förordnande ml.'.ddclas. 

För att markera att det endast i undantagsfall bör hli fräga om en 

liinsstyrdseprövning i ärenden om lov och förhandsbesked bör det före

skrivas att reglerna om prövning skall kunna tilliimpas hara om det förelig

ger siirskilda skäl till det. 

p;\ det nu beskrivna siitlet kan staten astadkomma en viss bevakning av 

behyggelsefrågor. t. ex. omkring militiira anl<iggningar. inom skyddsområ

den intill vissa energiproduc:eramlc anUiggningar eller i omrhden som av 

annan anledning iir av riksintresse. 

Även regeringen hör ha hefogenhet att i första instans förordna att 

reglerna om prövning skall tilliimpas hetriilfande ärenden om lov inom ett 

visst omr;1de. Följden bör diirmed inte bli att va1je ärende går till regering

en för prövning. utan den normala instansordningen bör giilla. Länsstyrel

sen bör alltsil iivcn i dessa fall svara för den statliga bevakningen. Ett 

sädant förordnande av regeringen bör givetvis meddelas i rena undantags

fall. t. ex. om liinsstyrelsen inte har tillmötesgiitt en begäran om förord

nande fr~in n[1gon fackmyndighet. 

Om regeringen eller länsstyrelsen har meddelat ett förordnande om 

prövning. bör den ordningen tilliimpas att alla beslut som rör området skall 

sändas till länsstyrelsen för granskning. Om länsstyrelsen vid denna 

granskning överväger att upphäva ett visst beslut. skall länsstyrelsen inom 

tre veckor från den dag då beslutet kom länsstyrelsen tillhanda förordna 

om pr,ivning. Diirvid ~kall prövningen utgå fran samma grunder som i 
planärenden. dvs. länsstyrelsen skall ha ganska hcgriinsadc möjligheter att 

upphiiva beslutet. Om det behövs. bör länsstyrelsen kunna förordna att det 

beslut. som skall pröva~. inte får verkställas förriin fri!gan om prövning i 

sak har slutligt avgjL1rts. 
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16.-1 Planföreläggande 

AfitT fiirslaJ,?: Om det behiivs för att tillgodose ett riksintresse inom ett 

visst område eller ett regionalt intresse. skall regeringen kunna utförda 

planfiircläggande. dvs. föreliigga kommunen att inom viss tid upprätta 

lll.:h anta en detaljplan eller omddeshestämmclscr av ett visst inneh;ill. 

Om nationella eller mellankommunala intressen har {1sidosatts i väsent

lig grad i den kommunala planeringen. skall länsstyrelsen enligt vad jag 

tidigare har föreslagit genom ett särskilt granskningsyttrande vid utstiill

ningen markera att i.iversiktsp::anen inte är godtaghar från vissa syn

punkter. N~ir det gäller detaljplaner och områdeshestämmelser har länssty

relsen ocksfi föreslagits fii hefogenheter att upphiiva ett kommunalt plan

beslut. För ett s;ldant område där planheslutet har indirekt underkänts 

dler formligen upphävts bör n!geringen ha möjlighet att föreskriva att 

kommunen inom viss tid skall ha antagit en ny plan (planflirebggande). 

Regeringen hör även kunna föreskriva visst inneh~ill i den nya planen for 

att de åsidosatta intressena skall hli tillgodosedda. I denna del ansluter mitt 

förslag helt till utredningsförslaget. som har godtagits även av remissin

stanserna. 

Jag föresl[ir att möjligheten till planföreläggande hör ta fasta enbart på 

ddaljplan och områdesbestämmeber. Dessa beslutsformer har bindande 

verkan och är därför lämpliga som medel att slutligt tvinga fram en viss. av 

staten önskad markanviindning. Det innebär att jag avvisar tanken på att 

planföreläggande skall kunna avse även översiktsplaner. En sådan ordning 

skulle inte tillgodose det nyss angivna syftet. Den skulle inte heller stämma 

särskilt väl överens med mitt tidigare framförda förslag att staten inte skall 

kunna pröva översiktsplanerna. 

Avcn utan samband med att ett planbeslut formellt har upphävts hör det 

linnas möjlighet för staten att förelägga kommunen att upprätta eller ändra 

en plan för att tillgodose riksintressen och mellankommunala intressen. 

Det är naturligtvis nödvändigt alt t. ex. framdragandet av en riksväg i en ny 

sträckning inte hindras av att kommunen vägrar att ändra sina planer. Att 

staten i ett sådant fall skulle anlägga vägen i strid mot en detaljplan eller 

områdcsbestämmelser är inte lämpligt. Detta skulle innebära bl. a. att 

niigon avvägning mellan kommunikationsintrcsset och lokala planintressen 

inte sker. I stället bör den lösningen väljas att staten ges möjlighet att 

fön:Higga kommunen att ändra detaljplaner t:ller områdesbestämmclser för 

att tillgodose viktiga utomkommunala intressen. I det nyss angivna exemp

let skulle staten kunna förelägga kommunen att tillgodose riksvägsintres

set. Den närmare planutformningen kan därmed bli föremål för niirmare 

i.iverhiggningar mellan staten oc:h kommunen i anslutning till det kommu

nala planarbetet. 

/li Statlig kontroll 
hcrri!ffa11dc 
områden 111· 

riksintres.1·1· 111. 111. 
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I lagrådsremis">en med förslag NRL ls.156) diskuterade jag ett eventuellt 

tillägg till bestiimmelserna om planföreläggande i PBL med den huvudsak

liga innebörden att regeringen efter en redovisning från kommunen skall 

kunna förelägga kommunen att anta. ändra eller upphäva en detaljplan 

eller områdesbestämmclser. om det är av synnerlig vikt for tillgodoseende 

av nagot sådant hushållningsintn:sse som avhandlas i NRL. 

Detta uttalande tog friimst sikte på ingripanden i efterhand mot kommu

nala beslut som rör skogsmark och som kan medföra allvarliga olägenheter 

för virkesförsörjningen inom en region eller i landet som helhet. Eftersom 

mitt nu framlagda förslag inte innehåller några regler om rätt för kommu

nerna att meddela ornrfidesbestämmelser för skogsavverkning m. rn. inom 

friluftsområden. har motivet för planföreläggande av det nu diskuterade 

slaget fallit bort. Jag tar därför inte upp något förslag om detta. 

Om kommunen mot förmodan inte rättar sig efter ett beslut om planföre

läggande, måste möjlighet finnas att på annat sätt ändra en plan som 

mot verkar ett angeläget övergripande intresse. Som en sådan sista utväg 

bör därför staten själv ha möjlighet att göra den nödvändiga planändringen. 

Ett sådant system innebär i förhållande till vad som nu gäller en in

skränkning i den statliga kompetensen genom att reglerna om planföreläg

gande m. m. i PBL kan användas för att tillgodose endast vissa i lagen 

'inävt preciserade intressen. Den befogenhet som staten har i dag att ändra 

eller upprätta ny regionplan, generalplan, stadsplan och hyggnadsplan är 

mera oinskränkt (se 10 a ~andra stycket. 2H. 108 ~tredje stycket och 133 ~ 

BL). Man kan utgå fran att de statliga sanktionsmöjligheterna i form av 

planföreläggande behöver utnyttjas endast i undantagsfall. Detta betyder 

dock inte att de kan undvaras. 

/6 Statli1-: kontroll 
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17 Överklagande 

Sammanfattning 

Beslut i fråga om regionplan och översiktsplan skall kunna överklagas 

genom kommunalbesvär (s. 357) 

'~ Kommunens beslut i fråga om detaljplan. områdesbestämmelser och 

fastighetsplan skall kunna överklagas genom förvaltningsbesvär. Över

instanserna skall i princip endast kunna upphäva beslutet och inte sätta 

ett annat beslut i det överklagades ställe (s. 358) 

·. Planbeslut får överklagas hos länsstyrelsen och därefter hos regeringen. 

Heslut i alla slag av ärenden om lov och i ärenden om förhandsbesked får 

överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut i ärem.len om lov 

och förhandsbc-skcd överkla.~as antingen hos kammarriitten/rcgerings

rätten eller hos regeringen, beroende på om besvären rör rättsfrågor 

eller lämplighetsfrågor (s. 361) 

'"' Hinder införs mot att överklaga beslut i sådana frågor som tidigare har 

blivit avgjorda genom områdesbestämmelser. detaljplan eller förhands

besked ts. 367). 

17. I Gällande ordning 

Enligt 150 * hyggnadslagen f:ir länsstyrelsens beslut om fastställelse ;iv 

plan överklagas genom besvär hos regeringen. Ett beslut av länsstyrelsen 

att till alla delar faststiilla ett p.anförslag får överklagas bara av sakiigare. 

som i iirendet har framställt ett yrkande vilket helt eller delvis har liimnats 

utan bifall. 

Som sakiigare an~es i fråga om planer dels alla markiigare som berörs av 

planfrägan. dels alla övriga som enligt I H 4 mom. byggnadsstadgan skall 

underriHtas om utställningen av ett pbnförslag. Bl. a. innebiir detta att 

tomtriittshavare och innehavare av servituts- eller arrenderätt ingår i den 

hesvärsherättigade kretsen. Hyresgäster gör det däremot inte. Enbart p~t 

grund av mcdlemsskap i kommunen föreligger inte behörighet att överkla

ga länsstyrelsens beslut. Enligt praxis har inte heller föreningar och organi

sationer besvärsrätt, om de inte är markägare eller innehavare av servituts

eller nyttjanderätt. 

Bestämmelser om besvär i dispens- och byggnadslovsärenden finns i 

7kap. byggnadsstadgan. Enligt 71 * I mom. gäller att byggnadsnämnds 

beslut enligt byggnad slagen el ler byggnads stadgan far överklagas genom 

besvär hos länsstyrelsen. Beslut varigenom medgivande till avvikelse från 

en fastställd generalplan. stadsplan eller byggnadsplan vägrats får dock 

inte överklagas. Länsstyrelsens beslut överklagas i vissa fall hos regering

en och i andra fall hos kammarrätten. Bestämmelser om detta finns i 71 ~ 

2 mom. Kompetensfördelningen har i huvudsak skett efter principen att 

iirenden som främst rör frågor om lämplighet eller iindamålsenlighet skall 

17 Ö1·l'l"klaga11d1' 
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avgöra~ av regeringen. medan iirenden med starka inslag av riittsfr{1gor 

prövas av kammarriitten. 

I 71 * 2 mom. tredje stycket hyggnad~<;tadgan ges bcsUimmelser om 

hewiir i s. k. hlandadc miil. dvs. hcslut i lhigor av vilka ni1gon clkr n:'1gra 

hör till regeringens kompetensomräde medan övriga fr[igor ankommer pi1 

karnmarriitten. Bestiimmclserna innehiir att sådana beslut skall överklagas 

hos kammarriitten. Enligt 9 * lagen ( 1971: 289) om allmiinna förvaltnings

domstolar skall kammarriitten med eget yttrande överlämna siidana miil till 

regeringens priivning. om fdgorna ink kan avgöras var för sig. Ett sådant 

iiverliimnande innebiir att regeringen avgör hela målet sedan kammarrätten 

har yttrat sig. 

I 72 * byggnadsstadgan finns bestämmelser hl. a. om behörighet för 

kommunstyrelsen att på kommunens vägnar överklaga liinsstyrelsens be

slut i vissa fall. 

Det nuvarande riittsläget i dispens- och byggnadslovsärenden torde 

mycket kort kunna sammanfattas på följande sätt. Besvärsrätt föreligger 

för sökanden och för ägare av grannfastighet. Tomtriittshavare jämställs 

med fastighetsägare. Hyresgiister och bostadsriittshavare saknar bcsvärs

riitt liksom enskilda kommunmedlemmar. Arrendatorer och scrvitutsha

vare har däremot enligt praxis besvärsriitt. om de iir berörda. 

17 .2 Utredningens förslag 

Jag vill kort sammanfatta utredningens förslag pa detta sätt. 

Kommunens planbeslut överklagas till länsstyrelsen och därefter till 

regeringen. Alla kommunmedlemmar skall kunna besviira sig över att 

planbeslut inte har kommit till i laga ordning. Det gäller bl. a. om det finns 

brister i be~luts- och samrädsprocessen. Sådana besvär avgörs av länssty

relsen som sista instans. Besvär skall i övrigt kunna anföras bara av 

sakiigan: m:h endast i frågor som rör deras enskilda rätt och enskilda 

intressen. Kretsen av sakiigare utvidgas så att den i vissa fall omfattar 

ocksii hyresgäster och bostadsrättshavare. 

Efterson' beslut angäende regionplan. marköversikt eller områdesplan 

inte har några riittsliga effekter för enskilda, skall de inte kunna överklagas 

niir det gäller planens innehåll. Beslut att anta detaljplan. fastighetsplan 

eller markförordnande skall däremot kunna överklagas för att enskilda 

intres~en skall kunna bevakas. För detaljplan föreslås den begränsningen i 

förhilllande till i dag att besvären inte får avse syftet med planen. 

Beslut i tillståndsärcnden överklagas till länsstyrelsen. Om länsstyrel

sens beslut rör tillämpning av kraven på byggnaders utformning och utfö

rande eller tolkningen av begreppet pilgående markanvändning. överklagas 

beslutet till kammarrätten. Är det fråga om en allmän lämplighetsprövning 

av lokaliseringen av en byggnad. är regeringen slutinstans. 

Ärenden om rivningslov och de bygglovsiirendcn som överklagas till 

12 RiksJai:en 1985186. I sam/. Nr I 
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regeringen skall prövas av denna. endast om statens planverk har meddelat 

prövningstillstand. Regeringen ges emellertid möjlighet att besluta att alla 

~irenden av viss typ under en angiven tid skall prövas direkt av regeringen. 

17 .3 Allmänna utgångspunkter l'ör besvärssystcmets utformning 

Jag vill till all börja med framföra den uppfattningen att. när man talar 

om det administrativa rättsskyddet. tonvikten inte i första hand bör läggas 

vid besvärsreglcrna. Det viktigaste är i stället att man får en sådan pröv

ning i första instans som kan förebygga risken för felaktiga beslut och 

skapa förutsättningar för goda resultat redan från början. Målet bör alltså 

vara att frågorna klaras ut så enkelt och snabbt som möjligt utan överkla

ganden. Ett sådant synsätt präglar även förvaltningsrättsutredningens be

tänkande (SOU 1981: 46) Ändringar i förvaltningslagen (set. ex. s. 68-78). 

Förvaltningsrättsutredningens slutsats är att en förbättrad lagstiftning om 

förfarandet i form av en ny förvaltningslag och insatser för personalutbild

ning är vad man i första hand b5r inrikta sig på i dag. om man vill stärka 

rättssäkerheten i första instans. 

Givetvis kommer man ändå inte ifrån att det dessutom behövs en sådan 

garanti i efterhand för besluten' riktighet. som kan uppnås bl. a. genom 

prövning av besvär. Jag vill redan nu säga att jag anser atl både beslut i 

fråga om planer och beslut i fråga om lov av olika slag skall kunna 

överklagas. Jag återkommer strax med ett mer utförligt resonemang om 

detta. När jag nu går in på besvärsförfarandet i allmänhet vill jag med 

anledning av remissutfallet först göra några allmänna reflexioner om regel

systemct. 
Det av utredningen föreslagna besvärssystemet har utsatts för stark 

kritik av remissinstanscrna bl. a .. från systematisk och förvaltningsrättslig 

synpunkt. Jag kan instämma i kritiken och anser att utredningens förslag i 

denna del behöver en grundlig b1~arhetning. 

Besvärsreglcrna i utredningsforslaget kan sägas vara alltför detaljerade. 

vilket kan leda till att olämpliga låsningar uppstår på olika sätt. Jag anser 

t. ex. inte att det är nödvändigt att i lagtexten exakt ange vilka som är 

besvärsbcrättigade i olika situationer. Det kan nämligen vara svårt att 

förutse alla tänkbara fall. Tekniken att på ett uttömmande sätt försöka 

räkna upp alla överklagbara beslut lider av samma svaghet. Man riskerar 

lätt att något fall lämnas oreglerat. Generella regkr, liknande dem som 

finns i dag, är avgjort att föredra. Med en sådan utformning av besvärssy

stemet kan också antalet paragrafer kraftigt minskas, vilket i sin tur för

bättrar överblickbarheten. 
Jag vill tillägga att det system. som på grundval av nämnda principer 

fördes fram i lagrådsremissen, kan ytterligare förenklas och därmed för

bättras med den lagstiftningstcknik som lciRrådl't har förespråkat (yttran

det s. 114 f). Jag anser att lagrådets synpunkter till fullo bör beaktas och 

f1terkommer till detta i specialmCotiveringen. 

17 Öi·erk/aganJe 
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17.4 Skillnaderna mellan förvaltningsbcs\'är och kommunalbcs,·är 

Inför det fortsatta resonemanget om regelsystcmets allmiinna uppbygg

nad anser jag det vara befogat att något redogöra för de tänkhara huvudal

ternativen. 

Inom förvaltningsrätten skiljer man mellan kommunalhesvär och för

valtningshesvär. De håda hesvärstypcrna kan inte användas jämsides i 

samma sak. De i kommunallagen meddelade reglerna om kommunalbesvär 

giiller nämligen bara om inte något annat är särskilt föreskrivet. Genom 

kommunalbesvär kan man överklaga både beslut av representativa organ, 

t. ex. fullmäktige. och beslut av förvaltande organ. dvs. kommunstyrelsen 

och andra nämnder samt delegationer såsom arbetsutskott och tjänstemän 

m. tl. En i 7 kap. 2 ~ kommunallagen upptagen bestämmelse stadgar dock 

förhud mot besvär över nämndbeslut av rent förberedande eller verkstäl

lande art. Genom förvaltningsbesvär kan talan föras mot beslut av kommu

nala organ i de fall där en särskild besvärsordning anges i någon specialför

fattning. 

Gällande byggnadslagstiftning innehåller särskilda föreskrifter om be

sv~ir och bygger därmed på institutet förvaltningsbesvär. Några karaktäris

tiska drag hos detta institut bör särskilt framhållas. Förvaltningsbesvär. 

som har sitt ursprung i den statliga förvaltningen, har som främsta syfte att 

tillgodose den enskilda partens behov av rättsskydd. När förvaltningsbe

svär har anvisats som rättsmedel. har det som regel varit fråga om utpräg

lad rnyndighetsutövning mot enskilda. Genom förvaltningsbesvär kan inte 

bara beslutets laglighet utan även dess lämplighet överprövas. Besvärs

myndigheten kan sätta ett nytt beslut i det överklagades ställe. 

Kommunalbesvärsreglerna finns i 7 kap. I ~ kommunallagen. Där före

skrivs bl. a. följande. 

Om ej annat är siirskilt föreskrivet får kommunfullmäktiges beslut 
överklagas av den som är medlem av kommunen och landstingets beslut 
överklagas av den som är medlem av landstingskommunen. Sådana beslut 
överklagas genom besvär hos kammarrätten. Besvären får grundas endast 
på umstiindigheter som innebär att beslutet 

I. ej har tillkommit i laga ordning, 
2. står i strid mot lag eller annan författning, 
3. på annat sätt överskrider kommunfullmäktiges eller landstingets befo

genhet. 
4. kränker klagandens enskilda rätt eller 
5. annars vilar på orättvis grund. 

Vad som utmärker kommunalbesvärsprocessen är alltså till en början att 

alla kommunmedlemmar är hesvärsberättigade och inte bara sakägarna 

som vid förvaltningsbesvär. Ett annat särdrag gäller hesvärsprövningens 

innchfill. En prövning av beslutets lämplighet är i princip utesluten. utan 

prövningen är begränsad till rättsfrågor. Besvärsmyndigheten har inte rätt 
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att -;iitta ett nytt beslut i stiillet for det liverklagade beslutet. Priivningen iir 

niimligen kassatorisk. varmed försitts att det överklagade beslutet bara kan 

upphiivas. 

(icnom rättsutve<.:klingen har kommunalbesviir kommit att bli n~istan 

uteslutande ett instrument för kommunmedlemmarnas kontroll av den 

kommunala verksamheten från offentligriittslig synpunkt. Huvudsyftet är 

alltsCt inte att viirna om de enskildas rättsskydd. 

En särskild följd av valet av bcsvärsinstitut iir att detta avgör om förvalt

ningslagen hlir tillämplig pä den kommunala myndighetens handläggning 

eller inte. Förvaltningslagen giircr nämligen inte iirenden hos kommunal 

myndighet. om iirendet avgörs genom beslut som överklagas genom kom

munalbesvär C ~ 2J. 

Komrnunalbesvärskommitten har haft i uppdrag att göra en allmiin över

syn av kommunalbesvärsinstitut·~t. I uppdraget ingick att behandla förhål

landet mellan kommunalbesvär Qch förvaltningsbesvär. Gällande lagstift

ning har ge!t upphov till en hel dd gränsdragningsproblcm. Kommitten har 

i ett delbetänkande (S()U 1978: ~:4l Instansordningen i kommunalhesviirs

miil lagt fram förslag till iindrad instansordning i kommunalbesvärsmill. 

Denna reform. som har beslutats av riksdagen (prop. 1979/80: 105. KU 

1979/80:46, rskr 270). och som trädde i kraft den 1 januari 1981. innebär i 

korthet följande. I likhet med vad som gäller för de flesta förvaltningsmål 

har det införts krav på prövningstillstånd för fullföljd av talan till regerings

ränen. Kammarrätterna har kopplats in som prövningsinstans närmast 

under regeringsrättcn. I syfte atr så långt som möjligt förkorta handlägg

ningstiden har länsinstansen slopats. Länsstyrelsernas hefattning med 

kommunalbesvärsmälcn har således upphört. 

Kommitten har därefter i sitt slutbetänkande <SOU 1982: 41) Överkla

gande av kommunala beslut. som har remissbehandlats. bl. a. föreslagit 

vissa reformer när det gäller de kommunala besvärsgrundcrna. Vidare har 

kommitten föreslagit att vissa kommunalrättsliga grundsatser (bl. a. likstäl

lighetsprincipen, självkostnadsprincipen och förbudet mot heslut med re

troaktiv verkan) blir kodifierade i I kap. kommunallagen. 

17.5 Valet mellan förvaltningsbes·vär och kommunalbesvär i PBL 

Enligt min uppfattning är de mest påfallande bristerna i PBL-utredning

ens förslag följande. Det hesvärsförfarande som föreslås för planfrågor kan 

ses som en form av specialbesvär som har lånat drag från både kommunal

besvär och förvaltningsbesvär. Man kan räkna med att det med ett sådant 

system ihland uppstår tvekan, om man skall tillämpa reglerna för kommu

nalbesvärsprocessen eller för förvaltningsbesvärsprocessen. Som cxempd 

kan nämnas överinstansernas möjligheter att ge beslutet ett ändrat inne

håll. Att överinstanserna med tillämpning av förvaltningsbesvärsreglerna 

formellt skall ha rätt att ersätta ett beslut av den folkvalda kommunala 
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församlingen med ett nytt beslut i sak är inte rimligt i de flesta fall. / 7 Ö1·ak/aga11dl' 
Sannolikt har utredningens avsikt inte hdler varit att generellt öppna en 17.5-17.5. I 

siidan möjlighet för överinstanserna. Det hör enligt min mening komma till 

tydligare uttryck i lagen hur vidsträckta överinstansernas möjligheter iir 

avsedda att vara i olika fall och även vilka processuella regler som skall 

gälla i besvärsärenden. 

När det gäller beslut i fråga om lov och andra liknande beslut som fattas 

av byggnadsnämnden. anser jag inte att det finns nägot annat alternativ än 

förvaltningsbesvär. Annorlunda ställer det sig med planbesluten. Där mö

ter man onekligen vissa kommunalrättsliga problem. när den obligatoriska 

fastställelseprövningen avskaffas. Jag återkommer strax till den frågan. 

Redan nu vill jag dock klargöra att jag ansluter mig till lagrådets förslag 

(yttrandets. 11.'il att det av lagtexten bör tydligt framgå vilka heslut enligt 

PBL som kan överklagas genom kommunalbesvär resp. förvaltningshe

svär. 

17.5. I Hes/ut om regionplan och iil'ersiktsplan kan iil't.'rk/agu.1· genom 

k11mm1111a I hc.1·1 ·iir 

Mittfiirslag: Beslut i frilga om regionplan och översiktsplan skall kunna 

överklagas genom kommunalhesvär. 

I lagrådsremissen anförde jag följande Is. 283): 

Fiirst vill jag slå fast att jag har den besHimda uppfattningen att beslut i 
fråga om regionplaner inte skall kunna överklagas av sakiigarna. Det
samma gäller översiktsplaner i fdga om deras sakliga innehåll. En motsatt 
ordning skulle leda till en långt utdragen planeringsprocedur med oaccep
tabla fördröjningar av de slutliga besluten. 

Med anledning av lagrädets yttrande ( s. 116) vill jag här göra det förtyd

ligandet att bi::slut om ri::gionplan lH.:h översiktsplan ink bör kunna övi::rkla

gas genom förvaltningsbesvär mi::n väl genom kommunalbesvär. 

Det avgörande skälet mot att införa en rätt till förvaltningshesvär är -

som jag framhöll i lagrädsremissen (s. 283) - att regionplanernas och 

öwrsiktsplanernas riktlinjer har en sådan karaktär att det inte är menings

fullt att överinstanserna skall kunna pröva riktlinjerna. Vid det efterföl

jande beslutsfattandet. när enskilda sakägares konkreta projekt skall bedö

mas. utgör nämligen dessa planer ett beslutsunderlag. varvid planernas 

riktlinjer kan diskuteras och tolkas i en dialog mellan sökanden och be

slutsfattarna. Riktlinjerna är alltsil avsedda att vara enbart vägledande. 

Övi::rsiktsplancrna visar kommunens uppfattning angående de allmänna 

intressenas inverkan generellt sett på kommande detaljplaner och ärenden 

om lov. 
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Om översiktsplanerna skall kunna överklagas pil sakliga grunder. förut

sätter detta en i många fall orimlig "framförhållning" av sakägarna. De 

måste i mycket god tid slå vakt om sina eventuella framtida projekt. Detta 

leder liitt till ett plansystem med alltför starka bindningar. Meningen med 

överklagbarheten måste ju vara att en gång för alla skära av alla resone

mang om hur markanvändningen skall vara inom ett visst område och att 

planen. när den har vunnit laga kraft. därför får bindande verkan för de 

fortsatta beslukn i områden. s;\.dana verkningar är inte förenliga med 

grundtankarna bakom översiktsplanerna i PBL och måste enligt min me

ning avvisas. Rättssäkerhetsintre:;set blir bättre tillgodosett. om de slutliga 

avvägningarna mellan den enskildes anspråk och samhällsintressena kan 

göras i varje ärende om lov med den besvärsmöjlighet som då finns. 

Som jag tidigare har framhållit (avsnitt 16.3.2) skall översiktsplaner inte 

underkastas någon oflicialprövning av länsstyrelsen. Därmed bortfaller 

också möjligheten att ordna kontrollen av att översiktsplaner har kommit 

till i laga ordning och av andra frttgor om planernas laglighet i form av ett 

ingripande av länsstyrelsen själv. Jag anser det nödvändigt med tanke pä 

översiktsplanens funktion att garantera medborgarinflytandet att den bör 

kunna utsättas för en efterhandskontroll som tar sikte på de formella 

aspekterna. Det finns då ingen annan form än besvär. om detta kontroll

syfte skall uppnås. Jag kan dock inte ansluta mig till utredningens modell 

för besvär i sådana fall. nämligf:n att besluten får överklagas endast på 

några få av kommunalbesvärsgruaderna. Jag föreslår i stället att översikts

planerna skall kunna överklagas genom kommunalbesvär enligt de vanliga 

reglerna i kommunallagen. 

17.5 .2 Områdeshestämmel.H'r. detaljplan och fastiglietsplan kan iit'crkla

gas genom .fon·a/tningshe.n·iir 

Mittji'irslag: Kommunens beslut i fråga om detaljplan. områdesbestäm

melser och fastighetsplan skall kunna överklagas genom förvalt

ningsbesviir. Överinstanserna skall i princip endast kunna upphäva 

beslutet och inte sätta ett annat beslut i det överklagades ställe. 

Jag går nu över till att behandlu. beslut i fråga om detaljplan. områdesbe

stämmelser och fastighetsplan. 

En utgångspunkt bör givetvis vara att kommunens avgöranden som rör 

enskild rätt och enskilda intressen även enligt PBL skall kunna prövas av 

högre instanser på begäran av sakägarna och övriga enskilda intressenter. 

Jag tar först upp frågan om planbeslutens materiella verkningar för 

sakägama. Jag vill här erinra om att jag tidigare (avsnitt 16.2.6) har avfär

dat tanken på att avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen 

skall kunna ingå som ett moment vid länsstyrelsens officialprövning. Där-
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för måste formerna för prövningen i detta hänseende sökas inom ramen för 

besvärssystemet. 

När det gäller formerna för besvärsprövningen har flera remissinstanser 

velat förorda kommunalbesvär framför förvaltningsbcsvär. Jag har en viss 

förståelse för en sådan synpunkt. En given fördel med den lösningen skulle 

vara att förfarandcfel i ärenden av alla olika slag som handläggs av fullmäk

tige prövas av samma instans på ett enhetligt sätt. 

PBL-utredningen har (s. 531) diskuterat möjligheten att ha kommunal

besvär i planärenden men avvisat en sådan ordning. l huvudsak kan jag -

när det gäller sakinnehållet i planer och andra beslut - instämma i utred

ningens resonemang, även om några påpekanden under remissbehandling

en kan ge anledning till en viss nyansering. 

Sålunda har kommunalbesvärskommitten i sitt remissvar framhållit att 

en ingående saklig prövning mycket väl är möjlig att åstadkomma även vid 

kommunalbesvär, om man nämligen vid prövningen kan falla tillbaka på 

utförliga materiella bestämmelser av det slag som det finns exempel på i 

ut red ni ngsförslaget. 

I sitt slutbetänkande (SOU 1982: 41) Överklagande av kommunala beslut 

utvecklar kommunalbesvärskommitten sin tankegång på följande sätt (s. 

301 ): 

Möjligheten att överklaga fullmäktigebeslut i allmänna kommunala ange
lägenheter genom kommunalbesvär är detta besvärsinstituts kärna. Ge
nom kommunalbesvärsreglerna balanseras fullmäktiges roll i den kommu
nala självstyrelsen mot det inflytande som tillkommer kommuninvånarna 
och staten. Kommunalbesvärsinstitutet är anpassat till de särskilda förut
sättningar som gäller för den kommunala självstyrelsen och demokratin. 
Förvaltningsbcsvär bör aldrig förekomma i fråga om fullmäktigebeslut. I 
några fall har tankar funnits pf1 att låta fullmäktigebeslut kunna överklagas 
med förvaltningsbesvär. Som framgår av redogörelsen i föregående avsnitt 
har detta emellertid inte i något fall blivit verklighet. Att tillåta förvalt
ningsbesvär över fullmäktigebeslut förefaller också tvivelaktigt från kon
stitutionell synpunkt. När förvaltningsbesvär i stället för kommunalbesvär 
till en början ter sig tilltalande som rättsmedel i fråga om fullmäktigebeslut, 
bör andra utvägar sökas. Underställning kan - dock endast undantagsvis 
- vara ett alternativ. 

En annan möjlighet är att beslutsbefogenheten, om det går för sig av 
sakliga skäl. läggs på en kommunal nämnd vars beslut kan överklagas 
genom förvaltningshesvär. Huvudalternativet i de aktuella fallen måste 
dock alltid vara kommunalbesvär. som eventuellt kan göras mera verk
ningsfulla genom utförligare materiella föreskrifter om innehållet i de kom
munala besluten. 

De allvarligaste invändningarna mot tanken att generellt införa kommu

nalbesvär i PBL är enligt min mening dels att den besvärsberättigade 

kretsen blir alltför vid - alla kommunmedlemmar - och dels att prövning

en kommer att ske i kammarrätten som första besvärsinstans. Jag har 
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tidigare (avsnitt lo.3. l J föreslagit att Hinsstyrclsen skall ha hand om den 

statliga kontrollen av kommunernas beslut om detaljplan och omrädesbes

tiimmelser. Ett grundliiggande krav som m~istc stiillas pä instansordningen 

iir att hela prövningen av planiircnden hälls samman i en rn:h samma 

instans. Handliiggningen skulle annars splittras på ett oliimpligl siitt. Jag 

anser stlledes att iivcn besviirsprövningen skall Higgas på Hinsstyrelsen niir 

det giiller detaljplan och omriidcsbestämmclser. 

Även andra skiil talar mot att ha kommunalbesvär i dessa fall. Acslut att 

anta detaljplaner t. ex. m{iste ans1:s innefatta kvalificerad myndighetsutöv

ning mot enskilda. Som kommunalbesviirskommitten ISOU 198::!: 41 s. 

300) framhäller är förvaltningsbesviir det rättsmedel som bäst uppfyller 

riittssiikerhetskraven i S<tdana iirendcn där den enskildes förhällandcn 

kommer i centrum. En allmän ~.trävan är att samma typ av besvär hör 

anviindas inom samma sakomr~de och än::ndegrupp och oberoende av 

vilket kommunalt organ som fottar beslut. Detta leder till att förvalt

ningshesvär bör användas för alla planbeslut som kan överklagas i fdga 

om det sakliga innehållet. Samtidigt är det emellertid nödvändigt att kom

ma till riitta med olägenheterna r.1ed förvaltningsbesvär över fullmiiktiges 

beslut. 

Som jag nyss framhöll anses de största olägenheterna hcstii i att det med 

tanke på den kommunala självstyrelsen inte är godtagbart all en statlig 

besvärsmyndighct ersätter ett be:;lut av en folkvald kommunal församling 

med ett helt nytt beslut i sak. 

Vid den prövning som regeringen i dag gör av förvaltningshesvär över 

länsstyrelsens beslut i planärenden anser sig regeringen förhindrad att 

~indra planer på andra säll än att 'Jissa områden undantas från fastställelse 

eller att planbestämmelser slopas eller eventuellt förtydligas. Däremot 

förekommer det inte att regering·~n ger planen ett nytt materiellt inneh~ill 

annat än i fråga om rena bagateller. Det blir således kommunens uppgift att 

med ledning av motiveringarna i regeringens beslut fortsätta planarbetet i 

de delar där regeringen inte har godtagit planen. 

Denna form av regcringsprövning. som har fungerat väl i praktiken. hör 

tjäna som förebild åven för den hesvärsprövning som nu läggs på liinssty

relsen i planärenden. För att det skall stå fullständigt klart vad prövningen 

skall utmynna i hör Jet i lagtexten anges att de hesvärsprövande myndig

heterna - länsstyrelserna och regeringen - inte kan besluta om något 

annat innehåll i planen utan bara har möjligheten att upphiiva planen helt 

eller delvis. Undantag från dcnn<c princip hör kunna göras bara om kom

munen har medgett det eller om i\ndringen är av ringa betydelse. Diirmed 

torde det saknas anledning att hysa farhågor av det slag som ligger bakom 

remisskritiken. Visserligen blir systemet inte oantastligt från systematisk 

synpunkt. Förvaltningsbesvär med s. k. kassaloriska effekter är - bortsett 

från den form av regeringsprövning av planärenden som jag nyss har berört 

- något som inte förekommer incrn stats- och kommunalrätten. Jag anser 
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dock att inviindningar av det slaget inte får vara avgörande. om man kan 

urrna de stora fördelar i övrigt som jag har heskrivit tidigan:. Huvudsaken 

m;'tste iindå vara att hesviirsprövningen hlir ändamitlsenlig i praktiken. 

Jag vill hiir ta upp den s:irskilda fnigan om hur kllntrollen av att planbe

sluten har kommit till i laga ordning liimpligen bör ordnas. 

Enligt vad jag föreslog i lagdidsremissen bör liinsstyrelsens official

prövning i princip kunna omfatta en allmiin kontroll av förfarandet. P<I de 

sbl jag förut har anfört I avsnitt 16.::!.5l har jag numera med anledning av 

/ugrildets synpunkter !yttrandet s. 111 fl friinfallit detta förslag. Jag anser 

det s[1lunda i likhet med lagrf1det fullt tillriickligt fr~in riittssiikerhetssyn

punkt att den utvidgade krets som har riitt att angripa besluten med 

förvaltningsbesviir - diiribland alla boende i omriidet och hyresgiistorgani

sationer - ocksa kan p<itala eventuella formella brister i handläggningen av 

plan:irenden. Diirigenom kommer man automatiskt ifriin ett av de moment 

i utredningsförslaget Sl)m onekligen har bidragit till att onödigt komplicera 

systemet. Jag tiinker p{i den av utredningen föreslagna regeln att alla 

kommunmedlemmar får överklaga planbesluten i en form av förvalt

ningshesvär på grunder som mycket liknar en av kommunbesviirsgrun

derna. niimligen att beslutet inte har kommit till i laga ordning. 

Möjligen kan det inviindas att det nu heskrivna systemet som helhet inte 

hlir helt logiskt. Den formella sidan av beslut om översiktsplan bedöms av 

kammarrätten efter kommunalbesviir. medan prövningen av samma fr[igor 

i iirenden om detaljplan och områdesbestiimmelser överklagas genom för

valtningsbesviir. Det kan förefalla en aning förvirrande att en sä pass 

homogen iirendegrupp som de fysiska planerna utgör splittras upp på bitde 

kommunalbesviir och förvaltningsbesvär. Jag iir alltst1 medveten om dessa 

ofullkomligheter men anser att de hör tillmätas endast begriinsad betydel

~c. Enligt min mening iir syskmet på det hela taget iignat alt leda till de 

materiellt sell biista slutresultaten av planeringsprocessen. 

17.6 Instansordningen 

Min fiirslag: Planbeslut får överklagas hos länsstyrelsen och därefter 

hos regeringen. Beslut i alla slag av ärenden om lov och i iirenden om 

förhandsbesked för överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut 

i iirenden om lov och förhandsbesked överklagas antingen hos kammar

riillcn/rcgeringsrättcn eller hos regeringen. beroende på om besvären 

rör riittsfrågor eller lämplighetsfrågor. 

N:ir det först g:iller beslut i planärenden. dvs. heslut om detaljplan. 

område~besliimmelser och fastighetsplan. anser jag - i likhet med utred

ningen och de tlesta remissinstanserna - att det finns bara en lämplig och 

naturlig instansordning. Kommunens heslut hör kunna överklagas hos 
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liinsstyrelsen. och talan mot liins~.tyrelsens beslut bör föras hos regeringen. 

Denna ordning ansluter i sina hu•1uddrag till den nuvarande. Fastställelse

prövningen hos länsstyrelsen ersätts med en möjlighet för sakägarna att 

föra fram sina frågor genom besvär. 

Det finns mfö1ga synpunkter - i viss utsträckning motstridiga - som bör 

päverka valet av instansordning i ärendt:n om lov. Det har ofta framhållits 

som ett starkt önskemål att regeringen måste avlastas olika grupper av 

löpande förvaltningsärcnden till förmån för avgöranden av mt:r principiell 

betydelse. En ordning som medför att alla besvärsärenden som rör fdgor 

om allmän lämplighet eller ändamålsenlighet även i framtiden skall kunna 

föras ända till regeringen har anst:tts leda till olägenheter för både kommu

nerna och de t:nskilda intressenterna (se t. ex. KU 1977178: 55). Som jag 

nämnde förut har utredningen i enlighet med dt:nna uppfattning lagt fram 

förslag som syftar till att avlasta regeringen en rad rutinbetonade ärenden. 

Riksdagen har efter det att lagrådsremissen beslutades godkänt riktlinjer 

för en översyn av regeringens befattning med besvärsärenden (prop. 

1983/84: 120. KU 23, rskr 250). Till grund för propositionen låg en inom 

regeringskansliet upprättad promemoria (Ds Ju 1982: 14) Färre besvärs

ärenden hos regeringen. Översynen avses enligt riksdagsbeslutet leda till 

kortare handläggningstider. enhetligare instansordningar och färre be

svärsärenden hos regeringen utan att rättssäkerheten och effektiviteten i 

förvaltningen minskar. Översyrn!n väntas också medföra besparingar. 

Riktlinjerna skall vara vägledand1~ när bcsvärsregler i nya ärendegrupper 

utformas. Ett riktmärke föreslås vara att regeringen i möjligaste mån skall 

befrias från ärenden som kan prövas i flera instanser under regeringen och 

som inte kräver ett ställningstagande från regeringen som politiskt organ. 

I sitt betänkande. som riksdag·~n anslöt sig till. anförde KU bl. a. föl

jande (s. 7): 

Som uttalas i propositionen är det enligt utskottet viktigt att regt:ringen 
kvarstår som besvärsinstans när det behövs en politisk styrning av praxis. 
I begreppet politisk styrning läggc:r utskottet inte bara en regerings rätt att 
låta sin politiska inriktning påverka praxis i vissa grupper av förvaltnings
ärenden utan ocksä den vikt från allmänna demokratiska utgångspunkter 
och för rättssäkerheten som kan tillmätas regeringens befattning med 
sådana ärenden. Detta gäller särskilt i ärenden där det skönsmässiga insla
get i bedömningen är betydande. 

Till ärendegrupper där regerin,~ens medverkan i angivna bemärkelser 
framstår som särskilt bt:tydelsefull torde enligt utskottets mening höra 
bl. a. invandrarärenden samt plan .. och hyggnadsärenden. 

Det plan- och beslutssystem som jag föreslår i PBL bygger visserligen 

till stor del på dagens lagstiftning och på vedertagen praxis. Det finns 

emellertid en hel del principiellt viktiga inslag. som gör att det enligt min 

uppfattning inte kan anses ändamålsenligt att befria regeringen från uppgif

ten att handlägga bcsvärsärenden. Det är nämligen bl. a. i den rollen som 
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regeringen kan styra utvecklingen i en viss riktning och alltså s~itta sin 

priigd på den nya lagens tillämpning. Jag anser det sälcdes vara nödvän

digt all regeringen blir det samlande politiska organ som leder utbildande! 

av praxis. Denna stfrndpunkt finner jag vara viil förenlig med det nyss 

berörda riksdagsbeslutet. 

En konsekvens av att regeringen tar befattning med hesviirsiirenden iir 

att den hiirigenom direkt kan fii en god uppfattning om hur lagstiftningen 

fungerar i olika avseeenden. Denna erfarenhetsaterföring kan ha betydelse 

för regeringen i ett fortsatt reformarbete. 

Pf1 dessa skäl anser jag att utredningens förslag om prövningstillstånd 

inte hör genomföras och inte heller något liknande system med t. ex. ett 

verk eller en särskild besvärsnämnd som slutinstans i flertalet fall. 

Jag anser således att regeringen som sista instans bör pröva ärenden om 

tillstånd till bebyggelse i ungefär samma omfattning som i dag. 

Jag vill tillägga att jag anser det lämpligt att när några år har gått från 

PBL:s ikraftträdande utvärdera konsekvenserna av den besvärsberätti

gade kretsens omfattning (se avsnitt 3.5). Om det då visar sig att den nu 

föreslagna ordningen har lett till en administrativ belastning för myndighe

terna utan motsvarande fördelar i form av förbättrat inflytande i besluts

proeessen och annat. bör frågan om den besvärsberättigade kretsen om

prövas. 

Den delade instansordningen och de s. k. blandade målen har föranlett 

en del bekymmer för myndigheter och enskilda. Vissa remissinstanser har 

därför förespråkat en helt enhetlig instansordning framför ett system där 

prövningen av besvär över länsstyrelsebeslut delas upp mellan olika in

stanser. så som fallet iir f. n .. beroende på om det gäller rättsfrågor eller 

lämplighetsfrågor. Min erfarenhet är att den nuvarande instansordningen i 

stort sett är ändamålsenlig. Att vissa frågor. där de rättsliga momenten 

överväger. prövas av förvaltningsdomstolarna betraktar jag som värdefullt 

frän rättssäkerhetssynpunkt. Jag föreslår därför att nuvarande ordning i 

huvudsak skall bestå. Hur ärendena närmare bör delas upp återkommer 

jag till i specialmotiveringen ( 13 kap. 4 §). 

En annan fråga som har diskuterats är om byggnadsnämndens beslut 

skall överklagas till länsstyrelsen eller läns rätten. Tre remissinstanser före

språkar att länsrätten skall handlägga besvären i ärenden om lov. nämligen 

kommunalbesvärskommitten. länsdomstolskommitten (majoriteten) och 

Sveriges domareförbund. För egen del ansluter jag mig helt till vad utred

ningen har anfört till stöd för att prövningen skall göras av länsstyrelsen. 

Utredningen anför (s. 544): 

De frågor som kan föras fram besvärsvägen är delvis av judiciell eller 
formell natur. Bevakning av enskild rätt ligger väl till för domstolspröv
ning. Om man försöker få en samlad bild av de föreslagna prövningsgrun
derna i stort finner man dock ett stort inslag av avvägningar mellan olika 
intressen. Dessa avvägningar skall göras mot en planpolitisk bakgrund. 
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Det fordras för dessa frågor en :-ilan- och bvggnadsteknisk exrertis som 
hinsriitterna inll: förfogar över. 

Linsstyrelsen diiremot har en längvarig erfarenhet av bi1de plan- o..:h 
byggnadsfdigor. Genom att de olik<t enheterna kan samverka hm· länssty
relsen en allsidig kompetens. Dessutom linns möjligheten att genom hand
liiggning i styrelsen förankra vis'a beslut även politiskt. En samordning 
med understiillningsförfarandet är betydligt enklare att {1stadkomma. om 
besviirsprövningen Higgs pfi hinsstyreben. 

17. 7 Vad besvärsprövningen bör omfatta 

I utredningens lagförslag - 18 kap. 4 * -finns följande bestiimmelse: 

Besvär över ett beslut om detaljplan får inte avse syftet med planen i 
lhiga om bebyggelsens principer och huvudsakliga utformning. Om planen 
gäller annat iin bebyggelse. får bewären inte avse syftet med planen i fråga 
om grunddragen av den i planen angivna markanviindningen. 

Motiven bakom den föreslagna bestämmelsen iir bl. a. följande (hetiin

kandet s. 539 f): 

När det härefter gäller planbestämmelsernas tilliimpning i det enskilda 
fallet (9 kap. 7-16 ~~) bör besvärsreglerna ha den funktionen att de ger 
sakägarna möjlighet att få jämkn:ngar till stånd av sädana bestämmt:lser 
som från enskild synpunkt framstär som omotiverat hårda eller som skulle 
leda till onödigt kostnadskrävancle lösningar. I detta hänseende bör det 
dock ställas upp en viktig begränming av besvärsreglernas räckvidd. Se
dan det väl har blivit avgjort att en detaljplan med ett visst syfte (exploate
ring för ett angivet ändamiil eller bevarande J får liigga" ut - dvs. om det 
visar sig att invändningar grundade på t. ex. 9 kap. 3 9 inte är tillräckligt 
starka - kan det inte vara rimligt med en obegränsad bcsvärsrätt. 

I ett siidant läge är det kommunen som ensam - givetvis dock efter 
samråd och under medborgarnas och statens medverkan - bestämmer 
vilket övergripande syfte en detaljplan skall ha i fråga om bebyggelsens 
principiella struktur, miljöutformningen m. m. Det kan gälla principer för 
val av t. ex. hustyper, exploateringsgraden i stort. allmänna krav på friytor 
och trafikstandard. I detta avseende är allmänintresset så dominerande att 
enskilda intressen måste vika. I begreppet syfte med plan - med den 
innebörd som ordet "syfte" avses ha i just detta sammanhang - ligger att 
kommunens beslut i fråga om markens användning i stora drag för olika 
ändamiil inte bör kunna angripas av sakägarna och ändras efter bcsviir. 
Inom ramen för planen~ syfte skall den dock utformas med beaktande av 
enskilda intressen. 

Jag vill betrakta den föreslagna bestämmelsen som ett utslag av striivan

dena att decentralisera beslut som har endast lokal räckvidd till kommu

nerna. Om enskilda fär en oinskriinkt besvärsrätt när det gäller planpoli

tiska frägor och liknande. skulle samtidigt det slutliga avgörandet flyttas 

frän kommunerna till statliga myndigheter. Enligt min mening är det i den 

kommunala hanteringen som man skall ha en bred debatt och goda möjlig-
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heter till pilverkan för sakägan: och andra medborgare. En vidstriickt 

hesvärsrätt öppnar möjligheter till ett ökat statligt inflytande som kan 

fi:iriindra de kommunalpolitiska bedömningarna. Detta gitr inte siirskilt väl 

ihor med en av de grundläggande rrincipcrna för n:formen, nämligen 

decentralisering av beslutsfattandet. 

Be-;tiimmelsen att syftet med en detaljplan inte far angripas med besvär 

tillstyrks av n~1gra rcmissinstanser men avstyrks clkr ifriigasätts av de 

flesta. De kritiska synrunkterna kan sammanfattas p~i följande siitt: 

I. Det iir omöjligt att av hestiimmelsen utliisa i vilka fall det finns 

möjlighet att klaga på en detaljplan. Man for diirför räkna med att iltskilliga 

hesviir som anförs kommer att avvisas. Beslutet måste överklagas för att 

man skall få klarhet i om besviirsriitt över huvud taget finns. Regeln iir inte 

s[i klar och tydlig som rättssiikerheten kräver. 

2. Även från saklig synpunkt kan regeln angripas. Ltformningen av 

närmiljön i ett bostadsområde har utomordentligt stor betydelse för den 

som hor där. Eftersom det inte går att klaga pil de översiktliga planerna 

måste man kunna klaga fullt ut pii detaljplanerna. 

Kritiken under punkt I är enligt min mening befogad och jag föreslär 

diirför inte niigon hestiimmelse som motsvarar den av utredningen förorda

de lagregeln. Som framgick av vad jag nyss anförde delar jag emellertid i 

stor utstriil.:kning den uppfattning som ligger bakom utredningsförslaget p<l 

denna punkt. Niir det gäller de viktiga principfrågorna om kommunens 

utbyggnad bör den enskilde som regel inte genom besvär hos statliga 

myndigheter kunna fil lokala bedömningar ändrade. Enskilda sakägare och 

andra intressenter skall alltså inte kunna åberopa motstående allmänna 

intressen för att få ett kommunalt beslut omprövat. Sädana intressen skall 

länsstyrelsen bevaka i första hand under samrådsskedet men i andra hand 

ocksii genom sin riitt till officialprövning. givetvis under förutsättning att 

intressena har den bety<lclse att länsstyrelsen kan förordna om prövning 

enligt 12 kap. Besviiren bör kunna avse enbart frågor som är av betydelse 

för de klagande i deras egenskap av sakägare eller boende inom och i 

anslutning till området. 

Redan enligt dagens praxis tillämpas den huvudprincipen att staten med 

anledning av besviir normalt inte i nägon viisentlig mån rubbar den huvud

sakliga inriktningen av kommunernas markanvändningsbeslut. I fråga om 

exploateringsgraden. tillgången till service. trafiksystemets standard och 

andra liknande kvalitetsfrilgor brukar staten efter besviir mycket sällan 

göra nägra v~isentligt annorlunda bedömningar än vad kommunen har 

gjort. Jag anser en si1dan princip helt naturlig iiven för framtiden. Enligt 

min mening torde det inte - lika litet som i dag - behövas niigon siirskild 

lagreglering av denna princip. 

Vad besvärsprövningen bör inriktas på iir i stiillet i första hand detalj

planernas expropriativa effekter och över huvud taget avvägningen mellan 

allmänna och enskilda intressen. Jag hänvisar här till utredningens resone-
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mang som jag nyss åto:rgav. Ibland kan det ocksii bli tal om <tll väga tvii 

motstäende enskilda intressen mot varandra. 

Givetvis kan det hiinda att frågor om miljöutformningen kommer upp till 

behandling i besvärsärenden. Sakiigarna och de boende har ju ett berättigat 

intresse av en god närmiljö, O•:h det intresset mf1ste man kunna hiivda 

genom besviir. Störningar till följd av trafikhuller och annat hör de enskilda 

intressenterna kunna göra invändningar mot i form av besvär. Besvärssys

temet bör enligt min mening ge ;:. ex. grannar samma materiella skydd och 

samma formella möjligheter att hävda sina intressen som den nuvarande 

byggnadslagstiftningen ger. 

Vad jag har sagt nu innebär vidare att kommunens tillämpning av be

stämmelserna i 2 och 3 kap. kan komma att prövas av statliga instanser i 

anledning av hesviir. Det kan vid besvärsprövningen visa sig t. ex. att 

kommunen drivit något av de allmänna intressen som ligger bakom lagens 

bestämmelser alltför hiirt gentemot de önskemål som sakägarna för fram. 

Trafiksäkerhetens krav kan exc-mpelvis föranleda en gatubreddning som 

en fastighetsägare motsätter sig. Vidare bör en viktig uppgift för besvärsin

stanserna vara att pröva eventuellt föreslagna alternativa sätt att lösa den 

planeringsfråga som är aktuell i ärendet. Intrånget för de enskilda kanske 

kan minskas eller elimineras, om man gör vissa jämkningar av läget för 

eller utförandet av en byggnad eller en annan anläggning. Det visar sig i 

praktiken ofta möjligt att tillgodose klagandenas önskemål helt eller delvis. 

utan att det behöver innebära ni\got ingrepp i den kommunala självstyrel

sen. Som jag niirmare kommer att utveckla i specialmotiveringen (5 kap. 

2 ~) förordar jag en bestämmels·~ som innebiir att kommunen vid utform

ningen av en detaljplan i den del den kan ha inlöseneffekter skall se till att 

de fördelar som kan vinnas med planen överväger de olägenheter som 

planen orsakar enskilda. Den som överklagar en detaljplan bör enligt min 

mening kunna <lberopa den bestiimmelsen som stöd för sin talan. 

Jag kan också tänka mig vissa situationer där besvärsprövningen -

tvärtemot huvudprincipen - föranleder att hela syftet med planen går om 

intet. Om planens enda syfte iir att ge tillstånd till en stor, miljöpåverkande 

anläggning i närheten av ett bostadsomrf1de, kan utfallet av besvär av 

enskilda bli att anläggningen intt:: är tillåten med hiinsyn till bestämmelser

na i 3 kap. om inverkan på närmiljön. 

Tilläggas bör att de enskilda b:'>r kunna grunda sina överklaganden iiven 

pf1 fel i förfarandet. 

Jag iir medveten om att det i praktiken måste bli svårt - även med de 

uttalanden som jag nu har gjort - att skilja ut det allmänna syftet med 

planen från de enskilda intressena. Ofta är de båda aspekterna egentligen 

två sidor av samma sak. Jag anser dock att det är ett rimligt betraktelsesätt 

äwn för framtiden att överinst[1nserna skall kunna bifalla besvären. om 

klagandena hävdar t. ex. att miljön förändras på ett oacceptabelt sätt, att 

det uppstår trafikfaror för barnen, att utsikten förstörs. att parker försvin

ner. att lekplatserna är för små etc. 
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t 7 .8 Hinder mot att överklaga beslut, om saken redan är avgjord tidigare 

Mitt.fiirs/ag: Hinder införs mot att överklaga heslut i sådana frågor som 

tidigare har blivit avgjorda genom områdesbestämmelser. detaljplan 

eller förhandsbesked. 

Flera instanser pekar på att alltför många sakägare redan i dag använder 

besvärsmöjligheterna endast i avsikt att genom fördröjning komma i ett 

hättre förhandlingsläge gentemot kommunen eller i liknande syften. 

Ni1gra instanser har lämnat konkreta ändringsförslag på denna punkt. De 

vill införa en princip om att tidigare fattade beslut inte får sättas i fråga 

genom besvär i senare skeden av beslutsprocessen. Man skulle diirmed 

åstadkomma ett slags '"besvärsavskärande .. eller en prekluderande effekt. 

Enligt min mening bör en sådan ordning kunna undanröja många oklar

heter i genomförandeskedet och medverka till en snabbare beslutsprocess. 

Jag vill därför ta fasta på vad remissinstanserna har anfört. 

Jag föreslär alltså att i PBL skall tas in bestämmelser som innebär att 

besvärsrätten iir avskuren i ärenden om lov. om frågan är avgjord i en 

tidigare antagen detaljplan och att sakägarna inte skall kunna överklaga 

beslut om detaljplaner eller beslut i ärenden om lov. om saken är avgjord 

genom områdesbestämmelser. Även förhandsbesked bör ha en sådan 

prekluderande effekt på senare beslut om bygglov. 

Om byggnadsnämnden anser att frågan redan är avgjord i ett tidigare 

beslut - och den som överklagar har haft rätt att klaga på det - kan nämnden 

i beslutet ange att det inte får överklagas. Den klagande som menar att 

frågan i själva verket inte har behandlats tidigare bör genom besvär kunna 

få ett ställningstagande i detta hänseende av överinstanserna. Om dessa 

emellertid finner att kommunens fullföljdsförbud var riktigt, blir det ingen 

ytterligare sakprövning. 

Om kommunen använder ens. k. flexibel detaljplan i ett första skede och 

därefter fullföljer beslutsprocessen med beslut om lov eller en mer definitiv 

detaljplan. bör besvärsmöjligheterna kunna användas på så sätt att den 

flexibla planen kan överklagas av de enskilda, om de inte är nöjda med 

regleringen av de förhållanden som tas upp i planen. I det andra skedet bör 

sakägarna och andra berörda ha rätt att överklaga hesluten om lov och den 

definitiva detaljplanen. Däremot bör de i detta skede inte med någon 

framgång kunna ifrågasätta de förhållanden, som är slutligt reglerade i den 

flexibla planen. Besvärsprövningen blir därmed inskränkt till de nya fakto

rer som behandlas i besluten om lov eller den kompletterande planen. 

I förslaget ligger att en fastighetsägare blir bunden av vad hans företrä

dare i äganderätten kan ha gjort eller underlåtit. Detta blir fallet om 

fastigheten har bytt ägare under tiden mellan de båda besluten. Jag kan 

dock inte se några betänkligheter mot detta, eftersom det är en vanlig 
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princip inom fastighetssriitten att en ny iigare blir bunden av vad myndig

heter beslutat umkr den fiiregfa:nde :igarens tid. Jag vill pt1pd.;.a att det sist 

sagda innehiir en viss jämkning av mitt uttalande i la,µrfalsremissen is. 294). 

diir.ia,µ sade att en ny iigare .. triider in i riiltsforh<illandena s{1dana den fiirre 

iigarcn har ge-;taltat dl'm ... 

17. 9 Samordning mellan länsst)Telscns oflicialprch·ning och iiverklagandc 

Utredningens förslag drar oundvikligen med si,µ problem med samord

ningen. om ett kommunalt be~lut blir överklagat av niigon enskild kla

galllle. samtidigt som liinsstyrdsen förordnar att det skall understiillas 

regeringens prövning. Samma iircnde kan allts{1 komma under bilde liins

styre\sens och regeringens prövning. 

Enligt den lösning som ja,µ har förordat undg<ir man diiremot niistan helt 

problem av detta slag. Skulle samma kommunala beslut angripas h;\dc 

genom hcsviir och med -;töd av reglerna om statlig kontroll. iir det iindit 

sörjt for att samma instans. niimligen liinsstyrelsen. har hand l'm prövning

en. Det iir dii naturligt <1tt liinsstyrelsen gör en samlad bedömning ll<.:h 

avgiir hela saken i samma be:;lut. Någon siirskild föreskrift om detta 

behövs inte. 

Om hinsstyrclsen:- besllll överklagas bilde av nitgon enskild klagande. 

som vill fil sina enskilda intresse.:1 tillgodosedda, och av en berörd kommun 

som yrkar att länsstyrelsens godkiinnande av planen upphiivs därför att det 

strider mot nagot mellankommunalt intresse. skall hela iirendet priivas av 

regeringen. om det iir friiga om en plan. Diirmed h\ir det inga svihigheter 

att iiven i sista instans rn till st~iml en samlad prövning. 

Diiremot kan det diskuteras om det finns hehov av en särskild reglering 

av samordningsfrilgorna i iirenden om bygglov. eftersom iiven förvalt

ningsdomstolarna där finns med i instansordningen. Jag vill dii först fram

h:llla att den situation ~om eventuellt behöver regleras kommer all uppsti't 

ytterligt sii\lan. Jag är nämlige;1 övertygad om att länsstyrelsen endast 

undantagsvis kommer att påkalla prövning enligt 12 kap. av beslut i iiren

dcn om lov. 

För den händelse staten har förordnat att reglerna i 12 kap. skall giilla 

betriiffande bygglov inom ett visst omdde. kan heslutsgilngen bli den all 

byggnadsniimnden liimnar byggluv. varefter liinsstyreben heslutar att prö

va om bygglovet kan godtas. Om bygglovet samtidigt överklagas till Hins

styrelsen av en enskild klagande. I. ex. en granne. och länsstyrelsen beslu

tar att med godkiinnande av bygglovet avslii besvären. kan grannen över

klaga liinsstyrelsens beslut till n:geringen. Kommunen har däremot ingen 

besviirsrätt i detta fall. Därmed uppstilr inga samordningsproblem. 

Det iir knappast troligt all den situationen uppkommer att en sakiigare 

överklagar liinsstyre\scns beslut till kammarrätten samtidigt som en grann

kommun finner anledning att överklaga hcslutet till regeringen. Den fördel-
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ning av iirenden mdlan regeringen m:h kammarriitll'n som jag tidigare har 

redtig_jort för inncbiir ju att lokaliseringsl'rilgorna - som iir de enda diir 

mellankommunala intressen kan beröras - prövas av regeringen. 

Mot denna bakgrund kan enligt min mening konstateras att det inte 

heller i iirend~n om lov behövs nägra siirskilda regler om samordning av 

prövningen i. högre instanser. 

17.10 BcsYärss~·stcmcl och konwntionen om de mänskliga rättigheterna 

L11gnidc1 har i sitt yttrande berört fdgan huruvida vissa bestiimmclser 

om riitt att iiverklaga beslut som innebiir att iigare av mark viigras riitt att 

bebygga denna iir forcnliga med artikel o: I i den europeiska konventionen 

om de miinskliga riittigheterna. I denna sägs bl. a. att envar. när det gäller 

att pröva hans civila riittigheter och skyldigheter, skall ha rätt till en 

opartisk och offentlig riittegång inom skiilig tid och inför en oavhiingig och 

opartisk domstol, som har upprättats enligt lag. 

Ltgr[idets resonemang utmynnar inte i n[igot iindringsförslag. Inte heller 

har lagri"1det för sin del tagit bestämd stiillning till frågan om ett viigrat 

bygglov utgör en '\:ivil riittighet" i konventionens mening. Icke desto 

mindre vill jag klargöra min instiillning, niir nu lagrädet har viickt frt1gan. 

/.agn'u/i't har anfört !yttrandet s. 171): 

I sin dom den 23 september 19!Q i Sporrong- och Lönnroth-mfilet, vilket 
giillde l;\ngvariga cxpropriationstillstånd och byggnadsfiirbud, har Europa
domstolen - ctier att ha konstaterat att klagandenas tiganderiitt till de 
fastigheter varom var fråga i målet var en "civil riittighet" - bl. a. uttalat 
att det föreltig en allvarlig tvist mellan klagandena och de svenska myndig
heterna i friigan huruvida utfardandet och förliingningen av de längvariga 
expropriationstillstilnden var förenliga med lag och att klagandena var 
beriittigade att rn fr;igan om den nationella lagens inställning härtill prövad 
av domstol. Artikel 6: I i konventionen var därför tilliimplig och eftersom 
regeringens beslut intt: kunde överklagas till förvaltningsdomstol och res
ningsansökan hos regeringsrätten inte innehar en prövning fullt ut av de 
i'1tgiirder som p;'tverkadc den ·'civila rättigheten·', fann domstolen att det 
förelegat en kriinkning av artikel 6: I. 

Riickvidden av artikeln iir omstridd. Det framgiir inte av lagrf1dsrcmissen 
om det under beredningen av lagstiftningsärendet har övervägts om PBL: s 
system för överklagande i alla avseenden är förenliga med artikeln. Det 
nyssnämnda avgörandet i Sporrong- och Lönnroth-mälet ger dock anled
ning till en niirmare granskning. 

En persons iigandcrätt till en fastighet är enligt Europadomstolen en 
"civil riittighet". Ett av de vanligaste siitten att använda fastigheter på -
och det ofta mest viirdefulla - iir att bebygga dem. För tillgodoseende av 
friirnst allmiinna intressen reglerar PBL nyttjandet av fast egendom i detta 
himssendc. PHL ger - d:I vissa i lagen angivna förutsättningar iir uppfyllda 
- fastighetsiigarcn riitt att bebygga sin fastighet. Så till vida innebiir PBL 
inte nitgot principiellt nytt. 

I PBL anges vilka iltgärder som generellt skall vara bygglovspliktiga. 
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Del gäller bl. a. uppförande av n~;a byggnader och tillbyggnader. Med vissa 
undantag skall all bebyggelse undcrg[t en allmän himplighetsprövning. l 
8 kap. I l ~ behandlas bygglovsprövningen i omra<lcn som inte omfattas av 
detaljplan. Enligt denna paragraf skall bygglov lämnas om vissa i fyra 
punkter angivna förutsättningar är uppfyllda. Vid prövningen är bl. a. att 
bedöma om <len tilltänkta byggnaden med h~insyn till 2 kap. är himplig pli 
platsen eller om det s. k. detaljplanekravet i 5 kap. I~ bör medföra att 
byggna<lsföretaget bör föregås av <letaljplaneläggning. Utfaller mlgon av 
dessa eller <le övriga bedömningar som skall göras enligt paragrafen nega
tivt för fastighetsägaren får han inget bygglov. Det beslut vari detta konsta
terats kan han överklaga till länsstyrelsen. Nöjer han sig inte med länssty
relsens beslut kan han i <le två nyssnämnda situationerna. då lämplighcts
kravet eller detaljpfanekravet ~j anses uppfyllt. föra frågan vidare till 
regeringen. Avgörande för frågan om artikel 6: I är tillämplig i dessa 
situationer och fastighetsägaren således är berättigad att få saken prövad 
av domstol iir om det kan anse,. föreligga en tvist mellan honom och <le 
svenska myndigheterna som av,,er utövandet av hans "civila rättighet". 
Skulle <len europeiska domstolen anse att det föreligger en sa<lan tvist, kan 
domstolen komma att finna att det föreligger en kränkning av artikel 6: I. 
eftersom någon möjlighet att fä saken prövad vid domstol inte finns. 

Lagrådet har velat fästa uppmärksamheten på det nu berörda problemet. 
Någon ändring av övcrklagander•:glcrna i PBL-förslaget i syfte att anpassa 
dem till artikel 6: I föreslår lagrtdet inte. Reglerna överensstämmer i sina 
huvuddrag med svensk rättstradition och med grunddragen av vär stats
llch förvaltningsrätt. Frågan vilka ändringar i reglerna som kan aktualise
ras av att vårt land har biträtt Europakonventionen hör samman med det 
större spörsmålet om införande av en generell domstolskontroll av förvalt
ningen. 

Frågan om innebörden i begreppet "civil rättighet" i Europakonven

tionen iir en av de mera omdiskuterade frågorna i konventionens tillämp

ning. I den av lagrådet åberopade domen fäller dock domstolen ett yttran

de som kan ge en viss ledning. niimligen att konventionen avser att garan

tera rättigheter som är "praktiskt och faktiskt möjliga att utnyttja - - - ". 

Detta anförs visserligen inte i anslutning till domstolens behandling av 

artikel 6: I. men måste ändå ha :;itt intresse för bedömningen av vad en 

civil rättighet i konventionens mening är. Mot bakgrund av detta uttalande 

av domstolen angående syftet med konventionen. kan det starkt ifrågasät

tas om själva bebyggande! av en fastighet utgör en sådan rättighet. 

För att bebyggelse skall få ske krävs enligt PBL tillstånd i form av 

förhandsbesked eller bygglov. Tillkomsten av ny bebyggelse är helt under

kastad samhällets kontroll. För att mark skall fä användas för bebyggelse 

skall den ju vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighets

bedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller för

handsbesked. I det s. k. kommunala planmonopolet ligger en ensamrätt för 

kommunerna att anta detaljplaner var och när de finner lämpligt. Aven om 

ingen uttrycklig motsvarighet till 5 § byggnadslagen finns upptagen i 

PBL-förslaget. är inte avsikten an rubba <le principer som iir nedlagda i 
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den bestiimmelsen, niimligen att "'markens iigare iir med avseende ft dess 

anviindning för olika slag av beliyggclse underkastad de inskriinkningar 

som stadgas i denna lag eller med stöd av lagen··. Det förhilllandet att 

prövningsgrunderna för liygglov lagtekniskt är utformade sii att "'liygglnv 

skall liimnas"". om vissa förutsiittningar iir uppfyllda kan inte föranleda 

någon annan slutsats. Skiilet till att jag har valt denna teknik i lagrådsre

missen iir friimst att tvinga fram mer utförligt motiverade beslut än vad 

dagens prövningssystem kan leda till. 

Det är med andra ord varken praktiskt eller faktiskt mQjligt att utnyttja 

en liyggriitt. förriin denna rätt har konstaterats föreligga enligt ett lagakraft

vunnct tillståndsbeslut. Därmed kan artikel 6: I i konventioni.:n enligt min 

mening inte bli tillämplig i de fall som lagrådet tar upp. Jag finner på grund 

hiirav inte något skäl att överge den ståndpunkt i fråga om överprövnings

systemets uppbyggnad som jag intog i lagrådsremissen. lagråclt't har f. ö. 

inte heller föreslagit någon ändring. Som lagrådet har framhållit överens

sciimmer överklagandereglerna i mitt förslag i sina huvuddrag med svensk 

rättstradition och med grunddragen av vår stats- och förvaltningsrätt. 
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18 Ersättning till fastighetsä1:are m. m. 

Sammanfattning 

· · I vissa situationer skall den enskilde genom regler om skadeersiittning 

eller inliisen h;lllas skadeslös om han drabbas av skada till följd av ett 

kommunalt beslut. Vid skade~rsiittning skall dock ersättning för s. k. 

förväntningsv~irden inte betalas (s. 373) 

· • Flertalet av de krav på byggnader m. m. som föresllis i PBL är av det 

slaget att det allmänna utan vidare bör ha rätt att fordra av den enskilde 

att han tillgodoser dem utan ni\gon rätt till kompensation. Exempel p{i 

sfldana krav iir att de sanitära förhållandena och säkerheten måste vara 

tillfredsställande (s. 374) 

Fastighetsägare skall i vissa sit;Jationer ha rittt att begära ersättning eller 

inlösen utan krav pä att skadan skall ha en viss minsta omfattning. 

Exempel på siidana situationer är om en detaljplan ändras under genom

förandetiden eller om marken i en detaljplan läggs ut för allmän plats Is. 

378) 

• · I vissa fall kriivs att skadan iir 1.illräckligt kvalificerad för att kompensa

tion skall kunna utgfi. 

Dess<i bestämmelser skall t. ex. gälla bevarande av kulturhistoriskt 

eller miljömässigt värdefull bebyggelse genom skyddsbestämmclser i 

detaljplan eller områdesbestämmelser. De skall ocksil gälla niir återupp

förande av en riven eller pil annat sätt förstörd byggnad vägras eller när 

rivningslov eller i vissa fall marklov vägras (s. 383) 

De materiella reglerna i exprnpriationslagen skall tillämpas i mitl om 

skadeersättning och inlösen enligt PBL (S. 401) 

I mål om skadeersiittning och inlösen enligt PBL skall de processuella 

hestiimmelserna i expropriationslagen tillämpas. Om fastighetsägaren 

väcker talan föresläs emellertid en särskild bestiimmelse i fdga om 

riitteg(ingskostnadcr (s. 4021 

Inte bara tvister om ersiittning för gatukostnader utan ocksii tvister om 

hetalningsvillkor skall prövas av fastighetsdomstolen i första instans. De 

normala processreglerna i fastighetsdornstolen skall tillämpas i mål om 

gatukostnadsersättning. För att inte ansvaret för riittegängskostnader 

skall bli osbligt betungande för fastighetsägarna införs en siirregel om 

rättegiingskostnader (s. 404). 

18.1 Ersättningsprinciperna 

Liksom i gällande rätt behiivs 1 PBL regler om i vilka fall och i vilken 

utsträckning ägare eller innehavare av siirskild riitt till fastigheter vid 

planHiggning. priivning av lov och ianspräktagande av mark hör h{illas 

skadesllisa av det allmiinna i fo•·m av skadeersiittning eller inlösen av 
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fastight:ten. Det hehöver ocksi1 överviigas vilka av dessa regler som hiir tas 

in i PBL m:h vilka som eventuellt hör :iterlinna\ i annan lagstiftning. 

I likhet med rernissinstanserna godtar jag i huvudsak utredningens be

diimning av i vilka situationer del kan hli fri1ga om kompensation till 

mark(igare eller riittighetshavare. Vissa kompletteringar iir emellertid nöd

viindiga. Jag {i.terkommer till dem. 

18.1./ Utgångspunkta och lagteknisk lii.rning 

;'vlilT .förslag: I vissa situationer skall den enskilde genom regler om 

skadeersättning eller inlösen hållas skadeslös om han drabbas av skada 

till följd av ett kommunalt beslut. Vid skadeersiittning skall dock ersätt

ning förs. k. förväntnings värden inte hetalas. 

De ersiittningsrrinciper som beslutades 1972 lprop. 1972: 111. bil. 2J 

innebiir att endast intrång i den pilgiiendc markanvändningen ersätts i de 

situationer som leder till skadeersättning. Bortfall av sådana viirden som 

grundas p;i förviintningar om en ändrad markanviindning ersätts silledes 

inte. [)etta iir enligt min mening en princip som hör giilla även enligt PB L. 

Enligt gällande bestämmelser kan emellertid vid inlösen eller expropria

tion s~tdana viirden som grundas pft förväntningar om en ändrad markan

viindning ersiHtas i viss utstriickning. Att dessa värden ändä inte ersiilts 

fullt ut följer av den s. k. presumtionsregdn i expropriationslagen. Denna 

principiella skillnad i ersiittningshänseende mellan skadeersättning och 

inlösen är enligt min mening rimlig och bör iiven den gälla enligt PBL. 

De ersättningsprinciper som beslutades 1972 genomfördes - förutom i 

byggnadslagen - i tlera angränsande lagar. såsom naturvårdslagen. viigla

gcn och hyggnadsminneslagen. Principerna iir främst anpassade till de 

situationer som innebär intrång i de areella näringarna. De iir visserligen 

tillämpliga ~iven på byggnadsrcglerande bestämmelser. men detta utveck

lades inte särskilt mycket i förarbetena. Det kan naturligtvis mi\nga gilnger 

vara av värde att .:rsättningsprinciperna i angriinsandc lagar är sft lika som 

möjligt. Jag anser dock att de direkt byggnadsn:glerande bestämmelserna 

till sin natur skiljer sig fdn de bestämmelser som i första hand iir till för att 

skydda naturvårdens och friluftslivets intressen. De senare - som i första 

hand återfinn~ i naturvårdslagen och skogsvårdslagen - berör oftast de 

areella niiringarna. De principer som beslutades 1972 för dessa situationer 

bör inte förändras. 

Kommunernas möjligheter att skydda miljömässigt och kulturhistoriskt 

viirdefull bebyggelse bör - som jag tidigare har föreslagit - i fi.irsta hand 

linnas i PBL. Eftersom bebyggelsereglerande bestiimmelser som meddelas 

för att skydda s<idan bebyggelse till sin natur skiljer sig från dem som rör 

naturv~inl och friluftsliv. är det enligt min mening inte nödvändigt att 
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crsiittningshestiimmclserna i PBL m:h i naturv{irdslagcn är samstiimmiga. 

Enligt min mening bör kompensations reglerna va.I avser de behyggclsereg

lcrandc hestiimmclserna i PBL utformas pii ett annat sätt iin vad som iir 

fallet i naturvilrdslagen. För att uppnå detta syfte anser jag i likhet med 

utredningen att begreppet påg[·1ende markanviindning bör anviindas i PBL 

endast niir det giiller ersiittningsfriigor i samband med markreglerande 

bestiimmelser. S;ldana bestiimmclser liknar niimligen till sin natur Je he

stiimmelscr som enligt naturvårdslagen kan meddelas med hiinsyn till 

naturvård och friluftsliv. 

Motsvarande ersättningsbestämmclscr i byggnadsminneslagen. som giil

ler när staten vill skydda värdefull hebyggclse. bör anpassas till crsiitt

ningsbestämmelserna i PBL. Jag återkommer snart till dessa frilgor. 

18.1.2 I vilka sir11arioner bör ersättning utgå:> 

Mitt fjjrslag: Flertalet av de krav på byggnader m. m. som föreslås i 

PBL är av det slaget att det allmänna utan vidare hör ha rätt att fordra 

av den enskilde att han tillgodoser dem utan någon rätt till kompensa

tion. Exempel på sådana krav är att de sanitära förhållandena och 

säkerheten måste vara tillfredsställande. 

För att bedöma i vilka situa'.ioner fastighetsägaren hör ha rätt till kom

pensation måste en viigning göras mellan allmiinna och enskilda intressen. 

I likhet med utredningen konstaterar jag då till att bör:ia med att flertalet av 

de krav på byggnader m. m. som skall tas in i 3 kap. är av det slaget att det 

allmänna utan vidare bör ha riltt att fordra av den enskilde att han tillgo

doser dem utan någon rätt till kompensation. Det iir t. ex. självklart att de 

sanitära förhållandena och säkerheten måste vara tillfredsställande i hostii

der och arbetslokaler. Normalt kan man också utgå frän att det allmiinna 

och det enskilda intresset sammanfaller i dessa frågor. 

I vissa andra fall kan det vara rimligt att fastighetsägaren kompenseras 

för förluster eller andra olägenheter som uppkommer till följd av kommu

nala beslut. Kompensationen bör i vissa fall utgå utan kvalifikationsgräns. 

dvs. utan något krav på att en skada av viss storlek skall ha uppkommit. 

Exempel på sådana situationer är när mark i en detaljplan avsätts för gator 

och andra allmänna platser eller när en detaljplan iindras under dess 

genomförandetid. l andra fall bör fastighetsägaren vara skyldig att tåla en 

skada av viss storlek. innan er:;ättning kan aktualiseras. En sådan kvalifi

kationsgräns bör tillämpas t. ex. när återuppförande av en riven eller 

brandskadad byggnad vägras. när rivningslov vägras eller när skyddshe

stämmelser för miljömässigt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 

meddelas i en detaljplan eller genom områdesbestämmelser. 

Till nu berörda och även vissa övriga ersättningssituationer återkommer 

jag i det följande. 
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18./ .3 Övri{;a situationer . ' 
Utredningsförslaget innehåller ihg<l liJ~tämmelser iim ~/s'iittning till fas-

tighetsägare i de fall när kommunen har meddelat markreglerande bestäm

melser för omr{1den avsedda för bebyggelse eller för skyddsområden för att 

tillgodose kraven pfa säkerhet och skydd för t. ex. energianläggningar. 

Nf1gra instanser efterlyser ersättningsbcstämmelser i dessa situationer. 

I en gem:ralplan kan omr{iden bl. a. avsättas for bebyggelse. Enligt I H 

byggnadslagen får schaktning. fyllning. trädfallning eller annan därmed 

jfönförlig åtgiird inte vidtas om åtgärden skulle väsentligt försvfira områ

dets anviindning i enlighet med en fastställd generalplan. Enligt 22 * har 

markägaren räl! till kompensation för den skada han lider till följd härav. 

under förutsiittning att den pågående markanvändningen avsevärt försvå-

ras. 

Möjlighet att säkerställa skyddsomräden finns i dag i 81 och 82 ** bygg

nadslagen. Enligt dessa bestämmelser iir det möjligt att. i närheten av vissa 

befintliga eller planerade anläggningar. förhindra nybyggnader. upplag av 

olika slag. materialgårdar och ljusanordningar samt schaktning~- och fyll

ningsarbeten. Enligt 83 * byggnadslagen har markägaren rätt till kompen

sation för den skada han lider till följd härav. under förutsättning att den 

pf1gi1ende markanvändningen avseviirt försvåras. 

Som jag förut (avsnitt 8.3.2 och 8.8.2) har föreslagit bör dessa möjlighe

ter att säkerstiilla omriiden avsedda för bebyggelse samt skyddsområden 

behil.llas. Säkerställandet av områden för bebyggelse kan ske genom om

d1desbestiimmdser. medan skyddsområden kan säkerställas antingen i 

detaljplan eller i områdesbcstämmelser. I detaljplanen kommer skyddsom

rådena att redovisas antingen som kvartersmark eller som mark för allmän 

plats. I bf1da dessa fall finns - vilket jag snart återkommer till (avsnitt 

18.2.2) - möjligheter för berörda fastighetsägare att. påkalla inlösen av 

marken. Därför behövs inte några särskilda kompensationsregler när 

skyddsomdden säkerställs i detaljplaner. 

När områden för bebyggelse. eller skyddsområden säkerställs genom 

områdesbestämmelser anser jag däremot - i motsats till utredningen - att 

bestiimmelser om ersättning till markägare behövs i vissa fall. Sådan 

ersättning bör dock - i likhet med vad som gäller f. n. - utgå först om 

skadan är tillräckligt kvalificerad. I lagrådsremissen föreslog jag att kvalifi

kationsgränsen skall vara densamma som när skyddshestämmelser medde

las för miljömässigt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Fastighets

~igaren skall m. a. o. vara skyldig att utan ersättning tftla ett intrfing som 

motsvarar 20 procent av värdet av den berörda delen av fastigheten. Till 

följd av lagrådet.\ invändningar mot mitt förslag i denna del. föreslår jag i 

stället att nuvarande ersiittningsbestämmclser i dessa situationer överförs 

till PBL oförändrade i sak. Detta innebär att rätt till ersättning föreligger 

om den p[1g~lende markanvändningen avsevärt försvåras i de nu berörda 

situationerna. Jag aterkommer senare (avsnitt 18.2.2) mera utförligt till 

denna friiga. 

18 Ersättning till 
.f{1.1·tighc t.1·ii,J.?11 re 
m.m. 
18./ .3 



Prop. 1985/86: I J7b 

Utredningen har inte berört fhigan 11m behovet av en motsvarighet till 

45 * byggnadslagen. Enligt denna bestiimmebe kan regeringen fastställa en 

stadsplan under villkor att viss i planen ingäende mark expropriera'>. Enligt 

gilllande praxis utnyttjas denna miijlighet i de fall regeringen anser att en 

plan är s~1 ofördelaktig för den enskilde att han inte rimligen skall behih·a 

tiila de ol;igenheter s11111 planen inm:b;ir. Det rör sig alltså om sådana 

situationer som inte omfattas av ers;11tnings- och inlösenreglcr i hyggnads

lagen. Utredningen har i stiillet valt att göra en uttömmande uppriikning av 

de ersättningsgilla situationerna. l övrigt skyddas fastighets;igaren enligt 

utredningsförslaget av en allmiin hänsynsregel 12 kap. 8 ~ ). Några remissin

stanser har föreslagit att en motsvarighet till 45 *byggnad slagen skall ta~ in 

i PBL. 

Enligt min mening jr det en fördel om samtliga situationer. diir det kan 

hli fn'tga om ekonomisk kompensation till fostighetsiigaren. finns angivna i 

PBL. Vid en villkorlig fasts@klse enligt hyggnadslagens besUimmelser 

kan det ofta bli sviirt att hinna med att expropriera berörda fastigheter 

inom föreskriven tid. dvs. högst ett i'tr från planfastst;illclsen. Under denna 

tid sviivar dessutom alla i ovis~.het om fastsUillelsebeslutet kommer att st[1 

sig eller inte. Jag anser dilrfor att iiverviigande skiil talar for att en motsva

righet till 45 * hyggnadslagen inte införs i PBL. 

18.1..I Fe111 s1·ararfiir ko111pc11.\'{/fio11c11:' 

Jag skall i det följande ta upp fnigan om vem som primärt hör vara 

skyldig att kompensera fastighetsägaren. om en ersiittningsgill skada har 

uppkommit. eller vem som skall vara skyldig att lösa in mark för allmiin 

plats och kvartersmark för allmiint ilndamiil. Det ilr niimligen inte givet att 

ersilttningsskyldigheten alltid 'kall ligga p~I kommunen. Det kan ju t. ex. 

vara statliga eller enskilda intressen som ger upphov till ersättningsansprit

ket. Det iir i dag inte reglerat i alla situationer vem som iir skyldig att 

kompensera fastighetsägaren. Det förekommer emellertid i byggnadslagen 

att kompensationsskyldighet ävilar antingen kommunen eller någon en

skild. 

Enligt min mening hör det normalt vara kommunen som i första hand 

svarar för kompensati11n till fa~;tighetsiigaren. Detta är naturligt, eftersom 

det iir kommunen som har de nödviindiga kunskaperna om markfriigor. 

priser o. d. En siidan lösning innebiir alt fastighetsägaren inte hehöver 

kiinna n[tgon tvekan om vem han skall avkräva ersättningen. Det bör d[t 

rn:ksii föreskrivas skyldighet för den blivande huvudmannen att ersätta 

kommunen dess kostnader. I lagrildsremisscn föreslog jag att denna skyl

dighet skulle lagregleras iiven i fråga om kvartersmark för allmänt ändamål 

som tillkommit t. ex. för ett landstingskommunalt ;1ndamill. I ett sådant fall 

skulle alltsi1 landstinget vara skyldigt att ersätta kommunen dess eventuel

la kostnader för inlösen av marken. På förslag av lagrådet (yttrandet 

s. 124) föreslärjag nu inte nt1gon lagreglering av den skyldigheten. Man får 
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- ~om lagddet framhilller - förutsätta att kommum:n och landstinget ~ir 

öven:ns om dessa frågor n:dan vi1l'Jen iidpunkt niir pl<ined·;;~tas. 
Det kan emellertid oeks~i vara friiga om restriktioner flir all trygga 

anliiggningar av olika slag. Det blir då p<'i motsvarande siitt anliiggningen~ 

iigare som blir skyldig att .:rs~illa kommunen dess kostnader för eventuella 

intning. I de:-.sa fall ~ir det emellertid befogat att - pi\ samma siitt som i dag 

- lagreglera skyldigheten att ersätta kommunen dess kostnader for ska

deersiittning eller inlfoen. 

Som en konsekvens av denna st;lndpunkt föreslifr jag ocksii - som flera 

remissinstanser har föreslagit - att staten skall ersätta kommunen for dess 

kostnader i de fall kommun<.:n har blivit ersättningsskyldig gentemot fastig

hehiigare till följd av beslut som tillkommit för att trygga s<°1dana riksintres

sen snm a\'St:~ i N RL. Denna skyldighet bör emt:llertid gill la endast om det 

i första hand iir ett omriide av riksintresse som skall tryggas \H:h detta sker 

genom att staten mt:ddelar ett planföreläggande enligt 12 kap. PBL. I 

denna fråga har lagrådet !yttrandet s. 127 f) uttryckt betänkligheter. Lagrå

det pekar på att bestämmdsen kan komma att missbrukas genom att en 

kommun kan underlåta att skydda elt nationellt intresse i förlitan på att 

statcn nödgas mcddda planföreliiggande, varvid kommunen slipper att 

svara för kostnaderna för de skyddsiltgärder som hehövs. Detta iir givetvis 

inte avsikten. Farht1gorna kan naturligtvis ha visst fog för sig. Riksintres

sen torde emellertid i de allra flesta fall i minst lika hög grad vara angeliigna 

kommunala intressen. Det finns di\ ingen anledning att tro att kommunerna 

skulle missbruka bestämmelsen pii det siitt lagrådet befarar. Planförcläg

gande far - som jag tidigare angett - ses som en undantagsförcteelse. Det 

iir enligt min mening inte rimligt att ett planföreliiggande får den effek,cn 

att kommunen - förutom att den måste godta en viss markanvändning -

ocks[i miiste biira kostnaderna för dett.a . .lag anser det emellcrtid befogat 

att följa utvecklingen p{1 detta omrade. 

I friiga om mark som i en detaljplan har avsatts för allmän plats förhiUlcr 

det ~ig emellertid något annorlunda. För sädana omriiden iir det nämligen 

vanligt att fastighetsägarna sjiilva lir huvudmän. Det giiller främst inom 

omr:lden for fritidsbebyggclse. Det skulle hlir föra alltför lfö1gt om kom

munen i alla dessa situationer skulle vara tvungen att lösa mark för vägar 

och parker. Därför bör det föreskrivas en skyldighet för huvudmannen. 

oavsett vem det iir. att svara för eventuella krav från enskilda fastighets

ligan:. 

18.2 Ersällningssituationerna 

I de ersiittningssituationer som jag i det följande kommer att beskriva 

kan skada uppkomma för fastighetsägaren på i princip tva olika sätt. Dels 

kan skadan hestå i att fastighetens marknads värde minskar. dels kan s. k. 

annan skada uppkomma. Annan skada kan hestii av s. k. rörelseskada som 
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uppkommer på grund av att t. f:X. driften måste liiggas om, flyttningskost

nader uppstår etc. 

Det kan tänkas situationer där en restriktion inte leder till någon minsk

ning i marknadsvärdet men väl en avsevärd personlig skada. Jag anser i 

likhet med utredningen att frågan om en ersättningsgill skada föreligger 

eller ej skall hedömas med beaktande av såväl marknadsvärdeminskning 

som annan skada. Detta torde överensstämma med vad departements

chefen uttalade om ersättning för personlig skada i anslutning till att de 

nuvarande hestämmelserna infördes (prop. 1972: 111. bil. 2, s. 336). När 

jag i fortsättningen talar om skada inkluderar jag alltså både eventuell 

marknadsvärdeminskning och annan skada. 

18.2.I ErsiittninR och inlösen utan krav på kvalificerad skada 

Mitt förslag: Fastighetsägare skall i vissa situationer ha rätt att begära 

ersättning eller inlösen utan krav på att skadan skall ha en viss minsta 

omfattning. Exempel på sådana situationer är om en detaljplan ändras 

under genomförandetiden eller om marken i en detaljplan läggs ut för 

allmän plats. 

Markfär allmiin plats 

De i dag vanligaste ersättningssituationerna torde vara de som uppkom

mer till föijd av att mark tas i anspråk för att genomföra stadsplaner, t.ex. 

mark som behövs för gator och andra allmänna platser. Utredningen har 
föreslagit att kommunen skall vara skyldig att på markägarens hegäran lösa 

in mark som i en detaljplan lagts ut för annat ändamål än enskilt bebyg

gande. Sådan skyldighet har dock inte föreslagits beträffande mark för 

allmän plats för vilken någon annan än kommunen skall vara väghållare. 

Enligt 48 * första stycket byggnadslagen är kommunen skyldig att lösa 

mark som i en stads plan är avsedd för annat än enskilt bebyggande. under 

förutsättning att markägaren kan nyttja marken endast på ett sätt som står i 

uppenbart missförhållande till dess tidigare värdt:. I dessa fall är det 

kommunen som primärt iir ansvarig för gator och andra allmänna platser. 

Kommunen är också primärt lösenskyldig beträffande kvartt:rsmark för 

allmänt ändarna) och skyddsområden för anläggningar även när kommunen 

inte är huvudman för allmänna byggnader eller anläggningar. 

En motsvarighet till detta skydd för fastighetsägaren bör enligt min 

mening finnas även i PBL. När kommunen är huvudman för plangenom

förandet. kan nämligen inte fastighetsägaren själv bestämma när planen 

skall genomföras. Kommunen kan när som helst lösa in fastigheten för att 

uppföra en allmän byggnad eller lösa in gatumark. Denna osäkerhet kan 

leda till ekonomisk skada under tiden mellan planens antagande och dess 

genomförande. Fastighetsägaren torde under denna tid ha mycket svårt att 
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hitta n[\gon annan köp~tre till fastigheten iin kommunen. Det kan därför 

finnas anledning att - som utredning.en liar föreslagit.~ siirb~handla denna 

situation. Regler som garanterar att fastighetsägaren hi"llls skadeslös, om 

hans mark enligt en d.:taljplan iir utlagd som kvartersmark för allmänt 

iindam[tl eller som gata eller sådan allmiin plats !lir vilken kommunen är 

huvudman. bör därför införas. 

Enligt utn:dningen skall kommunen vara skyldig utt lösa siidan mark sii 

snart fastighetsiigaren begiir det. M:111ga remissinstanser invänder mot 

förslaget i detta avseende och menar att man i s1:illet bör ansluta till 

gällande bestämmelser i 48 * byggnadslagen. Det skulle innebiira att man 

anger en viss kvalifikationsgräns som mastc överskridas irnan inlösen~kyl

dighet uppkommer. Som jag nyss nämnde torde emellertid en fastighets

ägare i denna situation ha mycket svärt att siilja fastigheten till n[1gon 

annan än kommunen. Jag anser diirför att utre<lningsförslaget bör följas. 

Konsekvt'.nserna av denna ändring i förhållande till i dag torde inte heller 

bli särskilt dramatiska. Miinga kommuner torde redan i dag förvärva fas

tigheten om fastighetsiigaren bcgiir det. För att få en mjukare övergång 

kommer jag emellertid att föreslå övergångsbestämmelser som innebiir att 

48 * byggnad slagen skall fortsätta att gälla under en viss tid efter PBL: s 

ikraftträdande. 

Några instanser har föreslagit att fastighetsägarna skall ha riitt att påkal

la inlösen endast under planens genomförandetid. Eftersom planen -

enligt vad jag tidigare har föreslagit - fortsätter att gälla även efter genom

fi.irandetidens slut. förändras situationen inte för den enskild~ fastighets

ägaren i den nu aktuella situationen. Rätten att påkalla inlösen hör således 

finnas så länge planen gäller. 

Utredningen har inte föreslagit något motsvarande skydd för fastighets

ägaren i de fall marken är utlagd för allmän plats for vilken någcr annan än 

kommunen skall vara huvudman. Jag anst:r emellertid att fastii;hetsägaren 

bör skyddas även i dessa fall. vilket ansluter till gällande rätt ( 116* BL). 

Några remissinstanser har hyst farhågor att kommunerna skall t.li tvung

na att lösa in mark för allmiint ändamål även inom områden mc;d hy6gnads

plan, eftersom dessa plant'.r enligt övergångsbestämmelserna skall gälla 

som detaljplaner enligt PBL. Jag kommer emellertid senare 11vsnitt 19.3.4) 

att föreslå övergångsbestämmelser som innebär att kommunen inte blir 

huvudman för allmän plats i dessa fall. Kommunen komme' därför inte att 

bli skyldig att lösa in sådan mark. 

Afork .f("ir allmän trt(/ikanliiggning eller allmän led11i:1g 

Enligt 18 a och 41 a ~~ byggnad slagen har kommunen rätt lit få servitut 

eller nyttjanderätt till viss mark som i en faststiilld generalpla1 eller detalj

plan iir avsedd för en allmiin trafikanläggning eller en allmiin'edning. Om 

planbestämmelsen medför intrång för en fastighetsägare, ka1 han under 

vissa förutsättningar begära att kommunen förvärvar servitus- eller nytt-
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janderiill till marken. En motsv,;lfighet till dagens bestämmelser om rMt att 

kriiva att kommunen förvärvar nyttjanderiitt eller servitut hehövs iiven i 

PBL. Fastighetsägarens stiillning i sitdana fall är egentligen densamma som 

jag nyss har beskrivit betriiffande mark för allmirn plats. Oiirför föreslilr jag 

inte heller i delta fall n[igon kvalilikationsgriins. Den skada som kan upp~t:i 

niir kommunen genomför planen er;;iitts d<°t i samband med servituts- eller 

nyt tjanderiit t su ppliit e Isen. 

1-"t"irl'higgandc i 1·i.1.111.fii// 

I de flesta fall dä byggnadsn:imnden förelägger någon att vidta en viss 

:!tgiird motiveras det av att fastigheten inte uppfyller de krav som kan 

ställas med stöd av 3 kap .. t. ex. i fråga om underhåll. Som jag tidigare har 

framhilllit skall dessa krav i allmiinhet kunna hävdas utan att räl\ till 

kompensation uppkommer. I vissa föll skall emellertid - som jag tidigare 

nilmndc - kompen~ation kunna u1gt1. niimligen för skada som uppkommer 

till följd av skyddsbestämmdser som utfärdas för kulturhistoriskt viirdefull 

hehyggelse. Jag vill i anslutning till detta framhälla att det naturligtvis inte 

kan bli fr;[ga om någon kompensation till markiigaren. om han senare fär 
ett föreliiggande att underhillla by;gnaden i enlighet med skyddsbestiim

meberna. 

Mitt förslag innebiir !10 kap. 17*) att kommunen under vissa förutsätt

ningar skall kunna besluta om skvldighet för fastighetsiigare att av hi'tnsyn 

till trafiksäkerheten flytta utfarter. hyggnader m. m. I likhet med utred

ningen anser jag att detta intrimg iir av s;\dan art att kompensation bör 

utgil. Remissinstanserna har i allnänhet lämnat förslaget utan erinran. 

I de flesta fall rör det sig hiir on åtgiirder som medför direkta kostnader 

för fastighetsägaren utan all maknadsvärdet på hans fastighet i någon 

nämnviird utsträckning påverkas hiirav. Jag föreslår sålunda all fastighets

hgaren skall ha riitt till ersättnini; i de nu aktuella situationerna utan att det 

ställs nägot krav på all skadan :;kall vara kvalilicerad. Förutsättningen för 

detta m[istc naturligtvis vara ati nilgon skada kan påvisas. Jag återkommer 

till denna fråga i specialmotiv.:ringc.n 114 kap. 3 ~). I praktiken torde detta 

inncbiira att fastighetsägaren lår ersättning för sina direkta kostnader. 

Utredningen har föreslagit att konmunen skall vara skyldig att lösa 

fastigheter. om skadan till följd av ett föreläggande blir st1 stor att den inte 

längre kan betraktas som obetydlig. Eriligt det förslag jag Higger fram skall 

förcliiggandc om flyttning av byggnader m. m. kunna meddelas endast om 

byggnaden eller anläggningen kan flyttas utrn svarighet eller iir av ringa 

viirde. Ett föreUiggande kan dä1i"ör irte rnedlJra en sådan skada för fastig

hetsägaren att inlöst::n bör ske. Till skillnad frim utrt::dningen fört::slår jag 

därför inte nagon rätt för fastighets,garcn alt begära inlösen i dessa fall. 

IX I::rsiittning till 

.fi1.1·1igh1•tsiigare 
m. 111. 

18.2. l 



Prop. I 985/86: I :•, . 

.i.11dri11g il\' gllllls hi!jc//iigc' 111.111. 

13yggnadslagen innchiillcr en hL·stiiinmelse lllll ersiittriiii~ for skada vid 

genomförande av stadsplaner. utan samband med att mark avtr·iids. Be

->Liimmelscn finns i 75 ~ 1ich innebiir att kommunen iir skyldig att ersiitta 

skada som uppstär genom att ett omri1de. som har varit avsett till allmiin 

samfordsel. övergi1r till alt helt eller delvis användas för annat iindamitl 

eller iindras till sill hiijdbge niir en stadsplan genomrörs. Sildan ersiittning 

kan tillkomma iigarc av angriinsande mark t:llcr nyttjanderiitts- eller sen·i

tutshavare. Denna bestiimmelse har funnits i stort sett oföriindrad sedan 

den infördes i 1907 <trs stadsplanelag. Anledningen till att den har bcgriin

sats till dl.! angivna fallen var att högsta domstolen i samband med tillkoms

ten av lagen anförde. att en tomtiigare inte borde ha nilgon generell riitt till 

crsiitlning for oltigenhet och minskning i tomtvärde som kunde uppstii till 

följd av sådana iindringar av stadsplanen. som inte omedelbart berörde 

tomten eller niirmaste delen av gatan. Även i PBL hör enligt min mening 

finnas regler om kompensation till fastighetsiigare. som p;i (ictla omedel

bara och för fastighetens användning väsentliga sätt berörs av ett beslut 

ang[iendc angränsande fastigheter. 

Utredningen har föreslagit alt ersättning i dessa situationer skall utgä 

endast om skadan iir kvalificerad. Skador av delta slag kan enligt min 

mening normalt jämföras med s;'\.dana skador ~om kan uppkomma till följd 

av ett föreläggande . .lag kan diirför inte dela utredningens uppfattning alt 

det finns tillriickliga skäl att ändra gällande bestämmelser. I likhet med 

några rcmissinstanscr före~liir jag därför alt fastighetsägaren - på samma 

sätt som i dag - skall kompenseras utan nägot krav p<t all skadan skall 

vara av en viss omfattning. Nägon bestiimmelsc om inlösen finns inte i dag 

och torde inte heller behövas i PBL. Jag föreslår allts[1 att en bestämmelse 

av samma innebörd som 75 ~ byggnadslagen skall tas in i PBL. 

Planiindrint,:ur m.111. 

För detaljplaner skall som jag tidigare I avsnitt 8.3.1 I har föreslagit en 

genomförandetid anges. Före utgången av denna tid skall fastighetsägare 

och andra kunna räkna med att planen får genomföras och kunna anpassa 

sin egen planering därefter. Här skall alltså gälla en i princip oinskränkt 

byggrätt till åtgärder i överensstämmelse med planen. Som jag tidigare har 

flireslagit (avsnitt 8.6. I) skall det dock i speciella undantagsfall vara möjligt 

all ändra eller upphäva planen redan innan genomförandetiden har gått ut. 

Detta kan i vissa fall innebära en inskränkning i byggrätten. I likhet med 

utredningen anser jag att fastighetsägaren bör ha rätt till crsiittning för den 

skada han lider i dessa fall. 

Vad jag har föreslagit i fråga om detaljplaner (avsnitt 8.6.~) innebär bl.a. 

all planen fortsätter att gälla och för genomföras iiven efter genomförande

tidens utgång. Då har emellertid fastighetsägaren ingen ovillkorlig rätt att 

utnyttja den i planen medgivna byggrättcn. Kommunen kan upphäva eller 
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tindra planen utan att r:ittigheter Sl.ltn har uppkommit genom planen beak

tas. Fri\n crsiittning-;~ynpunkt li!· det si\ledes intressant att studera endast 

de fall dii planen ändras eller upphävs före utgiingen av genomförandeti

den. 

En detaljplan skall kunna iindras eller upphävas under genomförandeti

den endast om Lkt ;1r nödv;indigt pä grund av nya forhiillanden av ~tor 

allmiin vikt. vilka inte kunnat förntses vid planläggningen. Nf1gra remissin

stanser har föreslagit att fastighetsägaren pil grund av det motstitcmk 

samli:tllsintresset bör ciila ett visst intrång i dessa situationer. För egen del 

anser jag - med h:msyn bl. a. till att byggriitten enligt detaljplaner skall 

kunna begrlinsas i tiden - att fastighetsägare i princip skall kunna utgi1 fr:\n 

att bmnade tillstfö1d gäller under angiven tid. Det är diirför rimligt att 

fustighets;igaren i dessa situationer får ersättning för den skada som kan 

uppkomma utan ni'tgot krav på en viss kvalifikationsgräns. F. ö. gör jag den 

bedömningen att upphiivanden och ändringar under genomforandetiuen 

kommer att bli mycket siillsynta. En garnnti för att så blir fallet är de 

restriktiva bestämmelser som skall gälla i detta avseende. 

I fr(1ga om upphävanden och iinuringar under genomföramktiden före

slår jag si\ ledes att ersiittning skall utgii utan något krav pil att skadan skall 

vara av viss storlek. Uppkommer genom upphävandet eller ändringen 

synnerligt men vid användningen av fastigheten. bör kommunen vara 

skyldig att lösa den. 

Utredningen har också föreslagit ersättningsrätt för fastighetsägare. om 

en fastighetsplan ändras under detaljplanens genomförandetid. Enligt min 

mening iir det inte nödvändigt med någon riitt till ersättning i dessa situa

tioner. Anledningen härtill är bl. a. att någon byggrätt inte är knuten till 

fastighctsplanen . .Ä.ndringar av fastighetsplanen kan således inte medföra 

någon föriindring av de bebyggelseförutsiittningar som anges i detalj

planen. Till detta kommer att det. som jag tidigare har föreslagit, i PBL 

skall ställas krav pii överensstämmelse mellan fastighetsplanen och detalj

planen. Det bör således räcka med ett skydd mot ändringar av detalj

planen. Att jag inte kan ansluta mig till utredningsförslaget på denna punkt 

beror också på att jag har en något annorlunda syn än utredningen på vad 

en fastighetsägare bör vara skyldig att tåla. Utredningen har sålunda tänkt 

sig att ersättning skall betalas för varje extrakostnad som kan förorsakas 

fastighetsägaren genom att fastighetsplanen ändras. Om det finns ett all

mänt intresse som gör att ändringen är nödvändig, bör emellertid enligt 

min mening fastighetsägaren få tåla ett visst intrång. I de fallen torde det -

som också utredningen konstaterar - aldrig kunna uppkomma någon 

större skada. Jag föreslår därför inte någon rätt till ersättning eller inlösen 

vid iindring av en fastighetsplan. 

Utredningen har också föreslagit rätt till ersiittning om ett förhandslov. 

bygglov eller marklov ändras. Sihlana tillstånd har i princip en giltighetstid 

om två år. Det finns enligt min mening inte någon anledning att tillåta 
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förändringar av dessa tillstånd under den relativt korta giltighetstiden. 

Diirför behövs inte heller några ersätliiingsbestämmdser.' ·\. 

Erlagda argifter 

Som jag nyss niimnt skall någon ersättning inte utgå om en detaljplan 

ändras efter genomförandetidens slut. Det torde emellertid bli vanligt att 

kommunen kräver ersättning för gatukostnader samt avgifter för vatten 

och avlopp redan under planens genomförandetid. Normalt kommer natur

ligtvis tomterna att bebyggas ganska snart efter det att avgifterna har 

betalats. Det kan dock inte uteslutas att fastighetsägaren inte ansöker om 

bygglov under genomförandetiden. trots att han har betalat avgifterna. 

Enligt min mening skulle det i dessa situationer vara stötande om han 

inte fick tillbaka erlagda avgifter, om t. ex. planen upphävs eller om kom

munen löser in fastigheten. Särskilt påtagligt är det i de fall planen fortsät

ter att gälla men kommunen löser in fastigheten för att själv genomföra 

planen. 

Jag föreslår därför att avgifterna för gator och andra allmänna platser 

skall återbetalas, i den mån skada uppkommer genom att fastighetsägaren 

på grund av att bygglov vägras inte kan använda fastigheten på det sätt 

som låg till grund för beräkningen av den erlagda avgiften. I lagrådsremis

sen föreslog jag en bestämmelse med innebörd att även avgifter för vatten 

och avlopp skulle återbetalas. På förslag av lagrådet (yttrandet s. 125 f) 

kommer jag i stället att i annat sammanhang föreslå att en sådan bestäm

melse tas in i lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggning

ar. 

Som lagrådet vidare påpekar (yttrandet s. 126) kommer dessa avgifter 

också att ersättas vid en eventuell expropriation. 

Tilltriide till fastigheter m. m. 

Pa samma sätt som enligt dagens lagstiftning bör det också enligt PBL i 

vissa fall vara möjligt för byggnadsnämnden m. fl. att få tillträde till fastig

heter. byggnader och andra anläggningar för kontroll, besiktning m. m. 

Normalt kan naturligtvis tillträde ske utan att några skador uppkommer för 

fastighetsägaren. Om skador trots allt skulle uppkomma. bör fastighetsäga

ren ha rätt till ersättning. Något krav på att skadan skall vara kvalificerad 

bör inte ställas upp. Jag föreslår således en rätt till ersättning för skada som 

uppkommer i samband med att tillträdesrätten utövas. 

18.2.2 lirsättning och inlösen dd halijicerad skada 

A·fitt ./iJrslag: I vissa fall krävs att skadan är tillräckligt kvalificerad för 

att kompensation skall kunna utgå. 

Dessa bestämmelser skall t. ex. gälla bevarande av kulturhistoriskt 

eller miljömässigt värdefull bebyggelse genom skyddsbestämmelscr i 

detaljplan eller områdesbestämmclser. De skall också gälla när återupp

förande av en riven eller på annat sätt förstörd byggnad vägras eller när 

rivningslov eller i vissa fall marklov vägras. 
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Som jag tidigare I avsnitt 18.1.2) framhöll hör fastighetsiigare i en del fall 

vara skyldiga att täla en skada av viss storlek. innan ersiittning aktualise

ras. Jag överg[1r nu till att hehandla sådana fall. 

A.. i ·a/ifika T io11.1)~rii nscn 

Utredningen har föreslagit att den skada som en fastighetsiigarc skall 

vara skyldig att tiila. skall preci:;eras sti ltmgt som möjligt. Vid intrång i den 

pi\giicmk markanviindningen skall enligt förslaget ersättning s~llunda utgå. 

om skadan inte är obetydlig i f·)rhållande till värdet av den berörda delen 

av fastigheten. I motiven har denna kvalifikationsgräns angells till cirka tio 

procent av viinlct av den hcrörda delen av fastigheten. Enligt utredningen 

iisyftas diirmed inte n{1gon förändring av gällande praxis. Många remissin

stanser är positiva till att kvalifikationsgränsen preciseras pi\ detta ~ätt. 

Bestämmelser om k valifikationsgriins bör enligt min mening giilla för 

fem olika ersiittningssituatione;~. Det är dels ntir en hyggnad inte för i"lter

uppföras efter rivning. brand m. m .. dels när rivningslov vägras i vissa fall. 

dels när skyddsbestiimmelser utfärdas för kulturhistoriskt värdefull bebyg

gelse. dels niir bestiimmelser om skydds- eller säkerhetsomräden meddelas 

genom områdesbestämmelser r•ch dels när marklov vägras i vissa fall. 

I likhet med milnga remissinstanser anser jag att det är en fördel att så 

längt möjligt precisera kvalifikationsgränsen. Aven lagrådet (yttrandet 

s. I .'il framhi"iller detta som en fördi.:1. När det gäller frågan om vilken 

kvalifikationsgriins som kan anses skälig anförde jag i lagrädsremissen 

bl. a. följande Is. JOX fl: 

Jag ansluter mig diirför till utredningsförslaget men med den föriindring
cn att jag anser att fastighetsägaren bör tåla en skada som motsvarar en 
femtedel av värdet av den hc~örda delen av fastigheten. Det finns inga 
entydiga riittsfall som anger hur stor skada fastighetsägaren enligt gällande 
rätt är skyldig att täla i olika situationer. De rättsfall som jag nyss nämnde 
syne.;; dock kunna tydas sil att ersättning för intrång som orsakas av hcslut 
enligt naturvårdslagen hör utgå om skadan överstiger ca tio procent av 
värdet av den ekonomiska enhc~t till vilken skadan relateras. Den kvalifika
tionsgräns som jag har föreslagit kan därför uppfattas som en skärpning 
gentemot fastighetsägaren. 

När kvalifikationsgränsen för intrång till följd av beslut enligt PBL skall 
hestämmas. måste man emellertid enligt min mening heakta den ställning 
fastighetsiigare har enligt dagens hyggnadslagstiftning. 

De ersättningssituationer för vilka en kvalifikationsgräns bör gälla är 
som jag nyss nämnde hl. a. deh när en byggnad inte far återuppföras efter 
rivning, dels när rivningslov vägras och dels när skyddsbestämmelser 
utfärdas för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 
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Om en fastighetsiigare i Jag ansöker om lov till rivning av t. e.x. etl 
bostadshus. kan kommunen enli~t ·3S~I 9 hyggnaJsli11.(.:n .fiif:ddcla förhud 
mot rivning under en tid av tre [ir. Förbudet kan under vissa förutsiittning· 
ar förliingas. Om fastighetS:igaren fiir lov att riva sitt hus. har han emeller
tid inga garantier för att han omedelbart diircfter för lov alt uppföra ett nytt 
hus. Den plan som gäller för fastigheten kan vara omodern. vilket kan 
medföra att kommunen utfärdar nyhyggnadsförbud i avvaktan pft iindring 
av planen. F astighetsiigaren måste dessutom ta med i beräkningen att 
byggrätten enlig! den iindradc planen kan bli hetydligt mindre iin tidigare. 

En fastighetsiigare som i dag river sitt hus för att ersiitta del med ett nytt 
rnt1ste s{tlcdes riikna med att det kan ta relativt lång tid innan ett nyll hus 
kan uppfiiras. Han har inte heller niigra garantier för alt han far uppföra ett 
hus som iir lika stort som det rivna. 

Niir nu ersiillningsbestiimmelser skall införas för sildana fall da fastig
hetsiigaren vägras att [tteruppföra en riven byggnad eller dt1 han vägras att 
riva hyggnaden. bör hans stiillning enligt gällande riitt tas till utgangspunkt 
för bedömningen. Dessutom bör beaktas de fördelar PBL innebär för fa
stighetsiigaren i dessa silllationer. Fördelarna ligger frtimst i att fastighets
iigaren inte behöver sväva i ovisshet under så l[mg tid som f. n. Enligt min 
mening inneb:ir en rimlig avvägning att fastighetsägaren skall vara skyldig 
att tåla viirdeminskningar som motsvarar en femtedel av värdet av den 
bt>rörda delen av fastigheten. Är skadan större bör han alltså ha rätt till 
ersiittning. Detta bör giilla ocksii när skyddshestiimmelser meddelas i en 
detaljplan för kulturhistoriskt eller miljömässigt viirdefull bebyggelse. De 
mest kännbara effekterna i dessa situationer torde nämligen vara att fas
tighetsägaren till följd av skyddsbcstiimmelserna hindras att riva byggna
den och ersätta den med en ny. 

I vissa fall kan underhiillskostnaderna för en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad vara högre iin flir en ordinär byggnad. I normalfallet sammanfaller 
den enskildes och samhälleh önskemål att underh{tlla byggnaden sä att 
dess kullllrhistoriska viirden bevaras. Vänlcmässigt tar sig detta ullry.:k 
genom all kostnadsiikningarna viil kompenseras av det ökade värde bygg
naden fiir just genom att dess kulturhistoriska egenart bevaras. Det torde 
diirför vara endast i absoluta undantagsfall söm ökade underhållskostnader 
kan bli så betungande att de utlöser rätt till ersiittning. 

Samma kvalifikationsgriins som nu har föreslagits bctriiffande t. ex. 
skyddshesliimmelser för miljömiissigt elkr kulturhistoriskt viirdcfull be
byggelse bör gälla iiven i de fall skyddsområden säkerställs för omrftden i 
niirheten av fiirsvarsanltiggningar m. m. 

/.agrådet (yttrandet s. 11 fl) har i denna fråga anfört följande. 

Sedan länge finns både i byggnadslagstiftningen och i naturvårdslagstift
ningen bestämmelser som innehiir all det skall vara fråga om ett nilgorlun
da kvalificerat intding för all ersättning skall utgiL Ersällning skall. heter 
det i dessa författningar. utgit endast om pågf\ende markanvändning .. avse
viirt försviiras · ·. Niir dt>ssa ersiittningsprin.:iper beslutades ilr 197'2 uttalade 
dcpartemcntschefcn (prop. 1972: 111. bil. 2 s. 335) att det var naturligt att 
niigon kvalifikation m;'iste uppställas. Envar måste vara beredd att under
kasta sig visst intrång av hänsyn till allmiinna intressen. Ett bagatellartat 
intr[mg, framhöll han. bör inte grunda niigon ersättningsriill m;it det all
miinna. 

13 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I 
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Det finns inga entydiga rättsfall som anger hur stort intrånget maste vara 
för att den pågående markanvändningen skall anses ha avsevärt försvårats. 
Uppnås kvalifikationsgriinsen skall emellertid hela skadan ersättas. Frågan 
hehandlades av högsta domstolen i de tv~\ rättsfall INJA 1981 s.351> som 
departementschcfcn hänvisar till i remissprotokollet ( s. 307 O. Enligt de
partcmentschefen synes dessa räföfall kunna tydas så att ersättning för 
intri"ing som orsakas av beslut enligt naturvärdslagen bör utgå om skadan 
överstiger ca tio procent av värdet av den ekonomiska enhet till vilken 
skadan relateras. Enligt lagrådets mening kan st1 långtgående slutsatser 
inte dras av de båda rättsfallen. Högsta domstolen uttalar nämligen att 
förhållandena i praktiken torde vara alltför skiftande för att någon för alla 
fall enhetlig regel heträffande ersättningsgrundande skadenivå - säsom 
viss bcslämd procentanclcl av viirdet av den enhet vartill skadan relateras 
- skall kunna uppställas. Frågan om en skada i relation till en viss enhet är 
att anse som ersättningsgill får därför. anförde domstolen. hedömas med 
hänsynstagande till omständight:terna i det särskilda fallet. 

Förslaget om en kvalifikationsgräns på tjugo procent av den berörda 
delen av fastigheten vinner inte stöd vare sig i de uttalanden som gjordes 
niir 197'2 [ifs ersättningsprinciper be~lutades eller - vilket inte heller depar
tementschefcn synes vilja göra gällande - i praxis. Förslaget innebiir enligt 
lagrftdets uppfattning en betydande skärpning gentemot fastighetsägaren. 
Dcpartementschefen. som vidg~r att gränsen kan uppfattas som en skiirp
ning. för på s. 308 fett resonemang till stöd för sin mening att fastighetsäga
ren i de situationer varom är fråga. skall vara skyldig att tåla den angivna 
v[irdeminskningen. Resonemanget bygger på att den ställning en fastig
hetsägare har enligt gällande lag då han vägras att återuppföra en riven 
byggnad eller då han vägras riva en byggnad jämförs med hans ställning 
enligt PBL i motsvarande situationer, varvid bl. a. pekas pii de fördelar 
som PBL innebär för honom, främst att inte behöva sväva i ovisshet under 
st1 lång tid som f. n. Resonemanget mynnar ut i att departementschcfen 
finner att den föreslagna kvalifikationsgränsen innefattar en rimlig avväg
ning. 

Silsom departementschefen anför innebär PBL att fastighetsägarna i de 
situationer som han hänvisar till för en bättre ställning än vad de har enligt 
dagens byggnadslagstiftning. Nuvarande regler innebär att fastighetsägar
na kan drahba~ av ett ekonomiskt avbräck som är betydande jämfört med 
situationen vid vissa liknande myndighetsingrepp t. ex. expropriation. Det 
iir naturligt att detta rättas till. något som dock ej är ett argument för att 
liigga kvalifikationsgränsen på den föreslagna nivån. I de fall d[1 genom 
omri'1desbestämmelser skydds- eller säkerhetsomriiden säkerställs i niirhe
ten av försvarsanläggningar m. m. har över huvud taget inte angetts nägot 
skäl till stöd för den skiirpning av kvalifikationsgränsen som förslaget 
innehiir i förhållande till vad som giiller f. n. 183 ~ byggnadslagenJ. 

Lagddet vill i detta sammanhang peka pt1 att kvalifikationsgriinsen skall 
tillämpas även då marklov vägras för åtgiirdcr som motverkar syftet med 
sildana skydds- och säkerhetsområden som nyss nämnts. Av de åtgiirder 
som kan omfattas av krav på marklov. nämligen schaktning. fyllning. 
trädfällning och skogsplantering. kan de tvä sistnämnda regleras ocksii 
med stöd av bestämmelser i naturvårdslagen 18~J. Ersiittning utgitr dä om 
den på:;ående markanvändningen avsevärt försvfiras (~6 ~ naturvårdsla
gen\. dvs. vid en kvalifikationsgräns som torde vara betydligt lägre. Det iir 
enligt lagrådets mening värt att uppmiirksamma att ingripanden i fråga om 
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iltgiirder av samma slag hlir helt olika i ersiittningshänsecndc beroende pii 
t1m regleringen sker enligt PBL t;\ler.n,1ed stöd av he-;tiiiy;~~iserna i natur
\'{irdslagen. I lagradsremisscn har inte ntirrnare utvecklatsom denna olik
het kan motiveras av skillnader i tyngden hos de samhällsintressen som 
resp. lag avser att tillgodose. 

Oavsett om man nlir det gäller vägrat rivningslov eller viigrat lov att 
<Heruppfiira riven eller förstörd byggnad kan finna motiv för en ganska hög 
kvalifikationsgr~ins. måste dock ifrtlgasiittas om en fastighetsägare skall 
vara skyldig att t[ila skador pil tjugo procent av - i de flesta fall -
fastighetens viirde. För andra situationer. t. ex. de markreglerande iltgär
der som berörts i det föregående. miiste i än högre grad ifrågasättas om 
forslaget iir förenligt med de allmänna principer som giiller för ägarens rätt 
till ersiittning. Detta giiller även för det fall di\ den berörda delen utgör ett 
hegriinsat område av fastigheten. Förslagets vittgående innebörd ger an
ledning att ta upp friigan om förslaget är förenligt med regeringsformen och 
med Sveriges fltaganden på grund av ratifikationen av Europeiska konven
tionen angående skydd for de mänskliga rättigheterna och de grundläggan
de friheterna samt av det första tilläggsprotokollet till konventionen. 

I regeringsformen finns bestämmelser om egendomsskydd i 2 kap. 18 *· 
Paragrafen föreskriver att varje medborgare vilkens egendom tas i anspråk 
genom expropriation eller annat sf1dant förfogande skall vara tillförsäkrad 
ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms i lag. Vad som menas 
med "annat sådant förfogande'· är inte helt klart. Av uttalanden i förarbe
tena till grundlagsreformen framgår att man därmed avsett hl. a. ingripan
den i egendomsrätten enligt bestämmelser i rekvisitions- och förfogandela
gar. Vidare har klart uttalats <prop. 1973: 90 s. 237) att paragrafen inte 
omfatlar bestämmelser i planlagstiftning eller i naturvårds- och miljö
skyddslagstiftning om begränsning i möjligheterna att använda fast egen
dom. Sådana begränsningar brukar benämnas rådighetsinskränkningar el
ler användningsregleringar. 

De situationer där det krävs att skadan skall överskrida den angivna 
kvalifikationsgränsen för att ersättning skall utgå har upptagits i 14 kap. 8 * 
PBL. Det rör sig i samtliga fall om rådighetsinskränkningar. Eftersom 
s[1dana rf1dighetsinskriinkningar faller utanför tillämpningsomrädet för 
'.!kap. 18 * RF strider bestämmelserna inte mot grundlagen. I sammanhang
et kan det vara värt att notera att lagstiftaren genom att låta en föreskrift 
om ingrepp i användningen av en fastighet få formen av en inskränkning i 
rådigheten över fastigheten i stället för att föreskriva att en särskild rätt, 
t. ex. ett servitut. får till skapas till förmån för en annan fastighet. kan 
~lstadkomma att den drabbade fastighcts~igarens rätt till ersättning märk
bart försämras. Som exempel kan anföras sådana skydds- och säkerhets
bestiimmclser som avses i 14 kap. 8 * punkt 4 och som berörts i det 
föregående. Förbud enligt nämnda bestämmelser meddelas till förman för 
viktiga statliga anläggningar. t. ex. hefästningar. men också för betydelse
fulla enskilda anläggningar. t. ex. kärnreaktorer. Om skyddet i stället hade 
utformats som ett negativt servitut hade expropriationslagens frikostigare 
viirdcringsregler blivit tilltimpliga. Det må dock framhållas att motsvaran
de bestämmelser i gällande rätt 181 och 82*9 hyggnadslagen) också är 
utformade som rådighetsinskränkningar. 

När det gäller förevarande bestämmelsers förhållande till Europakon
ventionen är det artikel 1 i första tilläggsprotokollet som är av intresse. 
Eftersom det inte iir fråga om ägandcrättsövergång är det första meningen i 
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flirsta stycket av artikeln som kan vara tilliimplig. I denna mening fiire
skriv~ att envar fysisk eller juridisk persons riitt till sin egendom skall 
liimnas okr;inkt. Enligt andra stycket i artikeln inskriinker bcstiimmelsen 
likvm inte en stats riitt att geno,11föra si1dan lagstiftning som staten !inner 
erforderlig för att reglera nyttjandet av viss egendom i överenssHimmelse 
med det allmännas intresse. Rildighetsinskr~inkningar av det slag varom ;1r 
frilga iir siiledes inte oförenliga med ordalydelsen i artikeln. Artikeln lik
som hela konventionen bygger emellertid p~i förutsättningen att en rimlig 
avvägning skall göras mellan samhiillets intressen och kravet pil skydd av 
den enskildes grundliiggande rättigheter (Europadomstolens dom den 
23 september 1982 punkt 69 i Sporrong- och Llinnrothmälet). Vid en s{idan 
avviigning är det naturligt att ocksii beakta storleken av den ersättning som 
utgär till den som drabbas av rådighetsinskränkningar. Med hänsyn till att 
det i Europadomstolen föreligger endast fä avgöranden i hithörande frågor 
nider det osäkerhet om hur domstolen kan tiinkas se pft förevarande 
best;immelsers förenlighet med artikel I i första tilläggsprotokollet. Lagr;i
det har därför svårt att bedöma om domstolen vid en eventuell prövning 
skulle anse det vara oförenligt med artikeln att en skada på tjugo procent 
av en fastighets viirde till följd av inskränkningar i rådigheten över fastig
heten inte är asättningsgill. 

Även om bestämmelsen i 14 kap. 8 9 om en tjugoprocentig kvalifikations
griins inte strider mot 2 kap. I K ~ RF måste ifrågasättas om den är förenlig 
med riittsordningen i övrigt. Lagrådet har varken i praxis eller doktrin 
kunnat finna exempel p<i att en skadelidande under i övrigt jämförbara 
förhållanden sjiilv fött bära en skada på tjugo procent av det skadade 
föremålets värde. Den föreslagna kvalifikationsgriinsen får därför anses stä 
i mindre god överensstämmelse med i rättsordningen hittills tilliimpade 
ersättningsprincipcr. Med hänsyn härtill och då departementschefens mo
tivering för en tjugoprocentig kvalifikationsgräns - såsom framgår av vad 
som anförts i det föreg{1ende - inte är invändningsfri kan det enligt lagr~i
dets uppfattning med fog sättas i fri'tga om en fastighctsiigare. som genom 
kommunala heslut drabbas av inskränkningar i ddigheten över sin fastig
het, skall hehöva tåla en härigeno~ uppkommen skada på en femtedel av 
- i de flesta fall - fastighetens värde. 

Utredningen har (SOU 1979: 66 s. 575) funnit en rimlig avviigning mellan 
allmiinna och enskilda intressen vara att den enskilde utan rätt till kompen
sation hör tåla en ekonomisk skada som motsvarar ca tio procent av 
fastighetens eller fastighetsdelens värde vid sådana rådighetsinskriinkning
ar varom är fråga. Mindre förändringar i värdet kan i praktiken ofta vara 
svåra att påvisa. anför utredningen, som också framhåller att den med sitt 
förslag inte iisyftat ni'1gon förändring av gällande praxis. Lagrådet finner 
för sin del att en kvalifikationsgräns pil tio procent i de skadesituationer 
varom iir fråga inte kan anses oförenlig med vad som tidigare i lagstiftning 
och praxis ansetts godtagbart. Med denna nivå på kvalifikationsgriinsen 
synes också de i det föregående uttalade betänkligheterna rörande fören
ligheten med artikel 1 i första tilläggsprotokollet kunna vika. 

Det må framhållas att de i det föregående berörda olikheterna i PBL: s 
och naturvårdslagens ersättningsregler såvitt avser vissa markreglerande 
åtgärder kvarstår även om kvalifikationsgriinsen bestiims till tio procent. 
Olikheterna blir emellertid mindre med lagrådets förslag. l detta samman
hang vill lagriidet peka på möjlif:heten att i PHL låta kvalitikationsgränsen i 
fråga om ingrepp i användningen av marken för annat ändamf1l än behyg-
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gelse ligga rii en liigre niv<i iin griinsen för hehvggclsercglerandc ingrepp. 
l .agr<idet kan inte bedöma onL~,11:.s<ldan differcntierin~:·;il1' liimplig och 
liiggt·r tbrtör inte fram n{1got fors lag I detta hiinseende. · · 

Med anledning av vad laRnicl<'t har anfört vidhilller jag inte längre 

förslaget om en kvalifikationsgräns pä tjugo prncent i de nu avhandlade 

fallen. Jag iir emellertid inte bt:redd att ansluta mig till lagri!dets förslag om 

en kvalifikationsgriins pil tio procent. I stället vill jag ta fasta på lagrådets 

påpekande angiiende möjligheten att låta kvalifik.ationsgränsen i fräga om 

ingrt:pp i anviindningen av marken for annat iindamiil iin bebyggelse ligga 

pil en lägre nivii än griinsen for hebyggelscreglerande ingrepp. 

Jag vill till att hörja med ta upp fr[1gan om kvalifikationsgriinscn när det 

giillcr markreglerande bestiimmclser. Diircfter kommer jag alt behandla 

kvalifikatilrnsgriinsen som rör de bebyggelsereglerande bestiimmelserna. 

Ma rkre Ricra ndc hl'stiim 111c/.1·er 

De markrt:gkrande bestiimmelserna avser i första hand s{1d;rna iltgärder 

som berörs i de av mig äberopade rättsfallen !NJA 1981s.351). I lagrädsre

missen drog jag den slutsatsen av rättsfallen att de synes kunna tydas stt att 

ersättning for inträng som orsakas av beslut enligt na\llrvårdslagen hör 

utgii om skadan överstiger ca tio procent av värdet av den ekonomiska 

enhet till vilken skadan relateras. Mot detta invänder lagrådet alt man inte 

kan dra sft l~ingtg~iende slutsatser av rättsfallen eftersom högsta domstolen 

p;ipekar att man - p[i grund av att förhållanden kan vara s;i skiftande i 

olika situationer - inte kan tillämpa nägon fasr procentsats. Jag godtar 

lagrådets bedömning i tletta avseende och vidhåller därför inte mitt förslag 

i det remitterade lagförslaget att ange en fast pwcentsats för kvalifikations

gränsen hetriiffande de markreglerande bestämmelserna. 

Eftersom de markreglerande bestämmelserna i PBL till stor del liknar de 

restriktioner som kan utfärdas med stöd av naturvård slagen. föreslilr jag -

mot hakgrund av det nyss anförda - att nuvarande ersättningshestäm

melser för dessa fall i hyggnadslagen i sak oförändrade fors över till PBL. 

Om sälunda föreskrifter meddelas i omradesbestiimmelser om vegeta

tion m. m. inom omritden som iir avsedda för bebyggelse eller inom 

~kydds- eller säkcrhetsområden eller om marklov vägras inom sådana 

omdden. skall fastighetsiigare ha rätt till t:rsättning om den pågående 

markanvändningen avsevärt försvåras. Denna kvalifikationsgräns över

ensstiimmn allts(1 med den som finns i nalllrvårdslagen. 

Bchyggclscrcg/erandl' hcstiimmclscr 

Jag iivergär nu till att behandla kvalifikationsgriinsens utformning i sä

dana fall då fastighetsiigaren-vägras att iltcruppföra en riven byggnad ellt:r 

v:igras rivningslov eller dä hans fastighet av kulturhistoriska eller miljö

miissiga skiil omfattas av skyddsbestiimmelser. 
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De skador som kan uppkomma i dessa situationer kan naturligtvis vara 

olika till sin karaktiir. Gemensamt för de tre situationerna iir emellertid att 

fastighetsägaren alltid kan uppskatta vilket viirdc fastigheten skulle ha om 

han efter en rivning fick uppflira en i huvudsak likadan hyggnad. Om det 

viirdet iir högre iin det som fastigheten har i nuvarande skid; med det för 

honom helastande kommunala beslutet. kan han konstatera att en ekono

misk skada har uppkommit till följd av beslutet. 

Om skyddshestämmelser mtddelas för en kulturhistoriskt värdefull 

hyggnad, kan naturligtvis skador också uppkomma genom att underh~illct 

hlir väsentligt fördyrat. Eftersom sådana skador emellertid ofta kan uppvii

gas av att fastigheten för ett ökat värde just genom att den kulturhistoriska 

siirarten bevaras. torde iiven i dessa fall en reell skada uppkomma endast 

om alternativet med rivning och nybyggnad ter sig väsentligt mera förrmln

ligt för fastighetsiigaren. 

Jag kommer diirför i det följande att uppehålla mig siirskilt vid sl!dana 

skador som kan uppkomma ger:om att fastighetsägaren efter rivning inte 

far återuppföra en i huvudsak likadan byggnad. Resonemanget är säledes 

relevant för alla de tre situationer som nu avhandlas. 

Jag vill som en hakgrund till mitt förslag erinra om att det under den tid 

då rivning och nybyggnad sågs som ett naturligt och rationellt sätt all lösa 

förnyelse- och sanerings problemen tillkom många orealistiska detaljplaner 

med bl. a. byggrätter som med dagens synsätt är orimligt stora. Mycket 

arbete har därför p[1 senare iir lagts ner på att revidera dessa planer. I 

mfanga fall har revideringarna syftat till att bevara befintlig bebyggelse av 

hänsyn till miljömässiga eller kulturhistoriska viirden. I andra fall har man 

med de nya planerna velat skapa garantier för att ny bebyggelse blir biittre 

miljöanpa<;sad i-in den befintliga. I bf1da dessa situationer har den revidera

de planen mänga gånger inneburit en sänkning av den tidigare medgivna 

hyggrätten . 

.Ä. ven från fastighctsägarhåll torde man vara väl medveten om att man 

efter en eventuell rivning inte alltid kan piiräkna att få uppföra en likadan 

byggnad eller en byggnad i enlighet med den gamla detaljplanen. 

Enligt förslaget i lagridsremissen skall som nämnts fa'itighetsägaren ha 

rätt till ersättning om han efter t. ex. en rivning inte får uppföra en i 

huvudsak likadan byggnad. Denna s. k. återuppförandcriitt koppbdes till 

den befintliga hyggnaden med hänsyn till att detaljplaner enligt PRL inte 

kan väntas få samma varaktighet som dagens stads- och byggnad~planer. 

p;[ grund av att denna principiella återuppföranderätt far anse<, vara en 

väsentlig förstärkning av fastighetsägarens ställning i förhållande till i dag 

samt att dagens nyhyggnadsförbud försvinner. ansåg jag det skiiligt med en 

kvalifikationsgrän~ på tjugo procent. 

Enligt lawädct kan nuvarande för!iållanden inte läggas till grund för ett 

förslag om en kvalifikationsgräns på tjugo procent. Lagrf1dets förslag inne-
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här att kvalifikationsgriinscn - med bibch~illandc av Jen rrincipiella i\ter-
uppföranderätten - hestäms tili ;th'r~ocent. · · . 

Jag kan som jag tidigare nämnde inte ansluta mig till lagrådets förslag i 

denna del. Ett genomförande av förslaget skulle försvåra arhetet med 

bevarande av miijömässigt c!lcr kulturhistori~kt värdefull bebyggelse och 

försämra möjligheterna att efter rivning kriiva att ny bebyggelse anpassas 

till den befintliga miljön. Jag är emellertid beredd att något jämka mitt 

förslag i lagrådsremissen och ansluta mig till lagrådets tanke om en särskild 

kvalifikationsgr~ins för de bebyggelsereglerande bestämmelserna. Som jag 

har nämnt i det föreg[1ende och i lagrådsremissen är ju avsikten att fastig

hetsägarens ställning i de nu berörda situationerna inte nämnvärt bör 

förändras när PRL införs. Med hänsyn till att situationerna enligt PBL inte 

är direkt jämförbara och med hänsyn till att gällande rätt inte är hell 

entydig, föreslår jag nu ett mer nyanserat synsätt. Någon bestämd procent

sats för kvalilikationsgränsen bör därför inte anges i lagtexten. I stället bör 

föreskrivas att fastighetsägare- i ~e nu avsedda situationerna - dvs. om 

il.teruppforande vägras, rivningslov vägras dler skyddsbestämmelser med

delas - bör vara beriittigade till ersiittning endast om skadan är betydande 

i förhållande till värdet av berörda delar av fastigheten. Vägledande för 

bedömningen av vad som skall anses utgöra en betydande skada skall 

alltsä vara vad fastighetsägaren enligt dagens praxis anses skyldig att tåla 

niir det gäller begriinsningar i byggriitten. 

Mtinga stads- och byggnadsplaner anger - som jag nyss niimnde - en 

betydligt lägre byggrätt än den som den befintliga byggnaden represen

terar. Dessa planer kommer att fortsiitta att gälla som detaljplaner när PBL 

träder i kraft. Efter rivning av den befintliga byggnaden kan således fastig

hetsägaren inte räkna med att fa utnyttja större byggriitt iin som anges i 

planen. Mot bakgrund av det resonemang som jag nyss förde kan han 

normalt heller inte riikna med nilgon riitt till ersiittning i denna situation. 

Den hegriinsning av hyggriitten som planen innebär har ju gjorts enligt 

nuvarande bestiimmelser i byggnadslagen. 

Om skadan iir si1 allvarlig att det uppkommer synnerligt men vid använd

ningen av fastigheten. dvs. att fastigheten blir i hög grad onyttig för 

fastighetsägaren. hör denne ha riitt att kriiva att kommunen löser fastighe

ten. 

Till 1·ilk1'11 enhet skall sk11d1111 relateras? 

Utredningen har föreslagit att kvalitikationsgränsen skall anges i förhi'il

lande till den berörda delen av fastigheten. I det remitterade lagförslaget 

har jag anslutit mig till utredningens förslag både: när Jet giiller markregle

rande hestiimmelser och när det giillcr hchyggelscreglerande besliimmel

scr. Förslaget innehiir en förändring i förhi\llande till nuvarande bestäm

melser. 

I t vä riittsfall (NJA 1981 s. 351) bekräftas utredningens uppfattning att Jet 
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iir ett relativt hetraktelsesiitt som anläggs niir nrnn bedömer om riitt till 

ersiittning föreligger eller inte. Detta innebiir att skadan skall relateras till 

viirdet av en viss enhet och att ersättning skall hetalas. om skadan uppg~ir 

till en viss del av denna enhets v'cirde. Däremot synes rättsfallen tyda p<I att 

skadan enligt gällande hcstämmelser skall relateras till hela den hcri.irda 

fastigheten. '>ildan den definieras i exprnpriatiomlagen vid tillämpning av 

reglcrn<1 om delexpropriation (jfr SOU 1969: 50. s. 145. I 7X- I 79. prop. 

1971: 122, s. 191. 254 och 2MJ. Det innehiir att man inte behöver vara strikt 

humlen till den giillande fastighe·;sindelningen. Om flera fastigheter tillsam

mans hildar en ekonomisk enhet. t. ex. en hest<lende brukningsenhet. hör 

man vid prövningen utgä lhi.n denna enhet. Motsvarande giillcr om en del 

av en registerfastighet utgör en !;jiilvständig ekonomisk enhet. 

Som jag nyss niimnde föresl[ir jag nu - med iindring av det remitterade 

lagförslaget - all nuvarande ersättningsbesUimmelser i byggnadslagen i 

sak oförändrade förs över till PBL niir det gäller de markreglerande be

stämmelserna. För dessa situationer skall alltsil nuvarandt: hestiimmelser 

och praxis gälla. 

Vad gäller dt: bchyggclsereglt:rande hestiimmclserna vill jag i:melkrtid 

vidh[tlla mitt tidigare förslag att skadan skall relateras till berörd del av 

fastigheten. 

Eftersom skadan enligt giillande rätt skall relateras till hela enheten. kan 

en tilliimpning av en fast procentsats för att ange skadans storlek i vissa 

situationer leda till orimliga re~;ultat. Detta är ocks[i HD:s slutsats i de 

nämnda rättsfallen. En restriktion kan ju t. ex. orsaka en mycket stor 

skada på den del av fastigheten som hcriirs. Om den delen ingflr i en 

mycket stor ekonomisk enhet. ~;kulle kanske ersättning inte betala~. trots 

att skadan i absoluta belopp iir hetydande. Jag delar uppfattningen att en 

fast procentsats kan ge orimliga resultat om skadan skall relateras till hela 

den ekonomiska enheten. Jag förcslär diirför - i likhet med utredningen -

att skadan skall relateras till den berörda delen av fastigheten. I detta 

sammanhang vill jag hänvisa till vad utredningen anförde om uttrycket 

berörd del ( s. 574 fl: 

Två helt lika bostadshus iir belägna intill varandra. Till det ena. som ägs 
av A. hör en avstyckad normalstor tomtplats. Det andra. som ägs av B. iir 
heliiget p[1 en större jordbruksföstighct. Om skadans storlek skulle relate
ras till hda fastigheten. skulle detta t. ex. innebiira att B kan bli skyldig att 
tåla en miingdubbdt större skada i p{1giiende markanvändning iin A. Det 
kan g~illa mycket Ji\ngtg~lende och fördyrande bevaringsföreskrifter som 
det i oc:h för sig rrån allmiin synpunkt är lika angeliiget att tillämpa för b{1da 
bostadshusen. Det torde därför ge ett inte önskvärt resultat om A skulk få 
rätt till kompensation för skadan medan B inte skulle få det. trots att 
bevaringsföreskrifterna är exakt lika långtgående och fördyrande. 

Mot bakgrund av det nu anfiirda föresl<'1s i PBL en regel med innehördcn 
att sådan skada. som skall föranleda riitt till kompensation för fastight:ts-

18 t:rsiitt11i11g till 
.f i1st iglie t.1iig11 re 
m.m. 
18.2.2 



Prop. 1985/86: I 

iiearen. sk;dl relateras till den del av fastigheten som herörs. Betriiffande /X l:."rsiittning 1ill 
b~1sladshusen i del första e\emplet llVan skall skadan silletks i hiida fallen .fi1.11ighdsiig11n· 
relateras till den funktionslnässiga enheten. som dii hesti1r av hostadshuset 111.111. 

med en tillhörande normalstor tomt. 18.l.l 

Jag ansluter mig sidedes till den uppfattning som har kllmmit till uttryck i 

det nu ~\ter~ivna e\emplet. Jag vill emellertid samtidigt framhiilla att frägan 

om avgriin~ningen av berörd del i mitt förslag far en väsentligt mindre 

betydelse iin i utredningsförslaget. eftersom den berörda delen i de allra 

flesta fallen kommer att utgöras av hela fastigheten. 

Skull hl'ia .1kuda11 a.1iittas niir kl'l11ifikutionsgriin.1'1'11har11p1mlitts:' 

Utredningen har föreslagit att hela skadan skall ersiittas niir kvalifika

tionsgränsen har uppn{ith. Flera remissinstanser har invänt mot detta och 

anser att det iir orättvist gentemot den som drahbas av en skada som inte 

niir upp till den angivna kvalifikationsgränscn. Några instanser föreslär att 

de ersiittningsherättigade skall fil ersättning endast för en del av den skada 

som ligger inom kvalifikationsgränsen. Andra menar att ersättning bör utga 

endast för den del av skadan som överstiger kvalifikationsgränsen. 

De HD-domar som jag nyss refererade ger inte stöd för n?1gon annan 

tolkning av dagens bestämmelser hetrii!Tande intrfing i pägäcndc nrnrkan

viindning iin att hela skadan skall ersiittas niir kvalifikationsgriinsen iir 

uppniidd. Denna ordning kommer såleues att gälla iiven enligt PBL när det 

giiller ersiiltning med anledning av markregleranclc bestämmelser inom 

omdden avsedda för bebyggelse eller inom skydds- och siikerhetsomril

den. 

I förarbetena till miljöskyddslagen diskuterades emellertid frågan om 

ersiillning ~kall utg;[ enuast för den del av skadan som ligger iiver griinsen 

för vad som enligt huvudregeln skäligen hör tålas eller för hela skadan 

lprnp. 1969: 28. s. 2421. lmmissionssakkunniga menade att det iir naturligt 

att grunda skadestiindsberiikningcn p{1 en fiirdelning av skadan i den mi'm 

det Uter sig göra att bestämma .. överskottet ... De framhiill dock att bevis

och hedömningssvt1righeterna är Stllra och pf1pekade vidare att det ibland 

just är immissionsiiverskottet som utlöser skadan. I. ex. niir det giiller men 

för människors hälsa tSOU 1966: 65, s. 287 f). Under hiinvisning till att de 

situationer som kan tiinkas uppkomma varierar alltför starkt för att man 

skall kunna lösa dessa spörsmål genom en enkel formel. ansi\.g föredragan

de departernentschefen att frågan mt1ste fä sin lösning i riittstilliimpningcn. 

Av räthfallet NJA 1977 s. 424. som avsåg ersiittning för viigbuller. 

framgar att ersättningen - med hänvisning till miljöskyddslagens bestfön

melser - reducerades. Reduceringen synes ha skett genom att en del av 

den skada som ansågs falla under kvalifikationsgriinsen frfmräknades. 

Snm jag redan tidigare har slagit fast. anser jag att det iir en rimlig princip 

att alla fastighetsiigare skall tåla ett visst inträng till följd av vissa slag av 
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restriktioner som berör deras faqigheter. Enligt min mening skulle det dii 

te ~ig föga rimligt. om en fastighetsägare som drabbas av ett intrång ut~ver 

den nivi\ där rlitt till kompensation intriider skulle fä ersättning oekst1 för 

den del av intdnget som är beläget under denna nivå och som alltsi\ av 

andra får tålas utan rätt till kompensation. Lagrädct !yttrandet s. I .'i 0 

delar i princip clt:nna bedömning. Jag förcslfir allts;°1 att intrångsersättning 

till följd av bebyggelsereglerande bestämmelser alltid skall utgå endast för 

den del av skadan som överstiger den kvalifikationsgräns som jag har 

föreslagit. 

Åtauppfi'irandc m· rirna eller brandskadade hyggnmler 

Enligt utredningsförslaget skall fastighetsägare ha en principiell rätt att 

fä återuppföra rivna eller brandskadade byggnader. Enda möjligheten för 

kommunen att på planmässiga grunder hindra detta skall vara att expro

priera fastigheten. Även jag an~;er att markägaren normalt skall kunna 

påräkna att få iltcruppföra en i huvudsak likadan byggnad efter en rivning 

eller en brandskada. Till skillnad från utredningen anser jag emellertid -

som jag tidigare har nämnt (avsnin 12.3.2l - att iiteruppförandet måste ske 

sil väl planenligt som enligt de krav som kan ställas med stöd av 3 kap. 

PBL. Dessa krav kan innebära att fastighetsägaren inte får uppföra ett 

precis likadant hus som det tidigare. I vissa fall kanske han inte alls får 

{1teruppföra det. 

Den lösning som jag nu föreslår innebär att fastighetsägaren skall ha rätt 

till ersiittning, om han hindras att återuppföra en i huvudsak likadan 

byggnad och detta medför skada av viss storlek. Som jag tidigare har 

nämnt bör fastighetsiigaren därvid ha rätt till ersättning endast om skadan 

är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Skadan bör enligt min mening då bedömas med utgångspunkt i att fastig

hetsägaren skulle ha fått återuppföra en i huvudsak likadan byggnad. Med 

detta hör först{1s en byggnad med samma användningssätt och i huvudsak 

lika stor bruksarea. 

Om synnerligt men uppkommer vid anvlindningen av fastigheten till 

följd av att byggnaden inte får återuppföras. bör kommunen vara skyldig 

att lösa in fastigheten. 

Ril'llin g 

Enligt vad jag tidigare har förc~;lagit (avsnitt 13 .1.3) skall kommunen ha 

möjlighet att vägra rivningslov. om det är påkallat för att bevara kulturhis

toriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse eller påkallat från hostads

försörjningssynpunkt. Dessa allmänna intressen skall alltså här väga 

tyngre än fastighetsägarnas intresse att använda fastigheten på det från 

hans synpunkt mest rationella sättet. 

Enligt utredningens förslag skall rivningslov kunna vägras for att bevara 

kulturhistoriska eller miljömässiga värden endast om skyddsföreskrifter 
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har meddelats i ett markförordn(l~de eller i en detaljplan. Ersättning till en 

fastighetsiigare skulle dfi enhari kunna aktualiseras i anslutning till plan

iirendet och inte vid sjiilva beslutet om vägrat rivningslov. Som jag tidigare 

1av~nitt 13.1.4) har föreslagit bör emellertid rivning kunna vägras i enskilda 

rivningsärenden. även om det inte finns stöd för detta i skyddsbestäm

mclser. 

Om rivningslov vägras anser jag - i likhet med utredningen - att 

fastighetsiigaren skall ha rätt till ersättning för den skada han härigenom 

lider. under förutsiittning att skadan iir tillräckligt kv011iticcrad. Av de skäl 

jag tidigare har redovisat. bör ersättning betalas endast llm skadan ilr 

betydande i förh[illande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Ersilttning till fastighetsägaren bör kunna aktualiseras även i anslutning till 

det enskilda rivningsiirendet. Samma synsätt hör gälla oavsett om rivnings

lov vilgras av hiinsyn till befintliga kultur- eller miljöintressen eller av 

hänsyn till bostadsförsörjningen. Uppkommer synnerligt men vid använd

ningen av fastigheten. bör kommunen vara skyldig att lösa den. Jag före

slf1r att en bestämmelse med denna innebörd tas in i PBL. Jag återkommer 

mera utförligt till denna fråga i specialmotiveringen ( 14 kap. 8 ~). 

S/.:yililfi.ir mi/jii- och /.:11/t111Tiirde11 i a/lmiinhet 

Hesliimmelser om skyldighet att ta hänsyn till befintliga miljö- och 

kulturviirden finns redan i gällande lagstiftning ( 29 och 3li §§ BSJ. Genom 

en ändring av 38 ~första stycket hyggnadsstadgan (prop. 1979/80: 149), som 

trädde i kraft den l juli 1980. vidgades möjligheterna att i samband med 

byggnadslovsprövningen kräva hänsynstagande till befintliga miljö- och 

kulturvärden. Enligt min mening bör det i PBL finnas samma möjligheter 

som i dag att utan ersättningsskyldighet kunna hävda miljö- och kultur

intn.:sscn. 

Som jag tidigare (avsnitt 11.2.2) har föreslagit hör en motsvarighet till 

38 * första stycket byggnadsstadgan tas in i PBL <3 kap. I *) och sålunda 

utgöra en generell. ej crsättningsgill begränsning för fastighetsägaren att 

hestiimma över byggnadens utseende. Denna begränsning torde normalt 

inte innebära någon nämnvärd ekonomisk belastning för fastighetsägaren. 

Om en byggnad ingår i ett bebyggelseområde som bör skyddas med 

hänsyn till befintliga miljö- och kulturvärden. anser jag att fastighetsägaren 

på samma sätt som i dag skall vara skyldig att - utan rätt till ersiittning -

finna sig i krav p~I hänsynstagande till den omgivande miljön och bebyggel

sen. iiven om hans eget hus i sig inte är av något större intresset. ex. frän 

kulturhistorisk synpunkt. Dessa krav blir av naturliga skäl mer eller mind

re langtgående beroende på hur värdefull miljön eller den omgivande 

bebyggelsen är. 

I vissa speciellt känsliga miljöer kan det således tänkas att det t. ex. inte 

linns förutsättningar för att kompletteringsåtgärder av det slag som jag 

tidigare (avsnitt 12.3.2) har beskrivit kan uppfylla kraven i 3 kap. på hän-
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syn till omgivningen och att <ttgärdcrna Jiirför miiste viigras. Troh detta 

b•ir 'iiledes aldrig n<igon riitt till crsiittning urpkomma vid tillämpningen av 

dessa krav. 

Skrddshe.1tii111111dser Fir hehyggd1·co111räclc11 111· stiirrl' k11/111rhist11ri.1kt 

\'iirifr 

För speciellt kiinsliga miljöer med byggnader som iir siirskilt viirdefulla 

från historisk. kulturhistorisk. rr.iljiimiissig eller konstniirlig synpunkt har 

jag tidigare föreslagit (avsnitt 11.2.2) att det skall finnas möjlighet att med 

stöd av PBL meddela relativt lfrngtgf1ende bestämmelser. Det iir här fråga 

om s{idana miljöer och byggnader som i dag omfattas av 38 ~ andra stycket 

hyggnadsstadgan. Den reglering:;möjlighet som jag har föreslagit iir dl)Ck 

mera l{mgtg~lende. rleträffande dc~sa siirskilt viirdefulla hyggnader eller 

miljiier vill jag anföra följande. 

Det finns i dag ingen crsiittningsrii!t knuten till hiinsynsreglerna i 38 * 
andra stycket hyggnadsstadgan. Byggnadsstadgans bestiimmelscr innebiir 

ett fiirbud mot förvanskning. Ik nwtsvarande hestämmelser som enligt 

mitt förslag hör tas in i PBL innehiir dels att förvanskningsförhudet lll vid

gas till att omfatta inte hara enstaka byggnader Ulan ocks{1 hela miljöer. 

dels att möjlighet öppnas att kriiva aktiva skydds{itgärder. På grund av att 

kraven pii skydd-;iltgiirder kan komma att hli hetungande. anser jag Jet 

rimligt att fastighetsägarna skall ha riitt till kompensation i viss utsträck

ning. 

Enligt utredningsförslaget skall skyddsbestämmclscr vara ersättnings

gilla. Ersättningsfrågorna skall avgöras i anslu'.ning till den tidpunkt dit 

skyddshcstämmelserna meddelas i en detaljplan eller ett markförord

nande. 

Skada för fastighetsägaren kan uppkomma. om han till följd av skydds

hcstiimmelser hindras alt riva en fastighet som inte ;ir ekonomiskt bärkraf

tig. Aven vissa langtgående best~mmdser om underhållet kan tänkas vara 

ekonomiskt betungande. Det är dessa sammanlagda skador som bör bedö

mas niir foiga om kompensation till följd av skyddsbcstämmclser uppkom

mer. Den skada som kan uppkomma till följd av att en byggnad inte för 

rivas harjag nyss behandlat. Beträffande övriga skador till följd av skydds

bestämmclser vill jag anföra följande. 

I likhet med mänga remissinstanser anser jag att ett eventuellt fördyrat 

underhiill till följd av skyddsbestämmelser i normalfallet torde kompen

seras av motsvarande värdehöjning för fastigheten genom att dess kultur

historiska v[irde hevaras. Det kan dock inte uteslutas att skyddsbestäm

melserna, speciellt beträffande inre undcrhållsåtgärder. ibland kan hli allt

för betungande. I dessa fall är det fråga om ett mera antikvariskt intresse 

som berör endast mycket spectella byggnader. Det torde därför vara 

främst i dessa situationer som en ;-eell skada kan uppkomma för fastighets

ägaren. Hiir hör ocksä påpekas att skyddsbestämmelserna inte får göras 
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mera omfattande iin vad som ~ir pilkallat för att uppni'i avsett syfte. Om 

skadorna sammantaget ändå är bc;y(tande i förhiillande.1'ii'1 v:irdet av den 

berörda delen av fastigheten. hör fastighetsägaren ha riitt till kompensa

tion. Vid en si·1dan bedömning milste man naturligtvis ta hiinsyn till om 

fastighetsägaren kan få t. ex. siirskilt ekonomiskt stöd till nödvändiga 

ätgärder. 

Friigan om vid vilken tidpunkt som ersättningsfn'tgorna skall avgöras 

~lterkommer jag till senare (avsnitt 18.3) 

Intresset att bevara kulturmiljöer tillgodoses i viss utstrii<:kning genom 

bestiimmclserna i byggnadsminneslagen. I den mån byggnader anses sil 

skyddsvärda att statliga myndigheter ingriper med föreskrifter enligt den 

lagen, kan ersättning utgi't för intrång i den piigående anv~indningen av 

byggnaderna. Inte i nilgot fall har emellertid ersättning betalats ut enligt 

dessa bestämmelser. Till en viss del beror detta naturligt vis på att staten i 

många fall har bidragit med ekonomiskt stöd. Till en stor del beror det 

emellertid på att fastighetsägarna själva normalt visar ett stort intresse att 

bevara de kulturhistoriska byggnaderna eller bebyggelsemiljön. Jag kom

mer i annat sammanhang att föres!;\ att byggnadsminneslagen ändras s{1 att 

den överenstiimmer med de regler jag nyss har föreslagit beträffande 

skyddsbestämmelser i PBL. 

0111rtlde11 m·sedda fiir hehygf?c/st' sa111r skydds- och siikl'rhcr.1·0111r<lde11 

Enligt byggnad slagen kan områden för bl. a. bebyggelse säkerställas 

genom en fastställd generalplan. Vidare kan skyddsområden av olika slag 

säkers@las för olika slag av anläggningar o<:h verksamheter såväl inom 

som utom detaljplan. Det kan vara fri\ga om dels att skydda själva anlägg

ningen. s. k. skyddsomr{1den. dels att skydda omgivningen från den verk

samhet som bedrivs inom anläggningen. s. k. silkerhetsomrt1dcn. 

Inom detaljplaner kommer sådana skydds- och säkerhetsomrildcn enligt 

PUL att vanligen redovisas antingen som kvartersmark eller som mark för 

allmän plats. I det förra fallet får - om berörd mark inte redan tillhör 

anläggningens ägare - förutsättas att genomförandet av planen är garante

rat genom t. ex. avtal med anläggningens ägare inmm planen antas. Skulle i 

undantagsfall så inte ha skett har fastighetsägare - i den mån de lider 

niigon skada - indirekt möjligheter att hålla sig skadeslösa genom den rätt 

de har (6 kap. 3 *) att fft en fastighetsplan upprättad. Hiirigenom skapas 

förutsiittningar för att förmå anläggningens ägare att lösa in berörd fastig

het eller fastighetsdel enligt bestämmelserna i 8 kap. fastighetsbildningsla

gen. Om skydds- och säkerhetsomriidena redovisas som allmän plab. har 

fastighetsägare enligt vad jag tidigare I avsnitt 18.2.1) har föreslagit rätt till 

kompensation utan något krav på kvalificerad skada. 

Som jag förut (avsnitt 18.1.3) nämnde skall det i PBL finnas möjligheter 

att säkerställa omrilden avsedda för bebyggelse samt skydds- och säker

hetsomr~iden genom områdeshestämmelser som motsvarar nuvarande 17 
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resp. 81 och 82 ** hyggnadslagen. I likhet med ni1gra rcrnissinstanser anser 

jag att det iir nödviindigt att iiwn i PBL ha ersiittningsbestiimmclser för 

niimnda situationer i de fall regleringen avser schaktning. fyllning. triid

fallning och skogsplantering. Regleringen kan t. ex. försviira driften av 

skogs fastigheter. För att siidan ersiittning skall kunna aktualiseras i anslut

ning till den tidpunkt niir omriide;;hestiimmelserna antas. iir det nödviindigt 

att del i omdidesbestämmelserna preciseras vilka fitgän.kr som filr vidtas 

utan att skyddsintresset fasidosiitts. Om detta inte iir möjligt kan genom 

omri'tdeshestiimmelser beslutas om skyldighet att söka marklov inom t. ex. 

omdden avsedda för bebyggelse samt skyddsområden. Därefter kan kom

munen från fall till fall avgöra om den sökta åtgiirdcn strider mot skyddsin

tresset. Om härigenom marklov vägras, bör naturligtvis också ersättning 

hetalas. Förutsiittningen hiirför bör vara att marklov vägras pfi den grun

den att syftet med det område som är avsett för bebyggelse eller skydds

området runt en försvarsanläggning eller liknande anläggning annars skulle 

motverkas. Som jag föreslog tidigare (avsnitt 18.1.4) skall - i den sist

nämnda situationen - anläggningens ägare vara skyldig att ersätta kom

munen dess kostnader för ersättning eller inlösen. 

Skulle marklov emellertid vägras pit någon annan grund. hör ni\.gon rätt 

till er~ättning inte finnas. 

K valitikationsg:ränsen för de nu angivna ersättningssituatil1ncrna hör 

som jag tidigare har förordat vara densamma som gäller i dag enligt 

byggnad slagen och naturvård slagen. Om heslutet innebär att den pågående 

markanvändning.en avsevärt försvåras. skall fastighetsägaren alltså ha r~itt 

till ersiittning. Om synnerligt men uppkommer vid användningen av fastig

heten. bör kommunen likaså vara skyldig att lösa fastigheten. 

18.3 Kompensationstidpunktcn 

Jag övergfir nu till att diskutt:ra fri\gan vid vilken tidpunkt fastighetsäga

ren bör ha rätt till kompensation. Denna fri\ga har naturligtvis ett niira 

samband med frågan om niir en skada kan anses uppkomma. Skall dt:nna 

tidpunkt anses infalla när restriktionerna beslutas. t. ex. niir de tas in som 

bestämmelser i en detaljplan, eller när fastighetsägaren vägras lov till en 

viss i\tgiird pa grund av innehållet i planbcstiimmclscrna'.• 

I PBL finns ingen motsvarighet till dagens nybyggnadsförbud. Fastig

hetsiigaren skall, som jag tidigare har föreslagit. kunna räkna med att fil 

vidmakthillla och i viss utstriickning förbättra byggnaderna på sin fastighet 

och vidta vissa kompletteringsåtgärder under förutsättning att han iakttar 

bestämmelserna i J kap. med krav på byggnader m. m. 

Som jag nyss nämnde har utredningen föreslagit att ersiittningsfrågor 

med anledning av skyddsbestämrnclser skall avgöras i anslutning till den 

tidpunkt då bestiimmeberna beslutas. Det kan emellertid ;\ven anföras sbl 

för all knyta ersiittningsrätten till den tidpunkt d<l t. ex. rivningslov vägras 
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eller fastighetsägaren föreläggs att undcrhalla en kulturhistorisk byggnad i 

enlighet med de skyddsbestämmeber som gäller. 

Att generellt knyta alla kompensationsfrågor till den tidpunkt när lov 

vägras kan emellertid innebära nackdelar. Om inte kompensationsfrågorna 

klaras av redan i samband med att t. ex. skyddsbestämmelser beslutas, 

kommer kommunen i fortsättningen att sväva i ovisshet om vilka kostna

der som kan komma att uppstå. Vidare blir fastighetsägaren tvungen alt -

för alt kompensation skall kunna aktualiseras - vid varje tillfälle söka 

tillständ till ätgärder som strider mot bestämmelserna för all vid ett avslag 

kunna visa vilken olägenhet som avslaget innebär. Problem med att bedö

ma den totala skada som fastighetsägaren lider kan dessutom uppstå. om 

fastighetsägaren vid flera olika tillfällen blir berättigad till kompensation 

för olika åtgärder som han hindras att utföra. 

För egen del anser jag det inte vara lämpligt att ha en och samma 

ersättningstidpunkt för alla ersättningssituationer enligt PBL. När det till 

att börja med giiller skyddsbestämmelser för värdefulla byggnader eller 

bebyggelsemiljöer skall - som jag tidigare har förordat - beslut att införa 

sådana bestämmelser meddelas i form av områdesbestämmclser eller be

stämmelser i en detaljplan. Av dessa bestämmelser måste det klart framgå 

vilka skyldigheter fastighetsägarna skall ha. Med hänsyn härtill anser jag 

övervägande skäl tala för att ersättningsrätt med anledning av skyddsbe

stämmelser bör knytas till den tidpunkt när de inskränkande bestämmel

serna meddelas i omradesbestämmelser eller i en detaljplan. Jag vill i detta 

sammanhang erinra om att ersättning för skada med anledning av att en 

byggnad förklaras som byggnadsminne enligt byggnadsminneslagen skall 

bestämmas i nära anslutning till förklaringen. 

Den ordning som jag nu har förordat medför att fastighetsägaren. sedan 

skyddsbcstämmclserna vunnit laga kraft. måste inom viss tid väcka er

siittningstalan mot kommunen. Om de inskränkningar som följer av be

stämmelserna är så omfattande att en tillräckligt kvalificerad skada upp

kommer utlöses kompensationsregcln. Ersättningsfrågan blir med denna 

ordning en gång för alla reglerad. Någon ny prövning blir inte aktuell i 

senare sammanhang. t. ex. i samband med att rivningslov vägras eller ett 

fttgärdsforeläggande meddelas. Detta stämmer överens med utredningens 

förslag. och rcmissinstanserna har inte haft några avgörande invändningar 

mot förslaget i denna del. 

Motsvarande ordning bör gälla i fråga om ersättning med anledning av 

områdesbestämmelser som beslutats för att säkerställa ett område som är 

avsett för bebyggelse eller ett skydds- eller säkerhetsområde. 

Som jag tidigare har framhållit skall rivningslov kunna vägras även om 

byggnaden i fråga inte omfattas av skyddsbestämmdser. Marklov inom 

skydds- och säkcrhetsomriidcn skall på motsvarande sätt kunna vägras 

även utan stöd i områdesbestämmelscr. Därför är det nödvändigt att kom

plettera de nu föreslagna bestämmelserna med en särskild reglering för 
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viigr;1t rivningslov och viigrat marklov. Hiir bör givetvis kompcnsation-,tid

punklcn knylas till tidpunkten för del viigrade rivningslovet. 

Motsvarande ordning hör enligt min mening giilla i fri1ga om ersiittning 

eller inlösen med anledning av vägrat {1tcruppförande a\ byggnader. före

J;iggandcn all !lytta utfarter. byggnader m. m .. iindringar av höjdHigct for 

galor m. m .. plan:indringar samt ersiittning för skador i sam hand med att 

tilltriidcsriitt till fastigheter utövas och for avgifter för gatukostnader 

m. rn .. om bygglov viigras i vissa fall. 

Möjligheten att knyta kompensationsriitten till tidpunkten for viigrat 

tillstimd aktualiserar naturligtvis friigan om hur man bör behandla ackumu

lerade skador. Varje skada i sig kanske inte iir tillriickligt kvalificerad för 

att er<ittningsskyldighet skall uppkomma. medan den sammanlagda ska

dan kanske är det. I denna friiga ansluter jag mig till utrednings!"örslagct 

och föreslfa att kvalifikation-,gr:'1nscn bör räknas för den ackumulerade 

skadan. i varje fall om skadetillfallcna intr;iffar kort tid efter varandra. 

L;ppenbart iir dock att skador som har skett långt tillbaka i tiden inte hiir 

riiknas med. 1 likhet med utredningen anser jag att skador som har intriiffat 

mer iin tio ,·1r tillbaka i tiden inte hör fri beaktas. Jag :'tterkommer till denna 

frilga i specialmotiveringen ( 14 kap. 8 * ). 
Beträffande kommunens inlösrnskyldighet för mark avsedd för annat iin 

enskilt bebyggande bör inte någl.'n tidsgriins giilla för talans väckande vid 

domstol. l-far iir ju de herörda parterna medvetna om att marken skall foras 

över i allmiin iigo förr eller senare. 

Enligt 22 ~ andra stycket och 116 ~ andra stycket byggnadslagen kan 

crsiittning besUimmas att utg{i med visst ilrligt helopp med möjlighet flir 

parterna att crh<llla timpriivning vid iindrade förhållanden. Liknande he

stiimmclser finns i naturviirdslagi.:n och hyggnadsminneslagen. En mot'> va

rande regel biir införas i PBI.. Huvudregeln bör dock vara att ersiittningen 

skall utg<i med ett engiingsbelopp. I detta sammanhang vill jag också peka 

pit den möjlighet som erbjuds i .5 kap. 27 ~ expropriationslagen och som 

innebär att frl1gur om ersättning för skada eller intrang som inte Uimpligen 

kan pröva~ i mt1let kan tas upp till behandling vid ett senare tillfälle. dock 

högst tio t1r senare. Jag kommer senare (avsnitt 18.4> att föreslil att expro

priationslagen skall tilliimpa5 vid ersilttning och inlösen enligt PHL. Denna 

bestiimmelse bör di! kunna tillämpas t. ex. i de fall det inte är möjligt att. 

niir omri1deshcstämmelser eller tktaljplancn antas. förutse konsekvenser

na av skyddsbestiimmelser. 

Vid iindrade förhållanden iir det enligt min mening rimligt att man hör 

kunna ompröva den utdömda ersilttningen. Utredningen har föreslagit en 

s[1dan möjlighet till omprövning av såviil engångsbelopp som l\rliga ersätt

ningar. Flera remissinstanser kritiserar dock förslaget. I likhet med dessa 

instanser anser jag att det är olämpligt att öppna möjlighet till omprövning 

av utdömda engångscrsiHtningar. Den av utredningen föreslagna ompröv

ningsriitten skulle dessutom kunna innehiira att kommunen kan kriiva 
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tillbaka en tidigare utbetalad er~;iittning . .lag föresliir diirfiir att omprövning 

enligt PBL for ske endast betriiffaridl: iirliga helopp. m:·i1il:; omprövnings

riitt hör tillämpas mvckct restriktivt. fomkning av det ilrliga hcloppet bör 

naturligtvis inte Ei tifömpas retroaktivt. Redan utbetalade ersiittningar 

skall <ilcdes inte p~iverkas av en eventuell .iiimkning. 

Liinsstyrclsen i Ostergiitlands liin har föreslagit att kommunen skall 

kunna hegiira omprövning av redan heslutad ersättning. om kommunen 

heslutar om liittnader i de skyldigheter som iiligger fastighetsiigaren. Pfl 

grund av vad jag nyss har anfört anser jag att s~idan omprövning endast 

skall kunna avse :irliga helopp . 

.lag vill i detta sammanhang ta upp en friiga som hänger samman med 

fri1gan om kompensationstidpunktcn. Som jag tidigare har framhitllit torde 

det i första hand vara fi.irluskn av möjlighekn att efter rivning uppföra en 

ny byggnad som kan orsaka sildan skada för en fastighetsiigare att han iir 

heriittigad till ekonomisk kompensation till följd av att kommunen vill 

bevara en kulturhistoriskt viirdefull hyggnad. Fastighetsägaren kan i dessa 

situationer göra giillande att det iir mest fördelaktigt att riva byggnaden m:h 

ersiitta den med en ny. Kommunen anser emellertid att byggnaden bör 

bevaras och byggas om. Diirvid kan det visa sig att omhyggnadsalternati

vet iir sii mycket mindri.:: fördelaktigt iin nybyggnadsalternativi.::t att kom

pensatil1n hiir utgi\. 

Enligt min mening iir det mycket angcliiget att niigra ersiittningar i dessa 

situationer inte betalas ut förriin omhyggnaden faktiskt genomförs. I annat 

fall kan kommunen bli tvungen att kompensera fastighetsiigarna i ett stort 

antal fall utan att niigon förhiittring av byggnaderna kommer till stånd. Jag 

föresl{1r diirfor en möjlighet för domstolen att förordna att ersättningen 

hetalas ut vid en senare tidpunkt när dessa iitgärder har utförts. Jag 

;lterkommer till denna hesliimmelsc i specialmotiveringen ( 15 kap. 5 ~ l. 

18.4 Värderingsregler 

/\.filt fiirs/ag: De materiella reglerna i expropriationslagcn skall tilläm

pas i rnfll om skadeersättning och inlösen enligt PBL. 

I gällande rätt återfinns de för fastighetsinlöscn och fastighctsintr:rng 

grundliiggande ersättningsreglerna i 4 kap. expropriationslagen. I vissa 

lagar t. ex. anläggningslagen och ledningsriittslagen. hänvisas bctriiffande 

bestiimrnande av ersättning helt till expropriationslagen. Andra lagar. som 

t. ex. hyggnadslagen och naturvilrdslagen. inneh~iller llirutom en hiinvis

ning till expropriationslagen vissa kompletterande crsättningsreglcr. 

De ersiittningsrcglcr som skall vara generellt tilliimpliga vid olika former 

av tv<rngsingripanden bör finnas i expropriationslagen. I PBL hör då tas in 

en hiinvisning till expropriationslagen för de fall d[1 ersättning eller inlösen 
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kan aklualiscras. Siidana crsällningsregh:r som cndasl gäller speciella er

~ättningssituationer enligt PB L bör lämpligen placeras i anslutning till de 

anknytande kompensationsreglerna i PBL. I och för sig skulle iiven sådana 

speciella ersiittningsregler kunna placeras i expropriationslagen. En sådan 

lösning medför emellertid behov av att i expropriationslagen kodifiera 

iiven ersiittningsregler som är specifika för ersättningssituationer i andra 

lagar. t. ex. naturvård slagen. En slidan förändring skulle emellertid föra for 

lilngt i detta sammanhang. 

I lagrådsremissen förutsatte jag att omfattande ändringar av ersättnings

bcstämmelscrna i 4 kap. expropriationslagen skulle göras i samband med 

förslaget till PBL. Ett förslag till sådana ändringar upprättades också inom 

bostadsdepartementet (Os Bo 1984: 2. ExpropriationsersättningJ. Försla

get innebar dels en reglering av hur expropriationsersättningen i olika 

situationer skulle bestämmas i förhållande till den i PBL föreslagna genom

förandetiden för detaljplaner, dels en lagreglering av gällande praxis i flera 

avseenden. Förslaget innebar till följd härav en omfattande omredigering 

av fjiinle kapitlet. 

Efter remissbehandling av föP>laget beslutade regeringen den 13 decem

ber 1984 alt till lagrådet remittera ett förslag till ändringar i expropriations

lagen. I lagrådsremissen föreslogs dock mycket begränsade iindringar. 

Anledningen härtill var i första hand att omfattande kritik riktades mot 

förslaget i promemorian om hur ersättningen för mark som enligt en 

detaljplan iir avsedd för enskilt bebyggande skulle bestämmas. Förslaget i 

lagrådsremissen innebär ingen ändring av den huvudprincip som gäller i 

dag. niimligcn att marknadsvärdet skall ersättas vid en expropriation. 

Denna princip föreslås sålunda gälla oavsett om expropriation sker före 

eller efter genomförandetidens slut. Jag avser att i samband med övriga 

följdändringar i annan lagstiftning lägga fram förslag till ändringar i expro

piationslagen som överensstämmer med förslaget i lagrådsremissen. 

De övriga delarna av promemorieförslagct fick ett i huvudsak positivt 

bemötande från remissinstanscrna. Förslagen i dessa delar komm1.:r att 

övervägas i samband med att ställning tas till fastighctsbildningsutredning

cns förslag i betänkandet (SOU 1983: 38) fastighctsbildning 2. Ersättnings

fr<lgor. 

18.5 Domstolspröming m. m. 

18.5./ Inlösen m· mark m. m. 

Mi11 förslag: I mål om skadeersättning och inlösen enligt PBL skall de 

processuella bestämmelserna i expropriationslagen tillämpas. Om fas

tighetsägaren väcker talan föreslås emellertid en särskild bestämmelse i 

fråga om rättegångskostnader. 
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Som jag tidigare (avsnitt I l'.4.1 har föreslagit biir - pii samma siill snm i 

nuvarande lagstiftning ( 137 ~ Bl:J:.:. 'l:xjiropriatilinsiagen,.i{gler till~lmpas i 
inlösen- och ersiittningsmftl i den miin avvikande bestiimmelser inte ges i 

PBL. 

I 141 ~ byggnadslagcn stadgas all en fastighetsiigare inte skall ha möjlig

het att hegiira ut\·idgning av en delexpropriation inom stadsplanelagt omril

de. Detta har motivernts av att det vid planliiggning hör tillses att all mark 

fi."tr en liimplig anvilndning. varför synnerligt men for fitersti"icndc del av 

fastigheten inte kan uppkomma. 

Visserligen blir kommunen ocks;[ vid planläggning enligt Pl3L se till att 

all mark i en detaljplan filr en lämplig anviindning. Dit man emellertid inte 

kan bortse fr<ln möjligheten att en fastighet i vissa situationer kan lida 

synnerligt men vid en delexpropriation. biträder jag utredningsförslaget att 

möjlighet till utvidgning av expropriationen skall finnas ~iven inom omr<l

den med detaljplan. N~tgon motsvarighet till 141 ~byggnad slagen bör diirför 

inte finnas i PHL. 

Enlig\ 138 ~ byggnadslagcn skall allmänna regler om rätteg<lngskostnader 

tilfampas, om ett yrkande om inlösen ogillas. Detsamma skall enligt huvud

regeln i 139 * byggnadslagen giilla. om ett yrkande om inträngsersättning 

ogillas på talan av den som framstföler ersättningsansprltJ.;,et. Enligt en 

undantagsregel i den paragrafen kan emellertid domstolen under vissa 

förutsättningar förordna att kommunen skall stf1 för rättegangskostnaderna 

eller att kostnaderna skall kvittas. Denna siirregel har motiverats av att 

marbgaren är skyldig att täla ett visst intr{mg g·~nom samhällets åtgiirder 

och att ersättning skall utg{i först om intrftnget nilr en viss griins. Det är 

diirfor sviirt för den enskilde att veta var den gränsen skall dra5. Regeln 

infördes är 1972 efter p{1pekandc av en av lagrådets ledamöter och förut

sattes giilla under en i.ivt:rgiingstid. fram till dess att riittspraxis beträffande 

kritt:rierna för ersiittningsskyldigheten hade stabiliserats (prop. 1972: 111 ). 

PBL-utredningen har föreslagit att denna särregcl skall giilla såväl vid 

inlösen som i miil om intrångsersättning. Detta har kritiserats av vissa 

remissinstanser. Några anser att den är alltför generös mot fastighetsäga

ren. medan andra anser att den är alltför restriktiv. De senare föreslår i 

stället att expropriationslagens regler om riittegångskostnadcr skall tilläm-

pas. 

En tillämpning av expropriationslagens regler kan leda till att kommu

nerna utsätts för onödiga processer om inlösen eller ersättning. Å andra 

sidan anser jag att de allmänna reglerna om rättegiingskostnader många 

gi"inger skulle vara oskiiligt betungande för fastighetsägarna. Enligt PBL 

kommer nämligen skyldigheten för kommunen att lösa in viss mark eller 

att betala intrångsersiittning i de flesta fall att vara beroende av om en viss 

kvalifikationsnivå iir uppnådd, vilket ofta kan vara svärt för markägaren 

att p~1 förhand avgöra. Därför föreslår jag - i likhet med utredningen - att 

särregeln i 139 ~ byggnadslagen skall föras över till PBL och gälla även vid 

inlösen. 
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IX.5.2 Gatuko.1111adcr 

,\-titt .fi"irs/ag: Inte bara tviste•- om ersättning för gatukostnader utan 

rn.:kså tvister om hetalningsvillkor skall prövas av fastighetsdomstolen i 

första instans. De normala processreglcrna i fastighetsdomstolen skall 

tillämpas i miil om gatukostn::1dscrsättning. För att inte ansvaret för 

riitlegtmgskostnader skall bli oskäligt betungande för fastighetsägarna 

införs en särregcl om rilttegångskostnader. 

Den arbetsgrupp som har set11:lver reglerna om gatukostnader har ifdtga

satt om processreglerna fi.'1r gatukostnadsärenden har en lämplig utform

ning si\vitl avser tvister om ep;ättning för gatukostnader och om betal

ningwillkor. Det hör enligt arbetsgruppen bl. a. övervägas en förenkling av 

besvärsrcglcrna, varvid bör efterstriivas att samla de skilda betalningsfri't

gorna i samma besviirsinstans. 

I den promemoria som utarbetades med anledning av arbetsgruppen<. 

förslag. föresrns att fastighetsdornstolcn skall pröva s{1viil tvister om ersiitt

ning för gatukostnader som tvisu:r om betalningsvillkor. Vidare föresläs i 

11rnmemorian att de normala proeessreglerna i fastighetsdomstolen skall 

tillämpas i mål om gatukostnadsersiittning. För att inte ansvaret for riitte

gtrngskostnader skall bli oskäligr betungande för fastighetsägarna föreslås 

dock i promemorian en särregel om rätteg:ingskostnader. 

Samtliga remissinstanser godur den föreslagna processordningen. Niig

ra instanser anser dock att de nuvarande rättegängskostnadsreglerna bör 

bibehållas och att kommunen iiven utan rättegiing bör vara skyldig att 

ersiitta fastighetsägarnas utredningskostnader och kostnader för ombud 

eller hitriide. 

För skilda beslut om gatukostnadsersiittning finns enligt gällande rätt tre 

olika vägar för överklaganden. 

Kommunfullmäktiges beslut enligt 56 och 57 ~* byggnadslagen om uttag 

av gatukostnader kan överklagas genom kommunalbesvär enligt 7 kap. l * 
kommunallagen (1977: 179) hos kammarriittcn. Besvären kan grundas ph 

omständigheter som innebär att beslutet t. ex. inte har tillkommit i laga 

ordning, att det st~\r i strid mot lag eller att det vilar pä oriittvis grund. 

Kammarrättens beslut kan överklagas till regeringsrätten. 

Tvist om ersättning för gatukostnader prövas enligt 61 * byggnadslagen 

av fi1sti!;hetsJomsto/e11 p:1 talan av endera parten. Dessa mftl kan viickas 

genom att antingen fastighetsäg;;;.ren yrkar att fordrad ersättning skall jäm

kas enligt 58 * byggnadslagen C"ller kommunen yrkar betalning för viss 

förfallen gatukostnadsersättning. Fastighctsdomstolens dom kan överkla

gas till hovriitten och vidare till högsta domstolen. 

I målen inför fastighetsdomstolen tillämpas enligt U7 * andra stycket 

byggnadslagen rättegångsreglerna i expropriationslagen ( 197:!: 719) och 
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iiven reglerna om riittegångskostnader i samma lag. Dena i~nebiir bl.a. att 

kommunen i fastighetsdomstoleri iAr svara för sin:i ~gh<I. oth motpartens 

riittegängskostnader oberoende av utg{rngen i midet. I huvriittcn eller hög

sta domstolen svarar kommunen for sina egna riitteg;ingskostnader och for 

kostnader som uppkommit för motparh:n genom all kommunen fullföljt 

talan. ocksii detta oheroende av utgilngen. Fastighetsägaren får stå för sina 

egna kostnader endast om han själv fullföljt talan m:h hans ändringsyr

kande ogillas. 

Beslut enligt 60 * hyggnadslagen om betalningsvillkor kan enligt 71 * I 
mom. hyggnadsst:1dgan överklagas genom l'iirvaltningsbesv~ir hos lii11ssty

rt'lse11. l.iinsstyrelsens beslut filr överklagas hos regeringen. 

1 lagrt1dsremissen ;\lerfinns motsvarande regler i h kap. 40 * andra 

stycket. 13 kap. 7 ~ 2 samt 14 kap. 9 ~första stycket tKh D ~-

Förslaget i lagradsremissen innebär för gatukostnadsreglernas vidkom

mande endast en smärre föriindring jiimfört med dagens ordning. Om 

fastighetsägarens talan om jiimkning vid fastighetsdomstolen ogillas. skall 

niimligen enligt 14 kap. 13 ~i förslaget vad i riittegiingsbalken iir föreskrivet 

om ansvar för motpartens riittegi\ngskostnader i tvistem~tl tillämpas. 1 

sådana fall kan s~ilcdes fastighetsiigaren förpliktas all svara för kommu

nens riillegilngskostnader. Om fastighetsiigaren har haft slölig anledning 

att få sin talan prövad av domstol. kan domstolen dock efter omständighe

terna förordna att kommunen skall ersätta honom hans riittegångskost

nader eller att vardera parten skall bära sina kostnader. Den föreslagna 

regeln iir avsedd att gälla i alla instanser. 

Som framgiir av det anförda kan gällande bestämmelser - liksom försla

get i lagrådsremissen - föranleda 11era skilda processer om gatukl1stnader 

sedan kommunen bestiimt vilken ersättning som skall tas ut för en viss 

fastighet och eventuella kommunalbesviir slutligt har avgjorts. L1stighds

iigaren kan begära jämkning av ersättningen med stöd av 58 * hyggnadsla

gen. vilket prövas av fastighetsdomstolen i första instans. Härefter kan 

fräga uppkomma om hetalningsvillkon:n. Om parterna inte kan enas om 

dessa villkor. överprövas frågan först av länsstyrelsen. Slutligen kan kom

munen - om fastighetsägaren inte betalar förfallen fordran på gatukost

nadsersättning - tvingas att väcka talan vid fastighetsdomstolen för att rn 
en cxekutionstitel. Flera sådana "indrivningsproccsser" kan uppkomma i 

de fall fastighetsiigaren givits rätt att hetala ersättningen genom avbe

talningar. Någon möjlighet att utverka betalningsföreläggande synes inte 

finnas .i dessa fall. eftersom de speciella processreglerna i expropriationsla

gen skall tillämpas. Enligt gällande bestämmelser saknar kommunen också 

möjlighet att fä ersiittning för sina riittegängskostnader. 

Det iir givet vis nödvändigt att herörda fastighetsägare har möjligheter att 

fil till stånd prövning av tvister om ersättning och betalningsvillkor i 

gatukostnadsfriigor. Ciiillande ordning iir emellertid onödigt komplicerad. 

Utan att fastighetsägarnas berättigade intressen iisidosätts hör det vara 
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möjligt all ge prövningsreglerna en mer ändam~l\-,enlig utformning. M:Hel 

hiir diirvid vara att ilstadkomma en sfl enhetlig priivningsL)rdning Sl)m 

möjligt och att ilven i övrigt utl"xma processreglerna pil ett siidant siitt all 

onödiga processer undviks. 

Den lösning som enligt min mening ligger närmast till hands är all i 

enlighet med promemorieförslagct iive1föra prövningen av tvist er om he

talningsvillkor till fastighetsdomstolen. Del skulle medföra hl. a. betydan

de proce'>sekonomiska fördelar i de fall parterna är oense om sitviil gatu

kostnadsersiittningens storlek ~;om villkoren för betalningen. Domstolen 

skulle då i ett sammanhang kunna pröva bäda dessa frägor. och domen kan 

göras exigibel. vilket innebiir att utdömd ersättning kan drivas in tvångsvis 

med stöd av utsökningsbalken. 

En förebild för en sädan lösning finns i va-lagen. Tvister om hl. a. 

fordringar på va-avgift prövas enligt den lagen av statens va-nämnd. Vid 

prövningen av si'1dana tvister kan va-nämnden ocksfi ta stiillning till betal

ningsvillkoren. Ya-niimndens beslut kan överklagas till Svea hovriitt och 

vidare till högsta domstolen. o~nna ordning har såvitt kiint fungerat bra. 

Eftersom ersättningstvister om gatukostnader har stora likheter med tvis

ter om va-avgifter. borde det finnas goda förutsiittningar för att pi't motsva

rande sätt låta fastighetsdomstolen pröva tvister om betalningsvillkoren 

för gatukostnadsersättningar. 

Det kan naturligtvis hävdas att de fastighetsägare som enbart har in

viindningar mot kommunens be:,\ ut angående betalningsvillkoren kan anse 

det vara enklare att. som nu. cverklaga beslutet hos länsstyrelsen iin att 

viicka talan vid fastighetsdoms;olen. Denna eventuella försiimring mt1ste 

dock betrakta~ som marginell jämfört med de betydande processekono

miska fördelar som kan vinnas genom den ovan antydda ordningen. 

Jag anser sammanfattningsvi~; att prövningsordningen bör ändras sti att 

inte bara tvister om ersättning för gatukostnader utan också tvister om 

betalningsvillkoren prövas av fä.stighctsdomstolen i första instans. 

Niir det giiller processreglcrna i övrigt. är det i första hand de som rör 

ersiittning för rättegångskostnader som kommer i blickpunkten. F. n. gäller 

att mål om gatukostnadsersiittning - i likhet med mål om inlösen och 

intrilngsersättning - skall handläggas med tillämpning av expropriationsla

gens processreglcr. Som tidigare har niimnts innebär detta bl. a. att kom

munen i fastighetsdomstolen får svara for sina egna och motpartens rätte

gångskostnader oberoende av t:tgången i m[1let. En tillämpning av expro

priationslagens riittegångskostnadsregler i mal om gatukostnader kan en

ligt min mening leda till att kommunerna utsiitts för onödiga processer. Å 
andra sidan hör inte reglerna vcra sådana att fastighetsägarna avhålls från 

att föra befogade processer. Eftersom det ofta kan vara sviirt för den 

enskilde fastighetsägaren att avgöra vilken gatukostnadsersättning som 

kan anses skälig för hans fastighet och vilka bctalningsvillkor som kan 

anses rimliga för honom. bör domstolen ha möjlighet att - om fastighets-
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iigarcn har haft skiilig anledning att fri sin talan prövad av domstol -

förordna att kommunen skall si:~1 fik-~iittcgtmgskosthaderhi1i'eller att kost

nadana skall kvittas iivcn då fastighctsiigaren förlorar måkt. En siidan 

särrcgcl om riittcgångskllstnadcr anser jag vara en rimlig avviigning mellan 

kommunernas och fastighetsägarnas intressen. Att. siisom föreslagits av 

några rcmissinstanser. tiliigga kommunerna att ersätta fastighetsägarnas 

kostnader utom riittegång skulle enligt min mening föra alltför lilngt. 

I övrigt synes de normala processreglcrna i fastighetsdomstol väl kunna 

tilliimpas i mål om gatukostnadsersiittning. Detta innebär att rättegangsbal

kcns prnccssregler i huvudsak blir tillämpliga. En s~ldan ordning medför 

ocks:'t att kommunerna ges möjlighet att utverka betalningsföreläggande 

for indrivning av förfallna fordringar ra gatukostnadsersiittning. 
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19 Övergångsfrågor 

Sammanfattning 

PHL skall triida i kraft den I _ianuari 1987 Is. 40Xl 

Avstyckningsplaner skall upphöra att gälla till de delar de omfattas av 

förordnande enligt 168 * byggnadslagen. I övrigt skall avstyckning.srla

nerna fortsiitta att giilla som detaljplaner enligt PBL. (s. 410) 

Stomrlaner skall upphöra att giilla Is. 411 l 
De regionplaner som har fästställts efter utgi\ngen av ftr 1981 skall 

l"ortsiitta att giilla. Äldre f)h\lll~r skall Uf)phöra alt giilla (S. 411) 

·.·. Fastställda generalplaner sbll fortsätta att giilla som områdesbestiim

melscr enligt PBL (s. 412) 

Alla stadsplancr och byggnau.splanl!r skall fortsiitta att gälla som detalj

planer enligt PBL Is. 414) 

Stadsplancr och byggnads planer som har faststiillts l!fter utgiingen av ilr 

1978 skall f{\ en viss genomförandetid. Aldrc planer fftr ingen genomfö

randetid (s. 4161 

Fastighetsiigare skall under vissa förutsiittningar kunna kräva att kom

munen löser fastigheten. om en detaljplan som inte far nägon genomfli

randetid ändras eller upphiiv~. (s. 418l 

·. Tomtindelningar skall fortsätta att giilla Sl)m fastighets planer enligt PB L 

Is. 424l 

Nyhyggnadsförbuden skall - med niigra fil undantag - upphöra att giilla 

Is. 425) 

Rivningsfiirhuden skall upphiira att gtilla Is. 427l 

Alla kommuner skall före der 1 januari 1990 ha antagit en översikhrlan 

(s. 429). 

19. I Ikraftträdande m. m. 

Mitt förslag: PHL skall träda i kraft den 1januari1987. 

Utredningen har föresl<tgit att PBL skall triida i kraft den I januari 19X.5. 

Tidpunkten har bc:stämh sil att tiden mc:llan lagens antagande och dess 

ikrafttriidandc skall bli viil tilltagen. 

Jag föreslog i remissen den 20 oktober 1983 att PBL skall triida i kraft 

dm \januari 1987 och i en ny remis-; den 13deccmher 1984 att ikrafttriidan

det skall ske den I januari 1986. Skälet till att tidigarelägga ikrafttriidandet 

var friimst att det frän kommunalt hilll bedömts som angehiget att de nya 

reglerna träder i kraft och kan börja tilliimpas sil snart som möjligt. 

En förutsiittning för förslaget att PBL skall triida i kraft den 1 januari 

1986 var att riksdagen skulle kunna ta stiillning till förslaget under vi1ren 
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I 'J8'.i. Delta iir inte Hingre miijligL Jag förcslilr diirför all lagen skall triida i 

kraft den I januari I 9X7. 

Vid införandet av cl! nyll planeringssystem ~om till viisentliga delar 

skiljer sig fr~tn Jagens aktualiseras ett flertal i\vergiingst'riigor. Jag delar 

utredningens uppfattning att en huvudprincip vid övergi.lngsregleringen hör 

vara att giira s~1 f[1 ingrepp som möjligt i gällande planer och i stiillet genom 

överg<ingsbestiimmclscr anpassa de gällande planerna till PBL:s system. 

I PR L linns ingen motsvarighet till dagens nybyggnadsförhud. Över

g<ingsregleringen bör diirför som utredningen har föreslagit syfta till att s~i 

bngt möjligt avlösa dessa förhud i samband med övergången till PHL:s 

planeringssystem. 

Dessa principer för övergi'ingsreglcringen har i huvudsak accepterats av 

remissinstanserna. 

19.2 Planer från tiden före b~ggnadslagcn 

Niir hyggnadslagen triidde i kraft den I januari 1948 upphiivdes d:\ giillan

de stadsplanelag ( 193 I: 142 J. Enligt hestiimmelserna i 159 * byggnad slagen 

skulle emellertid de i stadsplanelagen meddelade övergflngsbestämmel

serna alltjiimt i tillämpliga delar g~illa. Den huvudsakliga betydelsen av 

delta stadgande iir att fortfarande gäller s. k. av [ilder best{iende stads

planer. stadsplaner faststiillda före den I januari 1908 eller därefter enligt 

I kap. 2 * lagen ( 1917: 269l om fastighetsbildning i stad eller motsvarande 

iildre stadgande samt s. k. bondplaner. De senare. som niirmast kan be

traktas som förenklade stadsplaner för omdden på landshygdcn. skall 

enligt 83 * överg[ingshestiimmclscrna till stadsplanclagen med visst undan

tag ha samma verkan som byggnadsplan. Med "stadsplan som av [1lder 

hesdr" avses sadana stadsplaner som vid tiden för ikrafttriidandet av 1874 

{tr~ hyggnadsstadga var av ålder bestiiendc. Enligt X!H stadsplanelagen 

skall vidare tomtindelning som av <tider hest;lr eller har fastställts före 

stadsplanelagen' ikrafttriidande fortfarande gälla. 

I hyggnadslagen finns inga övergtmgsbestämmclscr om de stadsplaner. 

byggnadsplancr od1 tomtindelningar snm faststiilldes enligt 193 I <lrs stads

planclag. Eftersom motsvarande institut behölls i byggnadslagen ansägs 

det tydligen !>Om överflödigt. och man har sälunda betraktat dem som 

fortfarande gällande. Enligt 1931 ;\rs stadsplanelag kunde även byggnads

planer tomtindelas. Denna konstruktion överi'ördcs emellertid inte till 

hyggnad,Jagen. Enligt bestiimmelserna i 169 * byggnadslagen giillcr emel

lertid iiven ,;icfana tomtindelningar fortfarande. 

Som framg[ir av det nu anförda är mänga detaljplaner frtrn tiden före 

hyggnadslagcn helt eller till vissa delar jiimställda med planer enligt bygg-

f'i < hl'rgi/11gs
.fi't1gor 
f'i.f-19.2 



Prop. 1985/86: I 410 

nadslagen. I likhet med utredningen anser jag diirför att de i princip inte 

bör särbehandlas i övergängsrcgleringen. Niir jag i det följande talar om 

stadsplancr och hyggnadsplaner avser jag därför. med ett undantag som jag 

strax skall komma in på, iiven iildn; detaljplaner som fortfarande j!äller. 

19.2. I A rs1ycknitw1planer 

MiTT .fårsla1c Avstyckningsplaner skall upphöra att gälla till de delar de 

omfattas av förordnande enligt 168 ~ byggnadslagen. I övrigt skall av

styckningsplanerna fortsätta att gälla som detaljplaner enligt PBL. 

Syftet med avstyckningsplancrn<t. som tillkom under åren 1926-1947. 

var att förhindra en oliimpligjorddelning som kunde motverka en framtida 

planläggning. I avstyckningsplanerna angavs gränserna mellan hyggnads

mark. trafikleder och andra allmänna platser. Avstyckningsplanerna skulle 

godkännas av länsstyrelsen eller. i stad, av magistraten. Ni\gon prövning 

av områdets lämplighet för hetiyggclse skedde emellertid inte. Därför 

förelåg inte heller något förbud mot att bygga i strid mot planen. Det kan 

noteras alt kommunen inte hade något garanterat inflytande över planens 

tillkl)mst eller utformning. 

När 1947 ttrs hyggnadslag infördes, bestämdes att gällande avstyck

ningsplaner i viss utsträckning skullejiimsUillas med hyggnadsplaner ( 168 ~ 

hyggnadslagen och 181 * i 1947 års hyggnadsstadga. numera 83 ~byggnads

stadgan ). N{1got hinder mot tätbebyggclse skulle inte föreligga inom en 

sådan plan. om inte liinsstyrelsen förordnade annorlunda. Eftersom någon 

prövning av markens Himplighet för tiitbebyggelse inte ägt rum vid planens 

tillkomst. ansågs det liimpligt att liinsstyrelsen fick möjlighet att förbjuda 

tätbt:byggclse inom planen. %<lamt förordnanden enligt 168 ~ byggnadsla

gen har utfärdats för ett stort antal avstyckningsplaner eller för delar av 

sådana planer. 

Utredningen har föreslagit all alla avstyckningsplaner skall gälla som 

detaljplaner enligt PBL. Mot delta har flera remissinstanser reagerat och 

föreslagit att avstyckningsplanerna skall upphöra att gälla vid lagens ikraft

lrädande. 

För egen del anser jag att man hiir hiir göra skillnad mellan siidana 

avstyckningsplaner. där täthebyggelseförbud har utfärdats. och sildana diir 

detta inte har skett. I det förra fallet iir förutsiittningarna för fastighetsliga

ren att f1I bebygga sin mark desamma som for mark utanför planlagt 

omriide. I crsiittningssammanhang har marken i princip jämställts med 

sådan mark. Jag kan därför inte finna några skiil till att sädana avstyck

ningsplaner skall fä fortsatt giltighet. De bör alltså upphöra automatiskt vid 

lagens ikrafttriidande. 

Avstyckningsplaner utan förordnande enligt 168 * torde däremot värdc

miissigt vara att likställa med bygg:nadsplancr. De hör diirför behandlas p~t 
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'amma siitt som hyggnadsplanerna i övergängsregleringen. För de ofta 

l'iirekomrnande fall dil förordnande enligt I fi8 ~ hyggnadslagcn har medde

lats för en del eller delar av en avstyckningsplan hör motsvarande giilla för 

de delar som inte omfattas av ni1got förordnande. A ven dessa delar hör 

alltså hehandlas som byggnadsplaner. 

19.:!.l S10111p/1111a 

Min.fiir.1/ag: Stomplaner skall upphöra att gälla. 

Inom .;tad infördes genom stadsplanelagen <I 931: 142) möjlighet att för 

omrf1den utanför det stadsplanelagda omriidet faststiilla stomplaner. Sii

dana planer avsåg att ange grunddragen för omr{1dets framtida utnyttjande 

och undt:rliitta en framtida stadsplaneHiggning genom ett i lagen infört 

generellt förhud mot nyhyggnad i strid mot stomplan. Staden fick också 

lösenriitt till viss mark. 

Enligt 161 * överg(rngsbestämmelserna till hyggnadslagen skall stom

planer som har fastställts före byggnadslagens ikraftträdande j~imställas 

med faststiilld generalplan. A ven utredningen jämställde stomplanerna 

med fastställda generalplaner. vilket innehar att de efter lagens ikraftträ

dande skulle j:!iilla som områdesplaner. 

Endast niigra enstaka stomplaner är nu gällande. Med hänsyn härtill och 

till de goda möjligheter att reglera bebyggelsen som ges i PHL. hör stom

plancrna upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

19.3 Planer enligt byggnadslagen 

19.3. I Rcgio11pla11cr 

,\,-firt fiirslag: De regionplaner som har faststiillts efter utgiingen av år 

1981 skall fortsätta att g~illa. Aldre planer skall upphöra att gälla. 

Enligt byggnadslagen skall ett regionplaneförbund vara huvudman för 

regionplaneringen. Det statliga inflytandet garanteras genom att det är 

regeringen som besWmrner om en regionplan skall finnas, regionplaneom

r[idets omfattning och i vilka hänseenden som gemensam planläggning 

skall äga rum. Regionplancorganets verksamhet kan utmynna i en n:gion

plan, som fastställs av regeringen. Jag har tidigare föreslagit !avsnitt 9.2.2) 

att regionplanering skall finnas iiven enligt PBL. Det statliga inflytandet 

skall dock avsevärt begränsas. Jag har m:ksf1 som huvudregel föreslagit att 

ett kommunalförbund skall vara regionplaneorgan. 

Det finns i dag endast nägra fä fastställda regionplaner. Deras rättsverk

ningar iir mycket begränsade och de är som regel inaktuella. Endast en 
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n::gil)nplan. n~imligcn for StllckhL)lms liin. har fastställts under de senaste 

faen. Jag ansluter mig <liirför till utredningens av n:missinstamerna god

tagna förslag all endast siidana 1Tgionplaner som har faststiillts inom fem ar 

före PRL:s ikrafttriidande skall fortsätta att giilla under en övergilnptid 

och automatiskt upphöra sex iir från den tidpunkt d{i planen foststiilldcs. 

Detta innebiir att de regionplaner som har fastställts före iir 19!C automa

tiskt upphör att giilla vid PBL:s ikrafttriidande. De regionplancförhund 

s1Hn rnligt bestiimmelserna i byggnadslagen existerar vid PRL:s införandt· 

biir <li1 uppliisas i den ordning som lagen ( 1957: ~81) om kommunalförhund 

föreskriver. N?1gon övergiingshestiimmclse om detta behövs inte. Om det 

bedöms s1)m behövligt all den fortsatta mellankommunala planeringsverk

samheten bedrivs i form av regionplanering. hör ett regionplancnrgan 

fiirordnas enligt PBL. 

För handl~iggningcn av frt1gor om regionplan för kommunerna i Stock

holrm lim giiller speciella bcsliimmclser enligt lagen ( 1968: 598) ang<iende 

handliiggning av friigor om regionplan för kommunerna i Stockholms liin. 

Utredningen har före,.,\agit a\\ lagen upphävs och att Stockholms läm. 

landstingskommun skall anses v;;.ra förordnad som regionplaneorg~m enligt 

PHL. Enligt vad jag tidigare har fiireslagit (avsnitt 9.4) hör emellertid 

si1rregkrna för Stockholms liin h 0:h~11las. Jag kommer senare att liigga fram 

fiirslag till en reglering av den innebörden att Stockhlllms läns landstings

kommun automatiskt hlir förordnad som regionplaneorgan enligt PBL. 

Nagon särskild övergångshest;1mmelsc om detta behövs därför inte i PBL. 

/9 .3 .2 Generalplaner 

i\4itt .fär.1/ag: Fastställda generalplaner skall fortsätta att giilla som 

omriideshestämmelser enligt PBL. 

\1yckct få generalplaner har fastställts efter år 1947. Utredningen har 

fö1eslagit att fastställda generalplaner skall utgöra områdesplaner enligt 

PBL. På skiil som jag tidigare har redovisat (avsnitt 7 .3 I ingår inte omrii

des?laner i PBL:s plansystem. Jag förordade inledningsvis att så få ingrepp 

som !':löjligt görs i gällande planer och att dessa i stiillet anpassas till PBL:s 

>ystem. Eftersom fastställda generalplaner närmast kommer att motsvaras 

av områdesbestämmelser enligt PBL. ligger det närmast till hands att de 

j)\-ancr som g~iller vid PBL:s ikraftträdande därefter skall utgöra omrildes

bö~immelser. 

u,,rddet har emellertid ( yttrandct s. 1301 anmärkt att en förutsättning 

för at fastställda generalplaner skall transformeras till områdesbestiim

rnelsir ~ir att planerna - siisom de regleras i byggnad slagen eller fttminsto

nc s:'lol'l de i praktiken kommit <11t utforma~ - i fråga om generell tillämp

barh: ej il.ratt anse som normer. Med hänvisning till vad jag tidigare har 
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anfört betriiffande PBL-planer i det h<insecndet (avsnitt 41 anser Jag all de 

faststiillda generalplaner som nu-gii,Jler inte kan hetraktas_si·iin normer. 

Fa~tstiillda gcneralplaner bör ditrför fort ~iilla att giilla som omri"1deshe

stiim:nclser enligt PB L. Om en generalplan har blivit faststiilld endast till 

en viss del bör planen - ~om lagritdet har päpekat - giilla som områdeshe

stiimmclser endast i den delen. 

Den liisningsri1t t rn. rn. som enligt 18. 18 a. 19 eller 20 ~ byggnad slagen 

kan föreligga pil grund av niigon generalplan m:h som inte har utnyttjats niir 

PBL triider i kraft. kommer diirmed all förfalla. Detta torde dock inte leda 

till n<tgra oHigenheter. eftersom kommunen enligt expmpriationslagen har 

möjlighet att expropriera den mark som kan behövas. 

Förbud mot schaktning. fyllning. triidfällning m. m .. som giiller enligt 

17 ~ första stycket eller som har meddelats med stöd av 17 ~ tredje stycket 

byggnadslagen. hör dock fortsätta att giilla under en övergilngstid av tre ilr 
för att kommunerna skall ra tillrä.:klig tid all reglera dessa frägor med 

tilliimpning av de nya reglerna t'm marklov. 

En fastställd generalplan kan enligt 22 * byggnadslagcn i vissa fall med

föra ersiittnings- eller inlösenskyldighet för kommunen gentemot fastig

hetsägarna. Om generalplanerna. som jag har föreslagit. skall utgöra om

rådesbestämmelser enligt PBL. hör det under ett övergangsskede finnas 

möjlighet att föra talan om ersiittning eller inlösen enligt 22 *· Den möjlig

heten bör stf1 öppen under en tid av ett år efter ikrafttriidandet. Bestämmcl

serm1 i 22 * om ersiittning mt!d anlt!dning av förhud enligt 17 ~ byggnad sla

gen bör i konsekvt!ns härmed gälla under dl är efter dt!t att förbuden. 

enligt vad jag nyss har föreslagit. upphör att gälla. 

I detta sammanhang bör också bestämmelserna i l 0 a * byggnad slagen 

uppmärksammas. Enligt detta lagrum kan regeringen besluta att för dt 

visst omräde skall finnas en generalplan som tillgodoser ett i beslutet 

angivet intresse. Sådant förordnande har meddelats i htigra fall. Det finns 

dock enligt min mening knappast någon anledning att ett förordnande om 

upprällande av generalplan skall gälla efter PBL:s ikraftträdande. Några 

siirskilda övergångshestiimmelser i lagen behövs därför inte i denna del. 

Lagrådet har (yttrandet s. 13()) efterlyst ett klarläggande av vilken funk

tion icke fastställda generalplaner skall ha efter ikraftträdandet. Jag vill 

därför något kommentera dessa planer. 

Mänga kommuner har antagit generalplaner. utan att dessa har blivit 

föremill för faststiillelsc. Många planer har också. utan att ha benämnts 

generalplaner. antagits enligt former som liknar dem som gäller för gene

ralplaner. Exempel på detta är kommunöversikter. markdispositions

planer. områdesplaner och centrumplaner m. m. 

De nu nämnda planerna saknar rättsverkan i dag. De kan diirför inte i 

övcrg~mgshiinsecnde jämstiillas med omrt1desbestämmelser enligt PBL. 

Eftersom de saknar rättsverkan finns det inget ht!hov av att föreskriva att 

de skall upphöra att giilla vid ikraftträdandet. De flesta av de nu berörda 
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rlanerna innehilikr riktlinjer fri: marL111viindningen inom olika omri1den 

av kommunen och iir ofta grundade pfi utredningar som har ston sakligt 

v~irdc vid olika markanv:indnini;sbeslut. Som uttryek för kmnmunens av

sikter i fr[iga om huvuddragen av den framtida markanviindningen kan de 

naturligtvis inte friinkiinnas all betydelse. Utan n{igon uttrycklig heo;tiirn

mcbc h:irom hiir därför dessa planer - i den m;\n de iir fi.ircnliga med 

2 kap. PBL - kunna utgöra underlag för markanv:indningsbcslut under 

tidl·n fram iill dess att den första översiktsplanen har antagits. 

Sammanfattning-; vis förcshir j:.1g således att gent.>ralplancr. i den miln de 

iir faststiillda. ~kall utgiira omrädcsbesHimmelser enligt Pl3L. att kommu

nens inlöscnrätt p{1 grnnd av dcs~;a planer upphör att gälla. att förbud enligt 

17 ~ byggnadslagcn skall giilla under en tid av tre år efter ikrafttriidandet. 

o,aml all talan om ersättning skall. beträffande förhud enligt 17 * byggnads

lagen. viickas före utgången av år 1990 l)Ch i övrigt före utgiingen av iir 

1987. I fr{iga om sådan talan skall bestämmelserna i 22 och 23 ~~ byggnads

lagen tillämpas. 

19.3 .3 St11d1pl1111tr och hyggnadsplancr 111. 111. 

Milf .fiirslag: Alla stadsplaner och hyggnadsplan.::r skall fortsätta att 

gälla som detaljplaner enligt PBL. 

Som jag tidigare niimnde har under tidens lopp alla gamla detaljplaner 

förh över till de nya systemen vid förändringar i byggnadslagstiftningen. 

Miinga ~ildre planer har dock till :;itt inneh{ill inte b;ira sp.::glat ett annorlun

da samhälh: med andra värderingar och förhoppningar utan har oäsi\ 

inneburit helt andra regler för olika parters ansvar och rättigheter än vad 

som gällt enligt det nya regelsystemct. Detta har emellertid inte kommit till 

uttrvck i övcrgilngshestiimmelserna till di:: olika reformerna. Diiremot har i 

förarbetena många gånger bdonats angeliigenheten av att man söker rätta 

till tidigare planläggningsmisslag. Upphävande av äldre planer har emeller

tid skett i ganska begränsad omfattning. I stället har under den nuvarande 

hyggnadslagens tid nybyggnadsförbud tillgripits i stor utsträckning för att 

hindra en icke önskad hcbyggebeutveckling. På detta sätt har en stor del 

av de gamla planerna kommit att finnas kvar - [itminstone formellt sett -

men kompletterade med olika slags förbud. Om någon har velat genomföra 

större projekt. har de gamla planerna niistan aldrig varit styrande för den 

nya bebyggelsens utformning utan endast varit en utgiingspunkt för för

handlingar mellan kommunen och den byggande. Många av de detaljplaner 

som i dag gäller uppfattas därför som inaktuella. inte bara av kommunerna. 

Inom planer för fritidsbebyggelse där det föreligger risk för permanent

hosiittning anses problemen för kommunerna vara siirskilt markanta. 

Milnga av dessa planomriidcn. som till största delen tillkom und.::r perioden 
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19)0-1960, iir varken till belilgenhet. detaljutformning eller teknisk stan

dard avpassade för boende ård öm". Permanentboshtd·ilrig som sker i 

si1dana områden medför krav på upprustning av bl. a. vägar. vatten, avlopp 

och kommunal service i en omfattning som kommunerna inte kan tillgodo

se. i var:ie fall inte i takt med en oreglerad permanentbosättning som sker 

samtidigt i manga områden. 

I brist pii andra styrmöjligheter har kommunerna sökt utnyttja planlag

stiftningen genom al\ begr~insa den högsta medgivna byggnadsarean i 

detaljplaner avsedda enbart för fritidsbebyggelse. 

Från samhällets sida har det även funnits andra skäl att begränsa bebyg

gelsen. t. ex. om det skulle strida mot den fysiska riksplaneringens rikt

linjer att bygga i enlighet med planen. 

I många fall har dock fastighetsägarna själva varit ointresserade av att 

genomföra planerna. Kostnaderna för exploateringen av t. ex. fritidsbe

byggclseområden påverkar givetvis efterfrågan på tomter. Förutom att 

va-försörjning är kostsam att ordna kan t. ex. terrängförhållandena vara 

besvärliga och ge så höga ut byggnadskostnader att wmterna inte skulle gå 

att siilja. Många planer har n:dan från början varit orealistiska, vilket har 

gjort att förhoppningar vid planläggningen inte har kunnat infrias. 

Det kan i det här sammanhanget finnas skäl att ocks(1 något beröra vilka 

möjligheter som i dag finns att ändra eller upphäva detaljplaner. Enligt 2) * 
byggnadsstadgan skall reglerna om antagande och fastställande av stads

och byggnadsplaner i princip ocksi\ gälla vid ändring eller upphiivamle av 

sådana planer. Vilka materiella förutsättningar som skall föreligga för att 

iindring eller upphiivande skall få beslutas finns det däremot inte nagra 

regler om. Inte heller finns det nitgra ersättningsbestämmelser knutna till 

dessa situationer. Jag vill emellertid nu - utöver vad jag anförde i lagråds

remissen - erinra om att dcpartementschefen vid lagens tillkom~! utgick 

frän att upphävande eller iindring av stads- och hyggnadsplaner skulle fö 
ske när det fanns behov av det. Han anförde i fråga om stadsplaner 

följande (prop. 1947: Dl s. 115). 

Jag har i ett annat sammanhang berört oliigenhcterna av att stadsplan 
faststiillcs för alltför storn områden. Det torde dätfor i byggnadsstadgan 
böra föreskrivas. att stadsplan icke må fastställas för större omräde [in som 
kan förviintas bliv<t bebyggt eller eljest taget i anspråk inom överskildlig 
tid. Si'tsom stadsplaneutredningen funnit iir det vidare önskvärt, att redan 
raststiillda planer. som omfatta alltför stora områden. bli föremål för revi
sion. Frftgan om upphävande av fastställd stadsplan är ej reglerad i gällan
Je lag. Det iir emellertid klart. att en stadsplan kan upphävas i samband 
med att ny plan fastställes. Hinder torde ej heller möta att utan samband 
med sitdan ändring upphiiva stadsplan. Något siirskilt lagstadgande härom 
syne~ emellertid icke pt1kallat. Kungl. Maj:t lärer iiven utan att detta 
uttryckligen angives i lagen äga befogenhet att upph[iva stadsplan i samma 
ordning som gäller för antagande och fostställelsc av sådan plan. 
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Trnts dt:tta har det riltt en vi:'s os;ikerhd om vilka möjligheter kommu

nerna har <itt ändra eller urrh.:iva inaktuella detaljrlaner. Olika urrfott

ningar har ocksi't i skilda sammanhang framfört~ i frtlgan. Nilgon enhetlig 

rcgcringsrraxis kan intt: heller ;ägas föreligga. Det finns sfalunda exemrcl 

hiidt: rii att Jangt gäende hegrä1rn1ingar har godtagits mot fastighcts;igarcns 

hcstridande och rft att relativt rniittliga hegriinsningar inte har till<°1tits. 

Som ja!,! tidigare har förordat hör nuvarande stads- och hyggnadsplaner 

anpassas till PBL:s rlansystcm. Utredningen har föreslagit att samtliga 

dessa planer skall 1'<'1 fortsatt giltighet som detaljplaner enligt PBL. 

Mot en s~idan ordning har flera n:mi.;;sinstanser riktat kritik och föresla

git att många av de iildsta planerna skall upphiivas automatiskt vid PUL:s 

ikrafttr;idande. 

Jag har nyss föreslagit att vissa avstyckningsplaner hör helt eller delvis 

upphöra att gälla viJ lagens ikraftträJanJe. Sannolikt finns Jet ocks~t hland 

övriga plant:r mänga som helt ~aknar aktualitet och diirför hör upphiivas. 

Jag ifr emellertid inte beredd att förorda en lösning som innebär att alla 

rlaner av en viss typ eller iildcr automatiskt upphör att gälla vid PBL:s 

ikrafttriidande. Det skulle träffa en mängd planer, inom vilka en förändring 

av markanvändningen visserligrn inte iir aktuell. men som innehåller andra 

hyggnadsreglerandc hestämmel ;;er av vikt som hör forts~itta att gälla. Den 

lösning som utredningen har föreslagit är därför enligt min mening att 

föredra. Det innehiir all alla stads- och hyggnadsplaner som giiller vid 

ikrafttr~idandet därefter skall utgöra detaljplaner enligt PBL och gälla tills 

di: upphävs. De kommer d~irmcd ocks;·1 all omfattas av de hcshimmclser 

om urphävande av detaljplaner som jag har föreslagit i det föregående 

(avsnitt 8.61. Enhetliga regler k·Jmmer st1lcdes att giilla i dessa avseenden 

för s{1dana planer och för nya dctaljrlaner som antas enligt hestiimmelscr

na i PBL. 

(ie111 J/l(fiira ndet id 

Mitt .fi'irslaR: Stadsplancr och byggnadsplaner som har fastställts efter 

utgången av år J 978 skall få en viss genomförandetid. Äldre planer fär 

ingen genomförandetid. 

En avgörande skillnad mellan nu gällande detaljplaner och de detalj

planer som antas med stöd av PBL är att Jagens planer gäller utan någon 

uttrycklig begränsning i tiden. medan detaljplaner enligt PBL skall förses 

med genomförandetid. När nu gällande detaljplaner skall anpassas till 

PBL:s system. uppstår frågan i vilken utsträckning dessa planer skall 

p{1föras genomförandetid. 

En tänkhar lösning är att låta kommunerna inventera alla sina detalj

planer och inom en viss tid ange i vilken utsträckning dessa bör fä genom-

/9 (i1·l'rgcl11gs

.li"<lgor 
/9.3.3 



Prop. 1985/8(;; I 417 

foras. Detta skulle emellertid. snm ocksii utredningen klrnunit fram till, 

..;tid la alltför stora krav pii komrliuikrnas resurser. Diirför:'t'iiresl[1r jag att 

det i överg{rngsbestiimmelserna införs en generell regel om vilka planer 

som skall fö genomförandetid. Visserligen kan ibland relativt nya planer 

redan vara omoderna av niigot skiil. medan vissa Lildre planer fortfarande 

kan anses vara aktuella. I fråga om det helt iiverviigande antalL'l fall kan 

man emellertid utgå fr<in att planernas itlder iir ett bra mi\tt pii <lera~ 

aktualilL't. 

Utredningen har föreslagit att planer som har faststiillts inom i"itta år före 

ikrafttriidandet skall pilforas en genomförandetid av tio år. riiknat friin den 

dag Lhi beslutet att fastst;iJla planen vann laga kraft. 

Förslagd har fött ett positivt mottagande friin flertalet av de rcmissin

stanser som har yttrat sig i frägan. Nt1gra remissinstanser. däribland läns

styrdsen i Hallands hin och Näringslivets byggnadsdclcgation. har emd

lertid kritiserat förslaget och därvid framhållit att det får alltför negativa 

konsekvenser för ägare till sådana fastigheter som inte är bebyggda enligt 

giillande plan. siirskilt om planen inte får någon genomförandetid. Kommu

nerna kommer att alltför lätt kunna upphiiva dessa iildre planer och härige

nom beröva fastighetsiigarna den riitt till förändring av markanvändningen 

som planerna medger. 

Om man vill ha en planmiissigt liimplig samhällsut veckling är det väsent

ligt att endast aktuella planer får genomförandetid. Enligt min mening 

tillglldoser utredningens förslag viil detta krav. Äldre planer än vad utred

ningen har föreslagit bör därför inte fö genomförandetid. Inom t. ex. för

nyelseområdena runt storstäderna har utnyttjandt:t gradvis ökat intill grän

sen för sanitära olägenheter eller helt oacceptabla trafiksituationer. Om 

bebyggdsc medgavs cnligt gällande planer inom omriiden av denna typ. 

skulle utvecklingen snabbt leda till en situation där omfattande investering

ar i viigar. vatten och avlopp samtidigt skulle hli nödviindiga inom ett stort 

antal omräden. Varken bostadsbyggnadshehoven eller cfterfr{igan ger 

dnck ens tilln~irmelsevis förutsättningar för fullt kapacitetsutnyttjande 

inom rimlig tid. Det skulle i sådana fall många gånger vara ekt•nomiskt 

oförsvarligt att genomföra planen. 

Jag ansluter mig därför till principen bakom utredningens förslag i fråga 

om vilka planer som skall påföras genomförandetid. Det innebär bl. a .. 

som jag nyss pil.pekade. att kommunen för planer utan genomförandetid for 

möjlighet att ändra eller upphäva dessa i samma utstr~ickning som PBL

planer. för vilka genomförandetiden har gått ut. Jag gör för egen del den 

bedömningen att det i ett stort antal fall inte föreligger några hinder mot att 

den markanvändning som har medgetts i planen ändå kommer att få 

genomföras. eventuellt efter sådana ändringar som behövs för att planen 

iimfa skall kunna anpassas till nya föruts~ittningar. I vissa situationer bör 

emellertid fastighetsägare ha ett ekonomiskt skydd vid ändring eller upp

hiivande av äldre planer. Jag övergår nu till att behandla hithörande frågor. 

14 Riksdagen 1985186. 1 sam/. Nr 1 
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Ersättningsfrilgor 

Milt förslag: Fastighetsägare skall under vissa förutsättningar kunna 

kräva att kommunen löser fastigheten, om en detaljplan som inte får 

någon genomförandetid ändras eller upphävs. 

Utredningens förslag innebär att någon kompensation inte skall kunna 

utgå till fastighetsägarna. om en sådan plan som inte får genomförandetid 

upphävs eller ändras. Mot förslaget har kritik riktats från framför allt 

fastighetsägarhåll. Kritikerna anser att förslaget kan leda till stötande 

resultat för vissa fastighetsägare. 

Jag har förståelse för kritiken. Den nu föreslagna ordningen innebär att 

kommunerna för stora möjligheter att efter PBL:s ikrafttriidande upphiiva 

eller ändra stads- och byggnadsplaner. fastställda under år 1978 eller 

tidigare. vilket i vissa situationer kan medföra att enskilda fastighetsägare 

drabbas oskii\igt hårt. En ändring av en plan kan t. ex. få till följd att en 

fastighet. som enligt den ursprungliga planen fick bebyggas på visst sätt, 

efter iindringen inte alls får bebyggas. Jag bortser givetvis här frfm sådana 

fall d{1 kommunen på grund av 6 kap. kan vara skyldig att lösa fastigheten. 

därför att den t. ex. har avsatts som mark för allmän plats. 

Jag anser det med hänsyn härtill nödvändigt att PBL innehåller bestäm

melser som medger kompensation till fastighetsägare som drabbas oskäligt 

hårt av att en stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ändras efter 

PBL:s ikraftträdande. 
De fall som därvid i första hand bör komma i fråga är sådana där 

fastighetsägaren till följd av långvariga nyhyggnadsförbud har varit hind

rad att bygga i enlighet med planen, och upphävandet eller iindringen av 

planen leder till att hans fastighet inte alls får bebyggas. Effekten blir i 

sadana fall att marken blir i stort :;ett värdelös. Effekter av likartat slag kan 

uppkomma om en planändring innebär att en tidigare medgiven hyggrätt 

kraftigt begränsas. För att detta skall medföra rätt till kllmpensation skall 

det emellertid. som jag nyss nämnde. vara fråga om fall diir fastighetsäga

ren drabbas osbligt hårt. Det gäller t. ex. inte om kommunen för att 

undvika olämplig permanentbosättning sänker den tidigare medgivna 

byggrätten. 

Jag f1terkommer i specialmotiveringen ( 17 kap. 8 *l till frågan om vad 

som i olika fall kan vara ett skiiligt utnyttjande. 

När det gäller avgränsningen av den kompensationsberättigade kretsen 

av fastighetsägare. uppkommer till att bi.irja med fragan om rätten till 

kompensation skall vara beroende av det ändarna! för vilket fastigheten i 

fräga fi.:k bebyggas enligt planen. Förslaget i lagrådsremi~sen innebiir att 

kompensationsbestämmclserna skall avse endast fastigheter för bostads

iindamiil. Beträffande fastigheter som fär användas för andra ändamiH, 
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t. ex. industri- eller handels;indam;ll. framhöll jag bl. a. att ;igarna till s~l

dan;1 fastigheter har helt andra möjligheter att genom förh.imdlingar med 

knmmunen i planärendet eller p[t annat sätt kompenscn: sig för en utebli

ven byggriitt. Fastigheter for nu avsedda iindami'il omfattas diirför inte av 

kompensationsbestiimmelserna i det remitterade lagförslaget. 

/.agrådct riktar kritik mot den föreslagna avgränsningen och anför ( ytt

randets. 16): 

Enligt departementschefens ~isikt ts. 3) I) råder det ingen tvekan om att 
fastighekr som får bebyggas med bostäder bör omfattas av kompensa
tionsbestämmelserna. rniremot bör enligt hans mening fastigheter som ftir 
användas för andra iindam~ll t. ex. industri- eller handelsändamål falla 
utanför riitten till ersiittning. Som ett skiil härför åberopar departemcnts
chcfen att ägare till s~idana fastigheter har helt andra möjligheter att genom 
förhandlingar med kommunen i planärendet eller pä annat sätt kompensera 
sig för en utebliven byggrätt. A ven om detta påstående i många fall är 
riktigt kan det inte giilla generellt. Att en planändring ofta hårt kan drabba 
en ägare till fastighet avsedd för handel eller industri bör man inte bortse 
ifrån. Av intresse vid bedömningen av det remitterade förslaget i denna del 
iir till en början vad som f. n. gäller vid ändring av en stadsplan eller 
byggnadsplan. Rättslägct för bedömas som osäkert och någon klar linje 
kan inte sägas föreligga i regeringspraxis. Enligt vad som upplysts vid 
lagr<°1dsföredragningen finns det flera exempel p{i att regeringen har fast
ställt planer med byggrättsminskningar. Man torde emellertid våga påstå 
att regeringen visat {1terh[1llsamhet vid fastställelscprövning av en ändrad 
plan som skullc medföra att en byggrätt tas bort eller väsentligt minskas. 
Har en planiindring haft sådana följder. har regeringen med stöd av 4.'i * 
byggnadslagen kunnat som villkor för fastställclsen föreskriva skyldighet 
för kommunen att expropriera fastigheten. När man bedömer effekten av 
ett upphiivandc eller en ändring skall man hålla i minnet att inga rättigheter 
överförs till kommunen. De ekonomiska konsekvenserna kan likväl -
ocks~t i förslagets mening ( s. :n I) - bli oskäligt hårda för fastighetsägaren. 
om den byggrätt han en gång fått i den ursprungliga planen blir beskuren. 
Upphiivandet eller iindringen av planen kan - under förutsättning att en ny 
plan inte ger motsvarande byggrätt - innebära förlust av en rättighet som 
genom den ursprungliga planen tillförsäkrats honom i hans egenskap av 
iigare till fastigheten. Mot den nu skisserade bakgrunden och med hänsyn 
till ovissheten om rättsutvecklingen inom Europadomstolen är det enligt 
lagriidets mening tveksamt om regeln. i den män den innebär att en plan 
iindras eller upphävs utan ersättning till fastighetsägaren. kan komma att 
bedömas som förenlig med Europakonventionen. Grundlagsstridig torde 
regeln däremot knappast vara. Enligt lagrådets uppfattning vore det alt 
föredra om kretsen ersättningsberättigade vidgades och att bestämmelsen 
iivcn fick omfatta s{1dana avstyckningsplaner och andra äldre planer ~om 
enligt l.'ikap. 4* skall giilla som detaljplaner. 

Med anledning av lagrådets synpunkter vill jag anföra följande: Som jag 

nyss niimnde förutsattes vid byggnad slagens tillkomst att fastställda planer 

skulle kunna upphilvas. Även om denna möjlighet ibland har ifrågasatts 

och inte har utnyttjats i siirskilt stor utsträckning. kan jag inte av den 
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anledningen se nt1got hinder m~it de föreslagna möjligheterna för kom

munen att upphäva eller iindra gamla planer. Förarbetena till byggnadsla

gen visar enligt min mening att den m(~jlighet all bebygga en fastighet som 

medges i en plan inte är att betrakta som en rättighet som för all framtid är 

tillförsäkrad fastighetsiigaren. En omständighet av betydelse i samman

hanget är givetvis att marknadsvärdet för en fastighet i hög grad styrs av 

den i planen medgivna byggnadsriitten. Bl. a. av den anledningen utfor

mades förslaget i lagrådsremissen som ett skydd för de fastighetsiigare för 

vilka övergångsbestämmelserna skulle kunna medföra alltför ogynnsamma 

effekter. 

Den krets av fastigheter som skall omfattas av den nu avsedda bestäm

melsen måste emellertid avgränsas på något sätt. En gräns drogs i lagråds

remissen mellan fastigheter som enligt planen är avsedda för bostadsända

mål och andra fastigheter. Jag gör fortfarande den bedömningen att risken 

för att fastigheter för t. ex. ind,Jsiriändamål kommer att drabbas pil ett 

oskäligt sätt av övergångsbestämmelserna är mycket små. Eftersom det 

inte går att helt utesluta denna ri;;k, anser jag emellertid att det av rättvise

skäl kan vara motiverat att. som lagrådet har förespråkat, vidga bestäm

melsens tillämpningsområde. Jag föreslår därför all någon begränsning i 

fråga om mart.:ens användningss:ltt inte skall föreskrivas. 

Det är alltsil rättviseskäl som ligger bakom denna vidgning av tillämp

ningsområdet. Lagrådet har som grund för sitt ställningstagande iiven 

hävdat att det. med hänsyn till ovissheten om rättsutvecklingen inom 

Europadomstolen, är tveksamt om regeln, i den mån den innebär att en 

plan ändras eller upphävs utan ersättning till fastighetsägaren. kan komma 

all bedömas som förenlig med europakonventionen. 

Den artikel i europakonventionen som skulle kunna vara tillämplig i 

förevarande fall är artikel 1 i första tilläggsprotokollet. I artikeln stadgas 

(första stycket första meningen) att envar fysisk eller juridisk persons rätt 

till sin egendom skall lämnas okränkt. Enligt andra stycket i artikeln 

inskränker bestämmelsen likväl. inte en stats rätt att genomföra sådan 

lagstiftning som staten finner erforderlig för att reglera nyttjandet av viss 

egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse. 

Det är svårt att bedöma hur långt konventionen sträcker sig i denna del. 

I den av lagrådet i annat sammanhang (yttrandet s. 13) åberopade domen 

av Europadomstolen ansågs undantagsregeln i andra stycket inte tillämp

lig. eftersom expropriationstillstånden inte var avsedda att inskränka eller 

reglera nyttjandet av sökandenas egendom utan var att betrakta som ett 

inledande steg i ett förfarande som leder till ett egendomsberövande. När 

det gäller de bestämmelser i PBL som lagrådet synes åsyfta. nämligen de 

som reglerar kommunens möjligheter att upphäva eller ändra äldre detalj

planer. kan till en början konstateras att de inte kan leda till något egen

domsherövande. Man kan enligt min mening vidare konstatera att de motiv 

som ligger balo;.om regeln - att ö'pna möjlighet för kommunerna att ändra 
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eller urphiiva fiinildrade rlaner - rimligen milste vara av d~n karaktär som 

;'tsyftas i undantagsstadgandet 1 :1riikdn' andra ~tycke, .. Regcln skulle där

med inte strida mot artikel I i konventionen. 

I detta sammanhang miistc emellertid ocksi1 beaktas Europadomstolens 

uttalande i den nyss niimnda domen att artikel I liksom hela konventionen 

bygger pil förutsiittningcn att en rimlig avviigning skall göras mellan sam

hiillcts intn:ssen och kravet p[i skydd av den enskildes grundläggande 

riittigheter. Även om man i enlighet med detta uttalande gör en samlad 

bedömning av den nu aktuella regeln i PBL. kan det enligt min mening inte 

r[ida någon tvekan om att regeln - såväl i den nu föreslagna utformningen 

som i dess utformning enligt det remitterade förslaget - viil tillgodoser 

kravet p[1 skydd av den enskildes riittigheter och att regeln diirför iir 

förenlig med konventionen. 

Niir det sedan gäller avgränsningen av kompensationsfallen - dvs. i 

vilka situationer fastighctsiigare skall ha rätt till kompensation - måste 

avgörande betydelse tillmätas de möjligheter fastighetsägaren har haft all 

bygga i enlighet med planen. Om nt1gra planmässiga hinder i form av 

förbud mot nybyggnad inte har funnits. finns det enligt min mening ingen 

anledning att ha nägon rätt till kompensation. for det fall att planen ändras 

eller upphiivs. I dessa situationer kan man pil goda grunder normalt utgä 

fnin att det med hänsyn till höga exploateringskostnader e. d. inte har 

funnits rimliga ekonomiska förutsättningar att utnyttja hyggriitten i planen. 

En grundHiggandc forutsiittning för att kompensation skall komma i 

fri\ga hör enligt min mening vara att fastighetsägaren genom ett långvarigt 

nyhyggnadsforhud enligt 35 eller I 09 * byggnadslagcn i avvaktan på plan

ändring har varit hindrad att utnyttja den hyggrätt som planen har givit. 

Enbart denna omständighet hör emellertid inte vara tillräcklig som grund 

för kompensation. Urngt ifrån alltid är det nyhyggnadsförhudet som har 

avhäll it fastighetsägaren från att bygga. Som jag antydde tidigare beror det 

m[inga gånger på fastighetsiigaren själv att bebyggelse inte har kommit till 

stånd. Att medge kompensation i sådana fall anser jag inte hör komma i 

fråga. 

Om nyhyggnadsförbud har gällt inom ett planområde, är det naturligtvis 

vanskligt att bedöma, om det i första hand beror på förbudet eller p[i 

fastighetsägaren sjiilv att fastigheten är ohehyggd. Bortser man från bygg

nadsplaneområden med förordnanden enligt 110 * andra stycket hyggnads

lagen - dvs. nybyggnadsförbud i avvaktan pf1 att vägar. vatten och avlopp 

har ordnats - har det emellertid erfarenhetsmässigt alltid funnits en tidspe

rintl niir fastighetsiigaren har kunnat genomföra planen. I allmänhet har det 

nämligen dröjt mer iin tio ftr efter planens fastsHillande innan ett nybygg

nadsförhud har meddelats. Den utsträckning i vilken området har blivit 

utbyggt bör därför kunna vara ett mtttt pfi fastighetsiigarnas intresse av att 

genomföra planen. 

En ytterligare forutsiittning för rätt till komrcnsation bör med detta 
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synsiitt vara att området till större del är i huvudsak uthyggt i enlighet med 

planen. Fastigheter inom omrä<len som iir helt outhyggda eller uthyggda 

endast till en begriinsad dd bör allts:'1 över huvud taget inte komma i fråga 

fiir kompensation. 

Vad jag nu har föreslagit innebär i>ammanfattningsvis att som förutsätt

ningar för kompensation bör gälla att det iir fråga om en kvalificerad skada. 

att området iir i huvudsak utbyggt och att fastighetsägaren på grund av ett 

långvarigt nybyggnadsförbud h~1r varit hindrad att bygga i enlighet med 

planen. 

Kravet pf1 långvarighet bör enligt min mening i regel anses uppfyllt. om 

nybyggnadsförhudet niir PBL träder i kraft har gällt oavbrutet eller med 

kortare avbrott under en tid av minst ätta år. Som lagrådet har påpekat 

(yttrandets. 132) kan emellertid i uttrycket "långvarigt'' inte anses ligga en 

fix och en gång för alla given tidsgräns. Ett visst utrymme för att vid 

prövningen ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet hör allts[1 

finnas. Jag återkommer till detta i specialmotiveringen ( 17 kap. 8 ~). 

Enligt det remitterade förslaget skall inlösenhestämmelsen endast om

fatta stads planer och byggnadsplaner, alltså inte avstyckningsplaner. Lag

rädct anser det emellertid vara att föredra att bestämmelsen fick omfatta 

även avstyckningsplaner. 

Att avstyckningsplanerna inte ingår i hestämmelsens tillii.mpningsområ

de har sin grund främst i att någon prövning av markens lämplighet för 

hebyggclse aldrig har skett. Jag har dock en viss förståelse för lagrådets 

synpunkter. Har omgivande fastigheter bebyggts enligt planen, kan nämli

gen marknadsvärdet för den eller de obebyggda fastigheterna inom plan

området vara grundat på att fast~,gheten skall få bebyggas. 

Inlösenbestämmt:Iserna bör cärför omfatta samtliga äldre planer och 

bestämmelser som skall gälla som detaijplan enligt PBL och vars genom

förandetid har gått ut, dvs. även sädana avstyckningsplaner som saknar 

förordnande enligt 168 § byggnad slagen. Övriga avstyckningsplaner bör 

som jag tidigare har föreslagit (avsnitt 19.2.1) upphöra att gälla. 

I fråga om kompensationssätt•!t finns det, som jag ser det. två tänkbara 

möjligheter. Fastighetsägaren kan antingen få intrångsersättning eller ges 

rätt att begära att kommunen löser fastigheten. Eftersom restvärdet för en 

tomt som inte får bebyggas i allmänhet är obetydligt, torde det inte innebä

ra någon större skillnad för kommunens del. ekonomiskt sett, vilken lös

ning man väljer. 

När man bedömer effekterna av dessa lösningar måste man emellertid 

hålla i minnet att kommunens b1~sked om markens användning inte behö

ver innebära ett ställningstagande för all framtid. Om fastighetsägaren 

kompenseras genom en intrångs·~rsättning. varvid han ftir behålla marken. 

kommer han, om han sedermen1 får bygga på marken. att kunna tillgodo

göra sig värdet av bebyggelserätlen två gfanger. Detta kan inte vara rimligt. 

Bl. a. av det skälet bör bestämmelserna konstrueras så att kommunen, 
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under de tidigare angivna förutsättningarna, skall vara skyldig att lösa 

marken pt1 fastighetsägarens bc;gäran. 

Fastighetsägarens rätt till kompensation inträder. som jag nyss har redo

gjort för, i och med att planen ändras eller upphävs. I ett skede närmast 

efter lagens ikraftträdande kan det emellertid innebära stora svårigheter 

för kommunen att genast ta ställning till markens framtida användning. 

I lagrådsremissen föreslogs därför att kommunen under en övcrgångspe

riod skall kunna ändra eller upphäva inaktuella planer i avvaktan på att 

markanvändningen bestäms - utan att därmed riskera inlösenskyldighet. 

Kommunen skall enligt förslaget ha möjlighet att begära att inlösenfrågan 

skjuts upp i avvaktan på att markens framtida användningssiitt bestäms. 

l.axrädet kritiserar förslaget i denna del och anför (yttrandets. 133): 

Vidare bör inlösenskyldighet föreligga så snart en fastighetsägare efter 
upphävande eller ändring av planen får sin byggrätt oskäligt inskränkt. 
Domstolen bör alltså pröva frågan utifrån plansituationen i det läge som 
gäller när tvisten avgörs. Beaktas det sist sagda behöver andra stycket 
endast ge hänvisning till de materiella och processuella regler som skall 
tillämpas i mål om inlösen. Vill kommunen gentemot inlösenanspråk åbe
ropa kommande planläggning kan uppskov eller vilandeförklaring ske om 
best~immelserna i rättegångsbalken tillåter det. Härutöver bör emellertid 
inte kommunerna kunna utverka rådrum. Lagrådet ansluter sig allts<I inte 
till förslaget att inlösenfriigan på kommunens yrkande skall uppskjutas till 
en särskild rättegång tio år efter PBL: s ikraftträdande. 

Jag kan ansluta mig till lagrådets förslag till uppläggning av inlösenre

geln. Den kommer därmed att fä bl. a. den effekten att en osäkerhet om 

markens framtida användning inte drabbar fastighetsägaren. Om t. ex. 

bygglov inte kan pilräknas när inlösenmålet avgörs bör således inlösen

skyldighct föreligga. Jag återkommer till detta i specialmotiveringen 

( 17 kap. 8 ~). 

Enligt det remitterade förslaget har inlösenbestämmelsernas tillämpning 

inte begränsats i tiden. Av flera skäl anser jag det emellertid vara lämpligt 

med någon form av tidsbegränsning. Ett skäl är att det är otillfredsställan

de för alla parter att inlösenmöjligheterna hålls svävande under en obe

gränsad tid. Ett annat skäl hänger samman med det förslag till lag om 

iindring i expropriationslagen som är föranlett av PBL-förslaget och som 

efter remiss den 13 december 1984 har granskats av lagrådet. En av 

övergångsbestämmelserna till lagförslaget reglerar ersättning för mark som 

är avsedd för enskilt bebyggande enligt en sådan äldre plan som enligt vad 

jag nyss har föreslagit inte päförs någon genomförandetid. Bestämmelsen 

innebär att. om sådan mark exproprieras eller hlir inlöst pa annat sätt på 

grund av talan som väcks före utgangen av år 1996. ersättningen skall 

bestämmas på grundval av det marknadsvärde som marken hade vid 

PBL:s ikraftträdande den I januari 1987. Om talan väcks efter utgången av 

iir 1996 och planen dft är upphävd eller iindrad. skall marknadsvärdet, som 
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ligger till grund för crsiittningen. bestiimmas med ledning av Je nya rlan

förhi\llandena. 

Med hiinsyn till de effekter exrropriationslagens hestiimmelser kan för

väntas m pi\ löseskillingens storlek kommer inkiscnhestämmelsen att leda 

till olika resultat beroende p[1 orr, talan viii.:ks före eller efter utgiingen av ilr 

19%. lnlösenhestiimmclsen kommer att ge fastighetsiigan::n avsett skydd 

endast om talan viicks före niimnda tidpunkt. 

Överviigande skiil talar diirför enligt min mening för att inlösenhL'Stiim

melsens tillämpning begränsas i tiden på s~I siill att talan mf1ste vara viickt 

före utgången av ilr 1990 för att inlösen skall fil ske. 

I detta sammanhang vill jag 1~rinra om mitt tidigare framförda för-;lag 

!avsnitt 18.2.1) att fastighetsägaren alltid skall få ersättning av kommunen 

för de avgifter han har betalat för gator. vatten oi.:h avlopp, om bygglov 

.~enare vägras för fögiirder som. när avgifterna togs ut. förut-;attes skulle 

komma att vidtas. Förslaget avser även avgifter som har betalah före 

lagens ikraftträdande. 

/CJ.3A Pla11gl'11<111!fiirandc 

Gator och andra al/mii111w platser 

Jag har tidigare !avsnitt 8.3.1) föreslagit att kommunen skall vara huvud

man for gator och andra allmänna platser inom detaljplandagt område. om 

inte nt1got annat har bestiimts i planen. Eftersom bestämmelserna om 

detaljplan i PBL enligt vad jag nyss har föreslagit skall tilliimpas iiven pil 

dagens byggnadsplancr och även på vissa avstyckningsplaner, h~hiivs en 

siirskild övergångsbestämmelse som befriar kommunen från huvudmanna

skapet i områden med planer av detta slag. Ansvaret för plangenomföran

det i sf1dana omräden ligger nämligen i dag pf1 fastighetsägarna. Jag föreslär 

därför en övergilngshestämmelse av den innebörden att kommunen inte 

skall vara huvudman för allmänr.a platser inom omrilden som vid ikrafttrii

dandet omfattas av hyggnadsplan eller avstyckningsplan. 

Mitt förslaR: Tomtindelningar skall fortsätta att gälla som fastighets

planer enligt PBL. 

De tomtindelningar som gäller i dag kommer i sak att motsvaras av 

fastighetsplaner enligt PB L. I likhet med utredningen förcslf1rjag d~irför att 

tomtindelningar av detta slag skall gälla som fastighetsp\aner enligt PBL. 
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19 . ..J ÖHiga beslut enligt h~·ggnadslagen 
... ~. '. 

19 . ../. I ;\\·hygg111ul.\/iirh11d 

Mil/ .f{ir.1/ag: Nybyggnadsförbuden skall - med n~1gra fä undantag -

upphöra att gälla. 

Förhud att utföra ~1tgiirdcr som är att hiinföra till nybyggnad giillcr for 

'1ora delar av landet. Vissa av förhuden följer direkt av byggnadslagcns 

hestiimmclser. s. k. legala nyhyggnadsförbud ( 13. 14. 34. 35, 37. 38. 79, 81 

och 110 ** BU. Andra har utfärdats av liinsstyrclsen eller regeringen för 

~peciclla ändamäl !14a. 15. 16. 35. 36, 82. 86, 109 och 110** BL). Vilka 

iltgiirder som iir att hiinföra till nybyggnad framgär av 75 * byggnadsstad-

gan. 

Niigon motwarighet till dagens nyhyggnadsförbud kommer enligt vad 

jag tidigare har föreslagit inte att finnas i PBL. Inte heller tiithebyggelsebe

greppet kommer att behövas och diirför inte heller det s. k. tiitbebyggclse

förhuuet. 

Nu giillande detaljplaner biir som jag nyss förnruade anpassas till PBL:s 

regel system. Det innebär att Je nybyggnausforhud som i dag gäller betriif

fam.le Jessa planer. med nfagra få undantag. bör upphöra att giilla vid 

PBL:s ikraftlriidande. Detta överenssti1mmer också med utredningens för

slag. som i princip har accepterats av remissinstanserna. 

De ojiimförligt mest frekventa nyhyggnausförhuden är de som har utfär

dats pil grund av förestilende planliiggning eller planändring (jfr 14a. 15. 

16. 3.~. 36 och I 09 ** BLl. Dessa förbud iir enligt byggnadslagen avscuda 

att vara temporära och kan meddelas endast för en viss tid. De kan 

eml.'ilertid förbnga~. I praktiken finns det exempel pii my1:ket liingvariga 

nybyggnadsförhud i avvaktan p[i planiindring. n{igot som har hiimmat 

behyggelseut vc1:klingen i stora om räden. 

Anledningen till dessa långvariga nybyggnadsforbud är ofta att kom

munen vill förhindra att alltför stora byggrätter tas i anspråk. Med giillande 

definition av begreppet nybyggnad innebiir förhuden emellertid i praktiken 

att iiven ganska mättliga tillbyggnader eller rena komplement till bdintlig 

hehyggelse kan hindras. Även inre ätgärder kan triiffas av förbuden. I 

tlertalct fall torde detta inte tjäna syftet med nybyggnadsförbuden. 

Om s[1dana tidsbcgriinsade förhud som i avvaktan pfi planliiggning eller 

planiindring har meddelats för områden inom iildrL stads- och hyggnads

planer upphör att gälla. medför det att kommunen. pä sätt som jag tidigare 

har redogjort för. tvingas ta stiillning till frågan om och i vilken utstriic.:k

ning marken skall fä bebyggas enligt planen. 

Ett stort antal remissinstanser. bl. a. många kommuner. rt1pckar att det 

övergfingsvis kan uppst•i svårigheter. eftersom det framför allt på vissa 

l1rtcr finns ett stort antal starkt föråldrade planer. Jiir hehyggclsen i många 
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fall inte stämmer överens med planen. Dessa planer ~ir regelmässigt be

lagda med nybyggnadsförbud. Om förbuden upphävs tvingas kommuner

na. enligt dessa remissinstanser. för att förhindra olämplig bebyggelse att 

iindra planerna pf1 kort tid. för egen del anser jag. med hänsyn till den 

utformning som reglerna om handläggning av bl. a. byggkwsärendcn före

slås fä. att några olägenheter a\ betydelse inte skall behöva uppkomma. 

Jag tänker därvid främst på försbget (avsnitt 12.3 .31 att byggnadsnämnden 

i vissa fall skall kunna besluta om anstiind med avgörandet av hl. a. 

bygglovsansökningar. Det kan I. ex. ske. om kommunen påbörjar arbete 

med alt ändra eller upphäva detaljplanen för det område som hygglovsan

sökningen avser. Om kommun-~n inte avgör planärendet inom tvä år. 

maste do.:k ansökningen prövas utan dröjsmål. Skulle denna tvåårsfrist 

vara för kort för att planen skall hinna ändras. har kommunen möjlighet att 

upphäva planen. om förutsättningarna för detta föreligger. En ny plan kan 

sedan antas. när markens framtida användning har bestämts. 

Förbud mot nybyggnad i strid mot fastställd generalplan I IH BU. 

faststiilld stadsplan och hyggnadsplan !34 och I 09 ** BLJ och faststiilld 

tomtindelning (38 * BLI ersätts i de väsentliga delarna med motsvarande 

förbud enligt PBL i och med alt dessa planformer fortsiittningsvis kommer 

att gälla som områdesbestämmelser. detaljplan samt fastighetsplan. Nf1gra 

övergångsbestämmelser för denna typ av förbud behövs dii!iör inte. 

Vad gäller de nybyggnadsforbud ~om automatiskt inträder till följd av att 

kommunfullmäktige beslutat göra framställning om fastställclse av general

plan eller ändring av fastställd generalplan ( 14 * BU eller beslutat anta 

eller iindra en stadsplan (~.'i* RU torde inte heller några övergångshestäm

mclser behövas. De regler som jag har föreslagit - att byggnadsnämnden 

skall kunna besluta om anstand med att avgöra hygglovsansökningar - bör 

ge kommunen tillräckliga möjligheter att hindra olämplig bebyggelse under 

handläggningen av sådana planärenden. 

I niirheten av befästningar m. fl. anläggningar kan enligt 81 och 82 ** 
byggnadslagen inte bara nybyggnadsåtgärder utan även sehaktning. fyll

ning m. tl. åtgärder vara förbjudna. Utredningen har föreslagit att sådana 

förbud skall gälla under en övergångstid av tre år efter PBL:s ikraftträ

dande. I 83 * byggnadslagen finns bestämmelser om ersättning och inlösen 

i vissa fall. om skada för fastighetsägaren har uppkommit på grund av 

förbuden. Ersättnings- och inlösenhestämmelserna i 83 * skall enligt utred

ningens förslag gälla under fyra ~r efter PBL:s ikraftträdande. 

Några remissinstanser har ansett att förbuden bör finnas kvar permanent 

med hänsyn till att det här ofta rör sig om hemliga anläggningar och att 

friigorna därför inte går att klara öV i kommunens fysiska planering. Jag har 

tidigare föreslagit (avsnitt 16.3.51 att länsstyrelsen !'>kall ha möjlighet att 

förordna att beslut om lov inom särskilt angivna områden skall kunna 

prövas av länsstyrelsen. En lösning som enligt min mening bättre ansluter 

till PBL:s regelsystem än den som utredningen har föreslagit är alt förbu-
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den hetraktas som siidana förordnanden. Pä sii siitt tillgodose~ oeks<1 

remissinstansernas önskemäl. Jag:förcslår diirför all. förordnanden enligt 

81 och 82 *~ byggnadslagen efter lagens ikrafttriidande skall giilla som 

förordnanden om prövning av länsstyrelsen ( 12 kap. 4 ~ ). Möjligheten en

ligt 83 * byggnadslagen att viicka talan om ersiittning eller inltlsen bör enligt 

min mening stit öppen under en tid av ett fir efter ikraftträdandet. 

Enligt 86 * byggnadslagen kan liinsstyreben förordna att nybyggnad inte 

fr[r ske utan tillstiiml av liinsstyrelsen inl1m omriiden som bör skyddas med 

hiinsyn till förefintlig. fr{in historisk eller konstniirlig synpunkt viirdefull 

hebyggelse. fasta fornbmningar eller andra minnesmärken. 

En del remissinsanser har framfört kritik mot utredningens förslag alt 

dessa förbud skall upphöra att giilla vid lagens ikrafttriidande. 

Genom den ändring som jag tidigare har föreslagit (avsnitt 11.2.2) i 

förhidlande till utredningens förslag skall ett längre gående hänsynstagande 

till kulturhistoriska viirclen kunna ske direkt i ärenden om lov utan att 

skyddsbestämmelser dessförinnan har meddelats i en detaljplan. Bygg

lovsplikt skall visserligen normalt inte giilla för omfärgning. fasadiindringar 

m. m. utanför omr<tdcn med detaljplan. Möjlighet finns dock för kom

munen att införa bygglovsplikt för varje särskilt område. Det bör i sam

manhanget påpekas att s[idana iitgiirder inte omfattas av 86 ~ byggnadsla

gen. eftersom de inte utgör nyhyggnad. 

Som jag nyss niimnde kan liinsstyrelsen fö inflytande över bygglovspri.iv

ningen genom att med stöd av 12 kap. bestämma att beslut i lovärenden 

inom särskilt angivna områden skall prövas av länsstyrelsen. 

Med hänsyn till det nu anförda anser jag att förordnanden enligt 86 * 
byggnadslagen som utredningen har föreslagit bör upphöra att gälla när 

PB L triidcr i kraft. 
Enligt 122* hyggnadslagen i dess lydelse före den I januari 1965 kunde 

Hinsstyrelsen meddela förhud mot nybyggnad. förutom i den utstriickning 

som medges i 86 ~ samma lag. för omriiden som borde särskilt skyddas på 

grund av naturskönhet. växtlighet eller andra särskilda naturförhållanden. 

När naturvårdslagen ( 1964: 822) infördes. upphörde möjligheten all med

dela sådana förordnanden. Gällande förordnanden fick dock fortsätta att 

giilla. I den mån de grundats pii naturförhållandena ansågs de lämpligen 

efter hand kunna utbytas mot förordnanden enligt naturvärdslagen (se 

prop. 1964: 148 s. L~6). Dessa förordnanden bör med hänsyn till de motiv

uttalanden som gjordes 1964 nu kunna upphöra att gälla. 

I enlighet med vad jag nyss anförde beträffande förordnanden enligt 86 ~ 

byggnadslagen. hör iiven de förordnanden som har meddelats av kulturhis

toriska skäl enligt 122 ~ urphöra all gälla. 

19.4.2 Ril'11ing.~fiirh11d 

Mi11 ji:ir.1/ag: Rivningsförhuden skall upphöra att giilla. 
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Enligt )'i a * hyggnadslagen har kommunen möjlighet all bl. a. inom 

stad-,plan meddela tidsbegriinsadc förhud mot rivning, om del iir piikallat 

fri\n hostadsforsiir:iningssynp11nkt eller for bevarande av kulturhistoriskt 

dler miljiimiissigt viirdefull behyggdse. Dessa förhud är avsedda att \·ara 

temporiira. I PBL hör. enligt vad jag har föreslagit tidigare wvsnill 13.1.::!l. 

införas en permanent rivningsrq:lering. 

Ett stort antal remissinslanser. bl. a. m{inga kommuner. iir kritiskt in

stiillda till utredningsföro.;laget att förbuden o.;kall upphöra att gälla. Dessa 

remissinstanser pekar p{i de svririgheter som kan uppstii överg~ingsvis pä 

grund av att det i mitnga kommuner finns stora omr~1den med rivningsför

bud for kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att rivning av sådan 

bebyggelse enligt utredningsför·;laget kan hindras endast om det tinns 

skyddsbestiimmelser för bebyggelsen i en detaljplan. Den av utredningen 

föreslagna möjligheten att vilandeförklara en ansökan om rivningslnv un

der tvii iir i avvaktan t. ex. pil planändring anser remissinstanserna otill

riicklig. Tiden pästils vara alltför kort för att kommunen skall hinna utföra 

erforderligt planarbete. siirskilt under tiden närmast efter ikrafttriidandet 

av PBL. 

Jag har full förstådse för dessa synpunkter. Med de förslag som jag 

tidigare har lagt fram (avsnitt I~. 1.4) bör det emellertid vara möjligt att 

komma till rätta med de påtalade olLigenheterna. Enligt dessa forsla!! skall 

nämligen rivning kunna hindras av kulturhistoriska eller miljömässiga skäl 

iiven om bebyggelsen inte omfattas av en detaljplan med skyddsbestäm

mclser. Härigenom kan t. ex. rivningslov vägras utan att kommunen först 

behöver göra en planändring. N1tgra särskilda överg{mgshestiimmclser an

gilende rivninj!sförhudcn behövs '~nligt min mening diirför inte. 

/9.4.3 Dispenser 

I hyggnadslagen och byggnads~tadgan finns ganska omfattande möjlig

hi.:ter att meddela dispens från giillande byggnadsförhud och tiitbebyggel

seförbud. Däremot saknas bestämmelser som anger hur länge dispenser 

från olika nybyggnadsförhud skall gmla. Det har förekommit att mycket 

gamla dispenser har åberopats som skäl för byggnadslov, trots all bl. a. 

planförutsättningarna kan ha förändrats avsevärt sedan dispensen medde

lades. Detta har varit en olägenhet, och en viss osäkerhet har rått i frågan 

om vilket aktualitetskrav som kan ställas pä dispenser. 

Utredningens förslag att dispenser som har meddelats inom en viss tid 

före PBL:s ikrafttriidandc skall utgöra förhandslov enligt PBL har godta

gits av rcmissinstanserna. Avcn enligt min mening är delta en lämplig 

ordning. 

Utredningen har vidare föreslagit att sttdana förhand~lov skall giilla 

under en tid av fem år från den dag d;I dispensbeslutet vann laga kraft. Jag 

har tidigare (avsnitt 12.5.::!l föreslagit att giltighetstiden för ett förhands

besked, som motsvarar utredningens förhandslov. maximeras till två f1r. 
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Eftersom enhctliga regler hör giilla. förcshlr jag att giltighetstiden även i 

dispensfallen skall vara tvii iir: För'<itt regleringen sbil vi1(i1 meningsfull. 

hör den tid som i1terstiir vid ikrafttriidandct i intet fall vara mindre iin ett fa. 
Diirfiir hiir endast lfopcnser som har meddelats inom ett {1r före ikrafttrii

dandet fa giltighet som förhandslov. 

19.4 . .f Siir.1!.:ild11 ./i"tigor 

I viss utstriickning hehövs även övergilngsrcglcr i fdga om sfadan plan

liiggning som har pi'lhö1jats men inte slutförts vid ikrafttriidandet. följande 

situationer kan tänka-; föreligga: 

1. Planarbetet har endast pi'1hörjats. 

2. Planen har uppriittat<; och stillts ut men iinnu inte antagits. 

). Planen har antagits men n{1gon frarnstiillning om faststiillclse har inte 

gjorts. 

4. Planen har antagits och framställning om faststiillelsc har gjorts. 

5. Plam:n har faststiillts av liinsstyrelsen men faststiillelseheslutet har 

inte vunnit laga kraft. 

I likhet med utredningen finner jag att planen i fallen I och 2 vid behov 

bör omarbetas. sil att dess innehåll rn.:h förfarandet vid planem upprättan

de och handhiggning helt stämmer överens med hestiimmelscrna i PBL. 

Niigon siirskild övcrgiingsrcgel hehövs inte för dessa fall. Jag delar ocksii 

utredningens uppfattning att planen i fallen 3-5 bör handläggas och prövas 

enligt iildre bestämmelser och att siirskilda övergångsbestämmelser införs 

för dessa fall. 

Vad jag nu har föreslagit hör gälla även för tomtindelningar. Däremot 

torde det inte finnas behov av att införa motsvarande bestämmelser för 

regionplaner och generalplaner. 

19.5 Vissa Ö\'ri~a ilveq~an~sfrågor 

19.5. I Ö1·Nsiktspla11l'r 

l\1itt}i>rslag: Alla kommuner skall före den 1januari1990 ha antagit en 

1 översiktsplan. 

Utredningens förslag att den första marköversikten skall vara antagen 

ir.om tre är efter PBL:s ikraftträdande har i stort sett accepterats av 

rcmissinstanserna. En del kommuner har dock hiivdat alt denna tid iir för 

kort. Man framhäller att kommunen inte kan hörja upprii!ta marköversik

ten flire PBL:s ikrafttr~idande som utredningen har förutsatt, eftersom de 

formella reglerna om upprättande då ännu inte är gällande. 

Utredningen har som skäl till sill förslag anfört dels att en omfattande 

översiktlig planering under senare år har bedrivits inom kommunerna. dels 
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att kravet på en ohligatorisk man:översikt kan förutsiittas vara kiint flera iir 

före PBl.:s ikraftträdande. Utredningen har alltst1 fiirutsatt att arhetet med 

att upprätta marköversikten skall kunna päbörjas fön: ikrafttriidandet. 

Som jag tidigare har framhållit kan översiktsplanerna. som motsv<irar 

utredningens marköversikter. bygga pii dagens kommunöversikter och 

andra former av översiktliga pl;,,.ner. Arbetet med att uppriitta den f(irsta 

översiktsplanen behöver därför inte bli alltför hctungande. Arbetet kan 

givetvis p~tbörjas före lagens ikraftträdande. Om förfarandet vid planens 

tillkomst följer reglerna i 4 kap. PBL beträffande samr{1d. ut~tlillning 

m. m .. måste en översiktsplan sum antas efter lagens ikrafttriidande anses 

ha tillkommit i laga ordning. N{igon uttrycklig hcstiimmelse om detta 

behövs inte. Jag anser att utredningens förslag om en trdrig övergiingstid 

är liimpligt avvägt och ansluter mig diirför till detta. Det innebär att alla 

kommuner skall ha antagit en översiktsplan före utgången av år 1989. 

19 .5 .2 Garuko.1·111adshestiimmefrcr 

Som jag tidigare har föreslagit (avsnitt 10.6) skall gatukostnaJsn:glerna i 

PBL i allt viisentligt stämma överens med de nu gällande i byggnadslagen. 

Dessa tillkom genom en lagändring som trädde i kraft den 1,ianuari 198:!. 

Enligt övergångsbestämmelserna skall ~ildrc bestämmdscr tillämpas i fråga 

om gatubyggnadsåtgärdcr som har påbörjats före ikraftträdandet. Över

gångsbestämmelser av i princip samma innebörd finns till gatukostnadsreg

krna i både stadsplanelagen \ 1931: 142) och byggnad slagen I 1947: 38'.i ). 

Frågor om gatukostnadsersiittning skall sålunda i dag prövas enligt flera 

äldre lagar. I många fall har ersättningar. som avser gatubyggnadsätgiirJer 

långt tillbaka i tiden enligt då gällande bestämmelser. ännu inte förfallit till 

betalning. Det kant. ex. bero på att tomten inte är bebyggd i huvudsaklig 

överensstämmelse med stadspl2.ncn. I vilken omfattning icke förfallna 

fordringar återstår att reglera är svårt att bedöma. De torde dock. ätmin

stonc i Stockholm~ kommun. beröra ett stort antal fastigheter och uppg~1 

till betydande belopp. Konsekvenserna av en övergiingsbcstämmclse om 

att bestämmelserna i PRL skall tilliimpas även på gamla förhållanden är 

svåra att överblicka. Enligt min mening bör därför övergångsfo1gorna lösas 

på samma sätt som vid lagändringen 1982. Äldre bestämmelser bör alltså 

tillämpas på kostnader som har uppstått före ikraftträdandet. Denna lös

ning, som formellt skiljer sig från vad jag föreslog i lagrådsremissen. har 

jag valt p[i inrådan av lagrådet I yttrandet s. 134). l sak innebär detta dock 

ingen iindring. 

19.5 .3 Fastighel.l'hi/dning.1ji·ågor 

Utredningen har föreslagit att fastighctsbildning för bebyggelseändamäl. 

som har skett under tiden fyra år före PBL:s ikraftträdande. skall utgöra 

förhandslov att bygga i enlighet med det ändamål för vilket fastighetsbild

ningcn har skett. Förslaget har motiverats med att fastighetsbildning för 
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bebyggelseändarn[il enligt praxis har godtagits som sbl att medge dispens 

från riu.lamle förbud mot tiitbeh~·ggcisc~ om en viss aktualit~i har förelegat. 

Enligt min mening iir det mindre lämpligt att beslut som har meddelats i 

judiciell ordning skall vara bindande för byggnadsniimndens planmässiga 

iiverviiganden i bygglovsiirenden. Någon motsvarighet till utredningens 

förslag i denna del hör diirför inte införas. Jag utgftr dock från att nuvaran

de praxis kommer att fortsälla. vilket i det övervägande antalet fall kom

mer att kda till samma re~ultat som med utredningens förslag. 

19 Övergiings
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20 PBL:s tillämpning på stadsförnyelse- och bevarandefrågor 

Det historiskt framvu.\na kulturlandskapet med sin behyggelse iir en 

hetydelsefull del av värt gemensamma kulturarv. Stävandena att ta till vara 

detta har i arbetet med PBL tillmiitts stor tyngd. 

Den framtida byggnadsverks<imheten kommer till stor del att inncbiira 

kompletteringar och andra föriindringar inom redan hehyggda omriiden. 

Nyhehyggclsens mera begränsade omfattning och striivan friin milnga h~tll 

att hushillla med naturresurserna samt att utnyttja redan gjorda samhiillsin

vesteringar gör en s[idan utveckling naturlig. Det giiller att ta vara pil det 

redan helintliga byggnadsbest{mdet och upprusta eller hygga om det i takt 

med föriindrade krav och föruhiittningar. Utnyttjandet av redan gjorda 

investeringar i gator. ledningar och servil:eanliiggningar av skilda sl;1g 

medför 01.:ksii anspriik pi1 kompletterande bebyggelse i den redan byggda 

miljön. Lagsystemet har 1.Hirför utformats s;i att det iir anpassat till dels 

önskem<'ilen att friimja och styra si"1dana i1nskviirda förändringar av bygg

nader ol:h bebyggelseområden och dels behovet av att bevara kulturhisto

riskt och miljömihsigt viirdefull bebyggelse. Som en sammanfattning av 

vad jag tidigare anfört i den allmiinna motiveringen vill jag diirfor nu ange 

de viktigaste punkterna. där den nu föreslagna lagstiftningen f;'tr siirskild 

betydelse fi.ir stadsförnyclse- och hevarandefriigorna. 

20.1 Stadsförn)'else 

Inledning~vis vill jag reka pii n~tgrn avgörande skillnader betr~iffande 

reglering av ny hebyggelse jämfört med förimdringar av befintliga behyg

gelscmiljöer och hyggnader. 

Vid första planläggning av obebyggd mark stiills de samhiillcliga kraven 

med utgilngspunkt i generellt formulerade s1.Kiala. tekniska od1 ekunomi-;

ka krav. I allmiinhet skall alla förändringar ske under i:n kort tidsperiod 

under vilken en ny sammanhållen hebyggclsemiljö vii.\cr fram med stark 

samhiillskontroll av tidsschemat. 

Vid stadsförnydse diiremot f;nns redan en stor del av dm avsedda 

framtida miljön. vilken många g~:nger har tillkommit under andra admini

'1rativa och tekniska förutsättningar och sedan kamke undergiitt förslit

ningar och planerade eller oavsc:dda föriindringar. Inom omr~tdena finn~ 

ocks<I en befolkning som bildc på verka I miljön od1 formats av dess förut

siittningar. Avsedda föriindringar kan miinga g<inger genomföras endast 

under li\ng tid ol:h planeringen mitste dt1 förutsätta en tidsmiissigt utdragen 

förnyelseprocess eller t. o. m. förntsiitta en kontinuerlig längsam foräml

ring som ett normaltillstilnd. Den befintliga bebyggelsen och redan gjorda 

investeringar behöver tillvaratas ~;om en resurs. I\ y rlanläggning. ombygg

nad Ol:h kompletteringar hör utgil ifriin hefintliga kvaliteter och resurser sii 
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att husen\ och omr{idcts goda egenskaper utnyttjas. Lagstiftningen m<iste 

kunna friimja en siidan ut veckling· öch möjliggöra all si~ii' hiinsyn kan tas 

till de lokala förutsiittningarna så att iinskvärda fiiriindringar i hefintliga 

mil,iiicr bn komma till st{md. 

Niir jai; nu gilr in pii de enskilda punkter i lagförslaget som far siirskild 

hetydelse för stad,fiirnyclsearhetct, vill jag börja med de olika planfor

merna och deras tilWmpning och Lfarcfter peka p[i niigra förslag som rör det 

materiella innehiillct i hehyggelseregleringen. Slutligen kommer jag att 

uppehillla rrng nilgot vid bestiimmelscrna om bygglov. rivningslov och 

marklov. 

:!0.1.1 P/illl.\T,\'/('/llt'/ 

Jag riiknar med att ii1·ersikl.l'p/a11e11 kommer att fo stor betydelse i stads

fornyelsesammanhang. Genom översiktsplanen kan kommunen ange vilka 

omritden som behöver förnyas och besluta om riktlinjer för förnyelsens 

omfattning. Riktlinjernas innehåll fftr di!. anpassas dkr hehovet i var:ic 

omriide allt ifriin en total karaktiirsförändring av bebyggelsen - t. ex. 

övergiing fr[m gles smi1husbebyggelse till ett nytt centrumomriide med 

llerhostadshus. butiker och serviceinriittningar av olika slag - till ett 

bevaramk med inslag av försiktig fiirliitning och komplettering med viss 

service. t. ex. ett daghem. En viktig uppgift i sammanhanget - framför allt 

niir det iir friiga om iindring av översiktsplanen för ett hegriinsat område -

är att klara ut tratikfr:lgor. inte minst vad giiller kollektiv trafik. tillgiing till 

friytor för lek och n:kreation och andra för omrtldet gemensamma funktio

ner. 

Översiktsplanen skall säledes mer eller mindre detaljerat ange de fysiska 

ramarna för stadsförnyelsen. Den kan och bör emellertid också utnyttjas 

som ett samordningsintrument i den kommunala verko;amhetsplaneringen. 

Beslut som har fattats i form av t. ex. host<idsförsörjningsprogram. heva

randeprogram för viirdefull bebyggelse och program för harntillsyn. äldre

omsorg och annan SLH.:ial omv{irdnad liksom för kultur- och fritidssektorn 

bör - i den mån de har anknytning till markanvändningsfrägor - samman

viigas i iivcrsiktsplanen. En samordning med kommunens ekonomiska 

planering är givetvis nödviindig. Översiktsplanen kommer härigenom att 

behandla inte bara var och hur stadsförnyelsen bör ske utan även när. Med 

andra ord blir översiktsplanen ett underlag för fördelning av resurser av 

olika slag i b{1de tid och rum. 

lk1uUplu11e11 motsvarar i allt viisentligt dagens stadsplan och hyggnads

plan och kommer siiledes att fri samma styri'unktion för stadsförnyclsen 

som dess:1. Pa några punkter sker dock förändringar som for betydelse i 

stadsförnyclsesammanhang. Först vill jag dii niimna att PBL:s detaljplan 

förutsiitter en tydligare reglering och redovisning av allmiinna platsers 

funktion 11ch utformning (5 kap. 7 * första stycket o). Den yttre miljön i 

staden är viiscntlig hiide med avseende p[1 hälsa och säkerhet och niir det 

lO PBL:s till
hi111p11i11g 111) s1ads
.fi'im.1·d1·e- oc/i 
hl'1·ara11dl:fi'1/g11r 
20. I - 20. I. I 



Prop. 1985/86: I 434 

gäller att skapa trivsel och hemkiinsla i ett område. Hiir vill jag erinra om 

att regeringen har uppdragit åt planverket att hedriva ut vecklings- och 

informationsverksamhet rörande den yttre miljöns utformning med en 

redovisning den I sepkmber 1985. Till den yttre miljön hör även kvarters

marken, vari kommer alt ingå ll~rtalet av dagens spccialomräden. Också 

här kommer PBL:s detaljplancin•;titut att innehålla vidgade styrmöjligheter 

i syfte att skapa och befästa tryg;~a. funktionella och trivsamma miljöer. 

När det gäller byggnaderna kommer man liksom hittills att kunna reglera 

dcras användning. storlek, placering och yttre gestaltning. Som jag närma

re kommer att redovisa i specialmotiveringen (5 kap. 7 * första stycket ~ 

och 3) anser jag att regleringen av användningen i vissa fall skall kunna g[1 

något längre än i dag. bl. a. vad avser andelen lägenheter av olika slag m:h 

storlek i bostadshus. Även möjlighell:rna att reglera verksamheter inom 

ramen för vad som i dagens planer brukar benämnas handelsändamål ökar 

något. Därigenom kommer kommunerna att i vis~ utsträckning kunna 

påverka även det kommersiella serviceutbudet. Till nyheterna niir det 

gäller byggnadsregleringen hör :iven en möjlighet att utfärda skyddsbe

stämmelser för särskilt värdefulla hyggnader (5 kap. 7 * första stycket 4). 

Jag återkommer till detta när jag behandlar bevarandefrågor (avsnitt 20.2). 

Även om de förbättringar av detaljplaneinstitutet som jag nu har berört 

iir betydelsefulla. bedömer jag dock att de ändringar som giiller plange

nomförandet iir ännu viktigare . .Jag syftar då bl. a. på förslagen all varje 

detaljplan skall ha en viss genomförandetid (5 kap. 5 * ), att planen skall 

åtföljas av en siirskild genomförandebeskrivning (5 kap. 10~) och att 

principerna för fastighetsbildning och för inrättande av gemensamhetsan

läggningar skall kunna anges i planbestämrndser och preciseras i en fas

tighetsplan (5 kap. 7 * första stycket 12 och 6 kap. J-16 *~ ). 
Vidare hör här nämnas förslaget att kommunen efter genomförandeti

dens slut fttr rätt att lösa mark som inte har bebyggts i huvudsaklig 

övercnsstämmelse med planen (6 kap. 24 * ). Samtliga dessa bestämmelser 

liksom m;mga av de hestämmelser som nu gäller och som avses få sin 

motsvarighet i PBL syftar till att antagna detaljplaner verkligen blir genom

förda i praktiken. När så inte skff uppstår ofta problem av olika slag. Det 

kan t. ex. resultera i att otrivsamma miljöer upppkommer och att gjorda 

investeringar inte hlir utnyttjade fullt ut eller rent av inte alls. 

Jag vill i detta sammanhang 01;kså framhälla de nyheter som ligger det 

förslag till lag om exploateringssamverkan som jag avser att lägga fram 

senare denna dag. Det förslaget innebar nya möjligheter för fastighctsiigare 

att i samverkan genomföra kommunala planintentioner i enskild regi. För

slaget innehåller oeksa ett regelsystem som möjliggör en värdcutjämning 

mellan de fastigheter som deltar i exploateringssamverkan. Hiirigenom blir 

det möjligt att välja planläggning~:alternativ som inte behöver styras av den 

rådande fastighetsindelningen. Dessa möjligheter torde innebära förbiitt

rade möjligheter att genomföra hl. a. stadsförnyelseåtgiirdcr. 
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I samband med att jag prL'sL'nlL'rar fiirslaget till lag om e.xploatcringssam

verkan komml'r _jag \1Cksii att redo\·is~.l ·n;\gra t'.\L'mpl'i Slirl{lantmiitcriver

kct har utarbetat och som visar hur .;-.xploateringssamvl'rkan kan tilliimpas 

l. ex. vid stadsfornyelse. 

DL'ialjplaner som inte h<tr genomförts har ofta dter n;igon tid framsl~1tt 

som l1tidsenliga pch diirför behövt iindras. I avvaktan pil en planiindring 

har 1rn111 cb ibland utfärdat nybyggnadsförbud för att förhindra ett plange

nomförandt:. Eftt:rsom nybyggnadsförbud som utfordats i avvaktan pil 

planiindring alltid iir tidsbegränsade och s[dedes endast temporfat siiller 

planen ur spel. h•1r de i praxis i princip inte ansetts invt:rka p~'i värdet av 

outnyttjade byggnadsriillcr. Som jag tidigare har pilpekat har kommunerna 

iakttagit stor försiktighet med att iindra eller upphäva dessa planer. iivcn 

sädan;1 som har tilivit for:lldrade. Detta har lett till bsta situationer diir 

utnyttjandet av en giillande plan förhindrats genom nybyggnadsförbud 

samtidigt som det inte har bedömts möjligt all utarbeta n[1gon ny plan. Ofta 

har det gällt centrala stad~omrfiden samt fritidsbebyggclseområden som 

ligger niira större tätorter och därför är utsatta för ett permanentnings

tryck. I Hingden iir sädana lästa situationer ohällbara bildc för samhället 

och för fastighetsägarna. Det är mot bakgrund hiirav som jag föreslär 

systemet med genomförandetider. som bl. a. innebiir all en detaljplan vars 

genomförandetid har giitt ut för ändras eller upphävas utan att rättigheter 

som har uppkommit genom planen behöver beaktas (5 kap. 11 § andra 

stycket). Detta nya system bör som jag tidigare har redogjort för genom en 

övcrgängsbestiimmelse giiras tillämpligt iivcn på nu gällande stads- och 

byggnadsplaner t 17 kap. 4 * ). Förutsättningarna för att genom planiindring

ar liigga grunden för en önskvärd stadsförnyelse förbättras härigenom 

enligt min bedömning betydligt. Äldre, inaktuella planer. som har tillkom

mit under en tid då stadsförnyelsen i stor utsträ<.:kning tänktes ske genom 

rivning och nyhyggnad. utgör nämligen i dag hinder för en varsam stadsför

nyelse diir befintliga miljövärden tas till vara. 

I PBL:s plansystem ingfir iiven den nya planformen 0111rrldcshl'stäm-

111d1er (5 kap. 16 och 17 ~~ ). S[idana hestiimmelscr skall kommunen kunna 

anta för att siikcrsliilla syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett 

nationellt intresse enligt NRL. Till skillnad mot detaljplanen iir områdes

bestämmclserna tiinkta all komma till anviindning främst i liigen där bin

dande bestiimmelser behiivs endast i ni'tgra ffi avseenden. Områdesbestiim

melser skall inte kunna giilla inom ett omr:ide med detaljplan. Det ligger i 

sakens natur att ett omriide där stadsf'örnyclse iir aktuell vanligen kriiver 

den mer fullstiindiga reglering som en detaljplan kan ge. Enligt vad jag har 

erfarit har emellertid den försöksverksamhct som planverket bedrivit i 

n[igra kommuner visat att omrildcsbestiimmelser i vissa fall temporärt kan 

fylla en uppgift som ersättning för en helt inaktuell äldre stadsplan for att 

sedan i sin tur crsiillas av detaljplaner efter hand som olika hyggnadspro

jekt blir aktuella. Ett siidant förfarande kan i vissa speciella fall var liimp-
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ligt men fönllsiitti:r Ji1 att Jet tinns en tillriickligt Jetaljcrad översiktsplan 

för omriidet i friiga som grund for omddesbestfönmelserna. 

Till bilden a,· plan ... ,·sternet hör iiven de förfarandebestiimrnelser s11m 

reglerar planliiggningspr11cessen Jag har tidigare redogjort för mina förslag 

i den delen och vill diirfor nu begriinsa mig till n~igra punkter som rör 

detaljplaneliiggningen och som jag anser vara av silrskild hetyddse i stads

förnyelsesammanhang. 

Först vill jag framhftlla betydelsen av att PHL tillförsäkrar hyresgiister 

och boende ett inflytande p[i planliiggningen. Det iir ju i första hand deras 

dagliga miljö som planerna syft<u- till att mer eller mindre förändra. Dagens 

praxis att inte alls tillerkiinna de: boende nägon riitt all föra talan i ddalj

planeärenden - och inte heller i ärenden om dispenser och hyggnadslov -

uppfattas diirför som mycket otillfredsställande. 

Avskaffandet av den statliga fostsliilklseprövningen iir betydelsefull av 

tvft skiil. Dels hör det bidra till •:n snabbare planprocess. vilket iir värde

fullt för alla parter. dels innebiir det en markering av att huvuvdansvaret 

för att förverkliga stadsförnyels·~n och all lösa de problem som kan upp

komma i samband därmed vilar på kommunerna i samverkan med dem 

som är direkt berörda. 

Mi1jligheterna att tillämpa ett ~-. k. enkelt planförfarande. sä att planHigg

ningen kan ske snabbt och pt1 ett siitt som iir anpassat till behovet i det 

enskilda falkt. torde ibland kunna komma till användning i stadsförnyelse

sammanhang. Med tanke på att en regclriitt planiindring skapar större 

klarhet för framtiden än en dispens anser jag att detta förfarande är att 

föredra. sii snart det inte iir fråga om helt obetydliga avvikelser fr;\n 

giillandc plan. 

:!Il. 1.2 Det matl'ric/la innehållet i hchygge/.1·eret;f Pringen 

När det gäller hell nya hus skiljer sig kraven i PBL inte på niigot 

avgörande sätt från motsvarande hestiimmelser i byggnadsstadgan. En 

nyhet är dock att siirskilda bcstiimmclser införs rörande undermarksbyg

gandet. bl. a. i syfte att minska risken för skadlig inverkan på omgivningen 

13 kap. 2 *J. Det hör också nämnas att föreskrifterna om en byggnads yttre 

utseende och placering inom tomten har fått en utformning som medför att 

anpassning till omgivningen båd·~ kan och skall göras med hänsyn till vad 

omgivningen kräver i varje särskilt fall (3 kap. I * J. 
l fdga om ändringar av befintliga byggnader föreslår jag däremot en 

uppläggning i PBL som avviker från dagens ordning. Som en grundregel 

hör gälla att alla ändringar skall utföras på ett varsamt sätt så att byggna

dens särdrag heaktas och dess byggnadstekniska. historiska. kulturhisto

riska. miljömässiga och kon~tnärliga viirden tas till vara. Utöver denna 

grundregel hör gälla särskilda bestämmelser för tillbyggnader, ombygg

nader ~csp. andra ändringar. Kortfattat innebär dessa bestämmelser föl

jande. 
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Vid tillhyggnadc:r avsc:s -;amma krav g;illa för den tillkommande delen 

,om för ett helt nytt hu-;. Vissa följdki·;iv kan även rikt~is n1cii den befintliga 

byggnaden. 

Vid ombyggnad - varmed menas hygglnvspliktiga iitgiirder som avs.:

Yllrt forfanger hrubtiden för hyg.gnaden samt inrelinings~1tgärder sllm syf

tar till en viisentligt ändrad anviindning av byggnaden - skall den del av 

byggnaden som byggs om. tillföras de egenskaper som föreskrivs för nya 

hyggnad1:r i sildan omfattning 01:h pil sädant siitt som följer av siirskilda 

ombyggnadsföreskrirter. som skall medcklas med sti"ILI av PBL. Även vid 

ombyggnad av en dd av en byggnad kan vissa följd krav mot andra delar av 

byggnaden bli aktuella. 

~är det giiller annan iindring än tillbyggnad eller omhyggnad skall he

stiimmclserna för nya hus tilliimpas i skälig omfattning. Krav skall endast 

stiillas på utfön111det <tV det som tillfrirs byggnaden genom iindringen och 

pi'i funktionen av konstruktioner m. m. som p;\verkas av iindringen. Nfigra 

foljdkrav på byggnaden i övrigt skall således inte kunna ställas i dessa fall. 

En annan nyhet är att kommunen i områdesbestiimmclser eller detalj

plan kan ställa lägre krav än vad som följer av vad jag nyss har sagt, under 

förutsiillning att bebyggelsen inom det avsedda omri\det får långsiktigt 

godtagbara c:genskapcr. 

Som jag redan har niimnt anser jag att den yttre miljöns utformning är 

v;isentlig i stadsbyggandet. Här kommer PBL att i några betydelsefulla 

hiinseendcn avvika friln vad som nu gäller. Bl. a. innehäller lagförslaget ett 

krav att tomter skall vara tillgängliga för och kunna nyttjas av personer 

med nedsatt rörelse- eller oricnteringsförmäga. om det inte är ohefogat 

med hänsyn till tcrrängförhällandena ()kap. 15 * första stycket 5l. Kravet 

pt1 handikappanpassning skall således inte bara avse hyggnader och vägen 

fram till dem utan iiven utemiljön i deras närhet. Aven handikappade 

människor har ju ett berättigat intresse av att kunna vistas utomhus. och 

det iir diirför viktigt att utomhusmiljön utformas med hänsyn till detta. 

Av siirskild betydelse i stadsförnyelsesammanhang iir också de ändring

ar som jag föreslår i fråga om skyldigheten att anordna utrymmen för 

parkering (3 kap. I .'i ~ första stycket 6l. Till skillnad från nu skall en 

fastighetsägare vara skyldig att i skälig utsträckning tilllgodose det parke

ringsbehov som härrör från hans tomt även om det inte kan ske på den 

egna tomten. Vidare skall. om en tomt inte är tillräckligt stor för att kunna 

rymma både parkering ol'.h erford1:rliga friytor för lek och utevistelse. 

kravet på friytor prioriteras <3 kap. 15 * tredje stycket). Det torde hli 

ganska vanligt att parkeringsbchovet miiste tillgodoses utanför den egna 

tomten. och inte sällan kan det bli aktuellt att inrätta en gemensamhetsan

bggning för detta ändamål. Jag förutsätter att frågor om ordnande av såväl 

friytor som parkering i sådana fall regdmiissigt hehandlas i detaljplanen 

och vid hehov iiven i en fastighetsplan. 

Byggnadsnämnden får enligt förslaget möjlighet att kräva inte bara att 
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bdinllig viixtlighet SLlm iir störande for omgivningen tas bort utan ocks;i att 

plantering skall utföras och att befintlig viixtlighet skall bevaras 0 kap. 17 

~l. Bilda typerna av krav skall kunna avse siivill bebyggda som obebyggda 

tomter. 

BesUimmcherna för tomter skall i tillampliga delar och i skiilig omfatt

ning giilla iiven för allmänna pla1ser och för områden för andra anliiggning

ar iin byggnader. t. ex. idrottsanläggningar. smi:tbiitshamnar och upplags

platscr 0 kap. 18 ~). 

Bestämmelserna Lim utformningen av allmänna platser har givetvis ett 

direkt samband med de föreskrifter om redovisningen hiirav i detaljplaner 

som jag nyss berörde. Likaså finns ett samband med bcstiimmelsana om 

fastighetsiigarnas skyldigheter att betala kommunens kostnader för anliig

gandc och förbiittring av gator och andra allmänna platser. s. k. gatukost

nader (6 kap. 31- 38 *~I. 

Som jag tidigare föreslagit (aV'.mitt 10.6.2.) bör Liol.:k vissa ändringar göras 

i förhtdlande till de nu gällande gatukostnadsbestiirnmelserna. Ändringarna 

syftar dels till att stärka fastighetsägarnas ställning bl. a. genom att samriid 

med dem skall ske dii förslag till uttag av gatukostnader uppriittas. And

ringarna syftar ockst1 till att friimja en smidigare handliiggning i kommunen 

genom att rätten att besluta om uttag av ersiittning för gatukostnader -.kall 

kunna delegeras från kommunfullmäktige till niigon liimplig kommunal 

nämnd. Jag vill ocks~t erinra om att det på förslag i budgetpropositionen 

!prop. 1984/85: 100. bil.13 s.46. Bol! 13. rskr230) införs möjligheter till 

statlig finansiering av vissa gatukostnader. 

:!0.1.3 HYgg/m·. ril"ningslm· och 111ark/01· 

Vad bctriiffar skyldigheten att söka lov kommer PHL:s föreskrifter att 

rätt viil motsvara dagens situation sävitt rör stadsförnyelsefrägor. I viss 

likad utstriickning kommer d'bc k lov att kriivas för förändringar av den 

yttre miljön. t. ex. anordnande av parkeringsplatser annat än pä tomter för 

t:n- eller tviU1ostadshus <8 kap.:'.~ 8). 

Oiiremot kommer vissa mycket betydelsefulla förändringar att intri1ffa i 

frilga om förutsättningarna för lov. Föriindringarna hänger samman med 

ett av huvudsyftena med PBL-rd'ormen. niimligcn och att ;tstadkomma en 

större frihet och bättre inflytande för enskilda miinniskor och en tydligare 

gränsdragning iin i dag mellan samhiillets och fastighetsägarnas befogen

heter. 

Dagens system inrymmer en hel rad olika typer av nybyggnadsförhud 

frän vilka emellertid dispens i de llesta fall kan beviljas. om särskilda skäl 

föreligger i det enskilda ärendet. Den enskilde har dock ingen riitt att få 

dispens. Till nybyggnad räknas inte bara uppförande av nya hus utan även 

vissa ändringar. ibland även tämligen obetydliga sil.dana. av befintliga 

byggnader enligt en ganska svåröverskådlig reglering i 75 § byggnadsstad

gan. Syftet med nybyggnadsbegreppet och förbuden mot nybyggnad i olika 
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situationer är främst att förhindra investeringar som är eller kan visa sig 

vara olämpliga från samhiillets .;·yhpunkt och som kan 1da;; till förhöjda 

inlösenkostnader. Jag anser att ett system som inrymmer sil många osäker

hetsfaktorer inte kan accepteras. 

En strävan vid utformningen av PBL har varit att minska antalet beslut 

av dispenskaraktär. dvs. att ett lov skall förutsätta att undantag medges 

från ett förbud efter en skönsmiissig prövning. Helt kan man dock inte 

avvara möjligheterna att göra mindre avvikelser från planbestämmelser i 

enskilda fall - det skulle kräva en orimligt stelbent och detaljrik lagstift

ning. Av intresse i stadsförnyelsesammanhang iir främst följande. 

Möjligheterna att belägga ett område med nybyggnadsförbud i avvaktan 

på en ny dt:taljplan eller en planändring avskaffas. Fastighetsägaren kan 

således inte hindras att bygga i överensstämmelse med en detaljplan. Så 

länge genomförandetiden löper kan planen inte heller ändras utan ägarens 

medgivande eller utan att nya förhållanden av stor allmän vikt inträtt. Om 

planändring sker under genomförandetiden, har fastighetsägaren rätt till 

ersättning för den skada som ev. drabbar honom. (5 kap. 11 ~första stycket 

och 14 kap. 5 * ). Den enskilde får således ett mycket starkt skydd under 

genomförandetiden. Efter genomförandetiden gäller visserligen helt andra 

föruts;iuningar i fråga om planändring (5 kap. 11 *andra stycket), men så 

liinge planen gäller finns också rätten att få bygga enligt planen kvar. Den 

enda motsvarigheten till ett byggnadsförbud som kommer att finnas är att 

byggnadsnämnden kan besluta om anstånd med behandlingen av en ansö

kan om lov i högst två år (8 kap. 23 § ). Längre än så skall den enskilde inte 

behöva sväva i ovisshet om de planmässiga förutsättningarna för en öns

kad åtgärd. 

Inte siillan aktualiseras ändringar på en byggnad som i nägot hänseende 

strider mot gällande detaljplan. Ätgiirdcns tillittlighct beror då i dag på om 

den hiinförs till nybyggnad eller ej. Nybyggnad får ju inte ske i strid mot 

planen, om inte dispens beviljas. I PBL anges en krets av åtgärder med 

byggnader som ffir utföras även om byggnaderna strider mot en plan. 

förutsatt att åtgiirden som sådan står i överenstämmelse med planbestäm

melserna 18 kap. 11 § tredje stycket). Kretsen är vidare än de åtgärder som 

i dag inte hänförs till nybyggnad. Den enskilde får härigenom större befo

genheter att utnyttja sin fastighet pä ett från hans synpunkt ändamålsenligt 

sätt. Härigenom bör risken för förslumning kunna minska betydligt. Vär

det av att hebyggelsen hälls i stånd i ökad omfattning anser jag vara så stort 

att det klart överväger riskerna för högre inlösenkostnadcr i vissa fall. 

I de fall en tilltänkt åtgärd i sig är planstridig. måste planändring ske för 

att åtgiirden skall kunna genomföras. Många gånger kan härvid ett enkelt 

planförfarande tillämpas ( 5 kap. 28 ~). Ibland är det dock fråga om så 

begränsade avsteg att iiven ett sådant förfarande framstftr som onödigt. 

Fiir sådana situationer där en mindre avvikelse inte motverkar planens 

syfte blir det enligt PBL möjligt att ge lov utan hinder av att iitgärden är 
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planstridig (~ kap. 11 ~ femte styåct). lliir blir Jet dock alltjämt cn 

bedömning fnin fall till fall av vad som iir liimpligt. 

En nyhet i PUL är att bygg1rn.Jsnämnden föreslils fii miijlighet att ge lov 

flir tillfälliga ätgiirder i de fall forutsiittningar för lov annars saknas (l') kap. 

14 ~ l. Möjligheten avser inte - som enligt 56 ~ 2 mom. byggnadsst<1dgan -

bara uppförandet av tillfölliga hyggnader utan iiven iindrad anviindning av 

hyggnader ellcr delar av hyggnader eller ianspråktagande av mark för 

n{igot annat ändamiil iin byggandc. Tiden för den tillfälliga anviinuningen 

fön:.slits kunna bli ända upp till tio iir med möjligheter till fiirliin1ming till 

sammanlagt högst tjugo är. Bestämmelserna kan i stadsförnyelsesamman

hang komma till anviinuning på olika sätt. En ny verksamhet. t. ex. ctt 

daghem. kan behöva inrymmas tillfälligt i ett hostadshus i avvaktan pi\ att 

permanenta lokaler kan hygga;;. Ett garage som för dagen ink iir fullt 

utnyttjat kan delvis anviindas scrn lager. varvid en omprövning av hehovet 

av garageplatser kan ske senare. En tomt diir hyggnaden har rivit<., kan 

utnyttjas for parkering om den inte genast skall hehyggas igen. 

20.2 Bernrande 

20.2. I A.ll111ii11t 

Jag övergfir nu till att översiktligt sammanfatta inriktningen och utform

ningen av PBL:s regelsystem för att bevara kulturvärdena i Jen fysiska 

miljön. Först vill jag förtydliga vad jag avser med oruet kulturviinkn. I 

skilda sammanhang har man sökt ett samlande begrepp för de vetenskapli

ga och upplevelsemiis~iga viirden i behyggelscn ~om huvudsakligen har _..;in 
grund i historiska, kulturhistori.,ka. miljömiissiga och konstniirliga viirde

ringar. Jag vill exempelvis erinra om saneringsutredningens definition av 

begreppct kulturhistoriskt v~irdt: som "'de viinlen. uppfatthara för ett sam

hiilles medborgare. som kan 1illmätas en byggnad utöver dess nytto

viirde". Samma synsätt som läg. till grund för saneringsutredningens 1m:d

vetet vida definition av kulturhi:;toriskt viirde har varit vägledande för mig 

d{i jag talar om kulturviirden i h1~byggeben och kulturlandskapet. 

Det är givet att motiven för bevarande förändras och att synen p{1 vad 

som är mer eller mindre värddullt inte förblir densamma. De senaste 

decenniernas utveckling har ocbå inneburit betydande i:tsiktsförskjutning

ar i dessa avseenden. Den har exempelvis fört med sig en ny betoning av 

de sociala skälen för att bevara en historisk kontinuitet i miljön och att 

förena förnyelsen med en varsam förvaltning av kvaliteterna i den befint

liga bebyggelsen. Den har ocksii fört med sig en mycket starkare hetoning 

av det lokala perspektivet på bebyggelsens och kulturlandskapets viirden. 

Samtidigt har tyngdpunkten i planeringen for hevarande ytterligare för

skjutits från enstaka, särskilt värdefulla kulturminnen till samlade kultur

miljöer. I den här utvecklingen har både målet att bevara och formerna för 

bevarande mer och mer integrerats i kommunernas fysiska planering. 
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Det iir mot denna h<tkgrund som man skall se de inslag i PBL som syftar 

till att starka de grundliiggande._ kraven pf1 hevarande av-.kulturmiljön i 

rlanerings- och hyggnadsverksamheten och att diirvid ge kommunerna ett 

ökat ansvar m:h hiittre instrument för att hi1vda des~a krav. 

Innan jag sammanfattar regelsystemct för bevarande i PBL. skall jag i 

korthet erinra om vissa grunddrag i den nuvarande lagstiftningen till skydd 

fiir kulturviirdena i den fy..,iska miljön. 

:!O.:! .:! N111·arwlllc /af.?stifining till skydd fi'ir k11/t11n·iirdc11 i drn .f.\·siska 

mi(iiin 

I dagens hyggnadslagstiftning ges de grundliiggandc reglerna för att ta 

tillvara hebyggebens kulturviirdt:n i 9 och 38 ~* hyggnad~stadgan. 

Enligt 9 * giiller för all planliiggning att bebyggelse med si\rskilt viirde 

fdtn historisk eller kulturhistorisk synpunkt eller från skönhetssynpunkt 

sf1vitt möjligt skall hevaras. 

Enligt 38 * första stycket giiller allmiint att en byggnad skall ges sådan 

utformning och färg. som stads- eller landskapshilden fordrar och som är 

lämplig b:1dc för byggnaden som siidan och för en god helhetsverkan. 

Genom en lagiindring som triidde i kraft den I juli 1980 (prop. 1979/80: 149. 

SFS 1980: 337) har till första stycket lagts den bestämmelsen att inom ett 

område som utgör en värdefull miljö siirskild hiinsyn dessutom skall tas till 

omriidets egenart. Enligt 38 * andra stycket far en byggnad som är av 

större värde fri'tn historisk. kulturhistorisk eller konstniirlig synpunkt inte 

förvanskas vare sig genom arbeten pil själva byggnaden eller genom bebyg

gelse i grannskapet. 

Olika styrmedel har i p~axis utvecklats för att säkersWlla hevaran

deintressena i den fysiska planeringen. I kommunöversikter och omdldes

planer har områden med viirdefull miljö avgränsats och riktlinjer getts för 

hur den yttre miljön i området bör behandlas. Genoin särskilda hcslut. som 

i princip kan jämställ;1s med översiktsplanernas riktlinjer. har också sa

dana omd1den utpekats diir särskild hänsyn skall tas enligt 38 9 första 

stycket byggnadsstadgan. 

Genom stads- och byggnadsplancr kan riktlinjer för bevarande och an

passning rrcciseras och ges självständig rätts verkan i form av planhestäm

melser. 

Inom ett stadsplanelagt omrädc eller ett omri1de där det råder nybygg

nadsfi.irbud i avvaktan på stadsplan kan kommunen med sti.id av 35 a * 
byggnadslagen utfärda ett tidsbegränsat förhud att riva kulturhistoriskt 

eller miljömiissigt viirdefull bebyggelse. Ett bcstiiende rivningsförbud kan 

däremot inte utfärdas med stöd av dagens byggnadslagstiftning. 

Uinsstyrelsen kan med stöd av 86 9 byggnadslagen förordna att nyhygg

nad inte far utföras utan länsstyrelsens tillstånd inom sådana områden 

utanför detaljplan som särskilt bör skyddas på grund av sina kulturvärden. 

Uinsstyrelsen kan ocksii med stöd av naturvilrdslagen förordna om 
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skydd av kulturvärden i landskap som miinniskan präglat genom odling. 

hävd och bebyggelse. I det här sammanhanget vill jag också erinra om att 

regkrna om hänsyn till naturvårdens intressen i skogsvårdslagen och lagen 

om skötsel av jordbruksmark syftar till att iiven kulturvärdena i landskapet 

skall tas till vara. 

Kulturminncsvårckns s. k. speciallagstiftning slutligen omfattar i första 

hand lagen om fornminnen. lagen om byggnadsminncn och bestämmelser

na om byggnadsminnesmärken i kungörelsen ( 1920: 744) med föreskrifter 

rörande det offentliga byggnadwäsendet. Speciallagstiftningen syftar till 

att skydda kulturhistoriskt värdefulla enskildheter eller monument m:h iir 

således inte avsedd för skydd av viirdefulla omdden eller miljöer. Av 

samma karaktiir är lagstiftningen om statens tillsyn över kyrkobyggnader 

och begravningsplatser. som till ett huvuvdsyftc har att tillvarata kul!ur

minnesvårdens intressen. 

20.2 .3 PBL:s regclsystem j("ir hevarwrde 

Generella regler om hänsyn till kulturvärdena i den fysiska miljön ges 

både i PBL och NRL. Först vill jag sammanfatta de gmndliiggandc kra1· 

på v11rrnmhe1 och hiinsy11 som ges i 3 kap. PBL. 

För uppförande av nya byggnader gäller den grundregeln att de skall 

placeras och utformas på ett siitt som är lämpligt med hiinsyn till stads

cller landskapshilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggna

den skall också ha en yttre form och färg som är lämplig for byggnaden och 

dess omgivning (3 kap. I *). Motsvarande krav på anpassning till omgiv

ningens karakt~ir och kvalitet gäller for iindring och underhåll av byggnader 

n kap. ]()och n **). 
Med PI3L införs ocksfi ett grundläggande krav pil varsamhet vid alla 

iindringar av en byggnad 13 kap. 10 ~).Som jag har betonat förut (avsnitt 

11.2.1.) giiller detta varsamhetskrav byggnader i allmänhet och sil.lcdl!s inte 

bara byggnader med särskilda kulturv~-irden. Ocksfl bl!träffande underhiill 

av byggnader införs en generell bestämmelse om hiinsyn till byggnaders 

kulturvärden (3 kap. 13 * l. 
Ett visst områdes kulturvärden hcstär och bestäms inte enbart av bebyg

gelsen utan även av exempelvis gator och torg. trädgårdar. inhägnader etc. 

Generella krav på hänsyn till dessa viirden införs därför också i fråga om 

andra anUiggningar ~in byggnader 0 kap. 14 ~ l. tomter som tas i anspr[tk för 

bebyggelse (3 kap. 15 *). allmänna platser samt om räden för andra anliigg

ningar än byggnader n kap. 18 *). 
Med stöd av dessa grundliiggande regler om varsamhet och hansyn bör, 

som jag tidigare framhållit (avsnitt 11 ). sådana krav kunna stiillas vid 

nybyggnad. ändring och undcrhilll att ett områdes särskilda kvaliteter kan 

tas till vara. Av det skiikt har jag ansett att någon ytterligare bestämmelse 

som motsvarar 38 * första stycket hyggnadsstadgan om siirskild hiinsyn i 

värdefulla miljöer inte erfordras i PBL. 
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Av samma grundliiggamk karaktär som de allm:inna n:glerna om var

samhet och hiinsyn iir fi:irhudel)ill förvanska byggnader som iir särskilt 

viirdefulla från hi>.torisk. kulturhistorisk. miljömiissig clkr konstnärlig syn

punkt eller som ing~ir i en samlad behyggelse av denna karaktiir 13 kap. 12 

~). I forhallande till 38 * andra stycket byggnadsstadgan innebiir PBL 

s~ilcde~ den ändringen. all del generella f"i.lrvanskningsförbudet utstriicks 

till att giilla ockS:i byggnader som ingår i mnråden som iir särskilt viinlc

full<t. 

Betrfölande de utgiingspunktcr som skall gml<t för tilliimpningen av 

bestiimmelsen om siirskilt viirdefulla byggnader hiinvisar jag till vad jag 

tidigare har anfört 1avsni11 11.2.2! och till specialmotiveringen U kap. 12 *). 
Del till lagrt1de1 remillerade förslaget till N RL inneh~iller i likhet med 

PBL grumlliiggande hestiimmelser till skydd för kulturviirdena i den fysis

ka miljön 12 kap. 6 ~ NRU. Dessa bestämmelser skall tilliimpas bl. a. vid 

planliiggning m:h prövning av ansökningar om bygglov och forhanJs

besked enligt PBL (2 kap. 2 * PBL). NRL:s bestämmelser innebär att 

omräden som har betydelse från allmän synpunkt på grund av sin natur

skönhet. vetenskapliga eller kulturella värden eller med hänsyn till frilufts

livet sii lilngt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan patagligt 

skada natur- eller kulturmiljön t2 kap. 6 * första stycket). för omriiden 

som ;ir av riksintresse för naturv[1rdcn. kulturminnesvården och friluftsli

vet gäller all de skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt _skada dessa 

viir<len I 2 kap. 6 ~ andra stycket). 

De generella be~Uimmclo;er om bevarande som jag nu har refererat skall 

kunna hiivdas av kommunen direkt i enskilda tillståndsiirenden. Hur högt 

anspråken pil bevarande skall kunna stiillas är beroende av hur värdefull en 

byggnad eller dess omgivning är ur allmiin synpunkt. De grundläggande 

kraven på varsamhet och hänsyn i 3 kap PHL är i skälig utsträckning också 

tilliimpliga på åtgärder som inte kriiver lov. Den enskilde har i sådana fall 

själv ansvaret att handla i lagens anda. 

Med dessa utgiingspunkter är det naturligtvis viktigt att kommunerna i 

förhand kan ge besked om vilka värden det är som man vill slå vakt om och 

hur de generella best~immelserna kommer att tillämpas inom olika bebyg

gelseomdden. För att belysa den frågan vill jag sammanfalla min syn på 

planeringen för bevarande, med särskild tonvikt på kunskapwpphy)?gna

dcn och k1111skap.1fiim1cdli11gen. 

Inom ramen för den fysiska riksplaneringen har det utförts ett omfat

tande arbete med att kartHigga och redovisa objekt och miljöer av kultur

historiskt intresse. Detta har sedan följts upp vid arbetet med kommun

översikterna. M<lnga kommuner har också för olika områden utarbetat 

siirskilda kulturminncsvårds- eller bevarandeprogram. Dessa program, 

som friirnst är avsedda all ligga till grund för kommande planering och 

utgöra information till fastighetsägarna. har haft stor betydelse vid tilhimp

ningen av 38 ~ första stycket byggnadsstadgan. Det finns alltså i kommu-
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nerna i allmiinhet ett hra underlag för all göra kulturhistoriska avvägningar 

i planeringen. Skillnaderna mellan oli!.;a kommuner torde dock vara stora. 

Det återstfir ocks:l arbete med att inventera och sammanställa de kunska

per Sl}m finns. En samlad redovi:ming av kulturhistoriska intressen och hur 

de skall hehandlas kan lämnas exempelvis i ett kulturminnesvftrdsprogram 

som inte hara underliiltar kommunens planläggning utan ocks{1. om det 

hanteras offentligt. ger fastighe,:sägare och övriga medhorgare möjlighet 

till inflytande pi1 ett tidigt stadium. Hiirigcnom ger man ocks[i miijligheter 

till en offentlig debatt om programmen. Eftersom det rör sig om en sektors

utredning - ett heslutsunderlag bland många andra och utan riittsverkan -

hör dock hanteringen inte lagregleras. 

I kunskapsupphyggnaden och rrogramarbetet har Hinsstyrelserna i egen

skap av regionala myndigheter for kulturminnesviirden stor betydelse när 

det gäller all tillhandahålla kommunerna underlag för planeringen. Jag vill 

1.lcksti siirskilt peka p{1 länsmuset:rnas roll som hasinstitutioncr för kultur

historisk dokumentation och information och som serviceorgan ftt den 

statliga och den kommunala kulturminncsvården. Linsmusecrna bör säle

des ses som viktiga expertorgan för kommuner som inte har tillgftng till 

egen kulturhistorisk sakkunskap. 

Det iir viisentligt att sädant översiktligt planeringsarbete som jag nu har 

redogjort för utförs iiven i framtiden. Det kan komma till uttryck t. ex. 

genom att kommunerna i översiktsplanens riktlinjer klargör p~i vilket siitt 

de avser att tillämpa de grundläggande reglerna om varsamhet och hänsyn i 

olika omraden. Jag tänker då inte bara på omrilden med en samlad bebyg

gelse som kan betecknas som särskilt värdefull n kap. 12 ~). Oeksil när det 

gäller hebyggclscområden av mera alldaglig karaktär är det viktigt att 

skapa förstiielsc och intresse för bebyggelsens egenart och värden. 

En viisentlig del av bevarandeplaneringen är information till fastighets

ägare och brukare med niirmare beskrivningar av omrfadets kvaliteter och 

med råd om hur dessa kvaliteter kan tas till vara vid hyggnads(1tgärdcr av 

olika slag. Jag tillmäter en bred information från kommunernas sida och 

positivt vägledande riktlinjer stor betydelse när det gäller att förverkliga 

m[1let att ta till vara det kulturarv som den byggda miljön utgör. 

I det här sammanhanget vill jag också erinra om att i PBL införs en 

föreskrift om att byggnadsnämnden särskilt skall verka för en god bygg

nadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö ( 11 kap. I ~ första 

stycket Il.Den uppgiften innefattar naturligtvis ett ansvar för den kun

skapsuppbyggnad och kunskapsförmedling som jag här har talat om. 

I stor utsträckning räknar jag med att kulturviirdena i den byggda miljön 

~kall kunna tryggas genom riktlinjer och information i förening med en 

tillstfmdsprövning som grundar sig på PBL:s grundläggande bestämmelser 

om bevarande. Jag återkommer i specialmotiveringen till hur bygglovs

prövningen kan utfalla i områden med riktlinjer om bevarande (8 kap. 1 Hl. 

För att långsiktigt siikerställa värdefulla kulturmiljöer finns det emeller-

20 I'!Jl.:1 1il/
lii111pni11g f)(J s1ad1-

Fimyt'ls1'- '""1 
he i ·ara ndt'.fi·tig< 1r 

2U.2.3 



Prop. 1985/86: 1 

ti<l ibland behov av att ornsiitta riktlinjerna i hestiimmeher 'om till-;U1mb

mynclight:tana (H;h enskilda haro.attJiilja. Jag övergiir- nu t,ill,att behandla de 

l•lika tyrer av hestiimmelser till 'kydd fiir kultun·iirdcna som kan medd~·

las mt>d stöd av PBL. 

För att siikerstiilla hevarandcintn:ssena kan kt1mmunen genom omri\des

bestiirnmelser eller hesti1mmdser i detaljplan 

- utvidga den tillståndsplikt som normalt giiller 

- niirmare reglera hebyggelscmiljöns utformning 

- meddl'ia skyddsbestiirnmeher för särskilt viirdefull bebyggelse !se 

3kap. I~*). 

Jag behandlar först utvidgningen av tilbt~rndsrlikten. 

Inom omr<iden som inte omfattas av dctal,iplan kriivs rnligt PBL normalt 

inte bygglov för att färga om byggnader. byta fasadbeklädnad eller taktiick

ningsmaterial eller utföra andringar som avseviirt pilverkar en byggnads 

yttre. Inom s;'tdana områden krävs normalt inte heller rivningslov. 

För att kommunen inom omdden av detta slag skall få möjlighet att 

kontrollera att kulturviirdcna inte iivcntyras genl•m yttre iimlringar och 

rivningar kan tillstfindsplikt för sildana [1tgiirdcr införas genom omriides

bestiimmelser t 8 kap. 6 * första stycket I resp. 8 kap. X* andra stycket). 

Inom omr{1dcn med detaljplan kriivs hygglov för omforgning av en- eller 

tvf1bostadshus normalt endast om byggnadens karaktiir därvid ändras vä

sentligt. Föreskrifter att tillstandsplikten skall giilla alla omfärgningar kan 

meddelas i detaljplan (8 kap. 6 * första stycket 2 ). 

För byggnader eller samlad behyggclse med särskilt stort bevarande

viirde kan bygglovsplikten utökas att gälla iiven underhållsfögiirder genom 

si'tv;\\ områdesbcstämmelscr som detaljplan t8 kap. 6 ~första stycket 3). 

I omr{1desbestämmclser och detaljplan kan ocksä införas skyldighet att 

söka markilw för schaktning. fyllning och triidfällning (8 kap. 9 * ). 
Jag vill i det här sammanhanget understryka alt: kulturhistoriska och 

miljömässiga överväganden har varit tungt vägande motiv för förslaget att 

bygglovsplikt skall kunna införas för jordbrukets och andra liknande nä

ringars ekonomibyggnader. Det ligger lika mycket i den byggandes intresse 

som i samhällets att en prövning på dessa grunder i vissa områden kan ske i 

förväg i stället för att det sker i form av ett ingripande i efterhand. Inom 

områden där sådana hyggnader inte kan antas ha någon påtaglig påverkan 

pil bebyggelsemiljön eller landskapsbilden finns det naturligtvis ingen an

ledning för kommunerna att införa bygglovsplikt. 

För att siikerställa översiktsplanens bevarandesyften kan det i många 

fall vara naturligt att omsätta planens riktlinjer i ganska detaljerade hc

stiimmelser om byggnadernas placering. utformning och utförande. Ocksa 

n~ir det gäller andra betydelsefulla inslag i miljön som parker. gator, torg 

och andra allmiinna platser kan det ofta vara skäl att genom planbestäm

melser precisera bevarandeintressena. Jag återkommer i specialmotive

ringen (5 kap. 7 * första stycket 4) med vissa synpunkter på bevarandefrå-
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gornas h.:handling i detaljplan. Hiir vill jag avslutningsvis ta upp de 

skyddsbestiimmelwr ~.om kan föreskrivas för siirskilt viirdefull bebyggelse 

13 kap. I~ *) od1 rivningsrcgleringcn i PB L. 

A vsiktcn med reglerna om skyddshestiimmelser iir att kommunerna med 

stiid av l'BL sk.all kunna g.: samma skydd iit kulturviirdena i hebyggclsen 

som nu enharl kan :1s1 ad komma~; genom länsstyrelsens beslut med stiid av 

lagen om hyggnadsrninnen. Till ':killnad frän kulturminnesvårdens spelial

lagsliftning iir skydd~besttimrnclserna i PBL avsedda att tilliirnpas för 

skydd även av \ iirdefulla hehyggelseområden. 

Skydclsbestämmelserna avser således i likhet med byggnadsminnesla

g..:ns ~.kyddsfi.ircskrifter alt förhindra rivningar och olämpliga ändringar av 

hebyggehcn. Om skyddsbestämmelser har meddelats innebär det att riv

ningslov inte för Wmnas (8 kap. 17 * andra stylketl. Genom att meddela 

skyddsheshimmebcr kan kommunen således införa ett permanent förhud 

mot rivning av kulturhistoriskt eller miljömässigt viirdefull bebyggelse. 

Skyddshestiimrnclser kan ocksi1 innehf11la föreskrifter om att viirdefulla 

byggnader skall underhi\llas pii ett visst siitt. Bestämmelserna kan avse 

hiide en byggnads yttre och dess inre. 

Rivningslov sk.all också kunna vägras i enskilda tillståndsiirenden. d;1 

ansökningen giillcr kulturhistoriskt och miljömiissigt viirdcfull hehyggelse 

18 kap. I 6 ~· l. Jag vill erinra om att rivningsregleringen inte bara kan omfat

ta särskilt viirdcfull hebyggelse (se ~kap. 12 ~ l och hänvisar till vad jag 

tidigare !avsnitt 13.1.3) har anfört i denna sak. Till ersiittningsfrågorna i 

-;amband med att skyddsbestämmelser meddelas och rivningslov viigras 

~!terkommer jag i det följande. 

Som framgiltt redan av denna översikt föreligger inte något plankrav 

enligt PBL för att de grundläggande kraven på bevarande av behyggelsen 

skall kunna hävdas. Samtidigt vill jag framhi'tlla det lämpliga i att kom

munen änd{t i förviig tar ställning till bevarandefr~igorna och att detta 

kommer till uttryck i omrädeshestämmelser eller detaljplaner. I vissa fall 

torde det exempelvis vara änd;1mf1lscnligt att nuvarande förordnanden 

enligt 86 s byggnadslagen liksom beslut om siirskild miljöhänsyn enligt 38 ~ 

första stycket \:tyggnadsstadgan omvandlas till bestämmelser i detaljplan 

eller områdesbestämmelser. 

I min inledande översikt över dagens lagstiftning till skydd för kulturvär

dena i den fysiska miljön herördc jag även de möjligheter som naturv<irds

lagen ger att säkerställa kulturminnesvårdens bevarandeintressen. Avslut

ningsvis vill jag understryka at1 kulturminnesvårdens och naturvärdens 

intressen ofta sammanfaller i kulturlandskapet och att en samlad ~yn pii 

kultur- och naturvärdena i den fysiska miljön därför bör vara en utgångs

punkt för bevarandeplaneringen. Mitt kommande förslag att kommunerna 

skall ges vidgade möjligheter att anviinda de instrument för siikerstiillande 

som finns i naturvårdslagen bör kunna hidra till att denna samordning 

utvecklas ytterligare. 
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20.2 ..:/ A11.1T1irs- ol'h ku.1·11111d.1:fi'irdl'l11i11i:en 

Ansvaret för all bevara kultu,r,v~rdena i den fysiska miljön mäste tas 

både av dem som äger och brukar mark och byggnader och av staten och 

kommunerna. 

De grumföggande kraven i PBL på varsamhet och hänsyn till kulturviir

dena är av den arten att de alltid skall iakttas av en fastighetsiigarc. Dessa 

krav blir av naturliga skiil mer eller mindre långtgående beroende på hur 

viirdefull en byggnad etter en bebyggelsemiljö är. I vissa speciellt känsliga 

miljöer kan det exempelvis tiinkas att kompletteringsåtgiirder inte kan 

uppfylla kraven på hänsyn i 3 kap. och att iitgärderna därför måste vägras. 

Niigon rätt till ersättning föreligger inte niir varsamhets- och hiinsynskrav 

av det här staget hävdas vid planläggning och tillståndsprövning. Det 

innebär att PBL i princip ger samma möjligheter som dagens byggnadslag

stiftning att hiivda bevarandeintressena utan att ersättningsskyldighct upp

kommer. 

Titt skillnad frc'm dagens byggnadslagstiftning ger emellertid PHL som 

jag nyss niimnde möjlighet att meddela långtgående skyddsbestiimmelser 

med permanenta rivningsförbud för siirskilt värdefulla byggnader och mil

jöer. Dessa skyddsbestämmelscr skall i likhet med beslut att vägra riv

ningslov vara ersiittningsgilla. Jag har förut (avsnitt 18.2.2) närmare be

handlat friigor om ersiittning då rivningslov viigras för att bevara kulturhis

torisk eller miljömiissigt värdefull bebyggelse och då skyddsbestämmelser 

meddelas i en detaljplan eller omrädesbestämmelser. Mitt förslag i denna 

del gtir i korthet ut på. att kommunen blir ersättningskyldig gentemot 

fastighetsiigaren om skadan till följd av viigrad rivning etter skyddsbestäm

melser är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av 

fastigheten. Om synnerligt men uppkommer vid anviindningen av fatighe

ten iir kommunen skyldig att lösa den Vad gäller skyddsbestämmelserna 

förut">ätter jag att rlitt till ersättnill/,! eller inlösen viisentligen kommer att 

utliisas av bestiimmclserna om rivningsförbud. Ett eventuellt fördyrat 

underhi\ll till följd av ">kyddsbest~immclser torde således i normalfallet 

kompenseras av att fastighetens ekonomiska viirde ökar genom att dess 

kulturviirden bevaras. 

En av huvudtankarna i PRL. iir som jag tidigare framh{dlit. att kommu

nerna skall f<'t ett ökat ansvar för bevarandefragorna. Samtidigt garanterar 

PBL och NRL att staten får möjligheter att se till att kulturvärdena inte 

iiventyras när det gäller omrf1den och objekt som är av riksintresse enligt 

N RL. Det förutsätts diirvid att staten ansvarar för den kunskapsförsörj

ning ">llm erfordras för urvalet m:h bevarandet av objekt och områden som 

iir viirdcfulla i ett nationellt perspektiv. 

Vid sidan av regelsystemet för bevarande i PBL kommer naturligtvis 

~iven i fortsättningen kulturminnesvårdens speciallagstiftning att ha stor 

betydelse för att ta tillvara kulturminnesviirden'i intressen. I vissa fall kan 

det tiinkas uppkomma behov av att meddela skyddsbestämmclser enligt 
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1'131. för att bevara ett viirdefullt hebyggelseornri1de lbr nfigon eller n;igra 

byggnader redan iir skyddade som hyggnad~minnen eller byggnadsminne~

miirken. Jag har inte anscll del befogat att införa regler som hindrar all 

.skyddsbestämmelser enligt PB L omfattar hyggnader som samtidigt har 

skydd enligt speciallagstiftningt:n. Jag har diirvid utgall friin att samrads

fiirfarandet vid den kommunala planliiggningen medför all skyddshesliim

melserna samordnas pä ett tillfrcdsstiillande siitt friin bl. a. fastighctsiiga

rcns synpunkter. Skyddsbestiirnmclserna enligt PHL och spc(;iallagstift

ningen hör emellcrtiJ hållas isär si'1 att dt:t inte ri\Jer någon oklarhl!t i 

friigan om ett eventuellt ersällningsansvar ligger hos staten eller hos kom

munen. 

PBL ger staten möjlighet att utfärda planföreläggande om det behövs för 

att trygga kulturviirdcna i ett omräde som är av stor natinnell betydelse för 

kulturminnewi'irden ( 12 kap. fd). Om crsiittningsskyldighet uppkommer 

till följd av ett sädant förcliig;~ande. iir staten skyldig att kompensera 

kommunen flir dess kostnader for ersiittning eller inlösen t 14 kap. 8 s femte 

stycket l. Det hör ocks(1 noteras att staten iiven kan ge ekonomiskt stöd 

direkt till fastighetsägarna enligt bl. a. förordningen t 1981: 447) om statsbi

drag till kulturhistoriskt viirdcfull behyggelse och förordningen 

t 1983: 1201) om tilliiggslån for ombyggnad av bostadshus m. m. 

20 PBL:.1 1il/
/ii111p11i11g f'tl sT11d1-
FirnYl'is1·- och 
/11•\ ·11 /"{/ !1ll1:ti·/ig1 ,,. 
w.::.4 



Prop. 1985/86: I 449 

21 Samordning med annan lagstiftning 

2 LI !\urnrande ordning i hurnddrag 

Regkrna i hyggnadslagstiftningcn lllll 'amordning mellan tillstiindsgiv

ning enligt den lagstiftningen oeh tillstt111dsgivningen enligt speciallagar 

ittcrlinns i 5h ~ 1 mom. hyggnadsstadgan. I 56 * föreskrivs att hyggnads

niimnden vid priivnin_g a\· ansökan om hyggnadslov skall se till att det 

tilliimnadc hyggnadsföretaget inte strider mot vis<,a uppriiknade lagar. 

t. ex. viiglagen. naturv{ml'>lagen och rni\jöskyddslagen. Om en f1tgiird. för 

vilken siiks hyggnadslov. iir beroende av tillst:111d av annan myndighet iin 

byggnadsniimnden. skall niimnden hiinvisa sökanden att söka st1dant till

st<lnd !57 ~ BSl. 

Samordningen i speciallagar med hyggnadslagstiftningen har i åtskilliga 

fall lösh pii sii siitt att tillstiind normalt inte får ges till iitgän.ler som strider 

n111t fastställda planer enligt hyggnadslagen. Planhediimningen ankommer i 

de~sa fall pi'1 heslutsmyndigheten. Som exempel p{1 en sfalan reglering kan 

niirnnas 9 ~ anliiggningslagen diir det föreskrivs att gemensamhetsanliigg

ningar som inriitta<; inllm omriiden med faststiilld generalplan. stadsplan. 

tomtinddning eller hvggnadsplan skall sti'i i överensstiirnmclse med 

pi<1nen. Hiir fiireskrivs ocksi·1 att gemensamhetsanliiggningar skall inriittas 

sil alt de sttir i iiverensstämmelse med vissa andra hestiimmelser för marks 

byggande och anviindning. Jag niimnde nyss att det iir heslutsmyndigheten 

enligt speeia\lagen som bedömer överensstiimmelsen med planer. När det 

giilkr fd1gor om att medge avvikelser frän behyggelscplaner vid tillstånds

givning enligt speciallagar har som regel denna riitt lagts på planmyndighe

ten . ..\ven hiir kan reglerna i 9 * anliiggningslagen tjiina som exempel. De 

innehiir att undantag !hin fostst;illda planer får inedges endast om bygg

nadsniimmlcn har tilbtyrkt det. 

21.2 Behov a,· ändrade samordningsregler 

Friig<.lr om samordning mellan byggnadslagstiftningen och annan lagstift

ning har diskuterah i olika sammanhang under senare itr. Bl. a. har riksda

gen i samband med lagstiftningsärendcn som rör fysisk planering pekat p:"i 

bdwvet av samr~1d och att samordningsfri1gorna bör belysas ytterligare i 

arbetet med en ny hyggnadslagstiftning. (Se t. ex. NU 1977/78: 47 med 

anlcdninf! av prop. 1977/78: 86 med förslag till lag om vissa rörkdningar 

m. m. jiimte motion.) 

I PBL ges kommunerna en stark stiillning när det gäller att bestämma om 

fiiriindring rn.:h bevarande av tiitorter och hebyggelse i övrigt samt om 

markanviindning som hör samman med behyggelseutveeklingcn i kom

munen. 1 princip skall staten kunna hestiimma om inriktningen pä kommu

nens planering endast i friigor som rör områden av riksintresse eller mel-

15 l?ik.1da.t:e11 1985.'/i(i. I .1<1111/. Nr I 

l ! S11111ord11i11g 
lll•'" lllllll/11 

/11gstilinin.t: 
l/.1-ll.l. 



Prop. 1985/86: 1 450 

lankommunala intressen. Denna starka ställning för kommunerna bör na
turligtvis komma till uttryl:k ~ivcn i andra lagar som reglerar prövning av 
företag som kan påverka den fysiska planeringen i kommunen. 

När det gäller samordning av handläggningen av iirenden som skall 
prövas enligt flera lagar Jr det av stort intresse for den som ansöker om 

tillstånd till ett företag att heslmsprocessen hlir så rationell som möjligt. 
Det är viktigt att tillstandsfrågor som herlir tlera lagstiftningsområden i 
görlig män samordnas. Som jag närmare skall behandla i specialmotive
ringen (8 kap. 25 ~ l hör det ankomma pii byggnadsniimnden att upplysa den 
som söker lov om vilka tillstånd i övrigt som kan erfordras. 

Samordningen mellan PBL och annan lagstiftning rör sålunda dels heho
vet av en sammanvägning av olika anspr~ik pa användning av mark- och 

vattenområden - det planpolitiska intresset - dels behovet av en för den 

enskilde enkel och rationell proc1:ss i de fall då en åtgärd är prövningsplik

tig enligt både PBL och nilgon annan lag - man kan här tala om dubbel
prövningsfallen. 

I det fortsatta resonemanget delar jag upp samordningsfrägorna i dt:ssa 
tvft led. 

21.3 Det planpolitiska intresset 

Samordningen mellan byggnads- och planlagstiftningen och andra lagar 
gäller främst frågor om tillstånd till verksamheter av olika slag. t. ex. 
tillst[ind enligt vattenlagen eller koncession enligt minerallagen. Konflikter 
kan emellertid uppkomma även i samband med beslut om markanvänd
ningsrestriktioner enligt olika lagar när hcsluten skall fattas av olika organ. 
Ett heslut av !änsstyrdscn om naturvårdsområdc enligt naturv{m.lslagcn 
kan t. ex. strida mot kommunens intentioner om markanviindningen. 

Som jag nämnde nys~ får kommunen en stark ställning när det gäller 
siidana markanvändningsfrågor som kan styras genom PBL. Staten kom
mer inte längre att ha kontroll över inriktningen på kommunernas fysiska 
plant:r annat än när områden av riksintresse enligt NRL inte säkerstlills 

eller när det är nödvändigt att samordna markanvändningen mellan olika 

kommuner. Avsikten med reformen är ju också att kommunerna själva -

sft långt det är möjligt från stat·~ns synpunkt - skall ha det avgörande 

inflytandet när det giiller bebn:gelseutvecklingcn i vid mening i kom
munen. Mot den här hakgrundea hör. som också PBL- utredningen har 

föreslagit. planbesluten enligt PBL påverka tillståndsprövningen enligt 
olika speciallagar. Detta bör gäll~~ oavsett om ett företag skall prövas biide 
cnligt en speciallag och enligt PBL eller endast enligt speciallag. 

2 I .J. I De ta/jpla11 och omrtldcshntiimmelsa 

När det gäller detaljplaner bör - i likhet med vad som nu oftast gäller -

heslut enligt speciallagar inte få strida mot planerna. Plantolkningen bör 

21 Samord11i11R 

med a1111a11 

logstifining 
21.2-21 .3.J 



Prop. 1985/86: 1 451 

som nu anförtros beslutsmyndigheten i varje tillst{mdsiirende med rätt för 
• ·,, ' I .. ;· 

kommunen att klaga i den ordning soin ~mges i resp. lag. Helt naturligt bör 

den myndighet som har att fatta beslut enligt en speciallag vid tveksamhet 

samråda med kommunen. Som jag redovisat tidigare skall detaljplaner. för 

vilka genomförandetiden har gått till ända. fortsätta att gälla till dess att 

kommunen ändrar eller upphiiver planen. Kravet på överensstämmelse 

med detaljplant:n bör därför gälla även för åtgärder som vidtas efter ge

nomförandetidens utgång. I vissa fall bör det emellertid öppnas möjlighet 

for en specialmyndighet att meddela ett villkorat tillstånd. om en kommun i 

ett ~irende förklarar att planen skall upphävas eller ändras så att ett företag 

som strider mot gällande plan kan gt:nomföras. Möjlighet bör också finnas 

för specialmyndigheter att medge vissa avvikelser friln gällande planer. 

För sådana medgivanden bör gälla samma förutsättningar som i bygglovs

fallen, dvs. mindre avvikelser bör få medges. om de är förenliga med syftet 

med planen. 

I områden utan detaljplaner - som således endast omfattas av översikts

planen - kan kommunen genom områdesbestämmelser med bindande 

verkan styra efterkommande markanvändningsbeslut enligt PBL på ett i 

vissa avseenden liknande sätt som genom detaljplan. Bygglov rår i princip 

inte lämnas. om en ansökt åtgärd strider mot områdesbestämmelser. 

I likhet med vad jag har förordat i fråga om detaljplaners verkan bör 

områdeshestämmelserna få motsvarande effekt på beslut enligt specialla

gar som på beslut om bygglov. 

I mina förslag till ändringar i annan lagstiftning tar jag upp den närmare 

utformningen av reglerna om detaljplanens och områdeshestämmelsernas 

ställning vid beslut enligt olika speciallagar. 

2 I .3 .2 Ö1·ersiktsplanen 

När det så gäller förhållandet mellan översiktsplanen och speciallagar. 

hör samordningsfrågorna behandlas på ett annat sätt. Översiktsplanen 

behandlar först och främst mål och riktlinjer för en lämplig behyggelseut

veckling i kommunen. I översiktsplanen kommer också att finnas redovis

ningar av kommunens syn på markanvändningsfrågor i ett vidare perspek

tiv för att bebyggelsen och dess omgivning i kommunen skall bli tillfreds

ställande för kommuninvånarna. Det är knappast möjligt att. utöver det 

obligatoriska innehållet. förutse hur översiktsplanerna kommer att utfor

mas. Det blir beroende på vilka behov kommunerna anser sig ha av att 

redovisa sin syn på markanvändningsfrågorna. 

Översiktsplanens riktlinjer är som jag tidigare har framhållit ett uttryck 

för överväganden inom den allmänna sektorn - staten och kommunen -

som är grundade på de allmänna bestämmelserna i 2 kap. Översiktsplanen 

utgör ett beslutsunderlag med förhandsupplysningar från samhällets sida 

om vilka allmänna intressen som kan komma att vägas in vid framtida 

beslut om markanvändningen. Även om översiktsplanen inte är bindande 
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vare sig for myndigheter eller enskilda. mitsle man konstatera - som jag 

ocksii niimnde tidigare - att ett dokument av översiktsplanens karaktiir. 

som redovisar den planerade utvecklingen i kommunen och som har anta

gih av kommunens beslutande församling. i praktiken far stor hctydd<.e 

vid heslut i markanvändningsfr[1gor. 

Den starka stiillning som kommunerna nu föreslils fii i rnarkanvi.indnings

fdgor. som kan styra' med stöd av l'BL fitr naturligtvis inte utan vidare 

brytas gerwm att tillstand med stöd av annan lagstiftning Himnas till verk

samheter m. m. som iir helt oförenligt med kommunens planering for 

hebyggelse och diirmcd sammanhägande fnlgor. 

Vid min hchandling av frågan om lov till ny bt.:byggclse utanför omrilden 

med detaljplan diskuterade jag den betydelse översiktsplanen kan ha vid 

hesiut i enskilda iirenden (avsnitt 12.2.4). I specialmotiveringen (!-\kap. 

12 !il belyser jag med några exempel hur bygglovsprövningcn inom omrii

den med olika slags riktlinjer kan utfalla. Dt.:t syns:itt jag i dessa samman

hang har gett uttryck för i friiga 0,11 översiktsplanens betydelse för efterföl

jande bygglovsbeslut bör i allt väsentligt kunna anläggas även pf1 beslut 

enligt annan lagstiftning än PBL. Jag tar upp den frågan i samband med att 

jag lägger fram förslagen till ändringar i annan lagstiftning. 

Med den stiillning som översiktsplanen nu föresl;'ts fa är det inte möjligt 

att anviinda den modell som utredningen har föreslagit för kopplingen 

mellan kommunens översiktliga planering och prövningen av frågor om 

tillstilnd enligt annan mark.lagstiftning. Utredningsförslaget innebiir pi1 

denna punkt att tillständsärenden skall underställas regeringens prövning 

s{1 snart en kommun påstfa att ett företag inte iir förenligt med den över

siktliga planeringen. Att utredningsförslaget inte kan utnyttjas har emeller

tid enligt min mening begränsad betydelse. eftersom förslaget i många fall 

torde kunna leda till en omotiverad beslutsomgång. De myndighett:r som 

skall pröva ärenden enligt speciallagar är oftast väl förtrogna med planma

terial och kan i tveksamma fall inhämta yttrande fr[m planmyndigheterna. 

Dessutom är att märka att besvärsordningen enligt de speciallagar. för 

vilka en anknytning till kommunernas översiktsplan bör komma i fräga. i 

stort sett genomgående innebär att regeringen är slutinstans. Syftet med 

utredningsförslaget - att iistadkomma en regeringsprövning - kan såkdes 

normalt uppnås med hjälp av giillande besvärsregler i speciallagarna. 

21.4 Förfarandet vid dubhelprövning 

Aven om man bör sträva efter att undvika dubbelprövning. iir detta i 

i'1tskilliga fall inte möjligt all nå. Många verksamheter. vilkas tillåtlighel 

skall prövas enligt någon speciallag. kräver ocksa byggnader eller andra 

anläggningar som skall prövas enligt PBL. Som exempel kan nämnas en 

fabrik som ~ir prövningspliktig enligt både PBL och miljöskyddslagen. 

Vissa speciallagar innehåller å andra sidan regler om tillståndsprövning. 
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diir prövningsgrunderna iir niiraliggande eller i det närmaste identiska med 

prövningsgrunderna i P13L. I sådLmh fall hör naturligtvis ö~·~rvägas om det 

inte riid;.er med prövning enligt en av lagarna. Som jag tidigare har fram

hidlit (avsnitt 5.4.3) hiir s~1lunda viiglagcns regler om avsti"ind till viig för 

nya hyggnader upphr1vas nilr PBL träder i kraft. eftersom trafiksf1kerhets

M1gorna ocksii viigs in i hygglovsprövningen. 

Åtskilliga t1tgärder kommer även i fortsiittningen all kriiva tillstltnd enligt 

olika lagar och av olika myndigheter. En siirskild fräga iir dä i vilken 

ordning tillståndsprövningen skall göras. Hiirmed sammanhiinger ocksil 

friigan hur heslut enligt olika lagar skall hringas i samklang med varandra. I 

remissyttrandena öva PB L-förslaget framförs olika :1sikter i dessa fdgor. 

Vissa instanser menar att tillstiind enligt speciallagen skall föreligga innan 

bygglov ges. medan andra hiivdar att bygglov eller förhandslov skall finnas 

innan slutlig prövning enligt speciallagen görs. 

I vilken turordning tillshlndsprövningen skall göras iir i första hand en 

fdga som har att göra med utredningskostnaderna. Enligt min mening bör 

det. i likhet med vad som nu gäller. i princip stä en sökande fritt att ansöka 

om tillstånd i den ordning han själv bedömer vara lämplig. När ett företag 

projekteras torde det ofta vara möjligt att konstatera vilka led i tillständs

prövningen som hlir avgiirande for företagets tillkomst. Med frihet för 

~ök.anden att välja prövningsordning kan man dt1 viilja att steg för steg ta 

fram underlag för myndighetsprövningen. I många fall är kommunens 

intresse i ett företag lhimst planpolitiskt medan den tekniska granskning 

som skall göras. t. ex. med stöd av miljöskyddslagen. iir av underordnad 

betydelse för kommunen. I ett sådant fall kan det vara fördelaktigt for en 

sökande att genom ett förhandsheskcd enligt PBL få lokaliseringsfrftgan 

prövad innan ett omfattande arbete med den tekniska detaljprojekteringen 

utförs. Å andra sidan kan ihland utfallet av den planpolitiska bedömningen 

vara heroende av vilka villkor som en specialmyndighet föreskriver. I 

sådana fall kan en sökande riskera att fa avslag pft en ansökan om för

handsbesked. om han inte först driver sitt ärende hos specialmyndigheten. 

Det tveksamma ledet i prövningen av en verksamhet kan ocks<I vara 

reglerna i en spe..:iallag. vatiur det av den anledningen kan vara lämpligt att 

begiira den prövningen först. 

N~~gra allmiinna regler om prövningsordningen bör säledes inte ställas 

upp. I den mån sådana frågor är komplicerade kan man utgå från att de 

diskuteras mellan sökanden. olika tillståndsmyndigheter och kommunen. 

Vilken effekt skall dfi ett tillstånd enligt en speciallag ha p[i en efterföl

jande prövning enligt PBL'? Om kommunen i sitt yttrande till specialmyn

digheten inte har motsatt sig företaget. Lir man i allmänhet anta att kom

munen från sina utgångspunkter inte heller motsätter sig ett tillsti'ind enligt 

PBL. Normalt bör man således i dessa fall kunna räkna med att tillståndet 

enligt en speciallag ocksil följs av tillstfind enligt PBL. Om en kommun i 

sitt yttrande till en specialmyndighet har motsatt sig ett företag på grunder 
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som kan hänföras till PBL. men 1illstiind enligt en speciallag iind[1 lämnas. 

bör dock detta tillst[tnd ink hinda kommunen vid en senare prövning enligt 

PBL. Ofta rymmer niimligen hygglovsprövningen även andra aspekter iin 

Je som specialmyndigheter har att beakta. I speciella fall kan cmclletid 

aspcklcr som skall hcakt..is vid tillståndsgivningen enlig! en speciallag resp. 

PBL vara tiimligcn lika. Utgången i speciallagsärendet mästc enlig! min 

mening d~t tillmätas stor hetydelsc även vid prövningen enligt PBL. 

1 likhet med utredningen anser jag att ni\gra bestiimmelser i denna fdga 

inte bör införas. 
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22 Resursfrågor 

Som jag nämnde inledningsvis har regeringen i beslut de;:n 14 maj 1981 

uppdragit iit statskontoret att biträda bostadsdeparlement<!l i arbetet med 

PBL i vad gäller organisatoriska och administrativa frågor samt att därvid 

särskilt belysa de kostnadsmässiga och finansiella aspekterna på utform

ningen och genomförandet av det förslag som utarbetas i departementet. 

I be;:slutet framhöll regeringen som en av utgångspunkterna for reformen 

att den samlade resursåtgången för kommunernas och statens insatser för 

genomförandet och tillämpningen av PRL skulle hållas inom nuvarande 

ekonomiska ramar för berörd verksamhet. Vidare framhölls att det skall 

vara en strävan att söka efter enklast möjliga regler och förfaranden för 

beredning och beslut i plan- och byggärenden samt att i övrigt sänka 

kostnaderna för verksamheten. 

Statskontoret har fortlöpande lämnat värdefulla synpunkter på regel sys

temets uppbyggnad. vilka i stor utstriickning har kunnat beaktas i lagstift

ningsarbetet. I en preliminär rapport den 22 april 1985 (bilaga 12 till proto

kollet i detta ärende) har statskontoret efter en granskning och analys gjort 

en sammanfattande bedömning av det nu framlagda lagförslaget. Bedöm

ningen omfattar i första hand förslagets administrativa konsekvenser. Rap

porten innehåller ocksi'1 kommentarer till de enskilda bestämmelser som 

enligt statskontorets mening p[1 ett eller annat sätt har inverkan på resurs

fr[1gorna eller av någon annan anledning behöver särskilt kommenteras. 

Den reservationen hör göras att statskontorets rapport. som lämnades för 

ungefär en månad sedan. pä en del punkter utgår från bestämmelser som i 

det nu föreliggande förslaget har en något ändrad lydelse. Statskontoret 

avser att senast den 31 augusti 1985 lämna en slutrapport. vari bl. a. stats

kontorets bakgrundsmaterial kommer att redovisas. 

I friiga om grunderna för statskontorets bedömning och beträffande 

kommentarerna till förslagets enskildheter hiinvisar jag till innehållet i 

statskontorcts preliminiira rapport. Här vill jag nöja mig med att itterge vad 

statskontoret har anfört under rubriken "Slutsatser": 

Enligt statskontorcts bedömning bör nyheterna i den nya plan- och 
bygglagen för kommunernas vidkommande knappast medföra ökade krav 
pä administrativa resurser. Övergångsvis kommer givetvis en omfattande 
utbildnings verksamhet att kriivas så att förtroendevalda och tjänstemän sii 
snart Stlm möjligt får kunskap om avsikterna med lagändringen och den 
nya lagens siitt att verka. En viss kompetensförstärkning hos en del kom
muner kan också bli nödviindig t. ex. beträffande grumlvattenfriigor. 

En siirskild osäkerhd i bedömningen ger bestämmelsen om den utökade 
sakägarkretsen. Hur denna grupp kommer att agera är sv<lrt att förutse. 
Inte förrän erfarenheter vunnits kan en slutlig bedömning göras av kost
nadskonsekvenserna såviil för kommunerna som för länsstyrelser och 
övriga hesviirshandläggande organ. 

n Re.1·11rsfi·tlgor 
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Riilkn för markiigan: all hq:iira ersiillning eller inllhen i vi-,,a situa
tioner - siirskilt de som behandlas i övergång-,besliimmelserna - iir -;viira 
att bedöma. Detta giiller hf1de proces~kostnadernas och ersiittning<1rnas 
storlek. Till viss del bör dllck de:;sa kostnader kunna ses som "'investering
ar"' som und.:rliittar det fortsatla planeringsarhetet i kommunerna. 

Uin-,styrehens för;imlrade roll hör r~1 hingre sikt ge möjligheter till en 
minskning av arhetsinsatserna fiir planhandHiggningcn. I ett iivergfmgsske
de iir det emellertid vihentligt att alla befintliga resursl!r utnyttjas för Jen 
massiva uthildningsinsats som krävs för all ff1 alla medagerandt• pi't kom
munal och regional niv{1 all följa och anviinda sig av den nya lagens 
bl!stiimmelser. 

hir övrigt hi.ir inte lagförslagl'I innehiira niigra iindrade krav pil admini
strativa resurser av betydelse. Med nuvarande amhitioner bör lagen kunna 
verka inom ramen för nuvarande resurser. Hur kraven senare utvecklas 
hlir mer heroende av hur lagen hanteras av kommunerna. i vilken riktning 
hehyggelseut vecklingen giir och amhitionsökningar i allmiinhet snarare ~in 
av lagens nya utformning. 

Jag kan för min del ansluta mig till Je sammanfattande bedömningar Sllm 

stalskontnret har gjort. Särskilt vill jag framht11Ia all mitt förslag - ;iven 

om det rymmer flera principiella nyheter - i stora delar bygger pi't Jet 

giillande systemet. sådant det har utvecklats i den praktiska hanteringen. I 

den m[in förfaranden:gler ändr<1s g{1r iindringarna niistan genomg{1ende i 

riktning mot ett enklare och snabbare förfarande. Av stor betydelse i 

sammanhanget iir givetvis förskjutningen uv hcfogenheter och ansvar fr;in 

staten till kommunerna. A vskatfandet av faststiillelscprövningcn av planer 

iir Jet mest framtriidande draget thirvidlag. Detta medför inte bara en 

omfördelning av insatserna inom den offentliga sektorn som helhet utan 

iiven en delvis ny roll för länsstyrelserna. Tyngdpunkten i liinsstyrelscns 

arbete liiggs pii servicefunktion·~n. medan kontrollen i efterhand bcgriin

sas. Enligt min bedömning leder detta sannolikt på sikt till en hegriinsning 

av de resurser som kriivs för länsstyrelsernas hantering av planfrhgor. 

När det hiirefter giillcr kommunernas resurser iir di:!t viktigt att erinra om 

att lagförslaget är st1 utformat att kommunerna sjiilva i stor utstriil.:kning 

kan avgöra regleringens omfattning och diirmed också råda över de admi

nistrativa kostnaderna. Några inslag i reformen kan antas leda till en viss 

merkostnad under ett övergäng:;skeJe. Jag tänker friimst pt1 arbetet med 

att uppriitta och anta den försrn översiktsplanen. Som jag tidigare har 

framhållit (avsnitt 7 .21 kan översiktsplanen emellertid bygga pä dagens 

kommunöversikter och andra former av översiktliga planer som de llesta 

kommuner redan har. Alltför höga krav kan inte ställas i det inledande 

skedet. utan den första översik1splanen hör kunna utarbetas med ganska 

små insatser. Här gäller också -- liksom beträffande flera andra moment i 

mitt förslag till plansystem - att en engångskostnad kan äterfäs i form av 

enklare handläggning och snabbare heslut i fortsättningen. Detta kommer 

givetvis även de enskilda intrcs~entcrna till godo. 
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l'<i en punkt kan fLirslaget siigas ha mycket sviirhediimhara konsekven

ser for hi1de kommunerna uch siatliga mgan. Jag ~yftar fiii effekterna av 

utiikningcn av den krets som jiimsliills med sabgare. Del iir enligt min 

uppfattninµ angl'ii1gct alt den iindringen gen11111förs. "'i alt möjligheterna till 

rm:dinflytande kan vidgas. Jag vill se detta som etl kd i slriivandena all 

i1stadkomma en fri'111 'itll.:ial synpunkt god hostaJs-. arhets-. trafik- och 

fritiJsmiljö. Som jag tidigare har anfört tavsnill 17 .6) anser jag det lämpligt 

all niir det har g:.tll nt1gra ~\r från lagens ikrafttriidande utviirdera kon'ie

kvenserna av reformrn i denna del. Fördelar och nackdelar hör dil kunna 

överblickas hiittre. 

En viktig konsekvens av decentraliseringen till k1)mmtmerna iir att hc

slutsproccsscn som helhet hlir kortare till fördel bilde för kommunerna rn:h 

för byggbranschen. Rationaliscringsvinster för alla berörda ligger ocksii i 

förslaget alf s<'1dana frc'igor som redan är avgjorda i etl tidigare led i 

planprocessen inte kan överklagas pil nytt. Effektiviteten i plangenomfö

randet hör ocksii öka genom de nya reglerna om genomförandetid for 

detaljplaner och övriga hestiimmelser som liigger ökad vikt vid ell närmare 

samhand mellan planliiggning och genomförande. Detta har klart positiva 

effekter för byggsekllirn i sllirt. Den obligatoriska genomförandebeskriv

ningen biir ock sil medverka till en stiirre medvetenhet i genomfiirande- och 

ko'it nadsfriigor . 

.\ven niir det giiller rcgkrna om byggandet finns det flera inslag som iir 

iignade att medföra liittnader och kostnadsbesparingar för hyggherrarna. 

t. ex. miijligheterna för kommunerna att minska bygglovspliktens omfall

ning. reglerna om en nyanserad granskning av hygglovshandlingar och om 

all besiktning LlCh annan tillsyn av hyggnadsarheten kan <inpassas efter 

bl. a. hygghcrrens k11111petens. Uittnaderna av omhyggnadskravcn tillhör 

ocksii de reformer som kan föranleda kostnadsminskningar. Förslaget 

inneh[11ler en uttryckliµ föreskrift om att hyggnadsnlilrlden skall ta tillvara 

de möjligheter lagen ger att förenkla och underliitta iirenden för enskilda. 

All nybyggnadsförbudcn avskaffas och en rätt till kompletteringsåt

gärdcr införs mi\ste anses som fördelaktigt sett i ett något vidare ekono

miskt perspektiv. även om det kan bli ett visst merarbt.:te under en övcr

gångstid för vissa kommuner. Här vill jag ocksii framhålla dt.: många inslag 

i rt.:formcn som kan underliilla arhetet med stadsförnyelsen (se avsnitt 

20.1) Från samhällsekonomisk synpunkt är delta kanske den mest bety

dande aspekten pii hela reformen. 

Upprättat la~förslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har mom bostadsdepartementet 

uppriittats ell fiirslag till plan- och hygglag. 
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Specialmotivering till förslagE't till plan- och l1ygglag 

1 kap. Inledande bestämmelser 

I 1-4 *~ anges i mycket allmänna ordalag lagens övergripande syften 

m:h dess huvudsakliga inslag. dvs. plansystemets grunder och de olika 

formerna av prövning. 15 och 6 ** finns bestämmelser av grundläggande 

innebörd om förhftllandet mellan allmänna och enskilda intressen. Därefter 

anges i 7 och 8 ~* de myndigheter som i första hand tillämpar tagen eller 

som har tillsyn över dess tillämpning. I det remitterade lagförslaget finns 

ytterligare fem paragrafer med ·:issa definitioner och bemyndiganden för 

regeringen m. m. Enligt lagrtldets mening (yttrandet s. 23) skulle lagen 

vinna i överskådlighet och systematisk reda om dessa bestämmelser bryts 

ut ur I kap. och flyttas till senar·~ kapitel. Jag har ingen erinran mot detta. 

Kapitlet har därför disponerats i enlighet med lagrådets förslag. 

Jag anser det nödvilndigt att hiir något uppehålla mig vid sakägarbegrep

pet i PBL. I 8 *i det remitterade lagförslaget ges ens. k. kgaldetinition av 

begreppet sakägare i PBL. Sakägarkretsen anges omfatta den vars rätt 

berörs eller vars intressen i övrigt påverkas av ett ilrende enligt lagen. om 

han antingen äger. innehar särskild rätt till eller iir bosatt p;1 en fastighet 

som berörs av ärendet. Enligt andra stycket är under vissa förutsättningar 

ocksii hyresgästorganisationer sc..kägare. 

Om detta har /agräcfrt gjort följande uttalande (yttrandet s. 28 Il 

Enligt det remitterade förslaget skall alltså genom uttrycklig bestämmel
se i PBL anges vilka som är sakägare. Detta är ett ovanligt grepp i en 
lagstiftning av förevarande slag. Salunda har lagstiftaren inte gett någon 
definition av sakägarhegreppet i vare sig· miljöskyddslagen (I %9: 387). 
fastighetshildningslagen ( 1970: 9H8l, cxpropriationslagen ( 1972: 719) eller 
anläggningslagcn ( 1973: 1149). Inte heller gällande hyggnadslagstiftning in
neh[tller hcstämmelser i ämnet. Detsamma gäller också såväl tidigare som 
nuvarande vattenlag. De anförda exemplen visar att innebörden av begrep
pet sakägare inte brukar fastställas i lag. Det finns goda skäl för denna 
lagstiftningsteknik. Det iir nämligen svårt för att inte säga omöjligt att ge en 
definition som uppfyller kravet att inte vara för vagt utformad men som 
samtidigt entydigt avgränsar sakägarkretscn. Även om man lyckas här
med. kan det likväl vara en nackdel att ha en stel regel som en gång för alla 
lägger fast sakägarbegreppet. Förändrade och oförutsebara förhållanden 
kan uppstå där det hlir naturligt att inrymma nya kategorier i sakägarbe
greppct. Begreppets innebörd v<1rierar uppenbarligen mellan olika lagar. 
Vattenlagen och miljöskyddslagen har ett vidsträckt sakägarbegrepp. I 
cxpropriationslagen har sakägarbegreppet en snävare innebörd. I fastig
hetsbildningslagen torde sakägarkretsen vara ytterligare begränsad. 

Med beaktande av vad ~om nu anförts talar enligt lagrådet sakliga och 
systematiska skäl mot att i PBL ras upp en precisering av sakägarbcgrep
pets innebörd. Detta innehär emellertid inte att rättstillämpningen lämnas 
utan ledning. Genom åtskilliga av lagens övriga föreskrifter samt av utta-

I kap. 



Prop. 1985/86: I 

landen i motiv nch forarheten far man en tiimligen ing{iendc belysning av 
friigestiillningcn. Hyresgiislllr~anisationerna faller emellertid utanför iiven 
ett extensivt sakiigarbegrepp. Det kan diirför. niir det i Pl3L talas om 
sabgarc. vara nödviindigt att ange att ocks[i hvresgiistnrganisationerna 
skall ha den rättsliga stiillning som tillkommer sakägare. Lagr:ldet föer
klllllmer till sabgarhegreppcts innchörd enligt l'BL senan: i sitt yttrande: 
set. ex. under~ kap. 17 ~. 

Jag kan stiilla mig baklllll vad lagr:·tdet sitlunda har anfört och föreslagit. 

Med sakiigare enligt PHL kommer diirmed att avses i första hand iigare till 

fast egendom rn.:h innehavare av annan siirskild riitt i denna ~in hostadsrätt 

llch hyresriitt. Det iir med andra ord det traditionella hcgreppet sakiigare i 

byggnadslagstiftningen som avses. En annan sak iir att bostadsriittshavare. 

hyresgiister och hoende samt hyresgiistorganisationer fttr samma ställning i 

förfarandet - inhegripet hewiirsriitt - som sakiigarna. 

l * Denna lag innehåller hestiimmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med heaktande av 
den enskilda miinniskans frihet friimja en samhällsutveckling med jiimlika 
och goda sociala levnadsförhf1llanden för miinniskorna i dagens samhiille 
och för kommande generationer. 

Lagen inleds med en s. k. portalparagraf som anger de grundläggande 

viirderingar SL'm ligger hakom lagstiftningen. Paragrafen iir diiremot inte 

avsedd att kunna ?tberopas i de enskilda ärenden som avgörs med stöd av 

lagen. Bestämmelser med denna innebörd finns friimst i 2 och 3 kap. 

Pli det sätt som jag har antytt i den allmiinna motiveringen <avsnitt 1) 

hedrivs inom kommunerna en omfattande planeringsverksamhet. PBL:s 

regel system iir helt inriktat pä den del av planeringen som rör anviindning

en av mark och vatten samt hehyggelsemiljöns egenskaper. dvs. den 

fysiska planeringen. I sjiilva verket tar reglerna inte sikte p[t planeringen 

som siidan utan snarare pii den procedur som leder fram till antagandet av 

planer. Den proceduren beniimns planliiggning. I paragrafen har slagits fast 

lagens huvudsakliga tillämpningsomrftde. som alltsi't är fysisk planläggning 

och hyggande. 

Lagens bestiimmelser anges syfta till att friimja en samhällsutveckling 

med jiimlika och goda sociala levnadsvillkor. Till de grundläggande syftena 

med lagen hör s:lledes bl. a. strävanden att motverka segregation i hosiitt

ningen som har sin grund i ekonomisk ojiimlikhet liksom att främja jäm

stiilldheten mellan kvinnor och män. Konkret innebär detta att planlägg

ningen bl. a. hör bidra till väl fungerande lokala arhetsmarknader och till 

att hostadsomrf1dena utformas stt att olika former av boende kan integreras 

och kvinnornas deltagande i förviirvsarbetet kan underlättas. 

I lagrådsremi~sen föreslog jag en formulering av lagtexten som innebiir 

att den efterstriivade samhiillsutveeklingen skall ske .. pil demokratins och 

solidaritetens grund ... Lagrådet har (yttrandets. 24 f) framfört inviindning-
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ar mot Jctta och diirvid bl. a. framh<illit att llf·den inte fyller någon funktion 

i lagtexten. 

P<'1 de skäl som lagriidet har anfört anser jag det inte ni.idviindigt att i 

lagtexten siirskilt framh[11la den r.:Jan i regeringsformen intagna principen 

att de samhiillsorgan som har ansvar f'iir den fysiska miljön ;1r verksamma 

pii demokratins grund. Jag kan l>rksii ansluta mig till lagriidcts uppfattning 

att ordet solidaritet inte fyller n:.igon funktion i sjiilva lagtcxien. Det iir 

niirma.st en sjiilvklarhet att de en:;kilda miinniskorna har delaktighet i och 

ett gemensamt ansvar för samhiillets utveckling. Däri ligger ocksii att 

enskilda personer kan behöva av~;tf1 fördelar for egen del för att ge stöd åt 

andra och for att tillgodose gemensamma behov. Om demokrati och solida

ritet skall priigla planläggningen och byggandet. kan medborgarna emeller

tid inte passivt övcrhita åt samhiillsorganen att fatta beslut med hänvisning 

till att de tar sitt ansvar genom att solidariskt hiira de bördor som blir 

pillagda. En fungerande demokrati förutsiittcr aktiva medborgare. Lagens 

bestiimrnelscr har därför utformats s<'t att dt' friimjar miinniskornas aktiva 

lkltagandt' i bcslutsfattamkt. Goda möjligheter att utöva medhorgarinlly

tandc präglar alltsf1 lagens allmiinna uppbyggnad. 

Planhiggningen bör ink bara b,:akta ansprftkt'n fdin människorna i da

gens samhälle - dvs. de som lever och verkar niir lagen tillämpas - utan 

också behoven hos kommande generationer. Långsiktiga behov bör \'iiga 

tyngre iin kortsiktiga intressen. Den fysiska planläggningen milstc - lik

som alla andra former av samhällsplanering - innebiira hushållning med 

iindliga resurser. Niirmare bestiimmclser om beaktandet av kravet pil 

resurshushitllning tas upp i 2 kap. 2 ~. Jag har vidare amctt det m1>tivcrat 

att i 1 ~ siirskilt erinra om att den en~kildes frihet alltid skall beaktas. Den 

grundsatsen bör genomgående prägla myndigheternas tilHimpning av PBL. 

Jag har något utvecklat detta i den allm;inna motiveringen (avsnitt 3.fi). 

2* Det iir en kommunal angelitgcnhet att planlägga användningen av 
mark och vallen. 

Niigon motsvarande hcsliimrnel~e finns inte vare sig i gällande rätt eller i 

utredningsförslaget. Jag anser det dock befogat att - i enlighet med önske

m<ll fri'1n en del remissinstanser - nu si<! fast grundsatsen att fysisk plan

läggning i första hand är en kommunal angelägenhet. Därmed blir det s. k. 

kLrn1munala planmonopolet uttryckligen förankrat i lagen. 

Lagtexten har fått sin placering och slutliga utformning i enlighet med 

lagrädets förslag. I lagrådsremissen finns en motsvarande bestämmelse i 

2 ~ Gärde stycket. Som /aJ,:råJet (yttrandet s. 25 l iir dock den princip som 

framg{ir av lagtexten av s~i central bt'tydelse att den hör komma till uttryck 

i en särskild paragraf. 

Vad som omfattas av den kommunala ensamr~ltten är hefogenheten att 

I k111>. 1-2 {~ 



Prop. 1985/86: I 461 

anta planer. Oiiremot kan sj;ilva arhetet med all uppr:itta planför~lag 

uppdras iit något iåe kommun<ili' organ, t. ex. en konsuit.'·. 

(irundsatsen om kommunalt monopol kan genomhrytas i vissa undan

tagsfall, n:imligen om regeringen med stöd av 12 kap. 7 ~efter el! planförc

l:iggande liiter uppriitta (l\.'h antar detaljplan eller om61desbe:·a:immelser. 

Enligt /11grådl'ts mening. som jag hiträder. behöver niignn hiinvisning till 

12 kap. 7 ~inte göras i förevarande paragraf. 

3 * Varje kommun skall ha en aktuell ii1·crsi/.:.tspla11. som omfattar hela 
kommunen. Översiktsplanen skall i stort ange hur mark- och vattenomrii
den iir avsedda att anv;indas och hur bebyggelscutvecklingen bör ske. 

Den niirmarc regleringen av markens anv;indning och behyggelsen inom 
delar av kommunen sker genom dl'ta(ip/1111er. 

För begränsade omriidcn av kommunen som inte omfattas av detaljplan 
for omrcldeshesriimmelscr antas, om det behövs for att syftet med över
siktsplanen skall uppniis eller for all säkerställa att riksintressen enligt 
lagen (()000: 00()) om hushallning med naturresurser m. m. tillgodoses. 

Fastighctsplanl'r fiir antas för att underlätta genomförandet av detalj
planer. 

För samordning av flera kommuners planläggning för regionp/11ncr an
tas. 

I denna paragraf beskrivs mycket kortfattat PBL:s plansystem. Paragra

fen motsvarar 2 och 3 ~~ hyggnadslagen. Den har f:.'111 sin redaktionella 

utformning i huvudsaklig överensstämmelse med lagr{1dets förslag. Mot

svarande paragraf i lagrildsremissen är I kap. 2 ~. 

Fiir.1/t1 stYcf.:.et 

I första stycket slits fast som ett ohligatorium att varje kommun skall ha 

en aktuell liversiktsplan för hela kommunens omrikk. I 4 kap. finns niirma

rc bestämmelser om översiktsplanen. På samma siitl som i 2 *byggnad sla

gen har i stadgandct i allmiinna ordalag angetts vad översiktsplanen skall 

innehiilla. Den skall s;ltunda i stort ange dels hur mark- och vattcnomr:1den 

i hela kommunen avses hli använda - en motsvarighet till dagens markdis

positionsplaner ·- och dels hur hehyggelseutvecklingen hör ske. dvs. rikt

linjer som i stort motsvarar dem som ilterfinns i dagens kommunöver

sikter. Därmed avses att översiktsplanen skall vara både en plan som visar 

hur kommunen har tänkt sig att marken pil sikt skall anviindas inom olika 

llmrtiden och ett dokument -;om beskriver kllmmunens uppfattning frftn 

allmiin synpunkt hetriiffandc utvecklingen av bebyggelse och annat. Med 

uttrycket hebyggelseutvecklingen avses inte bara tillkomsten av ny bebyg

gelse utan iiven foriindring och bevarande av befintlig bebyggelse. Jag 

ilterkommer till detta i ~pecialmotiveringen till 4 kap. 1 *· 
(Jversiktsplanen har sin betydelse hilde som samordningsinstrumcnt 

inom kommunen och som information till utomst[1ende myndigheter och 
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till enskilda om kommunens principiella instlillning i siidana frägor som 

hehandlas i planen. 

Det krav på aktualitet hos översiktsplanen som i lagrådsremissen togs 

upp i 4 kap. I ~ har på /af.:rådcts förslag flyttats till förevarande paragraf. 

Detta aktualitetskrav har tidigare behandlats i allm~i.nna ordalag (avsnitt 

7.1 ). Erfarenheterna av tidigare generalplaner visar på stora olägenheter av 

att kommunerna låter planerna successivt bli alltmer föråldrade men fort

farande formellt gällande. Kravet pä aktualitet inne här att översiktsplanen 

skall utgöra en sammanställning och redovisning av resultatet av den 

kontinuerligt bedrivna översiktliga planeringen inom kommunen. Detta 

sammanvägda resultat skall bli föremål för fullmäktiges ställningstagande i 

form av ett beslut att anta eller ändra översiktsplanen. Utöver de revi

sioner som påkallas av samhälbutvecklingen i stort och av förändrade 

förutsättningar inom kommunen. kan man också räkna med ett behov av 

successiv utveckling av översiktsplanen som ett informationsdokument 

och beslutsunderlag. Som jag har anfört i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 7.2) utgär jag nämligen fdn att de första översiktsplanerna kan bli 

förhiHlandevis enkla. Behovet av revideringar kommer sedan att hli hero

ende dels på utvecklingen i kommunen. dels på vilken nytta översiktspla

nen får som underlag för följande ;Jes\ut och dels på vilken detaljeringsgrad 

och precision som planen ges. Här vill jag åter framhålla planens karaktär 

av översiktlig plan med ganska schematisk redovisning. vilket bör medföra 

att dess aktualitet står sig över en längre tidsperiod. 

Ett krav pä aktualitet gör bestämmelser om översiktsplanens giltighets

tid överflödiga. Inte heller behövs he'>tämmelser om att planen skall om

prövas med vissa i lagen angivna intervall. Med det informationsvärde och 

den tyngd som bör tillmätas över~iktsplanen som underlag för olika beslut 

om anviindningen av mark och vatten, bör det ligga i kommunens eget 

intre~se att den htills aktuell. Någon speciell sanktion mot kommunen för 

hristande aktualitet i översiktsplunen anser jag inte behöver införas. Till 

följd av planens uppgift att ocks~ behandla frtlgor om riksintressen bör 

aktualiteten tas upp i det löpande ~;amriidet mellan kommunen och liinssty

relsen. Det iir kommunen som sjiilv avgör om översiktsplanen iir aktuell. 

Jag föreställer mig att det kan finnas skäl för kommunfullmiiktigc att i 

början av varje mandatperiod eller minst varannan period. dvs. vari sj~itte 

år. ta upp översiktsplanen till en hclhetsbedömning och därvid fatta ett 

beslut som som ger översiktsplanen föreskriven aktualitet. 

Andra stycket 

I andra stycket nämns detaljplanerna. om vilka niirmarc bestiimmelser 

finns i 5 kap. 

I kuf'. 3 ~ 
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Trn~i1· stvcker 

I tredje stycket presentcras"6mi'åjcsbestiimmclser. soiii iir en nyhet i 

byggnadslagstiftningen och som niirmare regleras i 5 kar. lo och 17 ~~. De 

kan anviindas för att utanför omräden med detaljplan rcglcra markanviind

ningcn od1 bebyggelsemiljöns cgenskarcr med samma rättsliga effekter 

som niir man använder detaijrlan. bortsett från att omriidesbestämmelser 

inte kan ge n[igon s. k. byggriitt lH.:h inte heller nt1gon inlösenrätt för 

kommunen. Förfarandet vid antagandet av områdcsbestämmelscr är ocks{1 

i stort sett detsamma som vid dctaljplaneliiggning. Ett viktigt tillägg i 

förhi'illande till det remitterade lagförslaget iir att ordet "begriinsade" 

skjutits in före "omrfalcn". Anledningen hiirtill iir att dct ytterligare bör 

markeras att områdesbestiimmelscr inte frir antas för hela eller stora delar 

av kommunen. Nägot exakt mått p{1 omriidenas storlek kan dock naturligt

vis inte anges. 

I lagtexten anges till en början att områdesbestämmclser kan användas 

för att syftet med översiktsplanen skall uppnås. Detta blir det vanligaste 

fallet. Jag förutsätter dit att områden som är av riksintresst: enligt NRL 

normalt kommer att siikerställas genom att de anges i översiktsplanen. I 

vissa situationer kommer dock omriideshestämmelser att kunna vara moti

verade av andra skiil iin det nu nämnda. Jag tänker då på den möjlighet som 

regeringen har enligt 12 kar. 6 ~att meddela planförelägganden för kommu

nerna. Sådana förelägganden kan motiveras av att översiktsplanen inte 

siikerstiiller omriiden som iir av riksintresse. Omrädt:sht:stämmclser som 

pii detta sätt tillkommer p[i statligt initiativ - något som säkert kommer att 

ske endast i undantagsfall - syftar allts[1 inte till att fullfölja intentionerna 

med översiktsplanen. Snarare torde det bli så att översiktsplanen måste 

iindras till följd av sådana omrädesbestiimmelscr. Lagtexten har utformats 

s[1 att den täcker även detta srecialfall. 

l}iirde stycket 

I ljiirde stycket nämns fastighetsplan som i huvudsak motsvarar dagens 

tomtindelning. Bestämmelser om fastighctsplan finns i 6 kap. 

Femte stycket 

I femte stycket berörs regionplanen. som är en frivillig planform för 

interkommunal samordning av markanviindningsfrf1gor och som i stort 

motsvarar dagens regionplan. Bestämmelser om regionplan finns i 7 kap. 

4* Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning. fyllning, 
trädfällning och skogsplantering fordras tillstilnd i form av hvgglm» ri1·-
11i11gs/01· respektive mark/01· i den omfattning som följer av denna lag. 

Betriiffande i"itgiirder som kriiver bygglov får ges.f('irh1111dshes/.:ed.huruvi
da byggande kan tillåtas pil den avsedda platsen. 

I kap. 3-4 ~.~ 
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I denna paragraf. "om i lagrad.;rcmi<.sen motsvara" av 1 kap. 3 ~. pröcn

tcras de ulika former av till-.t~i.1d som kan ges enligt 8 kap .. niimligen 

hygglov. rivningslov och marklov. fktr:iffande ittgiirder som kriiver hygg

lov kan förhandsbesked liimnas. 

5 * Vid priivning av fr~tgor cr,Jigt denna lag skall hiide allrniinna och 
en-.kilda intressen beaktas. urn inte annat iir siirskilt fiireskrivel. 

Paragrafen. som har fiht sin redaktionella utformning i enlighet med 

lagritdets förslag. motsvarar 4 * :lyggnadslagen och 1 kap. 4 ~ i lagriidsre

missen. 

Det iir givet att beslut enligt FBL skall ges siidant innehiill att enskilda 

som berör.;; far sina intressen beaktade pii elt rimligt siitt. I 5 * före<.krivs 

därför. liksom i 4 ~ byggnadslagcn. att bftde allmiinna och enskilda intres

sen skall be;tktas. Paragrafen preciserar s~iledes inte hur avviigningen 

mellan dessa intressen skall göras utan föreskriver enbart ett krav p[i 

hiinsyn till de olika intressena. Vilka allmiinna intressen som skall beaktas 

ange" bl. a. i 2 och -~kap. 

För ett par fall stiills dLick upp regler för denna avviigning. Ett exempel 

iir reglerna i 8 kap. 12 ~ om kompletteringsåtgiin.kr i omri"tden som inte 

omfattas av detaljplan. vilka inncbiir att de enskilda intressena fiir en stark 

stiillning. eftersom n{1gon planmiissig priivning av komplctteringsiitgiirders 

liimplighet normalt inte skall ske. Ett annat cxempd iir regkrna om iind

ring eller upphiivandc av detaljpianer efter genomförandetidens slut. N{t

gon a\·vägning mlll enskilda intre"en ~kall inte göras i dessa fall. Detta har 

föranlett fiirbchiillct i 'i~ ··om inte annat ilr föreskrivet··. Under detaljpla

nens genomförandetid kan forhällandena sägas vara de motsatta. Den 

enskilde har dit en stark stiillning. eftersom det kriivs mycket starka ~kiil 

för all samhiillet ~kall fit iindra e\:er upphiiva planen. Reglerna om genom

fiirandet id finns i 5 kap. 5. 11 och IH*. 

Man kan i detta sammanhang även peka p{i kompensationsrcglcrna i 

14 kap. som inneb~ir ytt1:rligare klarliigganden direkt i lag1:n av griinserna 

mellan allmiinna och enskilda intressen. 

6 * För att mark skall fo an v~indas för bebyggelse skall den vara fri in 
allmiin synpunkt liimplig för ändamålet. Limplighetsbedömningen sker vid 
planliiggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. 

Paragrafen. som har fått sin slutliga utformning i enlighet med la.r.:nicfrts 

förslag, motsvarar i huvudsak 5 * andra stycket byggnadslagen. 

Av de skiil som jag har redovisat i den allmiinna motiveringen !avsnitten 

3. 7 och 12.2.3 I har i 6 * tagits in ell krav pft liimplighetsbedömning uv mark 

som skall anviindas för bebyggelse. 

I lagrådsremissen (I kap. 5 ~) anv~indes uttrycket .. bebyggelse och diir

med sammanhängande anordningar .. för all ange att liimplighetsbedöm-

I kup . .J-1> ~~ 
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ningen skall omfatta inte enbart platsen för enskilda byggnader utan iiven 

hela omri1den som skall tas i ~ih-,prilk flir bebyggelse. 01=llen .. d:irmed 

s.munanh:ingande anordningar .. avsi1gs s{1ledes inrymma bl. a. v:igar. par

ker. lekplatser men diiremot inte friluftsomr[iden eller utrymmeskriivande 

anH!ggningar - t. ex. gollhanor m:h skidliftar - som inte ligger i direkt 

anslutning till bebyggelsen. 

Lagr1ilfr1 1 yttrandet s. 2oJ har rekat p{t att denna innebörd av orden 

avviker fr[m den som mobvarande uttryck har i lagstiftningen p[t niirlig

gand~· l)mr[iden - I * förköpslagen I 1%7: 8681 och 2 kap. I* expropria

tionslagen 11972 :7191 -och därför fi.ireslagit att uttrycket .. diirmed sam

manhiingande anordningar·· för utgii ur lagtexten. 

I likhet med lagr;idet anser jag att ordet "bebyggelse .. viil ticker in de 

anordningar och anläggningar inom ett bebyggelseomriide som uttryckt:! 

avses inrymma enligt vad jag anförde i lagr{1dsremissen. 

Aven mark för andra anliiggningar än byggnader skall enligt lagtexten i 

lagriidsremissen himplighetsbediimas. Med detta avses t. ex. idrotts- eller 

fritidsanläggningar. upplag m. m. som inte har något dirt:kt samband med 

bebyggelse men som krän:r bygglov enligt 8 kap. 2 *· l.agrtldct (yttrandet 

s. 27 I anser att l1rden ··andra anliiggningar än byggnader .. kan avvaras utan 

att paragrafen försvagas. bl. a. eftersom bestiimmclserna i I kap. inte iir 

avsedda att ge en uttömmande reglering. Jag delar denna uppfattning. Det 

framgiir av bestiimmclserna bl. a. i 5 kap. I* samt 8 kap. 11 och 12 **att en 

s<idan liimplighetsbedömning skall giiras. De angivna orden har diirför inte 

tagits in i 6~. 

I lagtexten i lagrådsremissen anges inte närmare i vilket sammanhang 

som liimplighctsprövningen skall ske. P(1 förslag av /agrädl't !yttrandet 

'· 27J har jag ansett det befogat att l(1ta det komma till uttryck i lagtexten att 

I:implighetsbcdömningen sker vid planliiggning clkr i iirenden om bygglov 

eller förhandsbesked. 

Till grund för liimplighetsbedi.imningen ligger bestiimmelserna i 2 kap. 

Att n~igon lämrlighetsbediimning inte skall göras hetriilfande s. k. komplet

tering~~itgiirder framg[ir av 8 kap. 12 ~- Förevarande paragraf tar alltså sikte 

pfi ~hgärder som innebiir en förändring av markanvändningen. 

7 ~ I vai:ic k<)mmun skall det finnas en byggnadsniimnd. som har det 
niirmaste insct:ndet över byggnadsverksamheten i kommunen. 

Paragrafen motsvarar I kap. 6 ~ i det remitterade förslaget. 

Niir det gäller att i I kap. presentera byggnadsniimndens uppgifter hör 

dessa anges i mera allmänna ordalag iin som skett i lagritdsremissen. Jag 

delar /agrddl't.I" I yttrandets. 271 uppfattning i detta avsecndt:. Efter förebild 

av 7 * första stycket byggnadslagt:n har därför föreskrivits au byggnads

nämnden har det niirmastc inseendet över byggnadsverksamheten i kom

munen. Som lagrådet har framhållit niis därmed ocksii biittre överensstäm-

lkap.6-7H 
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mclse med de hiida följande paragraferna. vilka anger liinsstyrelscns resp. I kap. 7-8 ~~ 

planverkets uppgirtcr i frilga om plan- tKh byggnads väsendet. 

1\liirmarc bestiimmelser om byggnadsnämndens uppgifter finn'> i 11 kap. 

I lagen har inte tagits in någ1rn särskild bcstiimmclse om att byggnads

niimndens uppgifter inte for handhas av ett lokalt organ enligt lagen 

11979: 408) om vissa lokala organ i kommunerna. Det innebiir att det liksom 

i dag med stöd av 2 ~ 2 niimnda lag kan inriittas lokala organ med uprgift att 

for en del av klimmunen handha förvaltning och verkställighet snm enligt 

PBL ankommer på byggnadsnämnden. 

Det finns anledning all erinra om ett principiellt uttalande av föredragan

de statsr~idet i samband med en ändring av nyssnämnda lag. Detta uttalan

de hör enligt min mening vara viigledande även vid tilliimpningcn av PBL. 

Departcmentschcfen anförde bl. a. följande tprop. 1979/80: 54 s. 191: 

Jag vill understryka att en reform av det slag som jag förordar miiste ha 
'>Om en gnmdliiggandc förutsiitt ning att riittssäkcrheten inte får försiimras 
genom att uppgifter flyttas till :okala organ. De hestiimmelser i lagar och 
förordningar som syftar till att skydda riittssäkerheten är naturligtvis 
ti!Uimrliga i samma utsträckning. när ett iokalt organ handhigger ett ärende 
som när detta handläggs av dt:n centrala nämnden. Det lokala organeh 
beslut kan överklagas i samma mån som den centrala nämndens beslut. 
Om man i kommunen inte är övertygad om att det lokala organet. trots all 
de formella rättssäkerhetsgarantierna giiller. är i stånd att med de resurser 
som ställs till organets förfogande f\stadkumma en tillfredsställande hand
läggning, förutsiitter jag att äre11dcgruppen inte överlämnas till det lokala 
organet. Det linns anledning att räkna med att kommunerna kommer att 
iaktta i\terhållsarnhet med att låta lokala organ ta över ärenden som iir 
känsliga från rättssäkerhets- och likstiillighetssynpunkt och diir intresset 
av enhetlig bedömning är särskilt starkt. Sfidana synpunkter gör sig i vissa 
fall gällande med sådan styrka att det knappast kan komma i fråga att 
uppgiften överlämnas till lokala organ. Jag vill i delta sammanhang särskilt 
nämna byggnadsnämndens befogenhet enligt lagen ( 1976: 666) om pt1-
följder och ingripanden vid olovligt byggande att slutligt avgöra fråga om 
avgift eller att meddela föreläggande eller ansöka om handrä<.:kning för 
riillelse i de fall som avses i 13 ~·. I. 2 od1 5 nämnda lag. 

8 * Länsstyrelsen har tillsyn över rlan- och byggnads väsendet i liinet och 
skall samverka med kommunerna i deras planläggning. 

Statens planverk har den allmänna uppsikten över rlan- och byggnads
väsendet i riket. 

Paragrafen behandlar länsstyrelsens och statens planverks uppgifter. 

Den motsvarar 7 *andra och tredje styckena byggnadslagen. I kap. 13 och 

14 *~ i utredningsforslaget samt I kar. 7 * i det remitterade lagförslaget. 

Paragrafen har utformats i enlighet med lagrtidets förslag (yttrandet 

s. 27 n. 
I första stycket anges förutom länsstyrelsens tillsynsuppgift att länssty

relsen skall samverka med kommunerna i deras planläggning. Med detta 
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uttryckssiitt avser jag inte bara det formella samråd som skal.I ske i konkre- I kaf>. 8 ~ 

ta ~ircnden utan även en mer alhiläri~ SefViceskylJighCl. · ·i 

I den allmiinna motiveringen !avsnitten 7.5 och 8.7.3) har jag utförligt 

uppehållit mig vid länsstyrelsens roll under samr~idet. 

Serviceskyldigheten bör enligt min mening ses som någonting fristående 

i förhållande till handläggningen av enskilda planärenden. Det bör ligga på 

liinsstyrelsen att fungera som rådgivare i planeringsfrågor och kontinuer

ligt tillhandahålla kommunerna det planeringsunderlag som finns tillgäng

ligt p{1 liinsstyrelsen. Detta är - som laRriidct framhållit (yttrandets. 28) -

en sjiilvklar del av den samverkan som skall ske. Praxis har redan nu 

utvecklat sig i denna riktning. Jag vill poängtera att serviceskyldigheten 

inte är begränsad till enbart sfidana frågor som liinsstyrelsen kan bevaka i 

efterhand enligt 12 kap. Länsstyrelsen bör givetvis medverka med rådgiv

ning och information i syfte att staten och kommunerna gemensamt skall 

söka en sfi god utformning som möjligt av planerna. 

I andra stycket har planverkets uppgifter slagits fast. Med uttrycket 

"uppsikt" avses en mer övergripande verksamhet än den '"tillsyn'" som 

ligger på länsstyrelserna. 

Det kan finnas anledning till att ytterligare kommentera statens roll inom 

plan- och byggnadsviisendet. 

Målet för statens tillsyn och uppsikt hör inte i första hand inriktas pä en 

bevakning av att inga enskilda beslut råkar falla ur ramen för vad som 

bedöms vara lagens andemening. Det är alltsii inte meningen att enstaka 

beslut normalt skall kunna föranleda länsstyrelsen att i efterhand agera i 

sin egenskap av tillsynsmyndighet för att upphäva just dessa beslut. Be

stiimmelser som syftar till en efterhandskontroll finns dock i 12 och 13 kap. 

Give\ vis kan det ibland vara befogat att llinsstyrelsen utövar sin tillsyn 

över hyggnadsniimnckrna pi! motsvarande sätt som i dag. dv~. genom att 

liinsstyrelsen i efterhand ingriper med begäran om i"örklaring eller med 

p~1pekamkn om felaktig behandling av ett ärende. Tillsynen och uppsikten 

över plan- och byggnadsviisendet bör emellertid i första hand ha en mer 

frami1tsyftande inriktning. De statliga organen hör cliirvid verka för att 

tendenser till avarter i lagtillämpning.en motverkas och förebyggs i ett 

l{rngsiktigt perspektiv. Detta kan ske genom påverkan i samr~ldsverksam

heten. med hjälp av tillämpningsföreskrifter eller framställningar om iind

ringar av lagen alltefter vad som kan vara erforderligt i olika situationer. 

En tillsyns- och uppsiktsverksamhet som mlllsvarar dessa ambitioner 

frirutsiitter ett effektivt system för information till de "myndigheter som har 

att sköta verksamheten. För länsstyrelsernas del iir förutsiittningarna för 

detta goda. Länsstyrelserna kommer liksom hittills att automatiskt tillföras 

information genom den mil som de spelar i beslutsprocessen i plan- och 

byggnadsärendena. Uinsstyrclsernas informationsförsö1jning betraktar jag 

siilunda inte som något problem. 

N~igra motsvarande miijligheter för planverket att skaffa sig information 
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1>m ut vecklingen inom plan- och hyggnadsv~isendct kommer emellertid inll: 

all finnas. Det :ir d:irfiir nödv:indi!,!l att se till att planverket pli annat siill 

far den informarion um utvecklingen snm hehövs för den allmföma uppsik

ten över PHl.:s till:impning. 

f. Il. far plan\'t'l"kL'I informaiiLln om rlanverksamhetcn j landet genom 

den skyldi!,!het att lillstiilla veri.;et planer som föreskrivs i 17 11ch 19 ~~ 

hyggnadsstadgan. Verkets hehov av information om heslut angacnde hus

h~illnin!!,ell med mark m:h vatll'n kan urpenharhgen i stor utstrii1:kning 

hiimtas ur de översiktsplaner s1>m tillstiills verket. Till skillnad mot vad jag 

förcslog i lagri'1d~rcmisscn anser jag det mot denna bakgrund vara hefogat 

all kommunerna siinder översiktsplam:n med tillhörande handlingar till 

planverkct (4 kap. 13 ~). För den mera allmiinna analysen av tillstiindct 

inom planviisendct ~ir cmellertid detta planmaterial en svifrhanterlig och 

inte alltid riktigt rättvisande kiilla. Vissa analyser av materialet kan göras 

lKh görs ock sil av planverket. men for att man skall fä fram riktigt givande 

hesked om ;1ktut:lla utveeklingstendenser kriivs oftast en bakgrundsinfor

mation som planverkct inte automatiskt har tillgfing till. Den finns normalt 

pii liinsstyrclscrna och kan m<inga gilnger göras tillgänglig genom rl'lativt 

enkla utredningsinsatser frän liinsstyrclsernas sida. Planverket arbetar där

för sedan n~igra iir tillbaka p;i att systematiskt hygga sin kunskapsförsii1:i

ning p{1 samverkan med i första hand länsstyrelsernas rlanenheter. 

Jag anser att den form för informatiun till planverket som pä detta s;itt 

hi11ler r<I att växa fram rimmar viil med PBL-systemeh prin1:ipiella upp

hyggnad och att den hör vidareutveddas inom ramen för detta. Det inne

biir att liinsstyrclsens roll som informationsförmedlare inom plan- och 

byggnadsvthendct utnyttjas effektivt ocksä för informationsfiirmedlingen 

inom staten. rnirigenom tillförsäkras planverket den erlordcrliga basen för 

att snahht spära aktuella utvei.:klingstendenser. Detta har stor betydelse 

för verkets möjligheter att i fram[itsyftande former pitverka utvecklingen i 

riktning mot en enhetlig lagtillämpning över landet i enlighet med de 

grundläggande intentionerna i lagstiftningen. 

Det ankommer p;'i regaingen att besluta föreskrifter om I;insstyrelsernas 

expedieringsskyldighet. Jag avs1:r att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen i denna fråga. 

I kilf'· 8 .~ 
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2 kap. Allmänna intressen soli{sk.ail heaktas vid planiäggning och vid 
lokalisering av bebyggelse 

Flera av hestiimmelserna i 2 kap. har sin motsvarighet i 9 * byggn<tds

stadgan. I flera fall har en spdklig justering skett i fö1folllande till dagens 

hestiimmelser. N;lgon större föriindring i sak iir emellertid inte avsedd. I 

sakens natur ligger dock att de föriindring;1r i samhiillet som har skett 

sedan hyggnadsstadgans tillkomst milste avspegla sig i t. ex. vad som 

innefattas i kravet p<'t en liimplig samhlillsut veckling. Pi\ samma siitt mi'iste 

de föriindringar som kommer att ske i framtiden p~lverka tilliimpningen av 

dessa allmiint hållna hestiimmeber. .lag har i den allmiinna motiveringen 

!avsnitt 6l redogjort for vad jag anser att man hör liigga in i de olika kraven. 

Efter två inledande paragrafer I I och 2 ~*' med bestämmelser om vad 

som alltid bör heaktas vid planliiggning samt i iirenden om bygglov oc.:h 

förhandsbesked följer en paragraf 0 * l stim siirskilt anger krav vid lokalise

ring av bebyggelse. Kapitlet avslutas med en hestiimmelse t4*) om bebyg

gelsemiljöns utformning. 

1 * Planläggning skall ske sä att den främjar en friin allmän synpunkt 
lämplig utveckling och ger förutsättningar för en från söcial synpunkt god 
bostads-. arbets-. trafik- och fritidsmiljö. Hänsyn skall därvid tas till för
hållandena i angränsande kommuner. Mark- och vattenomriiden skall an
vändas för det eller de ändamål för vilka omrfidcna är mest liimpade med 
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 

Vad som anges i första stycket skall beaktas även i ärenden om bygglov 
och förhandsbesked. 

Fiirsta stycket 

Första stycket uttrycker de grundHiggandc syftena med fysisk planliigg

ning enligt PBL. Stycket motsvarar niirmast 9 * första stycket och andra 

stycket första meningen hyggnadsstadgan samt 2 kap. 1 och 2 *s i utred

ningsförslagct. Stycket har fött sin slutliga utformning i huvudsaklig över

enssllimmelse med lagrådets förslag !yttrandet s. 32). vilket innebär bl. a. 

följande ändringar i förhållande till lagrådsremissen. Första meningen har 

utformats som ett direktiv till dem som har ansvar för planliiggningen. dvs. 

i första hand kommunerna. Vidare har den i 2 § i det remitterade förslaget 

upptagna regeln att mark skall användas för det ändamfil för vilket den är 

mest lämrad har flyttats till I§ för att rc.:gelns vikt bättre skall framhiivas. 

Kravet att planläggning skall främja en lämrlig utvec.:kling i förening med 

kommunernas ~kyldighet att ha en kommuntäckande översiktsrlan bör 

leda till att sarnhiillsbyggnadsåtgärder av ni'tgon betydelse bedöms utifrån 

en totalsyn p~1 kommunens utveckling. Planläggningen skall också främja 

en från allmän synpunkt lämplig ut veckling inom olika delområden i kom

munen. Jag har i den allmänna motivi.:ringen redovisat vad som i stort bör 

2 /...af'· I ~ 
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rymmas i ultrvcket liimplig utveckling. Del hlir alltsil i för•Ha hand d1: 

fiirtrnend1:valda i kommunerna ~;um genom planbeslut filr ta stiillning till 

den flir kommunen liimpliga utwcklingen. Vid dessa stiillningst<1ganden 

bör viiga-, in iivcn synpunktcr f;i\n enskilda som iir berörda. Ofta \l1nle 

allmänna och enskilda intresscn sammanfalla eller kunna sammanjämkas 

r<"i ett tillfrcdsstiillande siitt. 

Planliiggning skall enligt första stycket ocksa skapa förutsiittningar for 

en fri1n st11.:ial synpunkt god hostads-. arbets-. trallk- och fritidsmiljö. 

Od;.S:1 hiir bn jag hi-invisa till vad jag har anfört i den allmiinna motivcring

en !avsnitt h.2.1 l. Det säger sig sjiilvt att det hiir kravet friimst blir aktucllt 

niir omri1den för samlad bebyggelse planliiggs. Frågorna om en frfö1 social 

synpunkt god miljö har dock även betydelse niir det giillcr att ta stiillning 

till bebyggelseut vecklingen utanför tiitortcrna. 

I andra meningen har tagits in cn regcl om att mark- och vattcnomr{1den 

skall anviindas för det eller de iindamiil för vilka områdena är mest liim

pade med hiinsyn till beskaffenhct. liigc och föreliggande behov. I allt 

viisentligt motsvarar regeln 9 ~ dldra stycket första meningen byggnads

stadgan och 2 kap. 3 ~ i utredningsförslagct. En regel av denna inncbörd 

bör naturligtvis finnas i NRL. Som jag har framh~illit i den allmänna 

motivcringcn iir emellertid en s{1dan regel av sii central betydelse for fysisk 

planläggning att den, trots hiinvisningen i 2 ~till >IRL. bör återfinnas iiven i 

PBI.. Andra meningen har utformats helt i överensstämmelse med motsva

rande regel i NRL. Ofw kan ett och samma omriide anviindas samtidigt för 

skilda verksamheter och intressen. Vid bedömningen av den liimpligaste 

anviindningen av ett område bör alltid möjligheterna till kombincrad verk

samht:l beaktas. Detta har kommit till uttryck i föreskriften att el! omr{1de 

skall anv~indas rör det eller de iindamfil för vilket omrf1det iir mest liimpat. 

Det inncbiir en viss avvikelse friln den i lagrildsn:missen föreslagna lydcl-

scn. 

Med ornriidets bl!skaffenhet a vscs bildc markens kiinslighet för påver

kan. omr;idl!ts kulturella förutsiittningar. terriingens utseende. grundför

hiillanden och andra liknande forhtillanden. Markområdets liige kan ha 

betydelse bl. a. ur klimatsynpunkt. 

Kravet att föreliggande behov :;kall beaktas har ingen uttrycklig motsva

right:I i 9 ~ hyggnadsstadgan. Någon tvekan om att sådana övcrväganden 

rcdan i dag milste Higgas till grund för planbesluten torde dock inte finnas. 

:'.\liir nu för tydlighetens skull en siidant grundläggande krav tas in i I*· 

innebiir det diirför ingen förändring i sak mot vad som tiWimpas i dag. 

Av fors ta stycket framgår oeksä att lämplighetsprövningen skall ske med 

beaktandc av förhftllandena i angriinsande kommuner. sii att en iindamäls

enlig samordning sker av kt1mmunernas planli\ggning. Jag har i den all

miinna motiveringen (avsnitt 16.2.2l niirmarc redogjort för vilka frfigor som 

kan ha betydelse i det sammanhanget. Jag delar inte lagrådets uppfallning 

(yttrandet s.12l att bestiimmelsen härom lämpligen bör flyttas till 2 ~-

:: kal'· I .~ 
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Hestiimmelscn syftar siiledes till att åstadkomma ett samarbete mellan 2 /.:.ap. 1-3 -~~ 

kommunerna i dessa frilgor. Ati Jetb ·sarnarhete i vissa fall kan ske i form 

av regionplanering framgtir av 7 kap. Samverkan i mellankommunala plan-

frågor kommer emellertid normalt att ske i friare former vid de samråd som 

skall ske innan översiktsplaner. omri1desbest~immclscr eller detaljplaner 

antas. Om samordning inte har sketl på ett bmpligt sätt. skall länsstyrelsen 

förordna att planheslutet skall prövas enligt 12 kap. Jag har utvecklat detta 

närmare i den allmiinna motiveringen (avsnitt 16.2.2). 

A11dr11 .1rycker 

Andra stycket i paragrafen. som har fött sin slutliga utformning i enlighet 

med /agråders förslag. innebär att ansökningar om bygglov och förhands

beskt:d enligt PBL i prirn.:ip skall prövas på planmässiga grunder. Att det 

finns undantag från den principen framgår av t. ex. 8 kap. 12 ~ andra 

stycket. där de s. k. kompletteringsåtg~irderna behandlas. Jag har i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 6.1) påpekat att bygglovsärenden ibland 

må~te avgöras utan att n[1gon närmare vägledning för beslutet kan hämtas 

från antagna planer. Det iir dfi av betydelse att hyggnadsniimnden gör en 

bred bedömning av bebyggelsesituationen i omriidet och vilken utveckling 

som kan förväntas. Råder det t. ex. t:lt stort bebyggelsetryck i ett område. 

kan kravet på en lämplig samhiillsutveckling leda till att bt:byggclsens 

lämplighet bör prövas genom detaljplancläggning. 

En avvikelse från det n:mitterade lagförslaget ligger i att rivningslov och 

marklov inte omfattas av bestämmelsen. Det beror på att det i 8 kap. inte 

finns nägon hänvisning till 2 kap. niir det gäller rivningslov och marklov (se 

/agrådcrs yttrandes. 321. 

2 * Vid planläggning och i iirenden om bygglov och förhandsbesked skall 
lagen (0000: 000) om hushållning med naturresurser m. In. tillämpas. 

I dagens lagstiftning finns en hcstämmclse i 9 ~ första stycket byggnads

stadgan. enligt vilken tillbörlig hiinsyn skall tas till det militära försvarets, 

civilförsvarets och andra for riket gemensamma behov. Detta krav på 

hiinsyn har kommit till uttryck i första hand genom skilda riksdagsbcslut 

angående den fysiska riksplaneringen i form av olika riktlinjer för hushåll

ning med mark och vatten. Dessa riktlinjer iir ink bindande för kommuner

na. men det har förutsatts att kommunerna beaktar dem. vilket också i allt 

viiscntligt har skett. 

Paragrafen innehåller en hänvisning till N RL. I motiven till den lagen 

redovisas närmare vad hushållningskraven bör leda till vid prövning av 

markanviindningsfrägor. 

3 * Bebyggelse skall lokaliseras till mark som iir lämpad för iindamålet 
med hänsyn till 

I. de boendes och övrigas hälsa. 



Prop. 1985/86: I 

2. jord-. berg- och grunJvattenfiirh;Ulandcna. :! kur1. 3 ~ 
3. miijlighet..:rna att ordna trafik. vallenförsii1jning och avlopp samt 

annan samhiillsservice. 
4. möjligheterna att fi.irehygga vatten- och luftföroreningar samt b11llcr

stiirningar. 
Bebyggelse och anlilggningar s1.>m för sin funktion kräver tillförsel av 

energi sJ.;all 1L1J.;aliser<1S p<I ett siitt som iir liimpligt med hiinsyn till energi
fiirsii1jningen l'Ch energihushållningen. 

I enlighet med vad jag har anfört i den allmiinna motiveringen <avsnitt 

6.3.1) har i 3 * tagits in vissa grundliiggamk J.;rav pil marJ.; som skall 

anviindas för behyggebe. Med bebyggelse avses - som /11grild1•1 papekat 

<yttrandet s. 33) - ocks:'1 l. ex. viigar. griinomriiden etc. som hör till en 

samlad bebyggclse. Flertalet av kraven finns direkt uttryckta redan nu i')~ 

byggnads stadgan. Kraven i i.ivrigt följer av de mera allmänt hiillna liimplig

hetskraven i den paragrafen. 

Fiirsla .1/yckl't 

Paragrafen har fatt sm slutliga utformning i enlighet med /agrlid1·1.1 

förslag <yttrandets. 33). vilket innehiir att bl. a. följande ändringar i första 

stycket har gjorts i förhi\llande till del remitterade förslaget. I ingressen har 

använts ordet ""lokaliseras"' för att ange att det hiir är fråga om vilka delar 

av kommunen som skall bebyggas. Uttrycket '"lokalisera·· skall jämföras 

med ""placera"' i 3 kap .. som använd'i för att ange en byg!!nads exakta plah 

p<\ en fastighet. Orden ··geotekniska fiirhiillanden"' har hytts ut mot '"jord-. 

berg- och grundvattenförh;illanden · ·. bl. a. eftersom det kan anses t vek

samt om geoteknik enligt vedertagen nPmenklatur ocks~1 omfattar grund

vattcnförh{tllanden. Hiirigenom fär man 01.:ks~\ en tydligare koppling mellan 

nu förevarande bcstiimmclse nch stadgandet i 3 kap. 2 * andra meningen 

om begriinsning av skadlig inverkan p~i grundvattnet. Orden ""trafik. ser

vice. valtenförsöi:ining och avlopp'" har ersatts med ""trafik. vattenför

sörjning och avlopp samt annan samh~illsscrvice"" dels för att markera alt 

det hiir inte är frt1ga om komm•~rsiell service (jfr 2 kap. 4 ~ andra stycket l 

och dels därför att i samhiillsservi1.:en ingär alt ordna trafik. vattcnförsörj

ning och avlopp. 

Markens Himplighet skall bedöma~ med h~insyn till den bebyggelse som 

avses komma till st:'ind. De flesta av kraven i 3 * kan naturligtvis uppfyllas 

genom åtgiirder av olika slag. Utgångspunkten för tilHimpningen av para

graf en iir att den mark som avs·~s användas för bebyggelse skall ha natur

liga förutsiittningar för att de angivna kraven skall kunna uppfyllas. Ex

traordinära iltgiirder skall inte behöva vidtas. 

Kraven inrymmer i stor utsträi.:kning ekonomiska i.iverviiganden. Niir 

man bedömer om ett omriide iir liimpat for bebyggelse med hänsyn till 

möjligheterna att ordna t. ex. lratik samt vattenforsörjning och avlopp. 

handlar det i huvudsak om alt h1~riikna investerings- och driftskostnaderna 
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for erforderliga anliiggningar. Visar heriikningarna att kt>stnaderna skulle :! /.:up. 3 .~ 

bli nnorn1;tlt hiiga. biir inte of11r:1Ji.'t anviinJas flii' bdiyilge!se. Vid de 

ekonomiska bedömningarna milste en sammanvii1ming giiras av olika kosl-

nad->poster. \krkostnader i ett avs..:emk k<tn ju v;iga~ upp av lilga kostna-

der i dl annat avseende. 

Niir det gäller att bedöma möjli!!heterna att ordna olika former av sam

hiilbservice. handlar det oftast om kommunalekonomiska överväganden. 

Kommunerna har t:nli!!l olika lagar etc betydandt: serviceansvar gentemot 

sina medborgare. Som .ia!! har anfört i den allmiinna motiveringen !avsnitt 

fd. I J miisle kommunen vid planliiggning ta stiillning till möjligheterna ;1tt 

bereda savice i olika delar av kommunen. Kommunens bedömning i dessa 

avseenden. grundade pii kommunalekonomiska iiv.:rviiganden. m<lste na

turligtvis tillmiitas stor betydelse niir frilgor om marks anviindning till 

hebyg!,!clse skall a\'!!Öras. 

När det gälkr jord-. berg- och grundvattenförhilllanden vill jag stryka 

under Uimpligheten av att kommunerna i underlaget till simi översikts

planer redovisar geotekniska och andra undersökningar som har utförts 

och har betydelse fiir att bedöma markens liimplighet för bebyggelse. Av 

siirskild vikt iir det att reuovisa onm\Jen som kan bedömas vara oliimpliga 

p<i grund av l. ex. risk för jordskred. bergras. stora sättningar. onormal 

fiiriindring av grundvattenniv{m och stora lerdjup. 

I likhet med utredningen anser jag att paragrafen hör innehålla ett krav 

pi1 a!t vatten- och luftfönireningar samt bullerstörningar skall kunna före

byggas. Bestiimmelsen om bullerstörningar för betydelse t. ex. niir bebyg

gelse planeras i niirheten av befintliga eller planerade vägtrafikleder eller 

nygfolt. Vilka bullernider som i olika situatio.1er kan accepteras går 

givetvis inte att precisera hiir. Det hcror ri1 vilken typ av bebyggelse som 

rlaneras. vilka hullerdiimrande iltg~irder som kan vid.tas osv. Jag vill dock 

erinra om Je rikt viinkn i fri"iga om flygbuller som har kommit till uttryck i 

prnp. 1981/lC: 98 om vissa luftfartspolitiska frilgor ffU 1981182: 28. rskr 

339). Mtibvarande riktviirden har i friiga om viigtrafikbuller angetts i rrop. 

1980/81: 100 bil. 9 (TL 1980/81: 23. rskr 257). 

Andra styc/.:et 

Bestämmelsen i andra stycket inneh[dler - i enlighet med vad jag har 

föreslagit i den allmiinna motiveringen <avsnitt n.3.2l - ett krav pi\ att 

energiförsörjnings- och energihushållningaspekter skall beaktas vid lokali

sc~ring av bebyggelse och anliiggningar. Bcstiimmelsen har rt1 förslag av 

/agnidet flyttats fr[in 4 * i det remitterade förslaget. 

Kravet inncbiir bl. a. att kommunerna i sin planering för bebyggelse noga 

miiste överväga hur behyggelsen skall försörjas med energi. Sjiilvklart får 

paragrafen i detta avseende sin friimsta betydelse niir det giiller större 

bebyggclsegrupprer men den gäller i och för sig även lokalisering av 
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enstaka byggnader. Hänsyn bör också tas till behovet av att hushålla med 

den energi som krävs för transporter av olika slag. 

I fråga om hushållning med energi har som niimnts lokaliseringen av 

bebyggelsen stor hetydclse. När det i paragrafen föreskrivs att bebyggelse 

och anliiggningar skall placeras på ell frän energihushållningssynpunkt 

lämpligt s~itl innebär detta att siiväl de naturliga som de av bebyggelse 

orsakade klimatförutsättningarna skall vägas in i prövningen. Valet av 

uppviirmningsform kan också medföra särskilda krav när det gäller all 

placera byggnader på ett från hmhållningssynpunkt lämpligt sätt. 

4 * Inom områden med samlad hebyggelse skall bebyggelsemiljön utfor
mas med hänsyn till behovet av 

I. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor 
och andra olyckshändelser, 

2. skyddsåtgärder för civilförsvaret. 
3. hushållning med energi och vallen samt goda klimatiska och hygienis

ka förhållanden. 
4. trafikförsörjning och god trafikmiljö. 
5. möjligheter för personer m~d nedsatt rörelse- eller orienteringsför

måga att anviinda området. 
6. förändringar och kompletteringar. 
Inom eller i nära anslutning ti:i områden med samlad bebyggelse skall 

det finnas lämpliga platser för lek. motion och annan utevistelse samt 
möjligheter all anordna en rimlig :;amhällsservice och kommersiell service. 

Paragrafen. som har fått sin redaktionella utformning i i huvudsaklig 

överensstämmelse med lagrådets förslag, tar upp vissa grundläggande krav 

som skall beaktas vid utformning.en av bebyggelsemiljön. Paragrafen kan 

sägas innehäl\a en utveckling i vissa avseenden av det övergripande kravet 

i I ~ på en frän social synpunkt god bostads-. arbets-. trafik- och fritids

miljö. Bestämmelserna skall ses som ett uttryck för att bebyggelsemiljöns 

utformning bör tillmiitas en central betydelse vid den allmiinna lämplig

hetsprövningen av markanvändningsfrågorna. Ambitionen bör vara att ny 

bebyggelse och förändringar i b1~fintliga bebyggelseområden får en från 

allmän synpunkt lämplig utformning. Varje kommun anförtros huvudan

svaret för att utformningen av bebyggelsemiljön målmedvetet styrs i denna 

riktning. Med denna utgångspunkt bör det inte utfärdas föreskrifter i 

förordning eller myndighetsförfa:tning till bestämmelserna i denna para

graf. 

Flertalet av bestämmelserna i 4 §har en direkt motsvarighet i de krav pa 

enstaka byggnader. tomter och allmänna platser som finns i 3 kap. Skillna

den är friimst att bestiimmelserna i 4 ~ gäller vid beslut som avser hela 

bebyggelscomraden. Restiimmelserna skall - som jag har slagit fast i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 6.41 - tillämpas vid planl~iggning och be

slut om hygglov och förhandsbesked och de skall gälla håde för ny behyg

gelse och vid ändring eller komplettering av befintliga bebyggelsemiljöer. I 

2 kap. 3-4 ~~ 
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iirenden om lov skall best~immelserna inte till~impas vid prövning av kom

pkttcrings<'ttg~inkr enligt 8 kap: 12 * <indra styc:kci oc:ti 'ihte heller vid 

bed(imning av lokaliseringen av en ny byggnad. som inte skall förliiggas till 

ett omrade med samlad bebyggelse. 

för att undvika onödiga upprepningar vill jag först generellt hänvisa till 

vad jag anför i anslutning till resp. bestämmelse i 3 kap. Här inskränker jag 

mig huvudsakligen till att göra de kommentarer som direkt tar sikte på hela 

miljöns utformning. 

Fiirslll stycket 

Enligt punkr I skall bebyggelsemiljön utformas så att risk för olyckor av 

olika ~lag förebyggs. Liknande bestiimmelser finns bl. a. i 9 oc:h 12 ** 
byggnadsstadgan. Ett skyddskrav för de enskilda byggnaderna finns i 

) kap. 6 § första stycket. 

Brandskyddsaspekter som bör beaktas när bebyggelsemiljön utformas är 

exempelvis möjligheterna att förebygga uppkomsten av bränder. trygga 

utrymningen samt förhindra spridning och underlätta släckning av brän

der. I sådana områden där det ordinarie gatunätet inte räcker till för 

nödvändig räddningstjänst med brandförsvarets fordon måste t. ex. sär

skilda brandvägar planeras m.:h anordnas. Krav bör kanske ställas på 

brandgator, brandmurar, lämpliga husavstånd. utrymningsvägar och 

skyddsavstånd. 

När det gäller kravet pa betryggande säkerhet mot trafikolyckor bör 

särskilt beaktas hur bebyggelsen lokaliseras i förhållande till gator och 

vägar och hur utfarterna ordnas. Även utformningen av vägar för motor

fordon samt behovet av särskilda gång-. cykel- och mopedvägar m. m. 

träder i förgrunden. Placeringen av t. ex. parkeringsplatser. lastkajer samt 

friytor för lek och utevistelse är givetvis också betydelsefull. 

Punkt 2 fanns inte med i det remitterade lagförslaget. Motiven för denna 

punkt har jag angett i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.4). Genom det 

nu föreslagna kravet i PBL skapas en grund för att bl. a. ställningstaganden 

vid skyddsrumsplaneringen kan integreras i de fysiska planerna. 

När det gäller intresset all bebyggelse utformas så att risken för brand

spridning minskas och att konsekvenserna av byggnadsras begränsas, 

sammanfaller försvarets intressen med de grundläggande krav pä säkerhet, 

som jag nyss angav under punkt I. Någon särskild bestämmelse i PBL som 

direkt pekar ut sådana faktorer från försvarssynpunkt behövs därför inte. 

I punkt 3 föreskrivs att bebyggelsemiljön skall utformas så att det finns 

förutsättningar för en god hushållning med energi och vatten. goda klimat

förhållanden och goda hygieniska förhållanden i området. Motsvarande 

krav i 3 kap. finns i 3 och 5 ~§. 
Bestämmelsen om 1·a11enh11shål/11ing innebär en nyhet. Här avses inte 

bara vatten för konsumtion utan även dagvatten. Beträffande dagvatten

frågan är ett av problemen att en härdgörning av markytan ofta motverkar 

2 kap . ..f. ~ 
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miijligheten att hehi!lla en god vattenhalans inom ett hebyggelseornriide. 2 kap. 4 .~ 

Numera finns det teknik som 'lledger s. k. lokalt omhiindcrtagandc av 

dagvatten. Hiir vill jag peka pil att kommunerna med stöd av 5 kap. i 

detaljplan kan avsiitta mark för anliiggningar hl. a. fiir vattenförsör:ining 

lH.:h avlopp. Vidare kan enligt 5 kap. planhestiimmelser meddelas om 

tomter. I';[ det siittet kan utrymme reserveras för sådana anliiggningar som 

behövs for lokalt omhiindertagande av dagvattnet. I si\dana fall kan ge

nnmforamkhcskrivningen inneh;'tlla en redogörelse för systemets tekniska 

utförande. 

Niir det giiller h11sl11ll/11i11ge11 med t'/l('rgi bör det i enlighet med vad jag 

nyss (J ~) framhöll efterstriivas att genom lämplig placering, gruppering 

oc:h utförande av bebyggelsen gc•ra behovet av energi så litet som möjligt. 

Bebyggelsens energiförsör:inir,g maste rn.:ksii beaktas. Det räcker ofta 

inte att enbart beakta den enskilda hyggnadens energifiirsö1jning. Hiinsyn 

miiste ocksi1 tas till hur områdets totala energiförsöi:ining sker. Det kan 

t. ex. vara nödviindigt att regleni bebyggelsen på ett sildant siitt att befint

liga eller planerade energiförsörjningsanordningar kan utnyttjas pä ett fr[rn 

energisynpunkt ändamf1lsenligt sätt. 

Uestiimmelsen om goda kli111atfiirl11//la11dl'f1 innebär krav på hiinsyn till 

det lokala klimatet i fr(1ga om temperatur. sol. vind och nederbörd vid 

bebyggelsemiljöns utformning. En aspekt på detta iir att omriiden för lek 

oc:h rekreativ utevistelse bör orienteras sii att de blir ~olbelysta i tillriicklig 

omfattning. 

I punkt .1 har dessutom tagits in en föreskrift om att bebyggelsemiljön 

skall utformas s[1 att det finns förutsättningar för goda hygil'niska .fi"irluil

landen i området. 

Ett riktmärke bör därvid vara att miljön inte utform<ts så att det p[I goda 

grunder kan befaras att förhållandt:na p[i platsen kommer att orsaka obt:

hag för befolkningen i allmänhet i form av fysiska eller psykiska hesvär. 

Ljud-, ljus- och luftförhiHlanclena hör med andra ord inte tillåtas ge upphov 

till dåliga hygieniska förhållanden i niirmiljön. 

Det kan ocksä vara nödvändigt att med hänsyn till kravet på goda 

hygieniska förhållanden ta särskild hänsyn till placeringen av enskilda 

byggnader m. m. i vissa fall. Det är t. ex. olämpligt att placera skolor. 

barnstugor, bostadshotell för äldre eller rekreationsområden i alltför niira 

anslutning till intensivt utnyttjade trafikleder. 

I punkt 4 föreskrivs att bebyggelsemiljön skall utformas stl att det finns 

förutsiittningar för en tillfredsställande trafikförsörjning och för en i övrigt 

god trafikmiljö. 

I gLillande lagstiftning finns ref:lcr om hänsyn till elen allmänna samfän.1-

selns behov (9 * första stycket BS) och om tillbörligt beaktande av sam

färdselns krav <12 ~ I mom. BS). Bestämmelser om parkering!>utryrnrnen 

p[1 tomtmark finns i 53 * 3 mom. byggnadsstaclgan. 

Punkt 4 innefattar både en räct och en skyldighet för kommunerna att 
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l;\ta tralikrolitiska ht:slut t;1 sig uttryck i den fysi-;ka rlanliiggningl·n. I den ~ /...11p . .J .~ 

;1llrniinna motiveringen (avsnitt ·ti.4l ui1rehöll jag mig ing~ic'ride vid kullck-

tivtralikens hetyuelse och framlwil diirvid hl. a. att hel1~·ggdsen hör utfor-

mas ri1 ett si"idant s;itt <il\ den cfkktivt kan flirsi\rjas med kollcktivtralik. 

Punkt 4 stiillcr emellertid krav rii att hela trafiknätet i samlad bebyggelse 

ges en iindamälsenlig utformning. Inte bara hiltrafikcns utan iiven g;ing-

och q·keltrafikens behov sk;dl diirvid tillgodoses. Ciivctvis hiir iiven hchn-

vet av väl u(formade och lokalisnadc rarkeringsutrymmcn beaktas. 

I p1111k.1 5 har tagits in en hestiimmelsc \)ll1 bd"'yggclsemiljöns till!,!;inµ

lighct för rcrsoner med nedsa(t rörclst:- eller nrienteringsform{iga. BesUim

rrn:lsen saknar en direkt motsvarighet i giillande hyggnadslagstiftning. Vis

serligen finns i 42 a * byggnadsstadg<in k1«1v ri1 tillgiinglighct. men dessa 

krav avser i första hand inte miljiin som <idan utan tillgiinglighcten till 

vissa hostiider och de utrymmen i byggnader till vilka allm;inheten äger 

tilltriidc ..:ller S\lm utgör arhehlokalt:r. Kravet i runkt 5 skall ses som en 

sammanfattning avd..: krav som i detta avs..:cnd..: ställs i 3 kap. rit byggna

der (7 ~) och tomter ( 15 ~ J samt pii ;dlm;inna platser ( 18 * l. Jag hiinvisar hiir 

till vad jag har anfört i friiga om tillgiinglighet i den allm;inna motiveringen 

(avsnitt 11. I .2) och i specialmotiveringen till 3 kap. 7 ~. 

I p1111k.t o föreskrivs all belwvet av framtida föriindringar och komrlctte

ringar skall heaktas niir bebyggelsemiljön utformas. I nuvarande byggnads

lagstiftning finns inget klart uttalat krav r~1 att bebyggelsen skall utformas 

si\ all senare iinuringar och komplctto:ringar underliillas. Syftet med 

punkt 6 iir att främja en planering som r~i sikt kan medföra ekonomiska 

dlcr andra viiscntliga föruelar. Kravet bör naturligtvis inte tolkas så rigo

röst att t. ..:x. reservomriiden alltid m{iste finnas inom alla behyggelseomrii

tkn. Den praktiska tilliimpningen av b..:stämmdsen miiste givetvis anras

sas till förutsättningarna i varje enskilt fall. Alltför stora markreservat 

inom t. ex.. bostads- dler industriomddcn kan kcL. tili 1:kllnomiska. miljö

miissiga och andra påtagliga problem s{ivill för kommunen som för enskil

da. 

Andra .11rck.et 

I andra stycket har tagits in hl. a. hestiimmelst:r \lITI bebyggelsens ser

vice. 

Andra stycket har ingen direkt motsvarighet i g~illande rätt. Det ankny

ter dock till de allmänt h{1llna giillande föreskrifterna att planläggning skall 

friimja en friin allmän synpunkt liimplig utveckling (9~ första stycket BSI 

samt de ansprfik rä en väl ordnad bebyggelse som skall tillgodoses niir 

stad~plan upprättas (12 ~ I mom. BSJ. 

Att variationer beträffande servicens standard miiste acct:pteras med 

hiinsyn till bebyggelsens omfattning och karaktiir for ans..:s vara så sjiilv

klart att det inte behöver direkt anges i lagtexten rit det sätt som föreslogs i 

lagradsrcmissen. 
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I andra stycket föreskrivs dessutom att behovet av friytor för t>lika 2 /..ap. 4 !i 
verksamheter. s:!sorn lek och motion, skall beaktas. Andra stycket bör 

sakdes ses si1som ett uttryck för att det skall finnas möjligheter för dem 

som hor och verkar inom eller i niira anslutning till bebyggclscomrildet att 

få tillfrcd~stillande tillgi\ng till sådana serviceinrättningar och fritidsan-

liiggningar som miinniskor i allmänhet anser nödviindiga for ett fullviirdigt 

samhiillsliv. 
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3 kap. Krav på byggnader m. m. 

I kapitlet finns bestiimmelser om de krav som ställs på bl. a. nya byggna

der ( 1-9 ** ). befintliga byggnader (I 0-13 ~* l. andra anläggningar än bygg

nader ( 14 ~)samt på tomter och allmiinna platser m. m. ( 15-18 ~~). Kapit

let motsvarar 5 kap. och vissa delar av 6 kap. i utredningens lagförslag samt 

3 kap. i det remitterade lagförslaget. Från 6 kap. i utredningsförslaget. som 

innehaller särskilda krav beträffande vissa befintliga byggnader. underhtill 

m. m .. har tagits bestämmelser om underhåll av byggnadt.:r m. m. och 

särskilda krav på bebyggda tomter. De bestämmelser i byggnadsstadgan 

som rör förbättring av vissa byggnader och som enligt 6 kap. i utrednings

förslaget skall gälla även i fortsiittningen har. som jag har redovisat i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 11.2.4). tagits in bland övergångsbestäm

melserna i 17 kap. Bestämmelser om rivning av byggnader m. m. i 6 kap. 

utredningsförslaget har tagits in i 10 kap. om påföljder och ingripanden vid 

överträdelser m. m. 

De krav som i kapitlet ställs på byggnader och andra anläggningar är 

generellt utformade. Som jag har redovisat i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.3.31 behöver därför materiella föreskrifter utarbetas till bestäm

melserna. I 16 kap. I * bemyndigas regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer att meddela sildana föreskrifter till 3 kap. om bl. a. 

skydd för liv och personlig siikerhet. 

Nya byggnader 

I * Byggnader skall placeras och utformas pii ett siitt som iir lämpligt 
med hiinsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvär
dena pil platsen. Byggnader <;kall ha en yttre form och färg. som iir lämplig 
för byggnaderna som sådana och ger en god helhets verkan. 

I paragrafen finns bestämmelser om hyggnaders placering och utform

ning med hänsyn till omgivningen samt till natur- och kulturvärden på 

platsen. 

Paragrafen motsvarar 38 s första stycket och 39 * första stycket bygg

nadsstadgan samt 5 kap. I * i utredningsförslaget. På förslag av lagrådet 

har en smärre språklig justering gjorts i paragrafen. 

Av förarbetena till 38 * första stycket hyggnadsstadgan fprop. 1959: 168 

s. 251) framgår bl. a. att bestämmanderiitten över byggnaders utformning i 

första hand tillkommer den byggande och att hyggnadsnämmkns ingripan

den hör begr~insas till sådana fall d~ir förverkligandet av den hyggancks 

intentioner skulle innebära ett inslag i stads- eller landskapsbilden av så 

störande art. att det från allm~in synpunkt inte kan tolereras. 

Utredningen framhåller all en av byggnadsnämnden~ viktigaste upp

gifter är att vaka över att bebyggelsen får en tilltalande utformning när en 

3 kap. I .~ 
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ny miljii skall skapas och niir ni·a bn:gnader skall anpassas till c:n bl'fintlig 3 kar>. I ~ 

miljii. Det bör cbrför finnas ett ~;töd for mer konstruktiva ambitioner iin att 

enbart ha en möjlighet att i efterhand kunna ingripa mot uppscL'!lllcv:ickan-

dc esteti~ka missgrepp. Utredningsfiir-;laget. som inneb:ir att byggnads-

niimnd.:rna filr en mer aktiv roll vad giillcr kravet p<i byggnaders utseende. 

tillstyrks av i stort sett samtliga remissinstanser som yttrat sig i l'riigan. 

Den nu fi_ireslagna l ~ iir <tv sedd att ge uttryck för samma ambitioner "''m 

utrcdningsl'iirslagcL Paragrafen ger byggnadsniimnden möjlighet att stiilla 

krav pi.i en siidan placering. utformning och färgsiittning av byggnader <1tt 

den yttre miljön far en god t:stetisk kvalitet. Med den yttre miljön avser jag 

i dt!tla sammanhang det rum slim formas av de enskilda byggnaderna och 

av gator. torg och parker men ocks{1 den miljii som skapas niir byggnader 

placeras fritt i landskapet. 

Nya byggnader skall enligt I ~ prövas ur fr:imsl t vii aspekter. Den ena 

avser byggnadens anpassning till förutsiittningarna pi.1 platsen och den 

andra avser byggnadens cgenvi'rdc. 

En anpassning till omgivningen skall givetvis ske inte bara niir befintliga 

miljöer skall kompletteras med ny bebyggelse utan ocksil niir enstaka 

byggnader eller en grupp av hn:gnadcr skall forliiggas i tidigare obebyggda 

orndden. Anpassningskravet fi\.r av naturliga sbl en speciell innebörd niir 

det iir fr~1gan om kompkllering~;- och l'örtiitningsbehyggelse inom omriiden 

som har en uttalad egenart. t. ex. omdden som utgör en <idan värdefull 

miljö som i dag omfattas av 38 :i första stycket andra meningen byggnads

stadgan. Även om uttrycket vii.rdefulla miljöer inte förekommer i den nu 

föreslagna I~- iir avsikten att krav pii siirskild hiin~.yn till omritdcn av detta 

slag skall kunna stiillas med stöd av paragrafe•1. I denna rr:iga vill jag 

hiinvisa till vad jag anförde i d..:n allmiinna motiveringen !avsnitt 11.1.11. 

rör att belysa vilka miljöer det hiir kan vara fdga om vill jag erinra om vad 

föredragande statsriidet anförde i motiven till den nys~ nämnda bestiim

mclsen i 38 ~ byggnadsstadgan t prop. 1979/80: 149 s. 9\. Statsrådet framhöll 

hl. a. följande: 

Byggnaderna inom ett avgriinsat nmdde kan genom sin utformning L1Ch 
placering i förh{dlande till varandra ge den yttre miljön ett siirpriiglat 
uttryck. Det kant. ex. gälla torg och gaturum libom vissa byar. brukssam
hiillcn. fäbodar och fiskcliigcn. Som exempel p~1 skyddwärda miljöer vill 
jag ocks{i niimna stadsdelar med viil sammanh{dlen och tilltalande bebyg
gelse eller med andra piltagliga trevnadsvärdcn i den yttre miljön. Shdana 
viirden kan naturligtvis också återfinnas hos grupp- eller seriebyggda smä
husområden. Detta skall dock inte wlkas sf1 att jag skulle anse det miljö
miissiga värdet ligga enbart i att byggnaderna är likadana eller liknar 
varandra. Byggnaderna behöver inte heller var för sig vara av större 
estetiskt värde. Det bör emellertid finnas ett uttryck i bebyggelsemiljön 
som kan bedömas vara allmiint uppskattat av kommunens innevfrnare. 

Jag vill siirskilt framhålla att miljövärdet inte skapas enbart av byggna
derna. Även viigar. broar. parkanläggningar och omgivande naturlandskap 
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har h..:tydelse för ett hchyggelscPmriidcs miljiiviirdc. Byggnader hör utfllr- 3 f..afJ. I ~ 
mas s{i att l.k miljömi1ssigt ... amvcrkai'" med dessa anli1gg1iin~;1r eller natur
omgivningar. 

Speciellt stora kra\· hör givetvis kunna sUllas p;"! byggnader som uppförs 

inom eller i niirhcten av ett omr~idc med siidan samlad bebyggelse som 

av~e.., i 12 *· dvs. bebyggelse Slllll iir siirskilt viirdef"ull fdn historisk. 

kulturhistorisk. miljömiissig eller konstniirlig synpunkt. eller intill en s<"idan 

cnqaka siirskilt värdefull hyggnad. Den nya byggnaden skall i ett s~tdant 

fall placeras och utformas s{1 att den anpassas till de siirskilda viirden som 

bebyggelsemiljön eller den enskilda byggnaden har. 

Hiinsyncn till kulturviirdcn inm:biir förutom ett krav pa anpas.sning till 

siirskilt viirdcfull bebyggelse ocksii ett krav pi"t att nya byggnader skall 

utformas med hiinsyn till lokal tradition i fr~1ga om byggnaLkns form i stLlrt. 

t. C\. planmått. hi.ijd och tak.form. eller i detalj. t. ex. materialval. färgsätt

ning nch fönsterformer. Lokala traditioner i dessa avseenden skall beaktas 

och kunna föras vidare. 

1-liinsynen till naturviirdena pil platsen kant. n. avse en viirdefull natur

miljii och kulturlandskapet pä platsen. 

Niir hyggnader placeras fritt i landskapet utan anknytning till andra 

byggnader har även omrtulcts topografi och landskapstypen betydelse. Det 

iir t. ex. naturligare att förlägga en byggnad invid el! skogsbryn iin fritt p<°t 

öppen ~\kermark. Det iir ock<i ofta liimpligare att i ett starkt kuperat 

larllhkap. t. ex. ett bergigt strandparti. förliigga byggnader p<i liigre niv[i iin 

pi1 de högsta partierna diir de kan hryta landskapets konturer. 

1 vissa fall kan det vid anpassningen till omgivninge;1 bli nödviindigt att 

ta hiinsyn inte bara till den befintliga bebyggebcmiljön utan iiven till den 

tilltinkta. s;i l<ingt intentionerna för denna finns fastlagda. 

Den anJra aspekten Sllm skall heaktas vid tilliiri1phingen av I* iir bygg

naden~ egenvärde. Detta uttrycks i paragraf..:n som ett krav p{1 att byggna

der skall ha en yttre form och farg som iir liimrlig för byggnaderna snm 

s;idana. I detta inndattas byggnadens arkitektoniska utformning samt ma

terialverkan pi1 byggnadens yttre. Kraven p<i anpassning till omgivning och 

befintlig hehyggelse for inte medföra all den enskilda byggnaden kommer 

att sakna ett eget viirde. Hyg!,!mtdcr avspeglar ofta de tekniska förutsiilt

ningar som finns for byggandet vid den tidpunkt d[i de uppförs. De avspeg

lar ocks<i ofta olika tiders moderiktningar i fräga om t. e\. sättet att indela 

fasadvtan eller att placera fönster eller valet av material och färger. Bygg

nadens yttre blir allt~i'1 en avvägning mellan bl. a. anpassning, tekniska 

förutsiittningar och estetiska moderiktningar samt byggherrens och arki

tektens vilja att ge byggnaden en egen form. 

I vissa omr[tden med detaljplan eller områdesbestiimmeher kommer det 

att framgii av planen eller omritdesbestämmelserna hur I * skall tillämpas. 

Vanligtvis aktualiseras emellertid kraven i I~ vid prövningen av enskilda 

l() Riksd11gen JCJ/1.51/1.6. I swnl. Nr I 
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bygglovsärenden. I den allmär.na motiveringen (avsnitt 11.1. I) har jag J kap. I * 
framhållit vikten av att kommunen i förväg ger besked om hur bestämmel-

sen kan komma att tillämpas inom olika bebyggelseområden. Jag avser då 

inte enbart sådana områden med samlad bebyggelse som kan betecknas 

som särskilt värdefull enligt 12 *. Det är viktigt att skapa förståelse och 

intresse även för värdena i befintliga bebyggelseområden av mer alldaglig 

karaktär. Genom att kommunerna klargör i vilka bebyggelseområden som 

det enligt kommunens uppfattning bör råda ett starkare skydd för miijövär-

dena blir det enklare både för byggnadsnämnderna och för enskilda att ta 

ställning till de frågor som kommer upp. Sådan information till invånarna 

inom skyddsvärda områden sorr, klargör vari värdena består och hur dessa 

kan beaktas vid byggnadsåtgärder av olika slag kan därvid vara ett värde-

fullt komplement. Det finns många exempel på hur detta kan lösas, t. ex. i 

form av informationsskrifter som skickas till de berörda hushållen, utställ-

ningar m. m. Genom sådan information kan den enskilde på ett tidigt 

stadium lättare väga samman bevarandeaspekterna med sina egna önske-

mål. 

Planeringen av bevarandefrågorna kan bedrivas på många olika sätt. 

Länsstyrelserna har i egenskap av regionala myndigheter för kultur

minnesvården stor betydelse när det gäller att tillhandahålla kommunerna 

underlag för planeringen. Länsmuseerna skall bl. a. fungera som basinsti

tutioner för kulturhistorisk dokumentation och information och som ser

viceorgan åt riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och kommunerna. På så 

vis kan kommuner som saknar egen personal för kulturminnesvärd få 

nödvändig experthjälp genom länsmuseerna. 

Inom ramen för den fysiska riksplaneringen har det utförts ett omfat

tande arbete med att kartlägga och redovisa objekt och miljöer av kultur

historiskt intresse. Detta har sedan följts upp vid arbetet med kommun

översikterna. Många kommuner har också för olika områden utarbetat 

särskilda kulturminnesvårds- eller bevarandeprogram. Dessa program, 

som främst är avsedda att ligga till grund för kommande planering och 

utgöra information till fastighets.ägarna. har haft stor betydelse vid tillämp

ningen av 38 ~ första stycket byggnadsstadgan. Det finns alltså i kommu

nerna i allmänhet ett bra underlag att göra kulturhistoriska avvägningar i 

planeringen. Skillnaderna mellan olika kommuner torde dock vara stora. 

Det återstår också arbete med att inventera och sammanställa de kunska

per som finns. En samlad redovisning av kulturhistoriska intressen och hur 

de skall behandlas kan lämnas exempelvis i ett kulturminnesvårdsprogram 

som inte bara underlättar kommunens planläggning utan också. om det 

hanteras offentligt, ger fastighetsägare och övriga medborgare möjlighet 

till inflytande på ett tidigt stadii;m. Härigenom ger man också möjligheter 

till en offentlig debatt om programmen. Eftt:rsom det rör sig om en sektor

utredning - ett beslutsunderlag bland många andra och utan rättsverkan -

bör dock hanteringen inte lagregleras. 
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I ett stort antal fall kommer programmen eller riktlinjerna för hevarandet 3 kap. 1-2 H 

enbart att innebiira att karaktäreh ·rå befintliga hus skall hc.hfillas och att 

nya hus skall ges en si'tdan utformning att de smälter in utan att föriindra 

omriidcts karaktiir och inneht1lla en heskrivning av vad som avses med 

kravet att karakt:iren skall hehiillas. S~tdana riktlinjer dler prngram lämnar 

en betydande frihl.!I att bygga om och bygga till för att möta förändrade 

funktionskrav. 

För att ge riittsverkan ilt de krav som kommunen vill ställa på en viss 

hehyggelse som är siirskilt värd att bevara kan kommunen som jag tidigare 

har föreslagit (avsnitten 8.3.2 och 8.8.2) utfärda föreskrifter i en detaljplan 

el kr områdesbestiimmclser. 

2 ~ Byggnader skall placeras och utforma~ st1 att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat siitt 
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Inverkan pt1 
grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall begränsas. I fråga 
om byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i sblig 
omfattning beaktas att anviindningen av marken över byggnaderna inte 
försv~!ras. 

I 2 kap. 3 *ges grundförutsättningarna för att mark skall fä användas för 

bebyggelse. Förevarande paragraf anger tillsammans med I* i vilka hänse

enden som de generella bestiimmelserna i 2 kap. omsätts i krav på den 

enskilda hyggnaden när det gäller dess inverkan pil omgivningen. Paragra

fen gör Jet möjligt för hyggnadsnämnden att se till att en byggnad inte 

placeras eller utformas på ett olämpligt sätt med hänsyn till bl. a. angrän

sande hcbyggclse och till trafiksäkerheten. l utrcdningsförslagct motsvaras 

2 * i huvuusak av 5 kap. 2 och 10 **· Remissinstanserna har med något 

undantag tillstyrkt förslaget. På förslag av lawådet har en smärre redak

tionell justering gjorts i paragrafen. 

McJ stöd av första meningen kan krav ställas på att byggnader utformas 

och plac1.:ras med hiinsyn till bl. a. trafiken på angränsande viigar eller 

gator och risken för spridning av brand. Detaljerade bestämmelser i mot

svaranue ämnen finns i dag i 29. 39, 41och44** byggnadsstadgan. Första 

meningen avser att reglera i princip samma förhållanden som dessa para

grafer och de förhållanuen beträffande byggnaders placering som i dag 

r1.:gleras i 47 * väglagen. 

Byggnader skall enligt första meningen placeras och utformas så att de 

eller deras avsedda användning inte inverkar menligt pil trafiksäkerheten. 

Detta innebär att krav kan ställas t. ex. på att byggnader skall placeras på 

visst avsttmd frän en trafikled för att inte skymma sikten eller på annat sätt 

störa trafiken. Krav kan också stiillas på att byggnaden placeras och 

utformas på ett sadant sätt att tillfart samt in- och utlastning kan ske på ett 

liimpligt sätt från trafiksäkerhetssynpunkt. 

Byggnader skall vidare placeras och utformas s~t att de eller deras 
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avsedda anviindning inte meufl.ir fora elkr betydande oliigenhctcr fiir llm- 3 kup. 2 ~ 

givningen. I detta ligger bl. a. atl krav kan stiillas pä att hyggnauer pl<11:nas 

pi.t siidanl avst!ind frfin varanura ot:h utformas s!i att spridning av brand 

fiirhindras. Hland de iivriga förhiillandcn som skall bcaklas iir t. ex. ol:igen-

hett'.r för grannar i form av skymd sik1 eller s:imn: ljusfö1folllanden. I liin-

syn kan t. ex. behöva tas till rnöjlighelerna för en angriinsande fastighet att 

anviinua en befintlig solfangaranliigi,ming. I ett detal_iplancnmriide bi\r he-

griinsningar som följer av kravet p~t hänsyn till sikt- eller ljusfiirhidlandcn 

normalt framg:'i av planen. 

Det iir inte meningen att 2 ~ i dessa senast berörda hiinseenden skall 

innebära någon förändring jämfört med vad som kan hiivdas med stiid av 

byggnadsstadgan. 

Bestiimmelserna i första meningen tar ol'.ksti sikte på att förhindra olii

genheter för omgivningen genom en byggnads tilltänkta anviindning. Detta 

innebär en utvidgning jämfört med vad som gäller i dag. Om verksamheten 

i byggnaden iir miljöfarlig. skali under vissa förutsättningar prövning ske 

enligt miljöskyddslagen I 1%9: 3871. Avsikten är givetvis inte att nu införa 

större krav iin vad som kan följa av miljöskyddslagen. Syftet med 2 ~ iir att 

ge kommunerna möjlighet att redan vid bygglnvstillfällct shllla siidana krav 

p;i byggnaden ot:h dess plat:ering som i första hand motiveras av den 

avsedda verksamheten. Olägenheterna kan bestå av luftföroreningar. bul

ler. skakningar. ljus eller andra liknande störningar som inte iir helt tillfäl

liga. 

Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som 

betydande oHigenhet för omgivningen miiste iiven beaktas omrädets karak

tiir och förhällandena pil orten. Med detta menar jag att tllleransnivån 

måste vara någl1t högre i vissa fall. Förenklat kan detta uttryt:kas så all viss 

fisk lukt i fiskesamhiillen och gödsellukt i jordbruksområden m[tste godtas. 

Givetvis innebär detta dot:k inte att störningarna i sådana fall kan tillittas ge 

upphov till sanitiira oliigenheter för omgivningen. 

För sådana verksamheter sorr. kan innebiira omgivningsstörningar. t. ex. 

större industriområden, flygplatser eller sopstationer. torde ofta särskilda 

områden finnas angivna i översiktsplanen. Om det finns behov av skydds

områden kring vissa verksamheter eller speciella krav på tekniskt utföran

de av vissa byggnader. kan detta stikerställas genom omriidesbestäm

mclser eller i detaljplan. 

Sådan inverkan pii grumlvatt:lct som kan vara skadlig för omgivningen 

skall enligt andra meningen be,gränsas. Hiirmed avses inverkan både pä 

grundvattnets kvantitet och pii dess kvalitet. Problem som rör grundvatten 

ot:h metoden för omhiindertagande av dagvatten m. m. måste beaktas tidigt 

i planläggningsprocessen. Men det finns även i ett enskilt byggnadsärende 

anledning att bevaka problem som kan uppstt1 i dessa avseenden. Exem

pelvis kan en olämplig placering eller grundläggning av en byggnad medfö-
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ra bety<lan<le olägenheter för omgivningen i form av fuk!'.kador. s;ittningar 3 kap. 2-3 H 

eller ugynnsamma växtbetingelseL 

Vid bedömningcn av 1.k krav som iir möjliga att stilla i denna del miiste 

en avvägning ske mellan kostnaderna för att undvika skadan och kostna

derna för att reglera den i efterhand. Att strikt hiivda bcstiimmelsen skulle 

kunna medfiira att vissa omräden inte iir möjliga att behygga. Överviigan

den nm st1dana omdiden skall exploateras eller inte b(ir giiras i första hand i 

den översiktliga planeringen. I de fall bebyggelse tillith kan di'1 med stöd av 

paragrafen s[i<lana krav som bedöms rimliga stiillas i det enskilda iirendet. 

I paragrafen ställs ocksä krav p(1 byggnader som forliiggs under mark

ytan. Bestiimmelscn skall tilliimpas såviil för hela byggnader som delar av 

byggnader som iir beliigna umkr markytan. Diirvid skall häföyn tas till 

möjligheterna att anv~inda marken över siidana byggnader eller hyggnads

delar för olika iindamäl. Denna besUimmelse har inte niigon motsvarighet i 

dagens lagstiftning. Genom en omsorgsfull planering och utformning av 

byggnader och andra anliiggningar under jord bör det vara möjligt att 

beakta föreliggande och kl)mmande behov av att anviinda marken över 

dem för annat iindamal. Jag vill dock betona att fr~1gan om vilka anspräk p[1 

den överliggande marken som skall beaktas normalt bör vara utredd redan 

i den översiktliga planeringen. 

3 * Byggnader skall medge god hushållning med energi. I områden där 
knapphet p<l vatten riider eller kan befaras uppkomma skall byggnader 
dessutom medge god hushållning med vatten. 

I byggnader som inneh{1llcr bostäder eller arbetslokaler skall uppvärm
ningssystemet i skälig utstriickning utformas sä att skilda energislag som är 
Himpliga från allmiin energisynpunkt kan användas utan omfattande änd
ringar. 

En- eller tvilbostadshus som i huvudsak skall vi1rmas upp med cl eller 
naturgas skall i skiilig utstriickning utföras s{1 att el! b}'le till uppviirmning 
med annat energislag underlättas. St1dana byggnader får förses med upp
viirmningssystem för direktverkande elvärme endast om det finns särskil
da skäl. 

Vad som sägs i paragrafens första stycke om hushållning med energi 

stämmer i huvudsak överens med 44 a * första stycket byggnadsstadgan. 

Bestämmelser om hushållning med vatten saknas diiremot i byggnadsstad

gan. Andra och tredje styckena motsvarar i sak 44a * andra och tredje 

styckena byggnadsstadgan. En omarbetning av lagtexten har skett. efter

som siirskilda bestämmelser för fritidshus har tagits in i 9 * detta kap. I 

utredningsförslaget motsvaras ) * av 5 kap. 6 *· Rcrnissinstanserna har 

tillstyrkt utrcdningsförslaget. 

Fiirsta .1·1yckc1 

I första stycket har tagits in ett encrgihushällningskrav som i sak övcr

ensstiimmer med dagens. Det är givetvis grundliiggande för hushiillningen 
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med energi att byggnader iir försedda med en vtil isolerad klimatskiirm och 3 kap. 3 ~ 

ett Himpligt avpassat ventilation:;- och uppviirmningssystcm. Det är ocksa 

viktigt att byggnadens planlösning till~tter att anordningarna för viirme och 

ventilation utan större förändringar kan anpassas till skilda energislag. 

Som nt1gra remissinstanser har påpekat kan placeringen av en byggnad 

pilverka energiförbrukningen. Byggnaders placering i förht11lande till vii-

Jerstn:ck. rådande vindar. befintlig vlixtlighet, topografi m. m. samt hyg.g-

naders utformning, t. ex. fönsterplacering. skuggande hyggnadsddar 

m. m .. har viss betydelse för möjligheten att nå en god energihushållning. 

Byggnaders placering och utformning hör diirför ägnas uppmiirksamhet 

ocksf1 från energihu~hi\llningssynpunkt. Kravet i första stycket att byggna-

der skall medge god hushållning med energi inncbiir - utöver krav på en 

viil fungerande klimatskärm - alt byggnader skall placeras pii ett sätt som 

friimjar god energihushållning. 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 11.1.2) har i första stycket vidare tagits in ett krav på 

vattenhushållning. I lagrådsremissen framhöll jag att det är befogat att 

ställa krav pi't särskilda åtgärder för hushftllning med vatten enbart i områ

den där knapphet på vatten råder eller kan befaras uppkomma. /,agrädet 

(yttrandet s. 34) anser att uttalandet inte stämmer helt med lagtextens 

utformning. Med anledning härav har paragrafens för~ta stycke ändrats så 
att kravet pft god vattenhushållning gäller endast i områden med knapphet 

pä vatten eller där knapphet kan befaras uppkomma. I första stycket har 

härutöver gjorts vissa språkliga och terminologiska justeringar, som har 

föreslagits av lagrådet (yttrandets. 139). 

Vattenhushållningskravet kommer. som jag nyss har nämnt, endast att 

beröra byggnader inom vissa områden. Jag anser det bl. a. därför motiverat 

att kommunen redan vid planläggningen av ett område tar ställning till om 

krav skall ställas på att alla byggnader eller vissa byggnader skall medge 

god hushållning med vatten. Det bör sil.ledes enligt min mening inte komma 

i fråga att den byggande först vid bygglovstillföllet ställs inför krav p[t att 

byggnaden skall utföras pä ett visst sätt med hänsyn till att det i området 

rftder knapphet på vatten. Jag återkommer till frågan i specialmotiveringen 

till 5 kap. 7 * 4. 

Andra och tredje styckena 

Andra och tredje styckena stämmer i sak överens med 44 a ~ andra och 

tredje styckena byggnadsstadgan i deras lydelse fr. o. m. den I januari 

1984. Jag vill därför hiinvisa till vad föredragande statsrådet anförde när de 

avsedda bestämmelserna förelades riksdagen. I anslutning till de hestäm

melser som nu har tagits in i 3 ~ andra stycket framhöll hon bl. a. följande 

(prop. 1980/81: 133 s. 45-46). 
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Bestämmelsen tar endast sikte. på_ sil.dana uppvärmningssystem som är 3 kap. 3-4 H 
möjliga att förbereda för en ö\:crgåiig till uppvärmning ihed ett annat 
energislag. exempelvis vattenradiatorsysh:m. Det ligger i sakens natur att 
några krav på flexibilitet inte kan ställas p:I ett uppvärmningssystem med 
direktverkande elradiatorer. Syftet med bestämmelsen är bl. a. att under-
lätta en övergång till sådana energislag som kan komma till användning för 
uppvärmning i framtiden. Jag avser då i första hand sådana inhemska 
bränslen eller uthålliga energiformer som flis. torv. solenergi. jordvärmc 
eller energi från värmepumpar. Om en byggnad från början utförs för 
uppvärmning med sådana energislag. finns därför ingen anledning att ställa 
några krav på förberedelser av uppvärmningssystemet för övergång till 
annat energislag. 

När det gäller de bestämmelser som motsvarar 3 §tredje stycket anförde 

statsrådet bl. a. följande: 

Till den allmänna regeln med krav på förberedelse av uppvärmningssys
temet bör fogas en regel med krav på förberedelser i byggnaden. Mina 
förslag i det föregående skiljer sig från ELAK:s i denna del dels genom att 
kravet p[1 förberedelser skall omfatta även en- och tvåbostadshus. som 
skall värmas upp genom naturgas. dels genom att något krav på byggnads
tekniska åtgärder eller åtgärder p[1 tomten inte skall uppställas. Det är 
tillräckligt att byggnaden har en sådan planlösning att en övergång till även 
annat energislag underlättas. - Med att byggnaden i huvudsak skall upp
värmas genom användning av elenergi eller naturgas avser jag att större 
delen av byggnadens uppvärmningshehov skall tillgodoses genom använd
ning av något av dessa båda energislag. I och med att några krav på 
byggnadstekniska åtgärder inte uppställs. kan den allmänt hållna hänvis
ningen till annat energislag enligt min mening behållas. 

Med den utformning av lagtexten som jag har föreslagit innebär den 
allmänna regeln med krav på uppvärmningssystemet inte någon begräns
ning av användningen av direktverkande elvärme. Att särskilda skäl i vissa 
fall skall gälla för att direktverkande .:!värme skall fä installeras måste 
därför uttryckligen anges i lagtexten. 

Bestämmelserna i tredje stycket inm:bär ett krav på förberedelse av 

själva byggnaden i en- eller tvåbostadshus. som skall värmas upp med 

elektricitet eller naturgas. i avsikt att underlätta byte till uppvärmning med 

annat energislag. Kravet i andra stycket på flexibilitet i uppvärmningssys

temet avser alla byggnader, som innehåller bostäder och arbetslokaler. De 

angivna småhusen omfattas alltså av kraven i både andra och tredje 

styckena. Som lagrådet har påpekat (yttrandet s. 35) kan emellertid upp

värmningssystemet vara utformat så att kravet enligt tredje stycket samti
digt är uppfyllt. 

Jag vill avslutningsvis nämna att det i 9 * första stycket föreskrivs att 

förevarande paragraf inte gäller i fråga om vissa slag av fritidshus. 

4 ~ Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra bärande delar 
skall ha betryggande bärförmåga. stadga och beständighet. Övriga bygg-
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nadsdclar skall ha cn med hiinsyn till iindamillet tillfredsstiillande hilll- 3 kup . ../ .~ 

fasthet. 

Paragrafen innchälkr de grundhiggande krav pt1 hyggnadskonstruk

tionen som i dag finns i 42 ~ byggnadsstadgan. I utrcdningsförslaget ~lter

finns delvis nwtsvarande bestämmelser i 5 kap. 3 * första stycket. Enligt 

4 ~ första meningen. som har utformats i enlighet mcd /agrtldct.1· förslag 

(yttrandets. 351. skall en byggnads grundkonstruktion. stomme och andra 

biirande delar ha betryggande brförmåga, stadga lKh beständighet. Detta 

stiirnmer i sak överens med 42 ~ hyggnadsstadgan. Heständighetskravet 

togs i det remitterade lagförslaget in i 8 *men har nu tlyttal'i till 4 *· 
Enligt 4 ~ andra meningen skall hyggnadens ilvriga delar ha tillfredsstiil

lande hidlfasthet. I dag finns ingen direkt motsvarighet till denna he~;tiim

mdsc. men jag finner det vara ~:tt hcr~ittigat hrukarkrav all I. ex. undertak. 

innerviiggar. installationer och infastningsanordningar ges en tillfredsstiil

lande h{illfasthet. Detta torde C. ö. motsvara vad som sker i praktiken. I 

utrcdningsförslaget ml)tsvaras andra meningen av en bestiimmelse om dcn 

fasta inredningens stadga och bestiindighct. Kritik riktades i remissvaren 

mot bcgrcppet fast inredning. dä detta innchär att byggnadsniimnden skall 

bevakat. cx. kvaliteten pii skåp m. m .. vilket inte är rimligt. Jag anser att 

kritiken pt1 denna punkt:·:· bdogad. N;igot krav p{1 stadga och heständighet 

för den fasta inrcdningen har di.irför inte tagits in i 4 ~. 

Med hegreppen betryggande och tillfredsstilllamle i första resp. andra 

meningen följer en rangordning som jag finner naturlig. Hctryggande iir ctt 

hårdare krav snm innehiir att siikahetsniv;in for byggnaJcns bitrande dclar 

mf1stc sättas högt. Säkerhetsnivån för byggnadens övriga delar kan där

emot tillätas vara n<l.got liigrc. 

Kravet p{1 betryggande bärförmåga innebiir att person- och cgendoms

skador i största möjliga utstriiekning skall förhindras. Kravet p;I stadga iir 

ctt uttryck för att ranglighet. ;;vajning. besviirande sprickbildningar och 

deformationer m. m. skall und'likas iiven dC1 biirförmf1gan i och för sig iir 

tillräcklig. Kravet på heständighet innebär att de biirande delarna måste ha 

en livsliingd som svarar mot byggnadens avsedda brukstid. Som jag har 

anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 11.1.2) ligger i kravet pil 

beständighet iiven ett krav pf1 att dessa dclar skall tala fukt eller skyddas 

mot pt1verkan av fukt. Med en hi1llfasthet som iir tillfredsstiillande med 

hänsyn till ändamalet menas att byggnadsdclarna utan all deformeras eller 

skadas skall tala de påfrestningar som de normalt kan komma att utsiittas 

för. Kravcn pil bärförmäga. st<tdga. hestiindighet och h:illfasthct för bygg

nadens olika delar innebär givt:tvis också att de material och de kombina

tioner av material som används uppfyller kraven och samverkar pii ett 

lämpligt sätt. 

fag vill i detta sammanhang ocksä hänvisa till specialmotiveringen till 

8 ~.eftersom kraven i förevarande paragraf har ett niira samband med den 

hestiirnmclse som tas upp där. 
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5 * Byggnader skall vara liimpliga för sill iindami1I och ge möjlighet till 
tn:vnad. god hygien. en god arheismiljö och ett tillfredsstiillande inom
husklimat. 

Paragrafen innebär all en hyggnad skall fungera väl for brukaren och för 

den avsedda verksamheten. Den kan sägas innehålla allmiinna nytto-. 

hiilso- rn.:h trevnadskrav. dvs. krav pil en god komfort. Motsvarande he

stiimmdser finns i dag i 46-4X ** byggnadsstadgan. Motsvarigheten i 

utredningens lagförslag finns i 5 kap. 4 ~-

Kraven i paragrafen överlappar delvis varandra. Med en mycket vid 

tolkning kan lämplighetskravet täcka även övriga krav. Jag anser det 

emellertid värdefullt att här ang( kraven n{1got mer detaljerat. 

Att en byggnad skall vara liimpad för sitt ändam~ll inncbiir således att 

den skall fungera väl för den eller de verksamheter för vilka byggnaden är 

avsedd. Bostäder skall ha fungerande planlösningar med goda rumssam

band och god möblerbarhet. Krav kan ställas på lämplig fast inredning i 

kök och hygienrum samt på förriidsutrymmen och andra bostadskomple

ment. 

En byggnad som fungerar viil for sitt ändamål tillgodoser ofta - men inte 

alltid - trevnadskravet. Byggnader skall utformas så att de erbjuder en 

s;\dan komfort att de upplevs som behagliga för de personer som vistas i 

dem. 1 boningsrum Ol:h kök skall finnas fönster som vetter mot det fria. 

Arbets- och personalrum bör ha dagsljus. Andra förhållanden som berörs 

av kraven iir planlösning. rumsutformning samt utsikts- och insynsförhål

landen. Krav pä solighet och genomluftbarhet i bost:ider ställs redan i 

giillande bestämmelser men har där i första hand formulerats som hygien

iska krav. Aven om de hygieniska kraven i dag kan uppfyllas med tekniska 

installationer. leder trevnadskravet enligt min mening till att genomgående 

liigenhetcr med goda solviirden fortfarande bör eftersträvas. 

Trevnads- o..:h hygienaspekterna hänger givetvis samman. En byggnad 

som inte erhjuder goda hygieniska förhtillanden är knappast trevlig för 

hrukart:n och torde p~t sikt inte heller fungera hra för sitt tindamål. Med 

kravet p{1 god hygien avser jag i första hand att risk för sjukdom eller 

ohiilsa som kan orsakas av byggnaden. dess grundliiggning o..:h dess tek

niska installationer skall begriinsas. Kravnivtm biir hesttimmas med ut

g{ingspunkt fdn definitionen av begreppet sanitiir oliigenhet i hälsoskydds

lagstiftningen och friin vad som iir tekniskt och ekonomiskt möjligt. 

Kravet på glida hygieniska förh~tllanden innebiir ocks{1 att krav kan 

~tiilla~ p~i att de i byggnaden ingf1ende hyggnadsmaterialen inte medför 

hygieniska olägenheter diirför att de t. ex. avger formaldehyd. strälnings

farliga partiklar eller elak lukt. Jag anser det rimligt att byggnader i möjli

gaste mim skall fungera viil iiven för personer som har allergiska besvi1r. 

Jag är medveten om att kunskapen i dag om olika materials inverkan pii 

personer med anlag for allergiska besvär eller med redan utvecklade aller

gier iir bristfällig. Forsknings- och utvecklingsarbete p~igår emellertid pil 

3 kap. 5 ~ 
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omrildet. I förarhctena till hälsoskyddslagen !prop. 1981/82: 219) hetonas 3 kap. 5-6 ~* 

särskilt allergikernas problem. Det framhföls bl. a. att vid bedömningen av 

vad som iir sanitär oliigenhet hänsyn skall tas till människor som är något 

kän~ligare än .. normalt". Detta synsätt bör prägla även tolkningen av 

begreppet god hygien i den nu rörcslagna 5 ~- Om material används som 

kan väntas medföra hesvär för •1issa personer. men tekniskt eller ekono-

miskt likvärdigt ersiittningsmat·~rial inte finns. bör sådana material an-

bringas så all de är lätta att byta ut. 

Hygienkravet innebär också att det hör finnas goda möjligheter att göra 

rent i de utrymmen som finns i byggnaden. Detta bör särskilt beaktas vid 

utformning och inredning av t. ex. kök. badrum och toalettrum. Byggna

den bör också ha en för sitt iindamiil väl avpassad ljuddämpning och 

ljudisolering. Detta gäller s{1viil ljud som alstras inom byggnaden som 

buller frftn verksamheter i omgivningen eller frtm trafiken. 

l paragrafen finns vidare ett krav att hyggnader skall ge möjlighet till en 

god arbetsmiljö. Kravet gäller i första hand arbetslokaler. personalrum och 

tillhörande hiutrymmen. Byggm:der skall emellertid ocksft vara så utfor

made och försedda med sildana anordningar att de medger god arbetsmiljö 

för arbetstagare som utför regelmässigt förekommande underhålls- och 

servicearbeten i dem. 

Paragrafen innehålkr slutligen också ett krav pä ett tillfredsställande 

inomhusklimat. Det kan uppnås om byggnaden har en tillfredsställande 

täthet och värmeisolering samt rn väl fungerande ventilation. Detta sam

mantaget skapar förutsättningar for en god luftkvalitet och en behaglig 

inomhustcmpcrat ur. 

I dag finns ett uttryckligt krav på fuktskydd i bostäder för stadig.varande 

bruk (46 ~ BS). Som jag har anfört i <len allmänna motiveringen (avsnitt 

11. I. 2) blir det kunna ställas krav p:1 fuktskydd i byggnader oberoende av 

byggnadens ändamål. Det är rimligt att kraven på fuktskydd utformas med 

en sttdan siikcrhetsmarginal att risken för uppkomst av mögel och fuktska

dor minimeras. Fukt i byggnader päverkar hade trevnaden och möjligheten 

att uppnå goda hygieniska förhållanden och ett gott inomhusklimat. För att 

en byggnad skall kunna ge ett tillfredsställande skydd mot fukt och mögel 

milste byggnadens grundfaggning anpassas till markförhållandena på plat

sen och marken kring byggnaden planeras på ett lämpligt sätt i dessa 

avseenden. Fukt kan också påverka byggnadens beständighet. Krav på 

begränsning av sf1dan påverkan på hyggnadcr kan ställas med stöd av 4 ~

Mot den angivna bakgrunden och i enlighet med vad jag har förordat i den 

allmänna motiveringen har nägm särskilt krav på skydd mot fukt diirför 

inte tagits in i 5 *. 

6 * Byggnader skall ge ett tillfredsställande skydd mot olycksfall. mot 
uppkomst och spridning av brand och mot personskador vid brand. 

Avfall skall kunna tas om hand och forslas bort från byggnader pä ett 
tillfredsställande sätt. 
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I paragrafen finns bestilmmelst:r om skydd mot brand och olycksfall och J kap. 6 .~ 

krav på godtagbar avfallshantering. Detaljerade bestammelser om byggna-

ders brand säkerhet finns i dag i 44 * byggnadsstadgan. I 4.'i * byggnadsstad-

gan finns bl. a. föreskrifter om siikerhetsanordningar p;i tak. Byggnader för 

särskilda iindamål skall enligt 48 ~ fylla de krav som med hänsyn till 

verksamhetens art skiiligen bör uppstiillas pii bl. a. skydd mot olycksfall 

<K"h brandfara. I 44 * 7 mom. anges ett antal byggnadsdclar och tillhörande 

anordningar som skall anordnas så att brandfara och risk för olycksfall inte 

uppkommer. Bestämmelser om godtagbar avfallshantering finns i 46 *and-

ra stycket .'i byggnadsstadgan. I utredningen finns motwarande bestäm-

melser i .'i kap . .'i och 8 **. 
Fiirsla s1ycke1 

Bestiimmdserna i första stycket innebär en viss utvidgning i förhilllande 

till giillande bestämmelser. eftersom de omfattar även skydd mot olycksfall 

i bostadsbyggnader. Bestämmelserna innebär att krav liksom i dag kan 

stiillas på t. ex. brandsektionering av byggnader. utrymnings vägar och 

vissa brandtekniska klasser pf1 väggars och taks ytskikt. Vidare kan krav 

stiillas pä särskilda siikerhetsanordningar for att hindra olycksfall. t. ex. 

riicken vid trappor och balkonger. säkerhetsanordningar för att förhindra 

olyckor med spisar. skydd mot klämskador och skydd mot olycksfall i 

bastu. 

Skyddet mot olycksfall tar sikte både på dem som brukar byggnaden mer 

kontinuerligt och pfi personer som besöker den tillfälligt eller har byggna

den som tillfällig arbetsplats. !. ex. servicepersonal. 

A.11Jra stycke! 

Andra stycket motsvaras som nämnts av 46 ~ irndr:i stycket .'i byggnads

stadgan och innebär ingen ändring i sak av vad som f. n. gäller. Det nu 

föreslagna stycket ger möjlighet att ställa krav t. ex. pä dimensioneringen 

av soputrymmen. pi\ transportvägar m:h pä att installationer och maskinel

la anordningar utförs sä att olycksfall undviks och arbetet underlättas för 

sophämtningspersonalen och även för dem som inom fastigheten sköter 

sophanteringcn. Bestämmelsen äsyftar säledes iiven bortforsling av avfall 

över tomten. Denna innebörd kommer till klart uttryck genom ordalydel

sen "'forslas bort från byggnader", som på förslag av law·åde1 (yttrandets. 

3.'i) har ersatt den i lagrådsremissen använda formuleringen "avfall från 

byggnader skall kunna tas om hand och forslas bort''. 

De hestLimmelser i byggnadsstadgan <82 a ~ första stycket) som gör det 

möjligt att ställa krav även pft befintlig bebyggelse när det gäller sophämt

ningspersonalens arbetsförhållanden har sin motsvarighet i 17 kap. 20 ~ 

tredje stycket. 
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7 * Uyggnader. som innehtiller hostiider. arhctslokalcr dlcr lokaler lill 3 k(/p. 7 .~ 
vilka allrniinheten har tillträde skall vara tillgtingliga for rersoner med 
nedsatl ri1rclse- eller orientcringsförmiiga LH.:h inriittade s[t alt hllstiiderna 
11ch lokalerna blir tillgi111gliga för och kan anviindas av dessa rersoner. I 
den utstri1ckning s111n behöv<; med hiinsyn till krav<!! p~1 tillgiingli!!h<!l skall 
byggnaJer vara rilrsedJa med hiss eller annan lyftan1mining. 

Kravet att bostiidcr skall vara tillgiingliga genom hiss eller annan lyftan
ordning giillcr inte byggnader som har fiirrc iin tre vil.nmgsrlan. Om s:ldana 
byggnader inneht1ller bLlStiider som inte nås från marken. skall de dock 
utforas s[t att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svr1righc\. 

I frilga Lll11 en- eller tvåbostadshus far undantag medges frt111 kravet p[i 
tillgiinglighet till byggnaden. om det iir befogat med hiinsyn till terriingen. 

Betriiffande byggnader som innch{dlcr arbetslokaler för. s~1vitt giilkr 
dessa lokaler. undantag medges frän första slycket. om det iir befogat med 
hiinsyn till arten av Jen verksamhet för vilken lokakrna iir avsedda. 

I paragrafen regleras de krav snm skall stiillas p{1 byggnaders tillgiing

lighet för personer med nedsatt rörelse- eller mienteringsförm;°1ga. Bestiim

meberna om detta finns nu i 42 a * byggnadsstadgan. I utredningens 5 k<1p. 

7 *finns bcstiimmelser som överenssl~immer med byggnadsstadgans. 

lkmissinstanserna framför i sina yttranden mycket olika [1siktcr om 

förslagel. N[1gra anser att bestiimmelserna är alltför hårda och styrande 

och att en olycklig konsekvens av bestiimmelserna hlir att vissa hustyper 

generell! slås ut. I andra remissyttranden framförs den mLllsatta [1sikten att 

hisskravet ytterligare hör utökas och att mtijligheterna till dispenser bör 

hcgränsas. De Handikappades Riksförbund säger i sitt yttrande att hisskra

vet bör utvidgas till att giilla alla llerbostadshus med mer :111 en v1ining för 

att personer med handikapp skall få valfrihet i sill boende. I !lera remiss

yttrandrn. bl. a. det fri\n Handikappförbundens Centralkommittc. siigs att 

bestiimmelserna medför att hyggherrarna väljer att uppföra s[1dana hus

tyrer. t. ex. t viidnings llerbostadshus. diir krav pt1 tillgiinglighel inte 

stiills. Detta innebär all syftet med 42 a * byggnadsstadgan, att skapa elt 

samhälle för alla. till stor del inte blir tillgodosett. 

Som ja!! har utvecklat i den allmiinna mntiveringcn (avsnitt 11.1.21 måste 

m~let för samh;illets strävanden vara att alla bostiidcr skall kunna bli 

tillgiingliga. Först diirmcd ges fi.irutsiiHningar för att miinniskLll" skall kunna 

bo kvar i sin bostad iiven om de av ålder eller annan orsak f{1r nedsatl 

rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Funk1ionsneds~ittningar (handikapp) av olika slag,\. ex. nedsatt rörelse

förm[iga. synskador. nedsatt hörsel. påverkar individens möjligheter att 

anviinda den byggda miljön. Bebyggelsen skall anordnas med hänsyn till 

detta. I 42 a ~ byggnadsstadgan finns uppriiknat faktorer - {lider. handi

kapp eller sjukdom - som kan medföra funktionsneds~ittningar. Enligt min 

mening är det i detta sammanhang utan intresse att relatera handikapphc

greppet till en definitinn av orsakerna till funktionsncdsiittningarna. Denna 

urpriikning finns följaktligen inte med i 7 ~- Den innebiir t. ex. att personer 
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med hörselskador ocksii omfattas av .hesLimmeberna. Praxis har ocksi"1 3 k11p. 7 ~ 

utv..:cklah i denna riktning. men dii viss tveksamhet alltjiimt tycks förelig-

ga anser jag det vara r;°i sin rlats att detta kommer till tydligare uttryck i 

PBL. 

l.11s.:rädt'l har föreslagit (yttrandets. 351 att paragrafen disponeras p:I ett 

mer överskiidligt siitt iin i lagrildsremissen. Förslaget innehiir hl. a. att i 

första stycket anges de krav pii tillgiinglighet - varmed avses ocksii möjlig

hekn att nä en hyggnad - och på nyttjande som i allmänhet skall gälla i 

fräga om byggnader som innehiiller hostiider. arhetslokalcr och utrymmen 

till ,·ilka allmiinhetcn har tilltriide. I de följande styckena anges undantagen 

friln kraven. Paragrafen har utformah i enlighet med lagnidets förslag. 

Fiirsla slrcket 

Av hestiimmclserna i första stycket följer att hyggnadcr skall vara sä 

inrättade att bostäder. arbetslokaler och lokaler till vilka allmänheten har 

tilltriidc hlir tillgiingliga för och kan användas av personer som har nedsatt 

rörelse- eller oricntcringsförmåga. Av hestiimmelscrna följer givetvis ock

sä att hyggnaderna som si"ldana skall kunna nås. 

Att hyggnadcr skall vara inrättade sil att hostiider och lokaler hlir 1ill

gii11glig11 för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inne

biir att en besökande ~kall kunna ta sig fram. Oet inncbiir främst krav pt1 

utformning och färgsättning av förflyttningsvägar - t. ex. ramper. korri

dorer. dörrar - och pil en lämplig utformning av bl. a. toaletter och 

kapprum. Det inncbiir emellertid ocks{i krav på lämplig utformning och 

placering av strömbrytare. manöverorgan för hissar o. d. med hänsyn till 

hl. a. rullstolshundnas och syn skadades behov. Skyltar. symboler och 

texter skall lätt kunna upptäckas och vara lättlästa. Dörrar. glasportar och 

utskjutande byggnadsdelar i kommunikationsuii·~;rrirncil skall utföras s[1 att 

de är lätta att se och inte medför risk för olycksfall för synskadade. 

Att bostäder och lokaler skall vara sfi inrättade att de kan a111·iinda.1· av 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmfiga innebiir att sihlana 

utrymmen inte hara skall vara tillgiingliga för besök utan också permanent 

kunna brukas av sådana personer. I fråga om arbetslokaler skall sflledes 

även arbetsutrymmen. pausrum etc. inriittas efter handikappades behov. 

Vidare skall bostäder utformas pil sådant siitt att de kan bli en fullvärdig 

bostad för den som iir t. ex. rullstolsbunden eller har nedsatt oricnterings

förm;'!ga. 

Det siigcr sig självt att vitt skilda förutsättningar måste vara uppfyllda 

för att ho.11iidl'r skall ge människor med skilda handikapp goda möjligheter 

att leva självstiindigt pii egna villkor. Någon minsta gemensam nämnare 

finns inte alltid mellan olika grupper av handikappade eller mellan dessa 

och andra hushall. De åtgärder som behövs för att personer med vissa 

handikapp skall kunna använda bostaden behöver inte i och för sig innebä

ra ett hinder för andra. Men åtgiirderna kan vara sfl kostnadskrävande eller 
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kriiva så stora utrymmen att det inte är rimligt att bortse fdin andra 3 kap. 7 ~ 

hushålls hehuv av att utnyttja ~;ina resurser eller bostadens begränsade 

ytor pt1 ett för dem mer iindamähenligt sätt. 

Studier som har redovisats i betänkandet (S()U 1984: 78l Bo p{l egna 

villkor visar att de föreskrifter S•Jm gäller i dag medför en god avviigning 

mellan de anspriik som kan ställas på hur en bostad fri'm början hör vara 

utformad för att den skall kunna '.lnviindas av miinniskor med olika hehov. 

Jag delar i huvudsak denna upp;"attning. Den genomgripande anpas~ning 

som kan behövas för att en bostad skall hli fullt anviimlbar för människor 

med allvarliga rörelsehinder eller stort behov av omvårdnad eller vård kan 

enligt min mening göras först när man känner den enskilde~ behov. För att 

detta skall kunna göras utan onödig fördyring bör rimliga förberedelser 

göras for i vart fall mer frekventa anpassningsåtgärder i de bostäder som 

inte från böi:ian är anpassade till :;ådana behov. Det h;.indlar självfallet mer 

om att i sådana fall planera bostaden på sådant sätt att förutsebara ändring

ar kan genomföras iin att faktis:<t utföra investeringar för ett eventuellt 

framtida bruk. 

Jag vill i sammanhanget tillägga att förhållandena i fråga om arhet.1/0-

ka/er enligt min mening iir annorlunda. De funktioner till vilken en anpass

ning måste ske är betydligt mer b·~gränsade än i fråga om bostäder. Utrym

meskraven är sällan någon begrfmsning. Att alla arbetslokaler direkt kan 

användas även av handikappade ;lr en förutsllttning för att man skall kunna 

förverkliga strävandena att integrera personer med olika funktionsnedsätt

ningar i arbetslivet. Detta intresse är så stort. att det enligt min mening inte 

bör komma i fråga att uppföra arbetslokaler som inte direkt kan användas 

för dessa behov. s<lvida inte förutsättningarna i tjiirde stycket är uppfyllda. 

I första stycket klargörs att kra·•et pfi tillgänglighet i princip innefattar ett 

krav att hiss cl/a annan txfta11ordni11g skall anordnas. Kravet gäller givet

vis inte om alla våningsplan i byggnaden kan nås direkt från marken -

exempelvis i souterrängbyggnadcr - eller, i fråga om bostadshus. om de 

våningsplan som innehåller alla väsentliga bostadsfunktioner kan nås di

rekt fri'm marken. 

Andra stycket 

I andra stycket görs undantag från hisskravet i fråga om bostäder i 

byggnader som har färre iin tre våningsplan. Detta överensstämmer i 

huvudsak med dagens regler. Härutöver gäller i dag all bostadsbyggnader 

med högst två bostadslägenheter över huvud taget inte omfattas av hiss

kravet. Det finns emellertid enligt min mening inte motiv för att göra ett 

sådant undantag vid nybyggnad av bostäder. 

Jag har noga övervägt möjligh·~terna att nu införa ett generellt krav pä 

hiss eller annan lyftanordning för alla bostadshus med lägenheter som inte 

är tillgängliga från markplanet. Enligt min mening finns i dag dock inte 

förutsättningar för detta. 1 lägre bostadshus. där endast få lägenheter kan 



Prop. 1985/86: 1 495 

betjänas av samma hiss. skulle kraftigt ökade subventinner behöva sättas 3 kap. 7-8 ,H 

in för att boendekostnaderna fortfarande skall kunna hällas på en rimlig 

nivå. Ett ekonomiskt utrymme för detta finns inte. Det bör emellertid på 

sikt finnas goda möjligheter att utveckla enkla och billiga lyftanordningar 

som är speciellt anpassade till laga f1erbostadshus. Som jag har redovisat i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 11.1.2) har särskilda medel ställts till 

förfogande för ett utvecklingsarhete med detta syfte. I avvaktan pa att de 

tekniska och ekonomiska förutsättningarna förändras. hör samhället lik-

som hittills med riktat stöd till den som är rörelsehindrad i varje särskilt fall 

möjliggöra installation av hiss eller annan lyftanordning. där det behövs för 

att den rörelsehindrade skall kunna bo i en viss bostad. 

För att möjliggöra att st1dana kompletteringar kan ske till rimliga kostna

der har i andra stycket förts in bestämmelser som innebär att alla bostads

hus skall. om de har färre än tre våningar och innehåller lägenheter som 

inte kan nås friln marken. utföras så att de utan svårighet senare kan 

kompletteras med hiss eller annan lyftanordning. Stycket saknar motsva

righet i gällande bestämmelser. 

Kravet är i första hand ett krav pf1 lämplig planering och på ett sådant 

konstruktivt utförande att byggnadskroppen tål de förändrade belastningar 

som installationen av en hiss eller annan lyftanordning för med sig. Det kan 

däremot inte med stöd av denna bestämmelse krävas exempelvis att ett 

hisschakt anordnas redan från början. Jag vill vidare framhålla att tillgäng

lighctskraven i s~idana lägre byggnader hör anses vara uppfyllda även med 

lyftanordningar som är avsedda alt brukas enbart av den som sitter i 

rullstol eller som av andra skäl har svårt att gå i trappor. 

hcJje stycket 

Bestämmelserna i tredje stycket överensstämmer med dagens bestäm

melser när det gäller en- eller tvåhostadshus. Jag anser däremot att det inte 

är motiverat att behålla motsvarande undantagsmöjligheter också för and

ra hostadsbyggnader som har högst två våningar. 

1-jiirde stvckct 

Enligt fjärde stycket får i fråga om arbetslokaler undantag från kraven i 

första stycket göras för sådana lokaler, om det är befogat med hänsyn till 

verksamhetens art. Bestämmelsen innebär ingen förändring i förhållande 

till vad som gäller i dag. Undantag kant. ex. vara motiverat för viss tung 

industri och för arhetsplatser med enhart servicepersonal. Jag vill dock 

framhålla att kontorslokaler och liknande i anslutning till sådana arbetslo

kaler skall handikappanpassas. 

8 * Byggnader skall utföras med sådant material och på sådant sätt att 
reparations-. underhålls- och driftkostnader begränsas. 
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Kraven i 8 ~ iir som jag har anfört i den allmiinna nwtiveringcn !avsnitt 

11.1.2) en utvidgning i förhållande till hyggnadsstadgan. Bestiimmelsen. 

-..0111 har utformats 1 enlighet med /ugriidets förslag (yl\randet s. :'\6>. inne

hiir att krav skall kunna ställa~ p;'1 al\ hyggnader utförs med si"idant material 

och siidana systern - viirme. ventilation. vatten och avlopp m. m. - som 

iir ekonomiskt och praktiskt miijliga att underhttlla och sköta. Avsikten 

med detta iir att hyggnadens funktioner l•Ch egenskaper med skiiliga insat

ser skall kunna hfillas i stimd under den avsedda brukstiden. Av detta följer 

att byggnadsdelar och in-..tallationcr m. m. med bcgriinsad livslängd miistc 

vara lätt titkomliga och lätta att undcrhiilla. driva och hesikta osv. 

Vad som föreskrivs i 8 * riktur sig till den byggande och skall <lledes 

heaktas niir nya byggnader uppförs. Skyldigheten att under brukstiden 

underh[illa en byggnad med tillhörande anordningar vilar p;i :igaren och 

regleras i 13 ~. 

Av 4 ~ följer att byggnadens hiirande delar m;iste ha en livsbngd som 

motsvarar hyggnadens avsedda hrukstid. Övriga delar och tekniska sy•;tem 

skall antingen utföras sil hesUindiga ;1tt deras li\'sliingd motsvarar hyggna

dens hrukstid eller utföras s;·1 au de kan bytas ut niir funktionerna inte 

liingre fylls p~i cl\ godtagbart sätt. A ven si!dana delar som iir avsedda att 

bvtas ut miiste ha en livsliingd som iir rimlig med hiinsyn till vad det kostar 

att genomföra bytet samt till de t~:kniska och sociala konsekvenserna av de 

ingrepp som mfiste göras i byggnaden. Ju mer omfattande t1tgiirder som 

kriivs för att genomföra ett hyte av en viss hyggnadsdd eller ett tekniskt 

system. desto högre krav m[iste :;tiillas pf1 byggnadsdelens eller systemeh 

livsliingd. 

Jag har inte ansett det möjligt att stiilla krav pi1 en viss minsta livslilr1gd 

for material och komponenter. De friimsta skälen hiirtill är att an...varsfr;i

gorna iir sv[1rlösta och att en otillriieklig livsliingd kan hero - förutom pi"1 

brister i material kvaliteter - pii att materialet inte har valts med tillriicklig 

hiinsyn till de siirskilda miljöförhällandena i det enskilda fallet eller pil 

felaktigt montage. felaktigt underhiill. iiverkan etc. Det iir dessutom l1klart 

vilkcn ddinition pil livslängd som iir lämplig att Higga till grund för eventu

ella krav. Genom allmänna räd - senare eventuellt ocksä föreskrifter - hör 

man kunna komma ifrtm siidana tekniska lösningar. material ol:h kompo

nenter som pt1 goda grunder kan antas ha kort livslängd och diirför medför 

höga kostnader för underhåll och drift. 

/,agrtldt"l har i anslutning till X~· gjort följande uttalande (yttrandets. J6). 

som iiven jag stilller mig bakom: 

Silsom framgfö· av den allmiinna motiveringen! s. 171 l iir det inte mening
en att det ifr[igavarande kvalitetskravet skall fri drivas utan hiinsyn till 
invcsteringskostnaderna. Inte heller kan ~ ~ tas till intiikt för att p{1 den 
hyggancle ställa krav som gär utöver di;: i kapitlets föregående paragrafer 
angivna kraven. En byggnadsniimnd skall sftlunda inte med stöd av X ~ 
kunna fordra exempelvis att ko!)partak liiggs niir ett enklare tak fyller 

3 kli/I. 8 .~ 
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kran:n p(1 god yttre form. hiirförmi1ga. h:1llfasthet etc. Den nu angivna 
hegriinsningen av raragrafens i'ririehiird frir <m~es fiilja av de föreg;ienJe 
raragrafcrna i kapitlet. 

9 * I friiga om fritidshus med hi.igst tv;1 ho~tiider giiller inte hestiimmel
serna i). 7 och I<~~-

I fr;iga om byggnader som far urpföras utan hygglov skall bestiimmclser
na i I-~** tillämras i skiilig utstriickning. 

Första stycket innehiiller en bestiimmelse som undantar fritidshus friln 

vissa av kraven i kapitlet. 

I andra stycket har tagits in en föreskrift om tillämpningen av kraven i 

frtiga om hyggnader som får uppföras utan bygglnv. 

I 9 * i Jet remitterade lagförslaget finn'> i första stycket en allmiin 

hestiimmebe om att man vid tilliimrningen av vissa av de krav som ställs i 

3 kar. skall ta hänsyn till iinJam<ilet med hyggnaden. Som jag framhöll i 

den allmänna motiveringen I avsnitt 11) delar jag lagrt1dets urpfattning att 

en allmhn hestämmelse härom knarrast fyller niigon funktion. Bestiimmcl

sen har diiri'ör ft1tt utg[i. 

Vidare föreskrivs i det remitterade förslaget att fritidshus i skiilig ut

striickning skall uprfylla kraven i .'i*· Som lagrtldl't har anmiirkt I yttrandet 

s. 361 följer detta redan av .'i *och behöver inte uppreras. 

Fiirsta S/Yckl"I 

Med fritidshus avses hiir sådana hyggnaJn med högst t d bostiider som 

uppfi.irs för att anviinJas endast for fritidsiindamäl. En anläggning med 

fritiJshu~ - typ stugby - som anviinds för fritidsiindamiil men som hyrs ut 

pii si.1dant siitt att tillst~md för hntellriirelw erfordras. omfatta~ inte utan 

skall fölia samma hestiimmelser som andra hotellhyggnader. 

Bestämmelserna om hushiillning med energi i-~ *;·l)frl tillgiinglighet i 7 * 
samt om material och byggnadssiitt i~~ giiller inte för fritidshus. 

I 44 a ~ första stycket byggnadsstadgan föreskrivs att en byggnad skall 

utföras sii att den möjliggör god energihushidlning. BesUimmelser motsva

ras i PBL av J kap. 3 * första stycket. I hyggnadsstadgan görs i denna del 

inget undantag för fritidshus. Lagulde1 I yttrandet s. 361 föreslfrr mot denna 

bakgrund att det för fritidshusen i förevarandt: paragraf intagna undanta

gen friin kraven i 3 ~ begränsas till att avse kraven i 3 * andra och tredje 

styckena. Kravet rt1 energihush<'dlning i fritidshus har emellertid inte hiiv

dats och tilliimrningsföreskrifter har aldrig utfärdats. Jag anser för egen del 

att ett stidant krav inte skall ställas rii denna typ av hyggnader. Undantag 

hör diirför göras iiven friin kraven i J ~första stycket. 

De hestiimmclser som skall gälla för fritidshus iir siilcdö 1 och 2 ~* om 

placering och utformning m. m .. 4 *om biirform{1ga. stadga. h~1llfasthet och 

bestiindighet. .'i* om trevnad och god hygien m. m .. samt 6* om skydd mot 

hrand och olycksfall och krav rii godtaghar avfallshantering. 

3 hllfl. 8-9 !i.I! 
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Byggnadens ändamill gör att kraven många gånger kan uppfyllas med 

mycket enkla anordningar. Att avfall skall kunna tas om hand och forslas 

bort frän byggnaden på ett godtagbart sätt behöver vanligtvis inte innebära 

mer iin att sopkärl ställs upp på lämplig plats. 

Vad avser bestiimmelserna i 4 § iir det främst kraven pä bärförmåga. 

stadga och hållfasthet som behöver uppfyllas. När det gäller krav enligt 5 9 

på t. ex. planlösning. utrustning eller inomhusklimat är del enlig! min 

mening självklart att kraven pi\ fritidshus måste bli mycket begränsade. 

Här måste ägaren liimnas frihet att sjiilv bestämma standardnivån. Krav 

hör dock kunna stiillas även på fritidshus att de utförs så att hygieniska 

olägenheter inte uppstår på grund av olämpliga byggnadsmaterial eller till 

följd av fukt. Bestiimmclserna i första stycket gäller när nya fritidshus 

uppförs. Det skall alltså vid bygglovstillfällct vara helt klart att byggnaden 

skall användas för fritidsändamiil. Något krav på bygglov för omvandling 

av fritidshus till permanentbostiider avser jag inte att föreslå i PHL. Där

emot skall en planmässig reglering kunna göras både i detaljplan och 

områdesbestiimmelser av den fysiska utformningen av bebyggelsen. Ge

nom en sådan reglering blir det möjligt att begränsa bäde yta od1 volym for 

fritidshus (se 5 kap. 7 §första st:1cket 4 och 16* första stycket 3). 

Andra stycket 

I I H i det remitterade förslaget finns en bestämmelse om att 1-8 §§ 

skall tillämpas i skälig utsträckning även på sadana åtgärder i fråga om 

byggnader som inte kräver bygglov. Efter påpekande av lagrddet (yltran

det s. 37) har - av systematiska ;;käl - denna bestämmelse i vad den avser 

nya byggnader flyttats till förevarande stycke. Motsvarande bestämmelse 

för ändring av byggnader finns i 10 §andra stycket 3. 

I andra stycket finns alltså bestämmelser om vilka krav som kan ställas i 

fråga om uppförande av nya byggnader som enligt PBL inte skall kräva 

bygglov eller som enligt beslut med stöd av PBL undantas från kravet på 

bygglov. l utn:dningsförslaget finns i \3 kap. 7 ~ bestämmelser om vilka 

krav som skall ställas på nya byggnader som inte kräver bygglov. Utrcd

ningsförslagct begränsar de egenskapskrav som skall ställas till sbliga 

krav pft hållfasthet. brandsäkerhet och på att riskerna för olycksfall före

byggs. Flera remissinstanser an:;er det önskvärt att bestämmelserna skall 

gälla även i fråga om de övriga krav som ställs på byggnader. Jag delar i 

huvudsak denna åsikt och den nu föreslagna bestämmelsen omfattar därför 

samtliga egenskapskrav som ställs på byggnader. 

Andra stycket innebär att nya byggnader som inte kräver bygglov skall 

dessa uppfylla cgenskapskraven i skälig utsträckning. Med uttrycket skälig 

utsträckning avses att något strikt hävdande av kraven inte är avsett utan 

att mindre avvikelser skall kunna tolereras. Någon formaliserad kontroll 

eller tillsyn över sådana arbeten som inte kräver bygglov, kommer liksom i 

dag inte att ske. PBL ger dock samma möjligheter som finns i dag att 

3 kap. () ~ 
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ingrira i efterhand mot i1tgiirder. som inte fyllt:r kraven i giillamk bestiim

melser. 

Befintliga byggnader 

10 * Tillbyggnader. ombyggnadt~r och andra iindringar av en byggnad 
skall utföras varsamt sfi att byggnadens siirdrag beaktas och dess hygg
nadslekniska. historiska. kulturhistoriska. miljömässiga och konstniirliga 
värden tas till vara. 

Hiirutöver skall tillses att 
I. tillbyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i 1- 8 ** och att 

andra tillbyggnader uppfyller dessa krav i skälig utstriickning. 
2. ombyggnader utförs så att de delar som byggs om tillförs de i 1-8 ** 

angivna egenskaperna i den omfattning som följer av föreskrifter medde
lade med stöd av denna lag. 

3. andra ändringar än tillbyggnad eller ombyggnad utförs sil att iindring
arna i skälig utsträckning uppfyller kraven i 1-8 **· 

I detaljplan eller omrädesbestiimmelser kan kommunen stiilla lägre krav 
iin vad som följer av andra stycket 2 under fiirutsiittning att bebyggelsen 
inom omr<ldet får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vid tillämpning av andra och tredje styckena skall hiinsyn tas till bygg
nadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst tvä bostiider 
gäller inte bestämmelserna i 3, 7 och 8 **· 

I paragrafen regleras de krav som ställs vid ändring av byggnader. 

Nu giillande grundliiggande bestämmelser om de krav som skall uppfyl

las vid ombyggnad eller annan iindring av byggnader finns i 48 a och 49 §§ 

byggnadsstadgan. Enligt 48 a * första stycket kriivs i princip nybyggnads

standard. om ombyggnadsätgärden enligt 75 * byggnadsstadgan är att anse 

som nybyggnad. Kraven kan emellertid ställas endast i fråga om de delar 

av byggnaden som berörs av åtgärden och endast. i ·den omfattning som 

behövs för att dessa delar skall uppfylla skäliga anspråk pa säkerhet. 

handikappanpassning, god energihushållning. trevnad. god hygien och 

godtagbar avfallshantering. I byggnadens övriga delar skall enligt 48 a * 
andra stycket sådana brister undanröjas som avser hållfasthet. brandsäker

het eller sanitära förhållanden och som innebiir så avsevärda olägenheter 

att de inte skäligen kan godtas. 

Om en ändringsåtgärd inte är att anse som nybyggnad. gäller enligt 49 * 
första stycket att bestiimmelserna om nybyggnad skall äga motsvarande 

tillämpning i fråga om de delar av byggnaden som berörs av ändringen. 

Enligt 49 * andra stycket kan emellertid byggnadsnämnden medge undan

tag frän bestämmelserna. om detta inte medför brandfara eller sanitär 

olägenhet. 

I den allmiinna motiveringen (avsnitt 11.2. Il har jag föreslagit att den 

nya syn på ombyggnadsfrågorna som ligger till grund för förslagen i det 

s. k. ROT-programmet !Ds Bo 1983: 2, Bättre bostäder) skall komma till 

uttryck i PBL. 

3 kap. 9- /(} ~~ 
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Den nu föreslagna I O * preciserar i vilken omfattning som egenskaperna i 

1-8 ~~ skall tillföra~ hyggnaJer i -.ambaml med iindringar av olika slag. I 

3 kap. 13 ~ finns cl\ klart uttah~t krav pil undcrhilll som saknar direkt 

motsvarighet i byggnads~tadgan. Det finns diirför inte längre motiv för all 

vid tillhyggnad eller iindring av rn del av en hyggnad stiilla foljdkrav pi1 

andra delar av byggnaden i annat fall iin då dessa krav iir direkt föranledda 

av iindringen. Krav kan niimligcn med stöd av 3 kap. 13 * alltid stiillas att 

byggnader skall underhiillas sii alt deras egenskaper och funktioner hiills i 

stilnd. oberoende av om andra ~:rbeten samtidigt utförs p;\ byggnaderna. 

Vidare kommer - silvitt gäller hyreshu~ - möjligheterna till föreläg!!anck 

enligt bostadssaneringslagen att linnas kvar iiven i framtiden. Någon mot

svarighet till 48 a * andra stycket byggnadsstadgan har diirför inte tagits in i 

10 *. 
Paragrafen har pii förslag av li1Rrtidet (yttrandet s. 37) disponerats och 

utformats p[i ett annat siitt än i det rc:mitteradc lagförslaget. Efter ett 

inledande krav i första stycket p<I varsamhet vid alla iindringsarbctcn 

förtecknas i andra stycket punktvis kraven vid tillbyggnader. ombygg

nader och andra iindringar. I tn:dje stycket har tagits in en bestämmelse 

om kommunens rätt att med a vstcg från huvudregeln besluta om hur 

förnyelsen inom ett omrftde skall ske. I t]iirdc stycket finns dels en allmän 

bestämmelse om att hänsyn skall tas till hyggnadens förutsättningar vid 

iin<lringsarbeten och dels en särskild hestämmelse. som korresponderar 

med 9 ~ första stycket och som anger vilka krav som inte gäller vid 

iindringar av fritidshus. Den definition av hegreppet ombyggnad som finns 

i andra stycket i det remitterade lagf.:irslaget har på förslag av lagrådet 

(yttrandets. 38) tagits in i en siir~kild paragraf, nämligen 11 §. 

Fiirsta stycket 

I detta stycke ställs alltså krav pii varsamhet vid ändringar. Alla ändring

ar. dvs. även ätgärder som inte kräver bygglov. skall ske pti ett sådant siitt 

att hyggnadcns särdrag beaktas och dess positiva kvaliteter tas till vara. De 

viirdcn som skall bevaras iir inte enbart kulturhistoriska och liknande 

kvaliteter utan ocks;\ speciella hoendekvaliteter. t. ex. äldre planlösningar 

som ofta har positiva värden i fråga om rumssamband och rumsvolymer. 

Varsamhcbkravet innebär exempelvis, när det gäller bostäder. att väggar 

och våtenheter bör llyttas endast om t.kt är ahsolut nödvändigt för att nå 

godtaghara planlösningar. Även inredningsdetaljer som kakelugnar, skap

snickericr. dörrar och paneler skall behandlas med varsamhet. I kravet på 

varsamhet ligger också ett krav på att hänsyn skall tas till möjligheterna för 

miinniskor att bo kvar efter en ombyggnad. Jag vill emellertid framhålla att 

varsamhetskravet inte får tas till intiikt för att generellt hålla en låg stan

dard niir byggnader ändras. Oberoende av ;\tgärdens omfattning kan varje 

iindring göras på ett varsamt eller ovarsamt siHt. Ett varsamt tillvägagångs

siitt skall användas vid genomförandet av s;iväl ombyggnader som andra 

J /..ap. JO .~ 



Prop. 1985/86: I 501 

iindringar. Det förutsiitter att man skaffar sig kunskaper nm_de viirden snm 

byggnaden har och att man tar till vara dessa viinkn s{1 lilllgt det är mil.iligt 

med hiinsyn till kraven i de följande styckena. 

A11dr<1 sf_\"<"hl'I 

I punkt I anges att kraven p[i rillhygg11adl'J" som kriiver byggkw öwrlag 

skall stiillas lika höj:!t snm vid uppförande av nya hyggnader. Vidare har -

p{1 förslag av /agrädl'I !yttrandets. 371 - i denna punkt tagits in den dd av 

13 ~ i det remitterade lagforslaj:!et som avser tillbyggnader. vilka inte 

kriiver lov. I des~a sistnämnda fall skall kraven uppfyllas i skiilig utsträck

ning. Vad som avses hiirmed framj:!:\r av specialmotiveringen till 9 *andra 

stycket. 

Begreppet tillbyggnad rncker bi1dc en tillbygj:!nad som ger byggnaden 

större planyta och en pfabyggnad som ökar byggnadsvolymen. Att en vind 

inreds inom befintlig byggnadsvolym utgör diiremot inte tillhygj:!nad. 

För en tillbyggnad som kräver bygglov skall alltsfa samma krav giilla som 

niir en ny byggnad uppfi)rs. Diirav följer att vissa krav p~1 tillbyggnaden kan 

ff1 till följd att iindringar mitste göras ocks[i i den befintliga byggnaden. En 

tillbyggnad skall t. ex. vara tillgiinglig enligt bestämmelserna i 7 ~ och ge 

siidant skydd mot perslrnskador vid brand som kan krävas med stöd av 6 ~

Detta kan medföra. om t. ex. en byggnad byggs pfi med en virning som 

innehiiller bostäder eller arbetslokaler. att byggnaden m{1s1e förses med 

hiss och att brandskyddsätgärder m{1ste vidtas i ett befintligt trapphus. 

Kraven pri ändringar i den befintliga byggnaden skall därvid inte ställas 

högre iin vad som iir nödviindigt för att kraven pf1 tillbyggnaden skall kunna 

tillgodoses. Det skall allts{1 inte kunna krävas att hrister eller ofullständig

heter i den befintliga byggnaden skall undanröjas enbart av det skälet att 

arheten samtidigt utförs för tillbyggnaden. Eh anri~1;1 ~ak iir att byggnads

nämnden. om s<ldana brister eller ofullständigheter utgör eftersatt under

hilll. kan kräva att fastighetsägaren fullgör sin underhtdlsskyldighet enligt 

IH. 
Punkt 2 anger vilka krav en omhyggnad utlöser. Den del av byggnaden 

som byggs om skall tillföras de egenskaper som föreskrivs för nya byggna

der i sådan omfattning och på sådant s~itt som följer av de föreskrifter som 

meddelas med stöd av PBL. Därmed avses de ombyggnadsföreskrifter 

som enligt vad jag tidigare nämnde (avsnitt 11.2. I) planverket har ff1tt i 

uppdrag att utarbeta. 

I det remitterade lagförslaget avser hänvisningen till föreskrifter medde

lade med stöd av PBL kraven i 1-6 ** och 8 * men däremot inte tillgäng

lighetskravet i 7 *· Detta krav skall enligt lagrådsremissen uppfyllas. om 

det inte är uppenbart oskäligt. Lagrådet har här framfört en avvikande 

uppfattning och anfört !yttrandet s. 38): 

3 kap. /Il~ 
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Hänvisningen till fön::skrifter meddelade med stöd av PBL hör uttryckli- 3 kap. /Il ~ 
l,!en avse inte bara kravt::n i 1-6 och 8 §~ utan ock~t1 tillgiinglighetskravet i 
7 ~. Att såsom skett i fjärde stycket andra punkten meddela en särskild 
hestiimrnelse hetriillande tillgilnglighetskravet ger nilrrnast det fclaktil,!a 
intrycket att kravet st[ir i e1: sii rklass och inte skall regkras ytterlil,!an:. 
Enligt vad som upply<;ts vid föredragningen skall emellertid ocksii tillgiing-
lighetskravet vid ombyggnad rn sin niirmare utformning i de nyssnämnda 
föreskrifterna. Det synes vidare mindre påkallat att ge en särskild hötiim-
mclse heträffande tillgiinglighetskravet i förevarande avseende, eftersom 
nt1gon motsvarande inskränkning inte har ansetts erforderlig för de fall dfi 
kommunerna tilläggs rätt att i områdesbestämmelser och detaljplan besluta 
om liigre ombyggnadskrav. Även om tillgänglighetskravet vid ombyggnad 
ofta är det byggnadstekniskt viktigaste och ett krav vars uppfyllande drar 
avsevärda kostnader. är det enligt lagrfidets mening lämpligare att ange 
tillgänglighetskravet tillsammans med övriga krav. 

Jag delar lagrådets uppfattning. Punkt 2 har utformats i enlighet hlirmed. 

Jag vill här förutskicka att resonemanget på vissa punkter i det följande 

avviker från vad jag anförde i lagr11dsremissen. 

Jag vill niirmast ange vissa allmiinna ut1:å111:sp1111ktcr för hur ombygg

nadsföreskrifterna enligt min mening bör utformas. Som jag har framhållit i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 11.2. I) bör dessa föreskrifter uttrycka 

de allmänna krav som samhället vill hävda i fråga om byggnader för att de 

var för sig skall kunna fungera på ett tillfredsställande sätt for brukarna 

under den förlängda hrukstiden. Ett enskilt bygglovsärende skall alltsä 

granskas av byggnadsnämnden med utgångspunkt fr{m dessa krav. Kraven 

vid ombyggnad fär som jag tidig.:tre har sagt aldrig ligga högre än nybygg

nadskraven eller lägre än den lägsta godtagbara standard som anges i 

bostadssaneringslagen. 

De resurser som kan avdelas för förbättringar inom den befintliga bebyg

gelsen måste sättas in på att undanröja sådana brister eller missförhf1llan

den som inte kan accepteras. om en byggnad eller del av den skall använ

das under en längre tid. De egenskaper som man bör strliva efter att nå 

genom ombyggnad måste tillåtas att ligga olika långt från de krav pf1 

egenskaper som stlills vid nybyggnad. 

Nivån på kraven i de föreskrifter som gäller ombyggnad mästc avvägas 

med hänsyn till om kraven är motiverade av hänsyn till hälsa och säkerhet 

eller om de i huvudsak syftar till att främja en god funktion. I vissa 

hänseenden finns det knappast skäl att formulera kraven vid ombyggnad 

på ett sätt som avviker från kraven på nya byggnader. Jag tänker då 

närmast på sådana tekniska krnv som är nödvändiga för att garantera 

säkerhet och hlilsa för dem som vistas i eller kring byggnaderna. Exempel 

på detta är kraven p{t skydd av persont:r vid brand. kraven på skyddsan

ordningar på tak samt kraven på bärighet och stabilitet i de konstruktioner 

som ändras genom ombyggnaden. 
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När det gäller kraven på energihushållning hör dessa tillgodoses på ett 

sätt som tar h~insyn till hyggnild~ns förutsättningar. Det bn innebära att 

t. ex. utvändig isolering av fasaden inte skall utföras på vissa byggnader 

med hänsyn till kravet på varsamhet i första stycket. I stället bör andra 

åtgärder vidtas för att tillgodose kraven. 

I fråga om andra krav som t. ex. storleken på rum och inredningsstan

dard i bostäder. ljudisolering inom byggnader eller brandkrav som syftar 

till att skydda egendom hör en särskild ombyggnadsnivå kunna anges. 

Inom den äldre bebyggelsen finns stora brister i fråga om rillgiinglighet. 

Vid ombyggnad måste kraven på tillgänglighet enligt min mening uppfyllas 

på ett sådant sätt att människor tillförsäkras möjlighet att bo kvar inom sitt 

hostadsomrftdc eller sin stadsdel ~iven om de genom olycka. sjukdom eller 

ålder drabbas av ett tillfälligt eller varaktigt handikapp. Enligt 7 § skall vid 

nybyggnad i princip alla bostäder. arbetsplatser och sadana lokaler som 

allmänheten har tillträde till vara tillgängliga. 

Som jag har redovisat i det föregående skall på förslag av lagrådet också 

kraven i fråga om tillgänglighet vid ombyggnad närmare preciseras i före

skrifter pft samma sätt som andra ombyggnadskrav. Utgångspunkten hör 

enligt min mening fortfarande vara att byggnaden skall förhättras så att den 

i sin helhet blir tillgänglig för och kan användas av personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga. Med hänsyn till den förändring som 

lagrådet har föreslagit finns det inte anledning att på samma sätt som i 

lagrådsremissen här lägga fast enskildheter i den kommande hanteringen. 

Jag vill emellertid redovisa hur jag ser på vissa grundläggande frågor och 

då särskilt på hur kravet på hiss bör tillämpas. 

Varje del av en byggnad som byggs om bör allt~å vara tillgänglig och 

kunna användas på i huvudsak samma sätt som en nybyggnad. Även om 

t. ex. endast en liigenhet i ett trapphus iir avsedd att byggas om skall denna 

fagenhet göras tillgänglig. A vscr ombyggnaden en bo!>tadslägenhct som 

ligger på tredje våningsplanet eller högre skall hiss normalt installeras. 

Saknas hiss i en bostadsbyggnad med tre eller flera väningar bör i vissa fall 

även en ombyggnad av lägenheterna på hottenvåningen och andra vånings

planet utlösa krav p<°1 tillgång till hiss för alla lägenheter i samma trapphus. 

Detta gäller om' de övriga lägenheterna redan har en sådan standard att de 

aktuella åtgärderna medför att det i 11 § intagna rekvisitet om en viisentligt 

förlängd brukstid uppfylls för hela den del av huset som ligger kring detta 

trapphus. 

Vid inredning av en vind till hostäder i en byggnad med tre eller flera 

viiningar. som saknar hiss. skall hiss anordnas i det trapphus från vilka 

vindslägenheterna har ingång. Kan inte hiss anordnas hör utgångspunkten 

vara att bygglov inte skall lämnas. I lagrådsremissen anförde jag i detta 

sammanhang vissa synpunkter på under vilka förutsiittningar som det 

kunde vara befogat att ändå medge att hostäder inreds. trots att de inte blir 

tillgängliga med hiss. Jag vill här framhålla att frågan om liimpligheten av 

3 kap. JO.~ 
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siidana medgivanden hör överviigas av kommunen i samhand med att 3 kap. JO ~ 

hestiimmelser som rör förnyelsen av omr-;ldet tas in i detaljplan eller 

omrildesbestiimmelser. p~i det siitt som anges i tredje stycket. Att de krav 

som stiills pi1 den enskilda hyggnaden vid hvgglovsprövningen alltid miistc 

avviigas efter byggnadens förutsi"ittn;ngar i1terkllmmer jag till i min kom-

mentar till fjärde stycket. 

Omhyggnadsföreskrifterna skall syfta till att säker'1älla att omhygg

nader utförs si'1 att de delar av en byggnad spm hyggs om kan hrukas för sill 

iindamill pil ett godtaghart sätt under den forllingda hrukstiden. Det inne

hiir att byggnadsnämnden liksom i dag skall kunna kriiva att andra arheten 

iin de som fastighetsiigaren har planerat skall utföra'\ vid ombyggnaden 

rfi'i{id/.;.ra1·). Detta giillcr i första hand i friiga om den del av byggnaden som 

omhyggnadcn avser. Det kan emellertid ocksi:t - som jag har utvel:klat i 

friiga om tillbyggnader - komma att giilla andra delar av hyggnaden. om 

iindringar i siidana delar iir niidviindiga fi.ir att den omhyggda llclcn skall fa 

de egenskaper och funktioner 'ilHll ombyggnadsföreskrifterna kräver. 

Avser en fastighchiigare att iinäa en eller flera delar av en hyggnad pii ett 

sådant säll att iindringen bedöms vara en omhyggnad. skall delarna var för 

sig i sin helhet uppfylla dessa ffin.:skrifter. Detta kan innehtira att helt nya 

egenskaper milstc tillföras de delar som iindras och att redan hefintliga 

egenskapcr hos dem miiste förhittras. 

Siidana följdkrav kan dessutom medföra att vissa gemensamma f11nkt10-

na i hyggnaden m:lstc i'ttgärdas. Det kan giilla I. cx. byggnadens upp

värmnings- pch ventilationssyslem eller dess vatten- och avloppssystem. 

Sadana funktil>ner kan inte alltid iindras del för del utan m<iste förhiittras i 

ett sammanhang. I föreskrifterna m<istc diirför klargöras när krav skall 

kunna utltisas pil all :·itgiirder vidtas med avseende pt1 si'1dana gemensamma 

funktioner. Kraven bör enligt min mening i första hand utlösas vid siidana 

tillfällen dii dct [ir tekniskt och ekonomiskt liimpligt all vidta de atgiirder 

som behövs. Bediimningcn hiirav miiste göras med utgilngspunkt friln 

standardnivån pt1 övriga delar av hyggnaden eller p<i en avgriinsad cnhet av 

denna. Bygger man exempelvis om merparten av de liigcnheter som hetjii

nas av samma system. skall följdkraven normalt stiillas vid ombyggnaden. 

Även en omhyggnad av en enstaka liigenhct kan emellertid i vissa fall 

också utlösa ett s;idant krav. Detta gi·i!ler exempelvis om flertalet higen

heter redan har byggts om. utan att siidana förhi11tringar har genomförts av 

de gemensamma funktionerna. Vad nu har sagts inncbiir att ombyg/,!n:tder 

inte kan genomföras etappvis pi1 ett siidant siitt all kraven pä iindringar av 

dessa funktioner kringgås. 

I punkt 3 regleras vilka krav som skall stiillas vid w1111111 ii11dri11g iin 

tillhyggnad och ombyggnad. Hestiimmelserna i I - 8 ~~ skall diirvid tilläm

pas pil ett s~1dant siitt all krav ställs endast p~1 utförandet av del som tillförs 

hyggnaden genom andringen och pä funktionen hos de konstruktioner 

m. m. som påverkas av ändringen. Vid tillämpningen skall en sblighetsbe-
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dömning kunna göras av byggnadsn<imnden. baserad pii t. ex. ingreppets 

art eller byggnadens heskaffenh~i. \1id t. ex. hiiltagni1~g I en. hiirande viigg 

inom en kontors- ellt::r bo,tadsHigenhet linns endast motiv att stiilla krav pii 

att h[1ltagningen utf'lirs pfi ett frän konstruktionssynpunkt riktigt siitt. dvs. 

sä att väggens bärande funktion k varsti'tr. Däremot finns inte skiil att i 

sam hand med httltagningen ställa krav pi'1 rummens funktioner eller mått. 

Trn!ie strcket 

Enligt detta stycke skall kommunerna i detaljplan eller omrtidesbestiim

melser kunna besluta att lägre krav iin vad som följer av andra stycket 2 

skall f;\ stiillas vid prövning av bygglov snm rör ombyggnad. Fiirnyelsen av 

bebyggelsen hör som jag tidigare har framh~illit genomföras på ett sådant 

sätt att den svarar mot behoven ho~ dem som hor och arbetar inom ett 

omrade. Den skälighetsbedömning som i dag görs i varje enskilt ombygg

nadsi1rende bör. i frfagor som har betydelse för hur kraven i ombyggnads

föreskrifterna skall kunna tillgodoses, i allt väsentligt ersiittas med en 

vidgad möjlighet för kommunerna att besluta om egna riktlinjer för hur 

förnyelsen inom ett område skall ske för att hehyggclsen inom detta skall 

ff1 li!ngsiktigt godtagbara egenskaper. 

Med en omrlldes.1y11 som utgiir fr[m att hehyggclsen som helhet skall fi't 

l[mgsiktigt godtagbar standard kan det vara möjligt att i vissa avseenden 

stiilla lägre krav p<'i byggnaderna än om de prövas var för sig. 

Mitt förslag innebiir sitledes att kommunerna ges möjlighet att bestiimma 

den standardnivft man vill uppn~t för bebyggelsen som helhet inom ett 

lm1r~ide. Har kommunen antagit områdesbestämmelser eller detaljplan för 

förnyelsen inom ett visst område skall de antagna bestämmelserna giilla i 

stiillet för ombyggnadsföreskrifterna i motsvarande delar. 

Det finns naturligtvis inte skiil att ha en omräd(:ssyn p[i alla de frågor 

sllm aktualiseras i ~amband med ombyggnad. Det finns emellertid enligt 

min mening starka motiv för att anliigga en omdtdessyn p<'i frågor som rör 

t. ex. tillg~inglighet. energihushållning. den yttre miljön. bevarande och 

liigenhetssammans~ittning. Det är inte praktiskt möjligt och inte heller 

avsett att kommunen i detaljplan eller omriidesbestämmelser skall besluta 

om standardniv~m för varje enskild byggnad. Avsikten med tredje stycket 

är att kommunen - med utgångspunkt i att bebyggelsen som helhet inom 

omriidet ändå rar långsiktigt godtagbara egenskaper - skall ange i vilka 

avseenden kraven kan siittas lägre iin vad ombyggnadsföreskrifterna 

anger. 

Jag vill här göra ett förtydligande i förhållande till vad jag uttalade i 

lagri1dsremissen. Kommunernas rätt att genom bestämmelser i detaljplan 

eller områdesbestiimmclser sänka kraven vid ombyggnad är knuten till 

förutsiittningen att bebyggelsen får /ängsiktigt godtaghara egenskaper. 

Kommunerna ges härigenom möjligheter att planera förnyelsen så. att de 

största insatserna görs i de områden som iir mest eftersatta. Inom områden 

3 /..1111. /() ~ 
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där det finns ett tillfredsställande uthud av bostäder och service som är 

anpassat till exempelvis de äldrC"s behov, kan ambitionerna vid förnyelsen 

övergång<> vis sättas lägre. om kommunen på annat sätt kan försäkra sig om 

att de som har hchov därav också kan få tillgång till fullvärdiga bostiider 

inom området. När det gäller arhetslokaler finns däremot inte samma 

valmöjligheter för den enskilde. För den som drabbas av nedsatt rörelse

e\ler orienteringsförmåga kan brister i arbetslokalernas tillgänglighet inne

bära att han blir utestängd från arbetslivet. Förhållandena är likartade i 

fråga om lokaler för offentlig och annan service, om inte lik värdiga alterna

tiv finns lätt tillgängliga inom området. En bebyggelse där sådana brister 

kvarstår efter ombyggnad, kan enligt min mening inte anses ha långsiktigt 

godtagbara egenskaper. De grundläggande kraven i detta hänseende bör 

anges i föreskrifter till tredje stycket, liksom vad jag tidigare har nämnt om 

att det inte skall vara möjligt a1:t besluta om en standardnivå som ligger 

lägre än lägsta godtagbara stand,1rd enligt bostadssaneringslagen. 

Bestämmelserna i tredje stycket förutsätter att den standardnivå som 

beslutas medför att bebyggelsen blir godtagbar från hiilsoskyddssynpunkt 

och erbjuder tillräckligt skydd mot olycksfall. Skulle mot förmodan en 

lägre standardnivå beslutas kan länsstyrelsen upphäva bestämmelserna 

härom med stöd av 12 kap. Jag vill slutligen erinra om att kommunen inte 

genom bestämmelser som meddelas med stöd av denna lag kan medge 

avvikelser från krav som ställs i annan lagstiftning, exempelvis arbetsmil

jölagstiftningen. 

fjärde stycket 

De krav som ställs vid en ändring skall enligt detta stycke avvägas i 

förhållande till byggnadens förutsättningar. I det remitterade fagförslaget 

anges också att hänsyn skall tas till byggnadens ändamål. Som lagrådet 

(yttrandet s. 38) har anmärkt har dock en sådan bestämmelse knappast 

någon funktion. Någon hänvisning till ändamålet har därför inte tagits in i 

stycket. 

Vad som föreskrivs i stycket innebär att byggnadsnämnden i det enskil

da fallet måste göra de modifieringar av kraven som är nödvändiga med 

hänsyn till de tekniska. kulturhistoriska och ekonomiska förutsättningar

na. Därmed avser jag i första hand sådana tekniska, kulturhistoriska eller 

ekonomiska hinder som gör det omöjligt att genomföra en viss åtgärd. Det 

kant. ex. vara omöjligt att installera en hiss. som har tillräckliga mått för 

att kunna användas av rullstolsb•.mdna personer eller att förlägga hissen på 

sådant sätt att den kan nås direkt frän marken utan niväskillnad som 

fordrar trappor. I sådana fall måste det vara möjligt att acceptera att kravet 

på tillgänglighet tillgodoses på ett sätt som är tekniskt genomförbart, även 

om kraven i alla delar inte kan uppfyllas. Att hissen inte kan nås direkt från 

entreplanet eller att den inte kan få tillräckliga mått för att rymma en 

rullstol är dock aldrig skäl för alt helt eftcrge kravet på tillgänglighet. Jag 

3 kap. /0 § 
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vill siirskilt hetona att de ekonomiska faktorer som skall beaktas vid 

bedömningen av vilka krav som skall stiillas iir sådana som följer av 

hyggnadens placering och utformning eller tekniska förutsättningar i öv

rigt. En dftlig förräntning som följer av att fastigheten har förvärvats till ett 

för högt pris skall dtiremot inte kunna vara grund för att vid prövning av 

hygglov sänka kraven i något avseende. 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta skillnaderna mellan paragrafens 

tredje och tjärde stycke. Med bestämmelserna i tredje <>tycket avser jag att 

ge kommunt.:rna en möjlighet att inom ett omräde medge generellt lägre 

krav. Förutsiittningen är att de lägre kraven hefunnits lämpliga m~d hän

syn till förhållandena inom området och att kraven anges i ett kommunalt 

heslut i form av omrildesbcstämmelser eller detaljplan. Fjärde stycket 

avser mer begränsade avsteg som beslutas av hyggnadsnämnden i det 

enskilda hygglovsärendet om det med hänsyn till byggnadens förutsätt· 

ningar finns skäl att jämka kraven. Även ett i detaljplan eller områdesbe

stämmclser antaget liigre krav kanjämka~ ytterligare av byggnadsnämnden 

med stöd av bestämmelserna i fjärde stycket. 

Enligt 9 §gäller inte bestämmelserna i 3, 7 och 8 §§ i fraga om fritidshus 

med högst två bostäder. Såsom lagrådet har påpekat (yttrandet s. 38) 

erfordras en motsvarande bestämmelse beträffande ändring av sådana 

fritidshus. En mening med denna innebörd har därför lagts in i paragrafens 

tjiirde stycke. 

Jag f1terkommer i anslutning till 16 ~ till de krav som vid till· eller 

omhyggnad skall kunna ställas på den berörda tomten. 

11 § Med omhyggnad avses åtgärder som fordrar bygglov och avsevärt 
förlänger brukstiden för byggnaden eller en del av den. Även sådant 
inredningsarbete som syftar till en väsentligt ändrad användning av bygg
naden eller en del av den utgör ombyggnad. 

I denna paragraf. som motsvarar llH andra stycket i det remitterade 

lagförslaget. finns en definition av begreppet ombyggnad. Till ombyggnad 

hänförs sådana åtgärder som fordrar bygglov och som dessutom bedöms 

avsevärt förlänga brukstiden for en byggnad eller del av den. lnredningsar

bcte som syftar till en väsentligt ändrad användning av en byggnad eller del 

av en byggnad och som på grund av 8 kap. l § första stycket 3 alltid kräver 

bygglov hänförs också till ombyggnad, även om en sådan ändring inte är 

förenad med arbeten som avsevärt förlänger byggnadens eller byggnadsde

lcns brukstid. 

Bestämmelsens utformning i sist angivna hänseende har tillkommit på 

förslag av lagrådet (yttrandet s. 38) för att det av lagtexten klarare skall 

framgå att blotta ianspråktagandet av en byggnad för nytt ändamål - en 

åtgärd som också kräver bygglov enligt 8 kap. l § första stycket 3 - inte 

utgör ombyggnad. Det fordras alltså inredningsåtgärder för att det skall 

kunna bli fråga om ombyggnad. 

3 kap. JO-/! .~)i 
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:\ vsikten med att definiera <Jmbyggnad som en bygglovspliktig ändring 

som avseviirt förliinger bruks11dcn iir att säkra att bostadsbestilndet p<I inte 

alltför liing sikt tillförs siidana e·genskapcr t:ller kvaliteter som avses i 1-

X K 
'.\kd en byggnad~ hrn/.:stid m<:nas i detta sammanhang den tid varunder 

en hyggnad nnrmalt flirviinta~ ktmna anviindas for sitt iindamt1l utan andra 

ingn:pp iin siidanl vanligt undcrhiill som utförs med ~itcrkommande mellan

rum under dc.:nna lid. Brukstiden kan oftast antas svara mot den normala 

avskrivningstiden för de irn·öteringar som ursprungligen har g,ions i bygg

naden. Filr vissa typer av byggnader kan utvecklingen ha lett till att den 

C1terstiiende bruksliden har fi•rkortats genom att andra krav numera stiills 

av den verksamhet för vilken hyggnaden iir avsedd, t. ex. nya arbetsmil

jökrav. 

Att iindringen skall leda till ~n avsevärt förliingd brukstid innehiir att 

byggnaden. eller den del av byggnaden som arbetena avser. därefter kan 

bedömas komma att användas i'ör sitt iindamål utan ytterligare ändringar 

under en avseviirt liingre tid iin som annars sannolikt skulle vara fallet. 

Bedömningen skall s{1lcdes göms i ett tekniskt-ekonomiskt perspektiv och 

avse de förhilllandcn som kan förutses vid ombyggnadstillfället. 

Med dd m· hygg1111d avser jag en funktionellt avgränsad enhet som 

brukas för ett visst ändamål. t. ex. en arbetslokal eller en bostadsliigenhet. 

En s<°1dan funktionellt avgräns'.td enhet kan utgöras av exempelvis en 

butikslokal i ett alliirshus som innehåller flera butiker. Inom en stöne 

industribyggnad iir det naturlig! att se en personalservering. en verkstad 

eller en annan sammanhållen arhetslokal som en sådan funktionell enhet. 

iiven om dessa utrymmen tillsammans ingår i samma företagsverksamhet. 

Om en åtgärd innehär att en •;ådan del av en byggnad ändras så att den 

får egenskaper och funktioner som medför att den kan brukas för sitt 

ändamiil under en avsevärt förliingd tid. skall ändringen betraktas som en 

omhyggnad. Jag vill belysa dett<=. med några exempel. Om en hostadsliigen

het. som saknar hygienutrymmen, förses med sådana utrymmen. kan detta 

bedömas avsevärt förlänga den tid som denna del av byggnaden kan 

användas som bos1ad. And ringen bör därför anses utgöra ombyggnad. Har 

liigc.:nheten godtagi'lara hygienu1rymmen och ett ytterligare sädant anord

nas eller det befintliga utökas, kan ändringen däremot inte hedömas avse

värt förlänga hrubtiden. Inom en arbetslokal kan t. ex. sådana ändringar 

som en i och for sig väsentlig förbättring av ventilationen eller en komplet

tering av hygicnu'.rymmcn ske utan att lokalen får en avsevärt förlängd 

brukstid. om lokalen redan tidigare har sådan standard att den kan fortsät

ta att brukas för ~itt ilndamäl på ett godtagbart sätt även om dessa ändring

ar inte genomförs. Sådana ändringar utgör då inte heller ombyggnad. 

I vissa fall medför arbeten. som inte innebär särskilt stora ingrepp, att 

byggnaden cllc; en del av den får en avsevärt förlängd brukstid i den 

mening som Jag nyss nämnde. Detta kan inträffa iiven om arbetena inte 

3 k.1111. 11 .~ 
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innehiir att nya funkti<Hler tillför~;. utan endast att de funkti<HKr som redan 

tinns i hyggnadcn förnyas sil att de hiittre möter de krav hocnde kan viintas 

stiilla under en liing tid. En re1ll1vering av c:tt kök eller ett badrum. kombi

nerad med ett hytc av rörstammar ,1ch elledningar. leder 1 rniinga fall till att 

byggnaden kan forts;1tta att hrnkas - utan ytterligare iindringar - lilngt 

utiiver den hntkstid s!lm annars kunde förviintas. Det iir enligt min menini.: 

angeHiget att en si1dan iindring hiinförs till ombyggnad för att säkra att 

byggnaden eller den del av den som byggs om far de egenskaper som 

samhället anser att hyggnadcr. som skall brukas under en liingre tid. skall 

ha. För att en s{1dan iindring skall kunna hiinförns till ombyggnad m:iste 

emellertid rnigon av de ;ltgiirder som <tv ses genomföras kräva bygglov. 

Av det jag nu har sagt följer att tifl ombyggnad inte skall hiinföras s[1dana 

vanligen inti:: bygglovspliktiga arheten som mäsk vidtas för underh(1llet av 

en hyggnad under upprepade tillfällen under dess brukstid. Sådana arbeten 

skall säledes inte kunna utlösa krav pii andra iitgiirder i byggnaden. Exem

pel pii sådana undcrh;\llsarbetcn som här avses iir byte av inredning i kök 

od1 badrum. ommiilning. omliiggning av tak och byte av golvbeläggning. 

Atgiirder som vidtas enbart i syfte att halla byggnadcn i ett gott tekniskt 

skick cller att friimja en rationell drift av hyggnaden bör inte heller i sig 

föranleda att iitgiirderna hänförs till ombyggnad. Liven om åtgiirderna krä

ver bygglov. 

Även en ändring stim syftar till att ge byggnaden eller en del av denna en 

1·iiscntligt iindrad 11111·1"im/11i11g innebiir att ändringen hänförs till ombygg

nad. Det hör betonas att ändringen i detta fall inte samtidigt behöver 

medföra att brukstiden förlängs. Redan den omständigheten att byggnaden 

skall iindras pä ett siitt som tillåter att den utnyttjas för en väsentligt annan 

verksamhet giir det enligt min mening väl motiverat att kräva att den nya 

verksamheten skall kunna bedrivas under sitdana villkor som numera 

anses önskviirda. exempelvis i fr[iga om arbetsmiljö o~h tillgiinglighet. 

12 s Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk. kulturhistorisk. 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyg
gelse av denna karaktär far inte förvanskas. 

Paragrafen. som iir likalydande med 11 * i det remitterade förslaget. 

innehåller föreskrifter om skyddet av byggnader eller bebyggelseområden 

som representerar större viirdcn från historisk. kulturhistorisk. miljömäs

sig eller konstnärlig synpunkt. En i huvudsak motsvarande bestämmelse 

finns i J~ * andra styl:ket byggnadsstadgan. Där föreskrivs iiven ett förbud 

mot förvanskning genom behyggelse i grannskapet. I 12 * har inte tagits in 

nf1got motsvarande förbud. eftersom krav på byggnaders placering och 

utformning med hiinsyn bl. a. till kulturvärdena på platsen kan ställas 

redan med stöd av IS detta kapitel. 

3 /.:.1111. //-/}. _,;~ 
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Bestämmelsen all en byggnad som ingilr i ett särskilt värdefullt bebyg

gdseomrilde inte för förvanskas saknar motsvarighet i gällande rätt. Be

stiimmelscn kan exempelvis tillämpas i fråga om en by eller ett omriide i en 

tätort som har ett särskilt kulturhistoriskt värde som helhet utan att alla 

enskilda hus. sedda var för sig, behöver ha ett sådant värde. 

Den föreslagna paragrafen bygger på 5 kap. 14 ~ i utredningsförslaget. 

Rcmissinstanserna tillstyrker att bestämmelserna om bevarande utvidgas 

att omfatta ;\ven samlade bebyggelseomrf1den. Flera rcmissinstanscr anser 

dock att utredningsförslaget - g·~nom kravet på bestämmelser i detaljplan 

eller markförordnande - innebär en försämring av möjligheterna att i 

enskilda tillståndsärenden bevaka bevarandeintressena. 

I enlighet med vad jag har förnrdat i den allmänna motiveringen (avsnitt 

11. 2.2) har 12 * - till skillnad från 5 kap. 14 § i utredningsförslaget -

utformats s<'1 att skyddet kan hävdas i varje enskilt tillstiindsärende. 

for att 38 § andra stycket byggnadsstadgan skall vara tillämplig kriivs 

det att byggnadens värde från de i stadgandet angivna synpunkterna iir s[1 

stort. att dess bevarande kan s;igas utgöra ett verkligt allmänt intresse. 

Tillämpningsområdet för den nu föreslagna I 2 * bör i stort varn detsamma 

som för 38 § andra stycket. Uppfattningen om vad som har bevarande

viirde har emellertid successivt förändrats under tiden efter byggnadsstad

gans tillkomst 1959. Tillämpningen av 12 § bör därför utgå från den vidare 

syn som i dag finns på vad som är av värde att bevara. I dag anses detta 

gälla inte bara enskilda byggnader av monumental karaktär eller stort 

historiskt viirde av allmänt intresse utan också byggnader och samlade 

bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något typiskt 

från skilda sociala miljöer eller som värderas högt av en lokal opinion. 

I lagen om byggnadsminnen föreskrivs att en byggnad som bevarar 

egenarten hos gången tids byggnadsskick eller minnet av historisk betydel

sefull händelse och som med hänsyn därtill är att anse som synnerligen 

märklig kan förklaras som byggnadsminne. För att bestämmelserna i 12 § 

skall kunna tillämpas behöver inte byggnaderna eller bebyggelsen vara av 

byggnadsminnesklass. Ett tillräckligt motiv för att bevara byggnader eller 

bebyggelse kan vara att de är representativa för tidigare samhälleliga eller 

estetiska ideal eller att de ger en god uppfattning om tidigare sociala villkor 

för en viss samhällsgrupp. Motiv för bevarande kan också vara att bebyg

gelsen eller byggnaden har haft betydelse för den historiska. arkitektur

och kulturhistoriska eller tekniska utvecklingen. 

Det ligger i sakens natur att prövningen av skyddsobjektets värde måste 

göras striktare i sådana fall där ägaren bestrider att något skyddsvärde 

finns än vad som behövs om han själv begär eller frivilligt accepterar 

skyddsbestämmelser för byggnader. I förtydligande syfte vill jag med 

anledning av ett uttalande av lagrådet (yttrandet s. 39) tillägga att ägarens 

inställning i bevarandefrågan sjä1vfallet inte är avgörande för frågan om en 

byggnad har ett skyddsvärde. Dhremot kan naturligtvis utredningen om ett 

Jkap.12.~ 
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ifrågasatt skyddsobjekts värde göras mindre omfattande om ägaren 

medger att skyddsbestämmelser meddelas. 

Beträffande planeringen av bevarandefrilgorna hänvisar jag till vad jag 

har anfört i specialmotiveringen till I§. 

13 § Byggnader skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseen
den som avses i 3-7 §§ i huvudsak bevaras. Anordningar som avser att 
tillgodose kraven i 6 och 7 §§ skall hållas i stånd. Byggnaders yttre skall 
hållas i vårdat skick. 

Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från historisk. kultur
historisk. miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 

Byggnader som avses i 12 §skall underhållas så att dess särart bevaras. 

Paragrafen. som motsvarar 12 § i det remitterade lagförslaget, innehåller 

bestämmelser om de krav som kan ställas i fråga om underhåll av byggna

der. Sådana bestämmelser finns i dag i 50 § byggnadsstadgan. Underhålls

bcstämmelserna i utredningsförslaget finns i 6 kap. 4 §. 

Första stycket 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 11.2.3) är undcrhållskravcn i första stycket mer omfattande 

än de nuvarande. Enligt första stycket skall sålunda byggnadens egenska

per i de avseenden som regleras i 3-7 §§ i huvudsak bevaras och de 

anordningar som avser att tillgodose kraven i 6och 7 §§ hållas i stånd. 

Bestämmelsen innebär således en viss skärpning i förhållande till 50 § 

byggnadsstadgan som inte ställer krav på underhåll av t. ex. anordningar 

för tillgänglighet och skydd mot olycksfall. 

Jag vilt här peka på några ändringar av lagtexten i förhållande till det 

remitterade förslaget som har tillkommit på initiativ av·/agrtidet (yttrandet 

s. 40). I det remitterade förslaget anges vissa egenskaper som skall omfat

tas av underhållskravet. Med IO §som förebild, har nu i stället tagits in en 

hänvisning till de bestämmelser i kapitlet som skall tillämpas. Tidsbestäm

ningen "under bruk st iden" har fått utgå ur lagtexten, eftersom det ligger i 

sakens natur att det är under denna tid som byggnaden skall underhållas. 

Jag återkommer snart till denna fråga. Även ordet "skötas" har utgått 

såsom överflödigt. eftersom underhållskravet. som jag snart skall närmare 

belysa, innefattar ett krav på skötsel av vissa anordningar. Slutligen har 

lagrådet fäst uppmärksamheten på underhållskravet när det gäller anord

ningar för tillgänglighet. vilket har föranlett mig att föreslå en saklig änd

ring. Enligt det remitterade lagförslaget skall byggnadens egenskaper i 

fråga om tillgänglighet i huvudsak bevaras. Med hänsyn till den vikt som i 

övrigt tillmäts tillgängligheten är det emellertid befogat att låta denna 

egenskap omfattas av det str~ingare krav på underhåll som i lagtexten 

uttrycks genom orden "hållas i stånd". 

3 kap. 12-13 ~~ 
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Ett eftersatt underht1ll innehtir samhällsekonomiskt mycket stora förlus

ll:r. Konsekvenserna för den enskilda byggnaden hlir mänga gänger att den 

miijliga anvilndningstiden förkortas p{1 ett påtagligt siitt. Diirtill kommer att 

hristande underh~ill av bostiidt::r skapar piifrestningar för de boende. De 

skador som uppst[1r genom bristamk underhåll är niistan alltid rnyckct 

dyra att avhjiilpa i efterhand. Ett regdhundet underhföl innehiir diirfi.ir 

även fördelar för fostighetsäga:en. dii det på sikt medför kostnadsbespa

ringar. 

Flera av de krav som nu fön~slås införda i PBL kan redan i dag stiillas 

med stöd av hyggnadsstadgan. hostadssaneringslagen. hälsoskyddslag

stiftningen eller hrandlagstiftningcn. Det gäller t. ex. krav p{1 fukt skydd 

och skydd mot brand och olycksfall. Det vidgade underhilllskrav som nu 

införs medför att en kontinuerlig översyn m{\ste ske av bl. a. anordningar 

för värme. ventilation m:h encrgihushf1llning. Erfarenheten visar att sti

dana anordningar iir i hehov av regel hunden skötsel och injustering för att 

de skall fungera tillfredsställande. 

lkstämmelserna i I 3 * är tilli'.mpliga på alla byggnader oberoende av om 

dessa uppförts före PBL:s ikraftträdande eller ej. De gäller iivcn sådana 

byggnader som inte har omfattats av hyggnadslovsbestämmelserna i hygg

nadsstadgan. Detta medför att I H blir tillämplig på bl. a. jordhrukets 

ekonomibyggnader. Paragrafen innehiir inte att krav kan ställas pii att 

byggnadcr som är uppförda före PBL:s ikraftträdande skall ha samma 

egenskaper och funktioner som byggnader uppförda efter ikraftträdandet. 

Det kan många gånger vara svårt att ange var gränsen går mellan vad 

som är underhiill och vad som är standardhöjande åtgärder. Som huvud

princip hör gälla att till underhiill hiinförs sådana åtgärder som behövs för 

att byggnadens egenskaper och funktioner skall bevaras. Detta innebiir 

givetvis inte att alla delar i en hyggnad ständigt måste hållas i skick som 

nya. Avsikten är i st~illet att hyggnadens funktioner i olika hänseenden intc 

påtagligt skall förs~imras i förhållande till vad som ursprungligen krävdes. 

Med stöd av hestiimmelserna om underh[tll skall det däremot inte kunna 

krävas åtgärder som innebär att en byggnad tillförs nya egenskaper och 

funktioner eller att dess stand:ird höjs. De enda krav som kan ställas på 

förbättring av byggnader ange~. i 17 kap. 20 * som motsvarar 82 och 82 a ** 
byggnadsstadgan. Det är byggnadens ägare som har ansvaret för att under

hållsskyldigheten fullgörs. Om ägaren eftersätter underhållet. kan bygg

nadsnämnden med stöd av 10 kap. 15 * förelägga denne att vidta nödvän

diga åtgärder. Jag vill i detta sammanhang också erinra om bestämmelser

na i 10 kap. 20 * som saknar motsvarighet i dagens lagstiftning och i 

utredningsförslaget, och som ger byggnadsnämnden möjlighet att under 

vissa förutsiittningar uppdra fil en sakkunnig person att på ägarens bekost

nad utreda behovet av underhilllsåtgärder. 
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Niir det gäller tillämpningen av första styckct måste i det enskilda fallet 

en skälighetsbedömning kunna gliras. Olika omständigheter kan påverka 

bedömningen av vilka åtgärdei \om är nödvändiga. t. e·x. byggnadens 

anviindning. läge m:h återstående brukstid. Kravet på underhåll kan många 

gänger sättas lägre för byggnader som i huvudsak tillgodoser endast en 

enskild fastighetsägares hehov än för byggnader dit allmänheten har tillträ

de eller som anviindas av en större krets av personer. Underhållsskyldig

heten måste vidare kunna pfiverkas av den omgivning i vilken byggnaden 

ligger. Man bör sålunda kunna stiilla högre krav på underhåll. om byggna

dcn ligger i en känslig miljö. t. ex. om den är belägen centralt i en stads

kärna, än om den ligger inom ett avskilt industriområde. Ytterligare om

stiindigheter som kan vara av betydelse i sammanhanget är byggnadens 

iilder och återstående brukstid. Underhållsåtgärder som skulle framstå 

som helt naturliga om byggnaden skulle stå kvar och användas under en 

längre tid kan många giinger undvaras. om det finns grundad anledning att 

anta att byggnaden snart skall rivas. Om det exempelvis i kommunens 

bostadsförsörjningsplanering eller på något annat siitt har gjorts helt klart 

att byggnaden skall rivas eller byggas om inom en snar framtid, torde det 

inte finnas anledning att kräva annat än att klart oacceptabla brister undan

röjs. När det gäller krav på underhåll av anordningar för tillgänglighet, för 

skydd mot olycksfall och brand, för avfallshantering eller för att hindra att 

hälsorisker uppstår är det dock i allmänhet inte befogat att göra en skälig

hetsbcdömning vid tillämpningen. Det måste anses rimligt att begära att 

sådana anordningar hålls i stånd på sådant sätt att den avsedda funktionen 

eller det avsedda skyddet bibehålls så länge byggnadcn är i bruk. 

lngripandcn mot brister i byggnader kan i vissa fall ske med.stöd av flera 

författningar som i viss mån täcker varandra. Det förhållandet råder redan 

i dag och innebär att en klagande i vissa ärenden kan vända sig till olika 

kommunala myndigheter och niimnder. Några egentliga problem behöver 

emdkrtid inte uppstå för den enskilde pii grund härav, eftersom myndig

heterna och nämnderna självklart bör samråda innan cventuella ingripan

den skcr. 

Andra stycket 

Hiir föreskrivs att kravet pil underhåll enligt första stycket skall anpas

sas till byggnadens historiska, kulturhistoriska. miljömässiga och konst

niirliga värde samt till omgivningens karaktär. Avvägningen av i vilken 

grad egenskaperna skall bevaras eller hållas i stånd skall ske vid tillämp

ning av första stycket. Bestämmelsen i andra stycket innebär att samma 

grundläggande krav på hänsyn som kan ställas med stöd av I ~- när bygg

nader uppförs eller ändras. skall kunna ställas även när byggnader under

hålls. Underhållsiitgärder skall alltså utföras så att de värden som finns i 

bcbyggelsen och dess karaktär bibehålls. Kraven gäller all bebyggelse 

iiven om den inte har sådana värden att den omfattas av bestämmelserna i 

17 Uiksd11g~11 1985186. I sam/. .Nr I 
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12*. Kravet innebär t.ex. att materialval och färgsättning skall anpassas 

till byggnadens värde. karaktären pä omgivningen m:h till lokala traditio

ner. l en by pa landet med faluröda byggnader. skall alltsä en byggnad 

målas om med en färg som inte bryter mot byns karaktär. Som lagrådet 

påpekar (yttrandet s. 401 kan <lod; detta krav inte hävdas annat än genom 

ingripande i efterhand med stöd av JO kap. IH 3 och 14§. såvida inte 

bygglovsplikt för omfärgning har införts med stöd av 8 kap. 6 §. 

I anslutning till förevarande stycke har lagrådet vidan: anfört följande 

!yttrandet s. 40): 

En fråga som inte är närmar·~ belyst i det remitteradt: förslaget är vilka 
möjligheter byggnadsnämnden har att ingripa, om en fastighetsägare inte 
iakttar bestii.mmelsen i andra stycket. l fråga om byggnader med särskilt 
bevarandevärde kan fastighets[igaren med stöd av 10 kap. 15 *[!läggas att 
utföra underhållet på sätt som föreskrivs i förevarande styåe. En förut
sättning härför iir dock att. såsom framgår av paragrafens tredje stycke. 
särskilda skyddsbestämmclser meddelats i omrildesbestämmelser eller i 
detaljplan. Sådana bestämmelser kan också enligt 8 kap. 6 * förena~ med 
skyldight:t att söka bygglov för undcrhållsåtgärder beträffande byggnader
na. I fråga om andra byggnader än dem som avses i Il * eller om skydds
bestämmelser inte har meddelats för sådana byggnader kan underlåtenhet 
att enligt första stycket hålla byggnaders yttre i vårdat skick föranleda 
ingripande med stöd av JO kap. 15 §. Sådana förelägganden kan emellertid 
inte utsträckas till att avse äv~:n kravet i andra stycket att underhållsåt
gärdcr skall utföras så att de värden som finns i bebyggelsen och dess 
karaktär bibehålls. Bestämmeben i IOkap. 15§ tar nämligen sikte på un
derlåtenhet att utföra arbete eller annan åtgärd som åligger någon enligt 
den föreslagna lagen men inte på sättet som arbetet eller t1tgärden skall 
utföras på. Däremot kan byggnadsniimnden. niir en underhålls<'itgiirJ viil 
har utförts som visat sig inte uppfylla kraven i andra stycket. förelägga 
fastighetsägaren att ratta det utförda. Stödet for ett sädant föreläggande 
finns i IOkap. 12 ~ :l och 14 ~. 

Jag kan i allt väsentligt ansluta mig till lagrådets uttalande men vill 

framhfilla att det av ett föreläggande klart måste framgå vilken atgärd den 

förelagde skall vidta. Vad lagrådet anför om rättelse av redan utfört arbete 

torde därmed i praktiken sällan bli aktuellt. 

Tredje stycket 

Stycket inneh:i!ler en materiell föreskrift om att byggnader som har 

s[irskilt bevarandevärde skall underhållas så att deras särart bevaras. Före

skriften. som har utformats i enlighet med lagrtldets förslag !yttrandet s. 

41). utgör ett komplement till första och andra styckena. Föreskriften 

innebär att både byggnadens yttre och inre delar träffas av det siirskilda 

underhållskravet. 

För all kravet skall kunna hävdas måste skyddsbestämmclser ha medde

lats genom detaljplan (5 kap. 7 * första stycket 4) eller områdesbestäm

melser <5 kap. 16* första stycket 4). Om sådana bestämmelser har medde-

3 kc1fl. 13 ~ 
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lats, är fastighetsägarna skyldiga att följa dessa. när de underhåller sina 

byggnader. Sköter de inte underhållet. ,kan de med stöd av IO kap. 15* 

föreläggas att göra detta och att därvid iaktta skyddsbestämmelserna. 

Bestämmelserna om underhåll kan t. ex. avse att vissa fasaddetaljer, in

vändiga takmålningar eller speciella delar av en inredning skall underhållas 

på visst sätt. Finns inte skyddsbestämmelser. kan fastighetsägaren inte 

åläggas att utföra ett sådant aktivt underhåll som innebär att byggnadens 

yttre och dess inre hålls i stånd på sådant sätt att dess särart bevaras. I 

14 kap. 8 § första stycket 3 finns bestämmelser som ger byggnadens ägare 

rätt till ersattning i vissa fall. 

Andra anläggningar än byggnader m. m. 

14 § I fråga om anläggningar och anordningar för vilka bygglov krävs 
skall vad som föreskrivs om byggnader i I - 13 §§ tillämpas. I fråga om 
övriga anläggningar och anordningar som anges i 8 kap. skall 1-13 §§ 
tillämpas i skälig utsträckning. 

Med vissa redaktionella jämkningar, som har gjorts på förslag av lagrå
dt!t, motsvarar paragrafen 14 §i det remitterade lagförslaget. 

I paragrafen anges vilka krav som ställs på andra anläggningar än bygg

nader och på anordningar. Bestämmelserna i 14§ innebär att krav i fråga 

om t. ex. placering, utformning, hållfasthet. beständighet, brandskydd. 

underhåll och begränsning av risk för olycksfall skall kunna ställas också 

på sådana anläggningar och anordningar för vilka bygglov krävs. I skälig 

omfattning skall sådana krav gälla också de övriga anläggningar och anord

ningar som nämns i 8 kap. men som inte omfattas av krav på bygglov. 

Någon direkt motsvarighet till 14 §finns inte i byggnadsstadgan. 

I utredningsförslaget finns i 5 kap. 12 §och 6 kap. 5 ~bestämmelser som i 

princip motsvarar 14 §.I flera remissyttranden anförs ätt egenskapskraven 

på anläggningar och kraven på underhåll av dessa bör ligga på samma nivå 

som för byggnader. 

Enligt 8 kap. 2 och 3 §§ krävs bygglov för bl. a. följande anläggningar och 

anordningar. nämligen idrotts- och campingplatser. vindkraftverk. murar 

och plank, parkeringsplatser samt skyltar och andra ljusanordningar. Moti

vet till kravet på bygglov för vissa anläggningar är att det för dessa finns 

skäl att ställa samma krav som på byggnader. Sålunda bör en lämplighets

hedömning göras också av hur en sådan anläggning placeras i förhållande 

till omgivningen. Vidare bör vissa av de egenskapskrav som anges i detta 

kapitel gälla även för olika anläggningar. 

Som exempel på vad jag avser vill jag nämna att det i fråga om en 

idrottsplats kan finnas skäl att ställa krav att den inte förorsakar störningar 

för omgivningen. att risken för olycksfall begränsas och att åskådarplatser 

i lämplig omfattning görs tillgängliga för handikappade. I fråga om upplag 

kan det vara motiverat att ställa krav inte bara på att det placeras och 
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utformas med hiinsyn till omgivningarna och förhi'tllandena på platsen. 

utan ockS:l på att det uppfyller vissa säkerhets- och brandskyddskrav. 

Kravet i 6 * andra stycket att avfall skall kunna tas om hand och forslas 

bort på ett tillfredsställande sätt bör givetvis gälla för s[1dana anläggningar 

som t. ex. campingplatser. idrottsanläggningar och smf1båtshamnar. Till

liimpningen måste dock självfallet anpassas till platsens eller anläggning

ens ändamål. 

För sådana anordningar som antenner, master och skyltar hör kunna 

krävas att de placeras på ett sätt som iir liimpligt med hänsyn till stads- och 

landskapshilden. Krav hör ocksi\ kunna ställas på hållfasthet. säkerhet och 

underhftll. 

Paragrafens andra mening innebär att bestämmelserna i 1- U ** skall 

tillämpas endast i skälig utsträckning på de anläggningar och anordningar 

Sllffi på grund av beslut enligt 8 kap. 5 § undantas från kravet på bygglov. 

Aven för sådana anläggningar m. m. som omniimns i 8 kap. 2 eller 3 § men 

som genom sin ringa storlek inte har sådan påverkan på omgivningen att 

bygglov krävs. I. ex. vissa master. parkeringsplatser eller cisterner. gäller 

1-13 §§ endast i skälig utsträckning. Sådana anläggningar. anordningar 

och skyltar stim ink omnämns i 8 kap. omfattas inte alls av bestämmelser

na i 1-13~§. 

Tomter. allmänna platser m. m. 

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur
och kulturviinlcna på platsen. D•!Ssutom skall tillses att 

I. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. 
2. hetydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 
1. risken för olycksfall begriinsas och betydande olägenheter för trafiken 

inte uppkommer. 
4. det finns en lämpligt beläg·~n utfart eller annan utgång från tomten 

samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kra
vet på framkomlighet för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på 
tomten. 

5. tomten. om det inte iir obefogat med hänsyn till terrängen och förhi\1-
landena i övrigt. kan anviindas av personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga. 

6. lämpligt utrymme för parkering. lastning och lossning av fordon i 
skälig utstriickning anordnas på tomten eller i närheten av denna. 

Om tomter tas i anspråk för bebyggelse som innehåller en eller flera 
hostiider eller lokaler for barnstuga. skola eller annan jämförlig verksam
het. skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna. 

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna häde parkering 
och friyta. skall i första hand friyta anordnas. 
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I paragrafen finns bestämmelser om hur tomter som tas i anspri1k för 3 kap. 15 ~ 

bebyggelse skall anordnas för att de skall fungera pa ett lämpligt sätt med 

hiinsyn till de iindamål för vilka de är avsedda, förutsättningarna på platsen 

och till omgivningens krav. Paragrafen har. med undantag för en smärre 

justering i andra stycket, utformats i enlighet med /agrädet.1 förslag lytl-

randet s. 41 ). 

Bestämmelser om tomts ordnande finns i dag i 53 § byggnadsstadgan. 

Den nu föreslagna 15§ motsvarar i princip 5H 2-4mom. I 38 och 54§§ 

byggnadslagen och i 29 § byggnadsstadgan finns bestämmelser som inne

bär att byggnad inte får uppföras förrän erforderlig utfart har anordnats. 

De ändringar som 15 § innebär i förhållande till nuvarande bestämmelser är 

att krav ställs på anpassning till natur- och kulturvärdena på platsen. be

gränsning av riskerna för olycksfall samt på tillgänglighet, dvs. samma 

krav som enligt I§. 6 § första stycket och 7 § skall ställas på byggnader. 

Även kravet på friyta för lek och utevistelse har utökats i förhållande till 

gällande bestämmelser. Paragrafen innebär också att kravet på friyta i 

enlighet med utredningens förslag skall prioriteras före kravet på utrym

men för parkering och att krav kan ställas på att parkeringsplatser anord

nas även på annan plats än på tomten. 

I det remitterade lagförslaget finns i första stycket ett krav på godtagbar 

avfallshantering. Denna punkt är - som lagrädet har påpekat (yttrandet s. 

41 l - överflödig sedan 6 § andra stycket i enlighet med lagrådets förslag 

har justerats till att innefatta även ett krav på att avfall skall kunna forslas 

bort över tomten på ett godtagbart sätt. 

I utredningsförslaget finns bestämmelser om tomts ordnande i 5 kap. 16 

och 17§§ochi6kap. IOoch Il§§. 

Med tomt avses mark som utgör en för bebyggelse avsedd enhet. Till 

tomt hör den mark som upptas av bebyggelsen och sådan mark som ligger i 

direkt anslutning till denna och som används eller behövs för att bebyggel

sen skall kunna användas för avsett ändamål, t. ex. friytor för lek och 

utevistelse, kommunikationsytor samt plats för parkering. lossning och 

lastning. 

Ft)rsta stycket 

Enligt punkt I skall naturförutsättningarna på platsen så långt möjligt tas 

till vara. I detta ligger bl. a. att tomtens förutsättningar i fråga om topo

grafi, växtlighet och markbeskaffenhet samt sol-. temperatur- och vindför

hållandcn skall beaktas. Tomter med en på platsen naturligt uppvuxen 

vegetation är i allmänhet tåligare mot förslitning än nyanlagda och nyplan

terade tomter. Byggnads- och anläggningsarbeten bör därför utföras så att 

skador på mark och vegetation sii långt möjligt undviks. 

Enligt p1111kr 2 skall tillses att tomten inte anordnas på sådant sätt att 

betydande olägenheter uppkommer för omgivningen. Bedömningen av vad 

som är betydande olägenheter måste göras med urskiljning, med hänsyn 



Prop. 1985/86: I 518 

bl. a. till de förhållanden som räder på platsen. I kraftigt sluttande terräng 

~ir det t. ex. naturligt att dagvatten från en högre belägen tomt i viss 

utsträckning rinner ner över lägre belägna tomter. I 17 § första stycket har 

tagits in bestämmelser som innebär att tomter också skall skötas så att 

betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. 

Enligt punkt 3 skall tomter anordnas så att risken för olycksfall begrän

sas och betydande olägenheter inte uppkommer för trafiken. Barnolycks

fall inträffar oftast i hemmet och dess omgivningar. Att begränsa riskerna 

för sådana och andra olycksfall är en angelägen uppgift. Bestämmelserna 

ger möjlighet att kräva exempelvis staket vid branta slänter samt stängsel 

eller andra anordningar vid simbassänger. Att tomten skall anordnas så att 

betydande olägenheter inte uppkommer för trafikt::n innebär bl. a. att plan

teringar inte får anordnas så att de skymmer sikten för trafiken. A ven i 

denna del kompletteras bestämmelserna av kravet på skötsel i 17 § första 

stycket. 

När en tomt skall bebyggas måste en lämpligt belägen utfart anordnas. I 

punkt 4 finns bestämmelser om detta. Där föreskrivs också att nödvändiga 

gods- och persontransporter skall kunna ske till bebyggelsen på tomten 

och att utryckningsfordon skall kunna ta sig till och från byggnader på 

tomten. 

Enligt punkt 5 skall tomter kunna användas av personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga. Med gällande bestämmelser kan krav 

ställas enbart på att det skall finnas möjlighet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga att ta sig från tomtgränsen till en bygg
nads entrc. Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen (avsnitt 

I\. 1.2) är det angeläget att den byggda miljön kan användas av alla. Kravet 

bör gälla även tomter, så att det finns t. ex. lek- och vistelseytor som kan 

användas av personer med ned~;att rörelse- eller orit::nteringsförmäga. Jag 

är naturligtvis medveten om att Jet inte är möjligt att i alla typer av terräng 

helt tillgodost:: detta krav. Ett sådant krav kan exempelvis knappast ställas 

i fråga om tomter till sådana byggnader som med stöd av 7 ~ tredje stycket 

undantas från kravet på tillgänglighet. Därför har på lagräJcts förslag 

(yttrandet s. 41) i punkten tillfogats den reservationen att kravet skall 

upprätthållas om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhål

landena i övrigt. 

Punkt 6 behandlar skyldigheten att anordna lämpligt utrymme för parke

ring m. m. Med lämpligt utrymme avses att utrymmet skall vara lämpligt 

beläget och tillräckligt stort. Gällande bestämmelser i 53 § 3 mom. bygg

nadsstadgan ger möjlighet att kräva utrymme för parkering, lastning och 

lossning på tomten endast om sådant utrymme kan beredas till en rimlig 

kostnad och utan synnerlig olägenhet i övrigt. I överensstämmelse med 

vad jag har anfört i den allmänna motiveringen har punkt 6 utformats så att 

krav kan ställas på att utrymme för parkering i skälig utsträckning skall 

anordnas på tomten eller i närheten av tomten. Detta ger kommunt::n 

3 kap. 15 ~ 
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möjlighet att ta initiativ till gemensamma lösningar för !lera fastigheter. I 

förhilllande till utredningsförslagct har kravet utvidgats till att giilla iiven 

utrymme for lastning och lo~sning. Dl'tta ansluter till hyggnadsstadgans 

krav. 

I vilken omfattning som utrymme for parkering skall krävas vid bygg

lovsprövningen bör hestiimmas med utgängspunkt i första hand i sådana 

allmiinna riktlinjer för parkering som kommunen har antagit. Att dra upp 

sadana principiella riktlinjer för hur parkeringen skall ordnas och att heslu

ta efter vilka grunder som behovet av parkeringsplatser skall hestiimmas 

får anses tillhöra den normala trafikplaneringen i en kommun. Den närma

re utformningen av s[1dana riktlinjer för särskilda omräden kan lämpligen 

redovisas i översiktsplanen. Riktlinjerna kan sedan niirmare utvecklas i 

efterföljande detaljplaner. I dessa bör klargöras hur marken skall dispone

ras för bl. a. parkeringsanläggningar och om dessa skall vara gemensamma 

eller tillgodose enskilda fastigheters behov. Om kommunen vill engagera 

sig i en anläggning i kommunal regi eller genom ett kommunalt bolag, bör 

även detta utredas och bestämmas i detaljplanen. 

Om kommunen bestämmer sig för en kolkktiv lösning av parkeringsfrå

gan för vissa fastigheter inom planområdet. ingår det som ett led i planar

hetet att utreda förutsättningarna för att bilda en sådan anläggning med 

tilliimpning av bestämmelserna om gemensamhetsanläggningar i anlägg

ningslagen. Sädana utredningar samt en närmare beskrivning av gemen

samhetsanläggningen bör tas in i planens genomförandebeskrivning. Om 

man redan vid planarbetet vill ha garantier för att gemensamhetsanlägg

ningen senare kommer till stånd är det nödvändigt att anläggningen regle

ras i en fastighetsplan som upprättas och antas samtidigt som detaljplanen. 

I fastighetsplanen kan ställning tas till bl. a. omfattningen av parkeringsan

läggningcn och vilka fastigheter som skall anslutas till denna. Den närmare 
kopplingen mellan detaljplan m:h fastighetspl<in har jag beskrivit i den 

allmänna motiveringen <avsnitt 10.41. 

När det gälla möjligheterna att ordna en parkeringsanläggning med stöd 

av anläggningslagen har lagrtldet fört ett langt resonemang som förtjänar 

att hiir återges i sin helhet (yttrandet s. 41 ): 

I fråga om större anläggningar kan det - som framgår av det fi.iljande - i 
ett hänseende visa sig ofördelaktigt med en sådan lösning. Förvaltningen 
av sil.dana anläggningar torde komma att utövas av samfällighetsföreningar 
enligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. En samfällig
hetsförening ~iger taxera ut medel för hl. a. anläggningens underhåll och 
drift frän de fastigheter till vilka anläggningen hör. Föreningens fordran har 
enligt lagen ( 1973: l 152l om förmänsrätt för fordringar enligt lagen om 
förvaltning av samfälligheter förmänsrätt före fastighetsinteckning i den 
fasta egendomen. Denna dolda förm~rnsräll i delägarnas fastigheter för 
uttaxerade medel innebär en risk för den som belånar en delägarfastighet. 
eftersom hans säkerhet kan påverkas. I propositionen med förslag till lag 
om förvaltning av samfälligheter hetonade departementschefen ( prop. 

3/.:.ap.15~ 
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1973: 160. s. 17()) att de bidrag som varje är skall uttaxeras från deläga1fas- 3 kap. 15 § 

tigheterna för att tiicka driftskcstnaderna samt amortering pch ränta pa 
investeringslån i praktiken regelmässigt inte torde uppgå till sti stora be-
lopp, att de skulle kunna utgöra någon risk for fordringar med sämre riitt i 
fastigheten. Han framhöll emclkrtid att det sagda gällde under förutsätt-
ning att innehavare av fordringa med sämre rätt iakttar den för'iiktighet 
som normalt bör kunna krävas av en kreditgivare. Av det anförda framgår 
att man under lagstiftningsarbetel inte räknade med att en samfällighetsför-
ening skulle vara i behov av ~;törre kapitalbelopp för t. ex. underhåll. 
Kostnaderna vid förvaltning av en stor parkeringsanläggning torde emel-
lertid kunna bli betydande, vilket i sin tur kan leda till att förmånsrätten för 
föreningens fordran får sådan omfattning att de som lämnat lån mot säker-
het i fastigheten löper påtaglig risk för förluster. Det kan för övrigt påpekas 
att det när det gäller förvaltningen av gemensamhetsanläggningar redan nu 
finns exempel på att en legal panträtt fått en sådan omfattning att botten-
långivarna i delägarfastigheterna funnit sig föranlåtna att säga upp botten-
lånen för omförhandling med avseende på kompletterande säkerheter. Vad 
som nu har sagts kan självfallet inverka negativt på benägenheten att 
lämna kredit mot siikerhet i fastigheter som har del i en parkeringsanliigg-
ning inrättad enligt anläggningslagen. 

Med anledning av detta uttalande vill jag anföra följande. 

När en gemensamhetsanläggning inrättas görs normalt en s. k. båtnads

prövning. vilket innebär att förddarna av en anläggning måste överväga de 

nackdelar i form av kostnader och olägenheter som anläggningen medför. I 

praktiken innebär detta att kostnaderna för en gemensamhetsanläggning i 

motsvarande mån skall öka de deltagande fastigheternas värden. Det är 

detta som utgör grunden för nu gällande förmånsrättssystem för samfäl

lighetsföreningar. Långivare till en enskild fastighet bör vara medvetna om 

att den del av fastighetens värde som utgörs av en andel i en gemensam

hetsanläggning kan vara belånad genom att samfällighetsföreningen har 

tagit upp ett lån för att utföra anläggningen. 

När en anläggning blir äldre och försliten kan det givetvis uppstå behov 

av upprustning eller återinvestering. Då görs inte någon båtnadsprövning. 

vilket naturligtvis kan få till följd att det görs ekonomiskt olämpliga inves

teringar - dvs. sådana som in:.e motsvaras av någon värdehöjning på 

fastigheterna - och att därmed föreningens förmånsrätt försämrar siiker

heten för de inteckningshavare. som har panträtt i de enskilda fastigheter

na. Enligt min mening finns det emellertid inte någon anledning alt anta att 

samfällighetsföreningar som förvaltar stön-e anläggningar skulle göra så

dana ekonomiskt osunda investeringar. som leder till att fastigheternas 

kreditvärde inte består. Dessutom torde det i de flesta fall vara nödvändigt 

för föreningen att ta upp lån för större upprustningar och återinvesteringar. 

vilket innebär att även kreditgivaren gör en bedömning av företagets 

ekonomiska förutsättningar. Den bedömningen måste då inkludera effek

terna av att föreningen tar ut bidrag från fastighetägarna för amortering och 

riinta p[i lånet. 
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Aven i dag är det möjligt alt med stöd av anläggningslagen inrätta 

gemensamhetsanläggningar md·<l. ickniskt komplic~radc s~stem som kan 

kräva nog sa stort kapitaltillskott för drift och underh[ill. Sa vilt bekant har 

det nu giillande förmånsrättssystemet inte inneburit niigon konstaterad 

skada för kreditgivare i sädana fall. 

Jag är emellertid medveten om de komplikationer som lagrådet påpekar 

och kommer därför att noga följa utvecklingen i detta hänseende. Jag har 

också erfarit att fastighetsbildningsutredningen (Ju 1979: 11 J i sitt slutbe

tiinkandc avser att mer generellt behandla frågan om samfällighetsför

eningars finansieringsbehov niir det gäller drift och underhåll av gemen

samhetsanläggningar. Mot bakgrund av det nu anförda finner jag inte 

anledning att f. n. vidta någon ~itgärd i detta hänseende. 

I parkeringsfrågan har laRr<1dct vidare anfört följande (yttrandet s. 42): 

I specialmotiveringen till punkt 7 anges också ett annat exempel på hur 
parkcringsfrågan kan lösas. Sålunda uttalar departementschefen att kravet 
på fastighetsägarna att själva eller i samverkan svara för beh0vet av 
parkering kan på kommunalt initiativ omvandlas till en skyldighet att 
ekonomiskt bidra till en parkeringsanläggnings tillkomst och drift. Parke
ringsköp nämns som exempel på sådan samverkan. Lagrådet vill framhftlla 
att det för närvarande ri1der osäkerhet om i vilken utsträckning det är 
lagligen möjligt alt av en byggande kräva åtaganden av delta slag. Också 
frågan om förutsättningarna och formerna för ett åtagande är oviss. Den 
föreslagna lagtexten kan inte anses undanröja denna osäkerhet. Särskilt 
må framhållas tveksamheten i fråga om att framtvinga skyldighet att fortlö
pande bidra till driften av en parkeringsanliiggning. Frågan om framtida 
ägares bundenhet av den byggandes åtaganden är också ett problem som 
inte belysts. Dcpartementschcfcns ultalande synes höra föriydligas i flera 
hänseenden. 

Med anledning av vad lagrådet siilumfa har linfÖri vill jag inte längre 

vidhf11la den rekommendation som jag ultalade i lagrådsremissen. 

Andra styckl'I 

I andra stycket stiills krav på friyta för lek och utevistelse i anslutning till 

viss typ av bebyggelse. Kraven har utvidgats i förhållande till gällande 

bestämmelser och till vad utredningen har föreslagit. Förändringen innebär 

'-'tt krav skall kunna ställas på att lämplig friyta skall anordnas inte enbart 

för bostäder utan även om bebyggelsen på tomten innehåller lokaler för 

barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet. Det är enligt min me

ning närmast självklart att ytor för lek och utevistelse anordnas för sådana 

verksamheter. Det sker i praktiken redan i dag utan att det finns nägra 

särskilda bestämmelser. Enligt det remitterade lagförslaget skall friytan 

anordnas p;'\ den tomt som skall bebyggas eller på utrymmen i niirhetcn 

som iir gemensamma for flera byggnader. Om friyta anordnas utanför 

tomten, finns det emellertid - som lagrtldt't har påpekat <yttrandets. 43) -

3 kap. 15 .~ 
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ingen anledning att kriiva att den skall vara gemensam för flera byggnader. 

Tomtägaren kan I. ex. ha lämpligt utrymme för friyta på en av honom själv 

ägd granntomt. 

Tredje stvc/.:et 

Enligt tredje stycket skall friyta för lek och utevistelse prioriteras före 

utrymme för uppställning av fordon. Detta överensstiimmer med utred

ningsförslaget. Remissinstanserna har på denna punkt inte haft nf1gra erin

ringar. 

16 § På behyggda tomter får b·~stämmelserna i 15 § första stycket 6 samt 
andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning. 

Vid tillbyggnad som kräver bygglov eller vid ombyggnad skall tomten 
anordnas så att den uppfyller kraven i 15 ~ i skälig utsträckning. 

Bestämmelser om vilka krav som kan ställas på bebyggda tomter finns i 

dag i 53 ~ 2-4mom. hyggnadsstadgan. I utredningsförslaget finns motwa

rande bestämmelser i 6 kap. I 0 S. Förevarande paragraf har utformats 

redaktionellt i enlighet med law.-ldets förslag. 

Första stycket i den föreslagna 16 S omfattar alla bebyggda tomter. 

Byggnadsnämnden kan således föreskriva att friyta för lek och utevistelse 

samt utrymme för parkering m. m. skall anordnas på en bebyggd tomt. 

Underlåter ägaren att vidta åtgärder kan kravet hävdas genom ett föreläg

gande med stöd av 10kap. 15§. Bestämmelserna i paragrafens andra 

stycke får däremot tillämpas endast i samband med att en byggnad ändras 

genom ombyggnad eller genom Ulbyggnad som kräver bygglov. Kraven pf1 

friyta och parkering får inte drivas längre än vad som är skiiligt med hänsyn 

till omstiindigheterna i det enskilda fallet. 

Paragrafen är tillämplig oavse1t om byggnaderna på tomten har uppförts 

före eller efter ikraftträdandet av PBL. 

Fiirsta stycket 

Första stycket motsvarar delvis 6 kap. JO~ i utredningsförslaget. Enligt 

detta skall skyldigheten att uppfylla kraven på utrymme för parkering 

m. m. och på friyta för lek och utevistelse uppstå först i och med att en 

detaljplan eller ett beslut om markförordnande har vunnit laga kraft. I 

remissvaren framförs kritik mot att kraven måste meddelas genom detaij

plan eller markförordnande. Jag anser denna kritik befogad. Första stycket 

har därför utformats så att kravet på anordnande av friyta och parkering 

kan ställas oavsett om särskilda bestämmelser om detta har tagits in i ett 

planheslut eller ej. 

När det gäller befintlig bebyggelse. där det kan vara mycket angeläget 

att förbiittra parkeringsförhållandena. kan det dock föreligga stora tek

niska m:h ekonomiska svårigheter att anordna utrymmen för fordonsupp

ställning. Ett noggrant studium av möjligheterna. varvid gemensamma 

3 kap. 15-16 {{ 
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lösningar oftast torde visa ~ig vara den enda ut viigen. hör därför föregå 

ingripanden från byggnadsnämnden. Därvid torde det visa sig nödvändigt 

att kommmuncn i hefintlig bebyggelse genomför en parkcringsutredning i 

detaljplanens form, på det sätt som jag har beskrivit närmare i specialmoti

veringen till 15 §. 

Enligt 6 kap. I 0 * andra stycket i utredningsförslaget skall hyggnads

nämnden kunna föreskriva att ett utrymme som används for fordonsupp

ställning skall tas i anspråk för att tillgodose kravet på friyta. Detta får 

dock enligt utredningsförslaget ske endast om tillräckligt utrymme för 

fordonsuppställning kan anvisas på någon annan plats i tomtens närhet. 

Några remissinstanser påpekar att detta förbehåll torde innebära att gårds

saneringar i innerstaden knappast kan genomföras. Jag finner kritiken 

befogad och ansluter mig därför inte till utredningsförslaget på denna 

punkt. Om kommunen ställer krav på att friyta för lek och utevistelse skall 

anordnas på en innerstadsgård och möjligheter saknas att finna annan 

lämplig plats för parkering, måste uppställning på gatumark kunna godtas. 

Andra stycket 

Paragrafens andra stycke innebär att byggnadsnämnden vid tillbyggnad 

som kräver bygglov och vid ombyggnad får ställa krav på tomten i alla de 

avseenden som anges i 15 *· En rimlig utgångspunkt är härvid enligt min 

mening att tomten skall anpassas efter hur byggnaden kan användas. Ställs 

t. ex. kravet att byggnaden skall göras tillgänglig finns också skäl att ställa 

följdkrav på tomten så att denna i skälig utsträckning kan användas av 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är också 

motiverat att ställa sådana krav på tomten som syftar till att begränsa 

risken för olycksfall och olägenheter för omgivningen och trafiken. När det 

gäller bostäder finns det även skäl att ställa krav på anordnande eller 

förbättring av friytor för lek och utevistelse. Kraven på tomten får emeller

tid inte drivas längre än vad som är skäligt med hänsyn till omständigheter

na i det enskilda fallet. Omfattningen av de arbeten som krävs måste i 

dessa fall avvägas även mot tomtens befintliga värden och kostnaderna för 

arbetena. 

17 * Tomter skall. oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller 
inte. hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycks
fall begränsas. Ryggnadsniimnden kan besluta att plantering skall utföras 
och att befintlig växtlighet skall bevaras. 

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 * skall hållas 
i stånd i skälig utsträckning. 

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att 
risken för olycksfall begränsas. 

Paragrafen. som har utformats redaktionellt i enlighet med lagrådets 

förslag, innehåller hl. a. bestämmelser om skötsel och undcrhäll av tomter 

3kap. 16-17§§ 
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(l(;h av anordningar p;i tomter. I paragraft:=n finns ocksii bestämmelser om 

krav pf1 att plantering skall anmdnas och att befintlig viixtlighet skall 

vidmakthållas på tomter. Motsvarande bestämmelser finns i 53 ~ 1 och 2 

mom. byggnadsstadgan och i 6kap. 11 *första stycket utrcdningsforslagct. 

Flera remissinstanser har framhållit vikten av att kraven på underhåll skall 

g~illa ~iven sådana tomter som inte tagits i anspråk för bebyggelse. 

Fiirsta stycket 

Bestämmelserna i 17 ~ innebär vissa förändringar i förhållande till gällan

de bestämmelser och utredningens förslag. l paragrafens första stycke. 

som gäller både bebyggda och obebyggda tomter, har således föreskrivits 

att tomter skall skötas så att betydande olägenheter för trafiken inte 

uppkommer och så att olycksfall begränsas. Betydande olägenheter får 

inte heller uppkomma för omgivningen. Exempelvis får vegetationen inte 

tillåtas växas så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. 

I t=nlighet mt:=d utredningsförsl<,get - som har tillstyrkts av flera remiss

instanser - har byggnadsnämndens möjligheter att kräva planteringar 

vidgats till att omfatta även obebyggda tomter. I samband med att nya 

byggnadt:=r uppförs eller vid ombyggnader finns ofta motiv att ställa krav på 

att plantering anordnas eller att befintlig växtlighet bibehålls. Med stöd av 

första stycket kan krav också ställas på t. ex. att plantering utförs på gårdar 

i en innerstad vid t:=n gårdssanering som genomförs utan samband med 

andra byggnadsåtgärder. Krav kan också ställas på skyddsplantering kring 

t:=n avriven tomt i ett stadskvarter. 

Andra stycket 

Remissinstansernas synpunkter har också beaktats genom att krav på 

underhåll har föreskrivits i andra stycket för anordningar som har tillkom

mit för att en tomt skall uppfylla kraven i 15 ~- Bestämmelserna i den 

paragrafen skulle få begränsad bdy<lelse om de inte kompletterades med 

ett sådant underhållskrav. 

Tredje stycket 

I tredje stycket finns krav på underhåll av lekplatser och fasta anord

ningar på dessa. Kravet har införts för att ge hyggnadsnämnden möjlighet 

att ingripa och förhindra att lekplatser vansköts så att risk för olycksfall 

uppkommer. 

18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 15-17 **tillämpas i skälig 
utsträckning. 

Paragrafen. som har fått sin r.~daktionella utformning i enlighet med 

/agrild<'t.1· förslag. innehåller de krav som skall ställas på allmänna platser 

och områden för andra anläggningar än byggnader. Paragrafen saknar 

3 kap. 17-JH H 
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motsvarighet i byggnadsstadgan, .. I utredningsförslaget finns motsvarande 

hestiimmelscr i 5 kap. 16 och 17 ss och i 6 kap. 10 och 11 **· Några bestiim

melser om allmlinna platser finns dock inte i förslaget. 

Med allmänna platser avses sådan mark som i detaljplan har redovisats 

som allmän plats, t. ex. gator, torg och parker (se 5 kap. 3 S). Med områden 

för andra anläggningar än byggnader avses sådan mark som används eller 

behövs för ett normalt nyttjande av anläggningen. 

Vid tillämpningen av denna paragraf på allmänna platser nlr - som 

/agrädet har framhållit (yttrandet s. 43) - anses gälla att, när sådana 

platser skall tas i anspråk för sitt avsedda ändamål. hestämmclserna i 15 * 

skall gälla. Ar en allmän plats redan ianspråktagen kan enligt 16 s första 

stycket krav ställas på utrymme för parkering m. m. 

Det är upppenbart att flera av föreskrifterna i 15-17 ** är anpassade till 

tomter och att det därför inte är rimligt att tillämpa dessa fullt ut för 

allmänna platser eller för områden för andra anläggningar än byggnader. 

Det grundläggande kravet i 15 *·som innebär att tomter skall anordnas på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till 

natur- och kulturvärdena på platsen, bör emellertid enligt min mening alltid 

vara tillämpligt. I vilken utsträckning som de kompletterande bestämmel

serna i punkt 1-6 skall tillämpas får bedömas mot bakgrund av platsens 

eller anläggningens ändamål och var den är belägen. Punkterna 1-3. som 

bl. a. innebär att naturförutsättningar sf1 långt möjligt skall tas till vara. att 

olägenheter inte skall uppkomma för omgivningen och tratiken och att 

risken för olycl;.sfall skall begränsas. är av sådan karaktär att de bör ingå i 

de grundkrav som alltid skall ställas. Även bestämmelserna i punkt 4 om 

att en lämpligt belägen utfart skall finnas och att kravet på framkomlighet 

för utryckningsfordon skall tillgodoses är av samma grundläggande karak

tär. 
Kravet i punkt 5 att tomten skall kunna användas av personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga mäste tillämpas med beaktande 

av platsens eller anläggningens ändamål. Som allmän plats avsätts många 

gånger sf1dan mark som är svår att bebygga eller som man på grund av 

naturförutsättningarna vill bevara. Det kan t. ex. vara bergiga partier med 

stora höjdskillnader. För sådan mark är det givetvis inte rimligt att kräva 

åtgärder för att den skall kunna nyttjas av personer med nedsatt rörlighet 

eller orienteringsförmåga. Däremot är det befogat att anlagda parker och 

torg anordnas så att de kan fungera för alla människor. Som jag har anfört i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 11.1.2) kan ofta mycket enkla åtgärder 

ge avsevärda förbättringar i dessa avseenden. 

För många anläggningar som bygger på att man utnyttjar naturförutsätt

ningarna på platsen är det inte heller skäligt att ställa krav på tillgänglighet. 

Exempel på sådana anläggningar är slalomhackar och golfhanor. 

När det gäller bestämmelserna om parkering i punkt 6 är det enligt min 

mening självklart att de skall kunna tillämpas ocksä på områden för anlägg-

3 kap. 18 .~ 
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ningar. t. ex. idrottsplatser. skidbackar och campingplatser. Frågan om i 3 kap. /8 § 

vilken utsträckning som utrym;:ne för parkering erfordras för allmänna 

platser bör avgöras när detaljplan upprättas. 

Hänvisningen till 16 § medför t. ex. att krav på parkeringsplatser kan 

ställas även i fråga om befintliga anläggningar. 

Hänvisningen till .17 § innebär att krav kan ställas på skötsel och under· 

håll och att byggnadsnämnden kan besluta att planteringar skall utföra~. På 

t. ex. större parkeringsplatser hn det finnas skäl att ställa krav på plante

ringar for att avskärma och dela upp dessa. Det kan också vara motiverat 

att t. ex. kräva skyddsplantering kring ett upplag. 
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4 kap. Översiktsplan 

Bestämmelserna i dt.:tta kapitel ersiittcr de nuvarandt.: reglerna i bygg

nadslagstiftningen om generalplan. vissa delar av utomplansbestämmcl

serna och vissa bestämmelser till skydd för allmänna intressen (t. ex. 81. 

82. 86. 87 §s BL samt 38 och 39 ss BSJ. 

I specialmotiveringen till I kap. 3 och 6 ** har jag behandlat kravet på en 

kommunomfattande översiktsplan samt principen att användningen av 

mark- och vattenomdden för bebyggelse. fritidsanläggningar m. m. skall 

föregås av en allmiin lämplighetsprövning som i princip skall ske vid 

planliiggning. I 2 kap. har ställts upp de övergripande allmänna mål som 

skall gälla för den fysiska planläggningen och de hänsyn som skall tas vid 

bebyggclseutvecklingen. Jag vill särskilt erinra om föreskriften i 2 kap. 2 § 

att N RL skall tillämpas vid planläggning och i ärenden om bygglov och 

förhandsbesked. 

I 4 kap. har samlats bestämmelserna om vad planen skall innehålla (I §) 

och vad den skall bestå av(::!*) samt om förfarandet '3-13§§). 4kap. 

motsvarar utredningens förslag till marköversikt 17 kap.) och områdesplan 

(8 kap.). Motsvarande bestämmelser i det remitterade lagförslaget finns i 

4 kap .. som dock även innehåller reglerna om områdesbestämmelser. På 

de skäl som laRrådet har anfört (yttrandets. 48 n har jag ansett det lämpligt 

att föra samman dessa regler med bestämmelserna om detaljplan i 5 kap. 

I § Översiktsplanen skall utgöra underlag för beslut om användningen av 
mark- och vattenområden. 

Planen skall ange 
I. grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområ

den samt riktlinjer för tillkomst. förändring och bevarande av bebyggelse, 
2. hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt lagen 

!0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. 

Paragrafen motsvaras närmast av bestämmelserna om generalplan i 9 § 

byggnadslagen. Utredningens förslag återfinns i 7 kap. 2 och 3 §§ samt 

8kap.2§. 

Denna paragraf, som motsvarar 4 kap. 3 § i det remitterade lagförslaget, 

anger det obligatoriska innehållet i översiktsplanen. Som sägs i den all

männa motiveringen (avsnitt 7 .1) är planens syfte och funktion att vägle

dande behandb de långsiktiga, strategiska frågorna om markanvändning 

och byggande. Detta har kommit till uttryck i paragrafens inledande del på 

st1 sätt att översiktsplanen anges utgöra underlag för beslut om använd

ningen av mark- och vattenområden. Jag har samma synsätt som lagrådet 

på sambandet mellan ingressen och andra stycket punkt 1. När det i punkt 

I sägs att planen skall ange grunddragen för den avsedda användningen av 

mark- och vattenområden och riktlinjer för bebyggelse. blir alltså detta att 

anse som en pn:cisering av vad som sägs i ingressen. 

4 kar>. I ~ 
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I det remitterade lagförslaget finns ett andra stycke om att det skall ./kap. / .~ 

anmärkas i planen. om länsstyrelsen i en viss del inte har godtagit planen. 

Föreskriften hör nära samman med vad som anges i 2 ~ om att länsstyrel-

sens gransknings yttrande enligt 9 § skall fogas till planen. Föreskriften bör 

d~irför - som lagrfidet har före~.lagit - flyttas över till 2 §. 

I det remitterade lagförslaget finns en föreskrift om att översiktsplanen 

skall utgöra en geografisk tillämpning av de allm~inna hest~immelserna i 

2 kap. Syftet med föreskriften '.'ar att markera att planhiggning och pröv

ning av lov skall ske med samma utgångspunkter för den allmänna lämp

lighetshcdömningen. LaJ;rådl't I yttrandets. 4.'il har pitpckat att det är täm

ligen självklart att ÖVl!rsiktspla.:1en skall anpassas till och underordnas de 

allmänna intressen som enligt 2 kap. skall beaktas vid all planliiggning och 

lokalisering av hehyggclsc. Jag har ingen erinran mot att föreskriften tas 

hort. Orden "med tillämpning av hestämmelserna i 2 kap." har därför 

utgått. 

Bestämmelserna i 2 kap. är mångskiftande m:h har naturligtvis olika 

betydelse i olika områden inom kommunen. Detta leder fram till en allsidig 

diskussion om markanvändning och bebyggelsestruktur som jag menar är 

viktig i varje kommun. Ställningstagandena kan variera n~ir det gäller 

prioritering mellan olika intressen. precisionen i riktlinjerna och tidsper

spektivet. Kommunens ställningstagandc i dessa frågor skall alltså komma 

till uttryck i översiktsplanen. 

Översiktsplanens innehåll skall givetvis avgränsas med hänsyn till de 

olika funktioner som jag i den allmänna motiveringen angett att ett sådant 

planinstitut bör ha (avsnitten 7. I och 7.2l. Dess innehåll skall s<'tledcs avse 

dels anv~indningen i stort av fysiska resurser. dvs. mark- och vattenomrfr

den. och dels lokaliseringen och dimensioneringen av nya bostads-. arbets

och friluftsomriiden m. m. samt olika typer av strukturbildande anläggning

ar. såsom kommunikations-. enagi- och serviceanläggningar. Planens ka

raktär av dokument for politis~.a mål. som rör mark- och vattenhushåll

ning. fysisk miljö och bebyggelseutveckling gör det angeläget att planen 

kan ge uttryck för bfide ett långsiktigt mål och en strategi för successiva 

förändringar som syftar till att nå de långsiktiga målen. Tidsperspektivet 

m<lste alltså komma till uttryck i översiktsplanen. 

Bestämmelserna i l ~har utformats som en generell ram för det obligato

riska i1111elulllet. Översiktsplanens frivilliga innehåll återkommer jag snart 

till. men det hehöver enligt min mening inte lagfastas. Obligatoriet omfat

tar två aspekter. nämligen dels skyldigheten att ange grunddragen i en frän 

allmän synpunkt lämplig användning av mark och vatten samt riktlinjer för 

behyggclseutvecklingen. dels skyldigheten att redovisa hur kommunen 

avser att tillgodose riksintressen enligt NRL. Paragrafens andra stycke 

innehåller dessa tvä punkter. 

Att översikt planen skall vara aktuell framgar av I kap. 3 §. I specialmoti

veringen till den paragrafen har jag något utvecklat innebörden av aktuali

tetskravet. 
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Första s/yckel 

I forsla stycket anges att översiktsplanen skall utgöra underlag för beslut 

om användningen av mark- och vattenomr<'tden. 

Andra .\"/yckcl 

f'1111k1 I 

Planens detaljering~grad har tagits upp av 11era remissinstanser. Med 

grunddragen i anviindningen av mark- och vatlt:nområden avses i paragra

fen den huvudsakliga användningen. Planens översiktliga karaktär bör 

innebära en schematisk redovisning som tar sikte på att ge överblick över 

de viktigaste dragen i markens användning. Det kan vara lämpligt att i 

översiktsplanen redovisa förändrings- och bevarandeområden liksom vilka 

områden som är av strategisk betydelse men ännu inte kan anges för någon 

bestämd användning. Dessa frågor berörde jag i den allmänna motivering

en (avsnitt 7.3). 

Stockholms kommun anser att byggnadslagens uppräkning av vilka än

damål som skall anges i generalplan bör föras över till denna paragraf i 

PBL. Jag har dock stannat för en mer 11exibt:I utformning av bestämmel

sen. Det är enligt min mening viktigt att de stora dragen i dt:n avsedda 

markanvändningen verkligen framgiir. Därför kan det många gånger räcka 

att t. ex. ange område för tätortsutbyggnad utan att markanvändningens 

närmare innehåll behöver preciseras i översiktsplanen. Det viktiga är 

kanske att belysa i vilken riktning eller i vilken omfattning kommunen 

önskar att den aktuella tätorten skall expandera. Likaså kan ett bevaran

deområde anges utan att översiktsplanen precis skall behöva ange om det 

iir för att tillgodose naturvårdens, friluftslivets eller kulturminnesvårdens 

intressen. Det är heller inte nödvändigt att riktlinjerna närmare anger vilka 

åtgärder som kan vidtas eller inte bör utföras. om allmänintresset ändtt 

framgår klart av översiktsplanen som underlag för prövningen av lov. 

Det är ofta möjlig( att tillgodose flera funktioner och ändamål inom 

ramen för en övergripande markanvändningsangivelst:. Mångformighet 

kan faktiskt i vissa fall vara en avsedd och lämplig egenskap för markens 

användning. En ökad integration mellan bostäder, arbetsplatser och ser

vice kräver en mångsidig markanvändning. Samspelet mellan naturvård. 

friluftsliv, rekreation och skogsbruk är ett annat exempel. Detta betyder 

att det i översiktsplanen hör kunna anges riktlinjer för en mångsidig mark

användning. Det sagda innebär inte att jag avvisar möjligheten att i över

siktsplanen precisera iindamålet. t. ex. för bostäder. arbetsplatser, rekrea

tion. miljöstörande verksamheter, service. trafikanläggningar, täkter, na

turvård, försvarsän<lamål, ledningsbundna transportsystem eller olika en

ergianläggningar såsom vattenkraftverk eller större energiomvandlingsan

läggningar. Det är naturligt och lämpligt med en informativ översiktsplan. 

men kravet på innehålkt i översiktsplanen är i paragrafen utformat på ett 

mer generellt sätt. 

4 kap. I .~ 
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Niir det giiller innehållet i ÖVl:rsiktsrlanen ställer jag mig helt baklim 

utredningens resonemang att det tir viktigt flir kommunerna att ta ställning 

i i110111komm1111a/a strukrurfi·!li,:or. Del kan t. ex. gälla att fördela hostads

byggandet. lokalisera serviceanL:iggningar till olika delar av kommunen 

och heslämma deras servicen i vi\ och upptagningsområde. ta ställning be

träffande den kollektiva trafiken och cnergiförsörjningen samt söka påver

ka lokalisering och fördelning av arbetsplatser. Många kommuner har flera 

tiitorter. Deras funktioner. inbördes relationer och utvecklingsmöjligheter 

kan behöva bedömas med hänsyn till kapaciteten hos befintliga anlägg

ningar, investeringstriisklar. möjligheterna till arbete lokalt. hcfolknings

sociala förhållanden. tratikforsö1jningen m. m. Inom ramen för arbetet 

med stadsförnyelsen behöver kommunen ta ställning till bl. a. servicebe

hov. omhyggnadsstandard och miljöförbättringar. Ställningstaganden i de 

nu angivna och liknande frågor har naturligtvis en avgörande betydelse för 

vilka markreservationer och riktlinjer för markanvändningen som behöver 

komma till uttryck i översiktsplanen. Översikt.splanen bör i dessa avseen

den kunna utformas i huvudsak på samma sätt som nu förekommande 

områdesplaner. dispositionsplaner. förnyelse- och miljöprogram och lik

nande översiktliga plandokument. 

I utredningens definition av be;5reppet markanl'iinclning ryms även an

viindning av undermarken och vatten. Även om jag inte föreslår nf1gon 

definition av begreppet markanvändning, avser jag med detta begrepp 

även undermarkcns användning. 

Som framgår av punkt I skall översiktsplanen också behandla 1•a1tenom

rädc11. Planens innehåll i dessa avseenden kan inte på samma sätt som när 

det gäller markens användning hygga på erfarenheter, även om en viss 

försöksverksamhcl som bedrivits kan utgöra ett värdefullt underlag. Det 

viktiga är att tillgången på vatten. efterfrågan och anspråk från olika 

intressenter samt problem när Jet gäller användningen av vattenområden 

behandlas i planen. Även då det gäller vattenområdena är det endast 

grunddragen i den avsedda användningen som behöver anges. Många 

gånger torde det vara tillräcklig1: att redovisa vattenområdet med den 

mångsidiga användning det ofta~t i praktiken har. I obligatoriet ligger 

emellertid att vattenresurserna behandlas som en del i det ekologiska 

sammanhanget och att deras samband med markanvändningens utveckling 

beaktas. Därvid kan vissa vattenområden behöva anvisas för speciella 

ändamål. 

I uttrycket avsedd användning ligger en tidsaspekt. Utredningen har 

föreslagit ett långt tidsperspektiv. 10-20 år. Markanvändningen är svår

föränderlig och beslut om den fär mycket långsiktiga effekter. Även om det 

ibland kan vara svårt att överblicka en så lång tidsperiod som 20 år. 

ansluter jag mig till utredningens grundsyn på denna punkt. Översikts

planen bör alltså ha ett långt perspektiv och därför ta upp endast de större 

Ol:h strukturellt betydelsefulla dragen i användningen av mark och vatten. 

.J kar1. I § 
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Det är dock inte meningen att kommunen skall hehöva ta ställning till ./kap. J § 

markanvändning pil lång sikt diii"' man är osiiker och vill ha fortsatt hand-

lingsfrihet. 

I det kortare tidsperspektivet på 3-5 år och i det medellånga perspekti

vet pft 5- I 0 år är däremot plancringsundcrlaget bättre och markanspråken 

ofta lättare att precisera och motivera. I dessa delar kan översiktsplanen 

ha en mer preciserad och åtgärdsinriktad utformning. Det är en fördel om 

kommunen i sin redovisning av den avsedda markanvändningen kan ange 

vad som ligger nära i tiden och vad som är av långsiktig hetydelse. Av detta 

framgår attjag med ··avsedd" menar kommunens avsikt. 

I utredningens betänkande (s. 305- 307) finns ett resonemang om hur 

olika typer av markanvändning bör komma till uttryck i översiktsplanen. 

Jag kan i stora drag ansluta mig till utredningsförslaget på den punkten. 

Som jag framhöll i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.3) bör PBL:s 

bestämmelser ge ett betydande utrymme att utveckla metoderna för över

siktsplanens redovisning. Den försöksverksamhet som har bedrivits av ett 

antal kommuner i samråd med statens planverk och statens råd för bygg

nadsforskning, bör kunna ge underlag för information och råd om redovis

ningsformerna. Dessa måste emellertid rymma en stor spännvidd med 

hänsyn till skilda förutsättningar och ambitionsnivåer i olika kommuner. 

Syftet med redovisningen skall vara att just få fram grunddragen och den 

övergripande strukturen. att klargöra planens förhållande till den etablera

de användningen av mark och vatten inom olika områden samt att grovt 

ange tidsperspektivet i planens olika delar. 

Uttrycket riktlil!ier omfattar dels program för fortsatt planläggning enligt 

PBL eller avsedda förordnanden enligt annan lagstiftning, t. ex. skydd av 

vattentäkt, naturreservat eller naturvårdsområde, dels riktlinjer för till

ståndsprövning enligt PBL och fastighctshildning utanför detaljplanclagda 

områden. Med program för fortsatt planläggning menar jag bl. a. att över

siktsplanen bör ange var kommunen avser att hävda detaljplanekravet 

enligt 5 kap. I§. Vidare bör det vara möjligt att göra uttalanden om 

inriktningen av den fortsatta planeringen och vad den avses leda fram till. 

Avsikten är. som jag tidigare har betonat, att översiktsplanen skall innehål

la i stort sett den typ av riktlinjer som kommunerna har utvecklat i sina 

kommunöversikter. Förutom den typen av riktlinjer skall översiktsplanen 

innehälla riktlinjer för vattenområdenas användning, om det behövs för att 

säkerställa en från kommunal synpunkt lämplig samhällsutveckling. 

I översiktsplanen skall bl. a. kunna behandlas frågan om bebyggelselo

kalisering på landsbygden. Glesbygdsproblem ges en framskjuten plats i 

vissa kommuners planeringsarbete. I gleshygden kan även några få till

kommande byggnader ha stor hetydelse för vissa samhällsfunktioner -

både i positiv och negativ mening. De kan också ha kommunalekonomiska 

konsekvenser. Många kommuner har på senare år tagit upp glesbygdsfrå

gor i särskilda utvecklingsprogram, som beaktar både sociala och ekono-
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miska förhttllanden. Jag anser att det är angeläget att översiktsplanens 4 /...ap. 1 § 

riktlinjer i sådana fall kan utgöra ett viktigt underlag för prövningen av lov. 

Denna ståndpunkt har starkt stöd i remisskritikcn av utredningens förslag. 

som inte tillade marköversikten en sådan funktion annat ltn i mycket 

hcgriinsad utsträckning. Enligt min mening är det många gilnger en lämplig 

lösning att översiktsplanen i dessa fall anger positiva. vägledande och 

stimulerande riktlinjer för en önskad utveckling. 

Som jag har framhiHlit i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4.3) bör 

beshimmelserna i 47 och 49 ~§ väglagen om uppförande av byggnader i 

anslutning till allmänna vägar upphävas och lämpligheten av bebyggelse 

prövas pti ett allsidigt sätt enligt PBL. Det innebär att riktlinjerna for 

bebyggelselokalisering i översiktsplanen hör omfatta både befintliga och 

planerade allmänna vägar. Riktlinjerna kan formuleras med samma inne

håll 'iom de generella bestämmeh.erna i väglagen har i dag eller också med 

de andra mätt på den byggnadsfria zonen som förhållandena motiverar. 

Riktlinjer för att tillgodose behoven för framtida vägprojekt bör lämpligen 

anknyta till de ohjekt som finns upptagna i de s. k. flerårsplanerna enligt 

viigkungörelsen ( 1971: 954) och fördelningsplanerna enligt förordningen 

( 1982: 853) om statsbidrag till väg- och gatuhållning m. m. 

Genom uttrycket tillkomst, fiirii11dring och bevarande markeras att alla 

tre typerna av riktlinjer är naturliga som uttryck för aktiva kommunala 

avsikter. Hittills har byggnadslagens planformer använts huvudsakligen 

för att ange tillkomsten av ny behyggclse. Allt talar för att utvecklingen nu 

resulterar i större eller mindre. successiva förändringar i den hefintliga 

miljön. Stadsförnyclsearhetct går i hög grad ut på detta. Det är viktigt att 

kommunen i översiktsplanen anger inom vilka områden som man avser att 

aktivt verka för en förtätning ellc!r förnyelse av äldre tätortsdclar. Över

siktsplanen bör i dessa avseenden vara samordnad med hostadsförsörj

ningsprogram, energiprogram. områdesriktadc åtgärder för social förnyel

se. trafiksanering - inbegripet riktlinjer för parkeringens ordnande -

varuförsörjning m. m. I dessa av.•eenden har översiktsplanen ett mycket 

stort intresse för allmänheten. Den på karta angivna markanvändningen 

har därvid underordnad hetydelse i förhållande till de skriftliga riktlinjerna, 

vilka ger planen ett redlt innehåll. 

Punkt 2 

I punkt 2 stadgas att översiktsplanen skall ange hur kommunen avser att 

tillgodose riksintressen enligt NRL. Kommunen måste alltså göra klart för 

sig vilka anspråk som i dessa avseenden riktas mot olika mark- och 

vattenområden. Anspråken finns till stor del klarlagda genom den fysiska 

riksplaneringen. Det ankommer på länsstyrelsen att i samverkan med 

centrala verk ge kommunen erforderligt underlag för översiktsplanen. 

särskilt när det gäller områden som är av riksintresse. Underlaget bör 

sammanställas så att anspråken på mark och vatten inom kommunen så 
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liingt som möjligt kan preciseras. Planeringsunderlaget blir med nödvan

dighel allmänt hålkt men bör iindi:i enligt 8 *första si~1ckei' 4 finnas med vid 

utställningen. 
Vilka områden som är av riksintresse kan med tiden komma att föränd

ras i vissa avseenden. Detta utveekladejag i samband med att förslaget till 

NRL remitterades till lagrådet. Underlaget för översiktsplanen bör därför 

genom länsstyrelsens försorg successivt förnyas. Ändrade anspråk kan 

vara ett skäl till att översiktsplanen efter några :ir i praktiken anses inak

tuell och behöver revideras. 

Anspråken när det gäller riksintressen riktar sig mot bestämda geografis

ka områden eller objekt av nationellt intresse. l översiktsplanen skall 

redovisas på vilket sätt anspråken kan tillgodoses med hänsyn till andra. 

dvs. lokala och mellankommunala intressen. Planen bör i dessa avseenden 

ge uttryck för den sammanvägda bedömning som kommunen gör av den 

från allmän synpunkt lämpliga användningen av mark- och vattenområden. 

Kravet i bestämmelsen avser endast de områden som är av riksintresse 

och inte hur kommunen avser att tillämpa de allmänna hänsynsregler m. m. 

som kommer att finnas i N RL. 
I praktiken kan det mycket väl bli så att kommunen genom sina riktlinjer 

för prövning av tillkomst. förändring eller bevarande av bebyggelse enligt 

punkt I samtidigt ger till känna hur den i sin verksamhet avser att tillgodo

se iiven anspråken beträffande områden som är av riksintresse enligt NRL. 

Punkterna I och 2 kan därmed när det gäller kommunens egna åtgärder 

sägas "flyta ihop". I översiktsplanen kan också anges t. ex. förslag till 

förordnanden enligt speciallagstiftningen. markköp, utarbetande av s. k. 

naturvårdsanpassade skogsbruksplaner eller åtgärder enligt naturvårdsla

gen eller miljöskyddslagen. Bestämmelsen i punkt 2 tar i första hand sikte 

p[1 hur kommunen själv vid planläggning och prövning av frågor om lov 

avser att tillgodose riksintressen inom vissa områden. Därutöver skall i 

översiktsplanen redovisas behandlingen av markanspråk av nationellt in

tresse i frågor där kommunen inte ansvarar för det slutliga genomförandet. 

t. ex. markreservat för försvars-. kommunikations- eller energiändamål 

liksom anspråk från naturvården och kulturminnesvården samt från de 

areella näringarna. jordbruk. skogsbruk. rennäring och fiske. 

2 § Översiktsplanen består av en särskild handling samt en eller flera 
kartor. Planen skall utformas så, att dess innebörd kan utläsas utan svårig
het. 

Till planen skall fogas en sådan planbeskrivning som avses i 8 * och 
länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 9 *· 

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del. skall det anmär
kas i planen. 

Paragrafen motsvarar närmast 11 § 2mom. byggnadsstadgan. 7kap. 4* 

och 8 kap. 4 * i utredningens förslag och 4 kap. 4 * i det remitterade 

förslaget. 

.J kup. 1-2 ~~ 
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Paragrafen har på fönlag av lawådet (yttrandet s. 45) disponerats pii 

följande satt. I första stycket anges vad översiktsplanen bcstiir av och 

vidare ställs upp ett krav på tydlighet i utformningen av planen. I andra 

stycket anges vilka handlingar som skall fogas till planen. Tredje stycket 

innehåller en föreskrift som i del remitterade lagförslaget finns i 4 kap. 3 § 

andra stycket och som innebär alt det skall anmärkas i planen, om länssty

relsen inte har godtagit planen i en viss del. 

Första stycket 

Enligt det remitterade lagförslaget beslår översiktsplanen av en särskild 

handling "med riktlinjer" och en eller flera kartor. Vidare föreskrivs att 

"om det är lämpligt kan riktlinjerna tas in på karta". På lagrådets förslag 

(yttrandet s. 45) har de båda citerade uttrycken fått utgå. Anledningen 

härtill är följande. Av 1 §framgår att planen skall ange - förutom riktlinjer

na för bebyggelsen - också grunddragen i den avsedda användningen av 

mark- och vattenområden och hur områden av riksintresse avses bli säker

ställda. Avsikten är att dessa frågor skall behandlas både i text och på 

karta. Därför är det missvisande att beskriva den särskilda handlingen 

såsom innehållande bara riktlirJerna. Med de uppgifter som översikts

planen bör uppta enligt I * blir det knappast praktiskt möjligt att i alla 

sammanhang helt och hållet ta in uppgifterna på kartmaterialet. Stycket 

har därför utformats så att den särskilda handlingen är obligatorisk. 

Jag har nyss redogjort för översiktsplanens mångskiftande innehåll. Att 

sammanfatta ställningstaganden av så olika slag och för så olika typer av 

områden som t. ex. tätorter. landsbygd och vatten i en enda karta med 

tillhörande text anser jag i likhet med utredningen normalt inte vara lämp

ligt eller möjligt. Översiktsplanen bygger, som jag anförde i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 7.3). på både kommunomfattande och områdesan

knutna överväganden. Planen utgörs av de samlade övervägandena om 

helhet och delar. Redovisningen hör alltsä vanligtvis ske på flera kartor 

med tillhörande texter. För kommuner med enkla planförhållanden bör 

planen dock kunna redovisas på en enda karta. Detsamma bör gälla när 

över~iktsplanen ändras för ett begränsat område med enkla förhållanden 

inom en kommun. 

Den löpande ajourhållningen kommer att ske genom ändringar av över

siktsplanen. Eftersom ändringarna av översiktsplanen många gånger kom

mer att beröra begränsade delar av kommunen, kan det vara lämpligt att 

kommunen på en sammanställningskarta eller på annat sätt redovisar den 

samlade. för kommunen gällande översiktsplanen och vidare var planens 

olika kartor eller delar finns att tillgå. Det skall med andra ord alltid vara 

möjligt för den intresserade atl hos kommunen få ett klart besked om 

översiktsplanens innehåll för ett visst markomrtlde. 

I det remitterade lagförslagel finns i tredje stycket en föreskrifl som 

innebär ett krav p~1 tydlighet hos översiktsplanen. /,agrädct (yttrandet 

s. 46) har i den frågan anfört följande: 

4 kap. 2 .§ 
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fkstämmclsen i paragrafens sista stycke att planhandlingarna skall ut- 4 kap.:!. ~ 
formas s{t att innebörden kan utläsas utan svårighet lär avse endast den 
~iirskilda handlingen od1 kartorna. däremot inte planbeskrivningen. För 
att detta skall framgil tydligare bör bestämmelsen flyttas och anslutas till 
paragrafens första stycke. 

Jag delar lagrådets uppfattning, vaiför tydlighetskravet har tagits in i 

första stycket. Syftet med kravet är helt enkelt att allmänhet. beslutsfatta

re och myndigheter skall uppfatta planens innebörd på ett riktigt och 

likartat sätt. Den planheskrivning som skall fogas till planen och det 

material som enligt 8 § skall åtfölja planförslaget vid utställningen bidrar 

givetvis till att ytterligare förtydliga intentionerna i planen. Under senare 

iir har fysi~ka planer oftast fått en som jag tycker pedagogisk och begriplig 

utformning. Bestämmelsen avser snarare ambitionsnivån iin metoderna. 

Brister i detta avseende torde därför endast i rena undantagsfall kunna leda 

till att planen upphävs efter bewär. 

Andra stycket 

I det remitterade lagförslaget innehöll andra stycket även en föreskrift 

om vad planbeskrivningen skall innehålla. Denna föreskrift har flyttats till 

8 ~. Anledningen är att H innehåller bestämmelser om hur den antagna 

planen skall se ut i sitt slutliga skick. Planbeskrivningen skall däremot 

finnas redan när förslag till översiktsplan upprättas. De närmare bestäm

melserna om planbeskrivningen har därför sin plats i 8*. 

Enligt andra stycket skall det granskningsyttrande som länsstyrelsen 

avger vid utställningen av planen fogas till planen. Avsikten är att yttran

det i sin helhet alltid skall följa planen. Skälen till detta är flera. För det 

första anser jag att fullmäktige skall ha full klarhet i frågan om det finns 
väsentliga invändningar, när fullmäktige behandhir frågan om antagandet 

av planen. Vidare bör de som hämtar upplysningar från planen för sitt 

handlande få information om det råder enighet eller inte mellan staten och 

kommunen beträffande det aktuella området. Slutligen är det av stor vikt 

att andra myndigheter och organ som använder översiktsplanen som be

slutsunderlag får klart för sig vilken vikt man hör tillmäta planen. Om 

kommunen gör någon smärre justering som avser att tillgodose länsstyrel

sens synpunkter men som inte föranleder ny utställning. kan kommunen 

vid förnyad kontakt med länsstyrelsen fä besked i frågan om översikts

planen efter justeringen kan godtas. I sådant fall kan länsstyrelsen göra en 

anteckning om detta i granskningsyttrandet. varvid kommunen inte behö

ver redovisa någon anmärkning i planen enligt tredje stycket. 

Tredje stycke! 

Bestämmelserna i tredje stycket är en följd av statens ansvar vid plan

läggningen som jag ingående har behandlat i den allmänna motiveringen 

(avsnitten 7 .5 och 16.3). Av 9 9 andra stycket framgår att länsstyrelsen i sitt 
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granskningsyttrande tydligt skall redovisa om översiktsplanen i en viss del 

ink kan godtas som underlag för kommande ätgärder. Om sådana invänd

ningar från länsstyrelsen kvarstår inför planförslagets antagande. skall 

detta anmärkas i planen i form av markeringar på planens kartor eller pf1 

annat shtt. Av anm~irkningcn bör framgf1 vilka av planens riktlinjer m. m. 

som inte kan godtas. Därmed får kommunfullmäktige och alla som an

vänder planen som underlag för sitt handlande direkt av planen klart för sig 

var det räder delade meningar om hur allmänna intressen skall tillgodoses. 

Jag vill här göra ett förtydligande tillägg till mitt anförande i lagrädsrc

missen. Anmärkningarna i pl<:tnen. som lämpligen kan göras av kom

munen. behöver inte utgöras a·• en fullständig redogörelse för länsstyrel

sens avvikande mening. Det räcker med en anteckning om att det förelig

ger en skiljaktig uppfattning beträffande ett visst område i förening med en 

hänvisning till granskningsyttrandet där länsstyrelsens synpunkter närma

re utvecklas. 

3 § När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen uppriittas. 
skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och 
kommuner som berörs av förslaget. Andra som har ett väsentligt intresse 
av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 

Paragrafen motsvarar närmast 14 ~ byggnadsstadgan, 7 kap. 6 * i utred

ningsförslaget och 4 kap. 5 § första stycket i det remitterade lagförslaget. 

Paragrafen som har fått sin redaktionella utformning i enlighet med law-J
dets förslag. behandlar kravet på samråd när planförslag upprättas. I det 

remitterade förslaget finns även ett andra stycke med föreskrifter om 

samrådets syfte. innebörd och uppläggning. På förslag av lagrädet har 

detta stycke brutits ut till en särskild paragraf. 4 §. 

Av 3 ~ framgår vilka kommunen alltid skall samråda med. Först anges 

länsstyrelsen med hänsyn till den mycket viktiga funktion som styrelsen 

skall ha för bevakning av de samlade statliga intressena och som tillsyns

myndighet enligt I kap. 7 §.Något hinder för kommunen att samråda direkt 

med statliga länsorgan och andra myndigheter finns självfallet inte. Vidare 

anges regionplaneorgan och angränsande kommuner som berörs av försla

get. Naturligtvis bör samrådet i speciella fall också omfatta angränsande 

länsstyrelser och regionplaneorgan. niimligen om översiktsplanen berör 

frägor som dessa organ har ett särskilt intresse av. Även kommunalför

bund med uppgifter som berör översiktsplanen bör omfattas av samrådet. 

Vid planer av större omfattning bör samrådet omfatta exempelvis lands

tinget, statens järnvägar, vägverket eller annan väghållare, läm,trafikbolag. 

elkraftdistributören och andra som sköter väsentliga samhällsfunktioner. 

Enligt paragrafens andra mening skall andra som har ett väsentligt 

intresse av planförslaget heredas tillfälle till samråd. Därmed avses bl. a. 

intresseorganisationer. t. ex. hyresgästorganisationer, natur- och frilufts

organisationer. handikapporganisationer, LRF. företagareföreningar och 

4 kap. 2-3 H 
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fackliga organisationer på distriktsnivil. Avser planförslaget ett begriinsat 

omrfale. t. ex. en mindre tätort; kan det vara skäl att samråda med t. ex. 

vägförening. villaägarcförening. Hem och skola. lokala miljögrupper och 

markägare. Kommunen bör alltså från fall till fall avgöra vilken omfattning 

samrådet skall ha och anpassa formerna för samrådet diirefter. A ven denna 

fråga kan innefattas i diskussionen med länsstyrelsen. 

Med uttrycket "beredas tillfiillc till" markeras att kommunen inte skall 

behöva ha någon uppsökande verksamhet för att nå intressenterna. Laf{ul

dct (yttrandets. 46) har gjort det förtydligandet - som jag ansluter mig till 

- att kommunen sjiilvfallet inte skall behöva gå ut till var och en av 

intressenterna med information. Däremot skall kommunen vara verksam 

för att det hålls samrådsmöten. Det far därefter anses ankomma på intres

senterna att visa sin vilja att utnyttja den möjlighet till påverkan som 

~amrådet erbjuder genom att komma till samrädsmötena. reagera på utsänt 

material osv. 

4 § Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under 
samrådet bör motiven till förslaget. plancringsunderlag av betydelse och 
förslagets innebörd redovisas. 

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som 
har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

I paragrafen. som saknar direkt motsvarighet i gällande rätt, finns be

stiimmclser om syftet med samrådet. vad som skall redovisas vid samrådet 

och att resultatet skall sammanfattas i en samrådsredogörelse. I det remit

terade förslaget finns motsvarande bestämmelser i 4 kap. 5 *andra stycket. 

Fiirsta stycket 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 7.4) framhöll jag vikten av att se 

samrådet som en del av planprocessen och inte soni en enstaka företeelse. 

I likhet med utredningen anser jag att det är angeläget att kommunen i ett 

tidigt skede överväger motiven till och inriktningen av planarbetet och 

redovisar sina motiv och utgångspunkter i form av ett program. Någon 

särskild lagreglering av programmens innehilll och hantering är dock knap

past möjlig. Detta gäller iiven program för översiktsplanen eller en ändring 

av den. Samrådsförfarandet kan lämpligen inledas med en redovisning av 

st1dant program eller av de politiska direktiven i annan form. I första 

stycket föreskrivs också att planens innebörd skall klargöras vid samrådet. 

Jag tänker då på sådana viktiga konsekvenser som kanske inte är uppenba

ra för dem som deltar i samrådet. Det kant. ex. gälla den närmare innebör

den av vissa riktlinjer. hur tillämpningen av dem iir tänkt vid prövningen av 

lov samt utvecklingsmöjligheter eller restriktioner med anledning av 

planen. Det kan också gälla tidpunkt och former för kommande planlägg

ning. Vad som avses med planeringsunderlag tar jag upp i specialmotive

ringen till 8 ~ första stycket 4. 
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A11dni stvcket 

Samddsredogörelsen skall innehålla dels en redovisning av de syn

punkter som har framförts. dels förslag me<l anledning av synpunkterna. 

Synpunkter som tillgo<loses g·~nom ändringar av planförslaget behöver 

endast refereras och normalt 1.nte kommenteras ytterligare. Synpunkter 

som inte tillgodoses i planförslaget bör däremot redovisas tillsammans med 

en kommentar med angivande av skiilen till att synpunkterna inte bör 

tillgodoses. 

5 § ll nder samrådet åligger de!! lilmstyrelscn särskilt att 
I. ge råd om tillämpningen av 2 kap. och verka for att riksintressen enligt 

lagen (0000: 000) om hushiillnin;~ med naturresurser m. m. tillgodoses. 
2. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenom

riiden som angiir två elkr flera 'kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
3. ta till vara statens intressen. 

Paragrafen motsvarar I kap. 13 § i utredningsförslaget samt 4 kap. 6 ~ i 

det remittera<le lagförslaget och reglerar länsstyrelsens uppgifter vid sam

rådet. Dessa uppgifter behandl;;.de jag ingående i den allmänna motivering

en (avsnitt 7 .5). 

La~räJet (yttrandet s. 46) har diskuterat om bestämmelserna har sin 

plats i lagen eller i en förordning. För egen del anser jag i likhet med 

lagrådet att föreskrifterna är sådana att de hör till regeringens s. k. rest

kompetens <8 kap. 13 § första stycket 2 regeringsformen). Från rent formell 

synpunkt hör alltså föreskrifterna närmast hemma i en förordning. Det 

finns emellertid flera skäl som talar för att länsstyrelsens uppgifter vid 

samrådet regleras i lagen. Det har ett viirde i sig att förfarandercglcrna sa 

långt möjligt samlas i en förfottning, men framför allt utgör just dessa 

föreskrifter ett väsentligt inslag i Jet nya systemet med den avsedda 

förskjutningen av länsstyrelsens uppgifter från en efterhandskontroll till en 

service- och samordningsfunktion under samradsskedet. Jag anser att den

na förskjutning av tyngdpunkten för statens insatser i planeringsprocessen 

hör markeras genom att föreskrifterna placeras i lagen. I paragrafen anges 

de uppgifter där länsstyrelsen har ett direkt myndighetsansvar. vilket 

innebär att bestämmelserna sko.Il ses som er.t komplement till uppgifterna i 

lkap.8~. 

I det remitterade lagförslaget finns i 4 kap. 5 * ett andra stycke med 

innehåll att länsstyrelsens synpunkter på förslaget skall. om det inte är 

uppenbart onödigt. sammanställas i etl samråds yttrande. Som skiil för 

denna föreskrift angav jag i lagrådsremissen att det är viktigt att länsstyrel

sens samlade bedömning frarng.är klart inför kommunens beslut om den 

fortsatta handläggningen av planförslaget. Enligt lavådets mening (yttran

det s. 47) fyller bestämmelsen ingen funktion. eftersom det är självklart all 

4 kap. 4-5 H 
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liinsstyrelsen skall delge komm~m:n resultatet av sina överväganden. Jag 4 kap. 5 * 
har ingen erinran mot detta. BesiäinrnelSen har därför fått utgå. 

I punkt I anges först länsstyrelsens allmänna. rådgivande uppgifter vid 

tillämpningen av 2 kap. i den aktuella planeringsuppgiften. Kommunen bör 

utnyttja samrådet till en bred diskussion med länsstyrelsen och länsorga

nens experter. Länsstyrelsen bör medverka genom att tillhandahålla allt 

tillgängligt material som kan ha betydelse för planförslaget. Jag tänker då 

bl. a. på: 

C· basfakta om näringsliv, sysselsättning och befolkning 

;~' basfakta om markförhållanden. klimat, natur- och kulturminnesvärd, 

fiske samt rennäring (inventeringar) 

o enarenheter rörande miljöskydd. föroreningar och civilförsvar 

c statliga planer och program samt markintressen för t. ex. kommunika

tioner. försvaret och utbildning 

:.) kunskaper om lagar och rättspraxis 

o forskningsresultat och erfarenheter från andra län. 

En hel del av denna medverkan kan ske i form av löpande information 

till kommunerna på det sätt som redan sker i de flesta län. Material av 

särskild betydelse i ett visst planärende bör kommenteras vid samrådet. 

Ibland kan det vara befogat med speciella analyser eller utredningsinsatser 

för att åstadkomma ett bra planeringsunderlag. Kommunen avgör själv hur 

underlaget skall användas vid utformningen av planförslaget. 

Av punkt I framgår också länsstyrelsens uppgift att verka för att Jmrå

den som är av riksintresse enligt NRL säkerställs. Med uttrycket verka för 

avses en aktiv insats från länsstyrelsen att söka påverka planförsiagets 

utformning i dessa avseenden. Uppgiften innebär att länsstyrelsen i sam

råd med berörda centrala verk bör precisera riksintressena och ange vilken 

hänsyn som bör tas till motstridiga intressen. Om ett visst område är av 

riksintresse för 11era verksamheter e. d .. bör länsstyrelsen prioriten: mel

lan dessa till ledning för kommunens planarbete. 

I punkt 2 framhålls länsstyrelsens viktiga roll att föra fram synpunkter på 

hur en lämplig samordning bör ske med den utformning som grannkom

munernas översiktsplaner har. Även nya mellankommunala planfrågor bör 

tas upp. Finns det en regionplanering, bör länsstyrelsen och regionplaneor

ganet komma överens om en lämplig uppgiftsfördelning vid samrådet med 

kommunerna. Utgångspunkten bör därvid vara att länsstyrelsen bör svara 

för de löpande kontakterna i mindre betydelsefulla ärenden och då en 

regionplan finns. I mer betydelsefulla ärenden och då regionplan saknas 

bör samråd ske med regionplaneorganet. som bör underrätta länsstyrelsen 

om sina synpunkter på planförslagen. I frågor som rör mellankommunal 

samordning bör synpunkter från rcgionplaneorganet vara av stor betydel

se. 

Enligt punkt 3 skall länsstyrelsen ta till vara statens intressen under 

samrådet. Punkt 3 är ett uttryck för läm.styrelsens samordningsansvar. 
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Formerna för samrådet bör inte himlas utan anpassas så att samrådet blir 4 kap. 5-6 ~~ 

praktiskt och effektivt med inriktning på de problem som skall lösas. 

Kommunernas anspråk pä bfcd·~ snabbhet och klara besked från statens 

sida måste tillgodoses. Detta betyder att jag ställer mig avvisande till 

kraven fdtn de remissinstanser som efterlyser klara regler om tidpunkten 

för samrädet, på vilka sätt och med vilka samrftd skall ske i planärenden. 

Ett samrådsförfärande enligt de principer som jag förordar ställer höga 

krav på länsstyrelsen i fråga orn aktiva insatser, handlingsberedskap och 

förmåga att snabbt ta ställning p·'.t statens vägnar. Den avlastning som sker i 

och med att ansvaret för detaljplaneringen förskjuts till kommunerna, bör 

emellertid friställa resurser så ai:t länsstyrelsen klarar dessa krav. 

I början av samrftdsprncessen bör - som jag framhöll i den allmänna 

motiveringen - tyngdpunkten ligga på en diskussion om planläggningens 

syfte och omfattning samt på a;_t förmedla ett brett kunskapsunderlag till 

kommunen, även om det kan innehålla en del motstridiga uppgifter. Läns

styrelsen bör ocksil avgöra om det finns skäl att rekommendera kommunen 

att ta direkt kontakt med några statliga myndigheter som kan anses vara 

särskilt berörda. 

När planförslaget börjar ta form. bör länsstyrelsen koncentrera sina 

insatser på att prioritera mellan motstridiga statliga intressen och göra den 

samlade värdering som kommunen behöver till ledning för sitt planarbete. 

Mot slutet av samrädsprocessen är det viktigt att klarlägga vilka konflikter 

som kan kvarstå mellan st.itliga och kommunala intressen och vilken 

dignitet konflikten har med tanke på översiktsplanens fortsatta handlägg

ning. Dessa länsstyrelsens uppgifter har p[I förslag av lagrådet (yttrandet 

s. 47) i lagtexten sammanfattats med orden "ta till vara statens intressen". 

Därmed avser jag myndighet,intressena och inte statens intressen som 

t. ex. fastighetsägare. 

6 * Innan översiktsplanen eller en ändring av den antas, skall kommunen 
ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill liimna syn
punkter på förslaget skall gön detta skriftligen under utställningstiden. 

Paragrafen har utformats i enlighet med lagrådets förslag. Den motsva

rar närmast 17 § I mom. byg~nadsstadgan, 7 kap. 7 och 9 ** i utrednings

förslaget samt 4 kap. 7 § och 10 ~: första stycket i det remitterade lagförsla

get. I paragrafen ställs krav p{1 utställning av förslag till översiktsplan, 

innan det kan tas lpp i fullmäktige för antagande. 

Offentlig utställting för gransl:ning av förslaget till plan har stor betydel

se för medborgarinflytandet oc1 för att statliga myndigheter och andra 

skall få möjlighe· att framföra 'iina synpunkter, innan kommunen fattar 

beslut om försla~et. I likhet med utredningen föreslår jag att utställningsti

den sätts till mi1Sl tva mana<ler. Tiden bör liksom i gällande rätt räknas 

från dagen efte det alt kungörelse om utställningen införts i ortsprcssen. 
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Tidens längd bör medge att erforderliga informationsmöten och överlägg- 4 kap. 6-7 ~* 

ningar med berörda organ kan ,hallas. Översiktsplan av 'större betydelse 

bör stiillas ut på flera platser i kommunen. I motsab till en del remissin-

stanser anser jag inte att det inomkommunala ansvaret för utstiillningen 

behöver regleras i PBL. 

Jag delar den uppfattning som har framförts av några remissinstanser att 

synpunkter på planförslaget bör vara skriftliga. För att medborgarinflytan

det skall bli meningsfullt är det viktigt att de förtroendevalda verkligen får 

del av synpunkterna som kommer fram under utställningen. Det blir en 

större säkerhet i dt:nna procedur om synpunkterna avfattas skriftligen. De 

kommer då att tas upp i det utlåtande som avses i 10 * första stycket. Detta 

gäller givetvis även synpunkter från t. ex. myndigheter samt kommunala 

nämnder och organ. Till vem synpunkterna skall lämnas. skall enligt 7 * 
första stycket framgå av kungörelsen om utställningen. 

7 * Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka 
före utställningstidcns början anslås på kommunens anslagstavla och infö
ras i ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var utställningen äger rum 
samt inom vilken tid. på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget 
skall lämnas. Avser förslaget en viss del av kommunen. skall det framgå av 
kungörelsen. 

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen ( 1977: 654) om 
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse 
skall. innan förslaget ställs ut. sändas till länsstyrelsen samt till regionpla
neorgan och kommunt:r som berörs av förslaget. 

Paragrafen motsvaras närmast av 17 ~ I och 3 mom. byggnadsstadgan, 

7 kap. 8 * i utredningsförslaget och 4 kap. 8 * i det remitterade lagförslaget. 

Förslll stycket 

På laRriidets förslag (yttrandet s. 48) föreskrivs i första stycket att 

kungörelse om utställningen skall anslås på kommunens anslagstavla. Av 

första stycket framgår vidare att ett meddelande om utställningen liksom i 

gällande rätt skall kungöras i ortstidning. Nilgon särskild underrättelse till 

enskilda intressenter behövs inte. Som laRrådet också har föreslagit (ytt

randets. 47) skall sättet for att avge synpunkter framgå av kungörelsen. 

Andra stycket 

Andra stycket har införts på förslag av lawådet. som bl. a. har anfört 

följande till stöd för förslaget I yttrandet s. 47). 

för närvarande skall kungörandet ske genom byggnadsnämndens för
sorg. Då blir lagen <1977: 654) om kungörande i mål och ärenden hos 
myndighet m. m. tillämplig. Denna lag gäller nämligen fall diir kungörande 
är föreskrivet' beträffande åtgärd av organ för den specialreglerade kom
munalförvaltningen (se prop. 1976177: 63 s. 148 och 166). I enlighet med 
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den systematik som används i PBL rt:gleras inte vilket kommunalt organ 4 kap. 7-8 ~~ 
som skall ombesörja kungörandet. Denna uppgift kan anförtros t. ex. kom-
munstyrelsen, som intt: är ett organ för den specialreglerade kommunför-
valtningen. Lagrådet föreslår, för att enhetlighet skall uppnås, en regel 
varigenom bestämmelserna i kungörandelagen kommer att iakttas oavsett 
vilken kommunal instans som svarar för att kungörelse utfärdas. Man 
skulle då bl. a. vinna att begreppet ortstidning alltid får den innebörd det 
har enligt kungöran<lelagen. 

Tredje stycket 

I tredje stycket föreskrivs at;: ett exemplar av planförslaget med tillhö

rande handlingar före utställningen skall sändas till länsstyrelsen, region

planeorganet och kommuner som berörs av förslaget. 

Laf?rådet (yttrandet s. 48l ha påpekat att det bör övervägas om inte 

bestämmelsen bör utgå för att i stället tas in i en förordning. Som lagrådet 

framhåller är det här fråga om föreskrifter av rent administrativ karaktär, 

beträffande vilka regeringen har en direkt på regeringsformen (8 kap. 13 § 

första stycket I) grundad normgivningsmakt. Som jag har anfört i anslut

ning till 5 § är det emellertid från praktisk synpunkt lämpligt att alla 

bestämmelser om förfarandet samlas i en fö1fattning. Jag har därför funnit 

det lämpligt att inte flytta bestämmelsen. 

Tredje stycket motsvarar i p1incip vad som f. n. gäller. Kravet att plan

förslaget skall sändas till centrala verk har dock slopats som ett led i 

förenklingen av planprocessen. De centrala myndigheterna får följa den 

löpande översiktliga planläggningen via länsstyrelserna. Det bör ankomma 

på regeringen att meddela bestämmelser om länsstyrelsens skyldighet att 

informera centrala myndigheter. Av paragrafen framgår att, förutom läns

styrelsen, regionplaneorganet och angränsande kommuner som berörs, 

skall tillställas en kopia av planförslaget med tillhörande handlingar. Be

stämmelsen understryker kravet på mellankommunal samordning när det 

gäller översiktsplanens utformning. 

8 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av 
I. planbeskrivning som avse~; i andra stycket, 
2. samrådsredogörelsen. 
3. gällande översiktsplan. 
4. sådant planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna, skälen 

till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att vidta för 
att fullfölja planen. 

Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss del av kom
munen. skall ändringens verkningar för andra delar av kommunen redovi
sas. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 16 § byggnadsstadgan. Utredningens 

motsvarande förslag finns i 7 kap. 9 §, och i det remitterade lagförslaget 

motsvaras paragrafen i huvudsak av 4 kap. 9 §. 
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Fiir.1ta stycket 

I första stycket regleras vilket material som skall hilllas tillgängligt för att 

utstiillningen skall bli informativ och meningsfull. I likhet med utredningen 

anser jag det angeläget att motiven för planens upprättande och dess 

utformning blir tydligt redovisade vid utställningen. men enligt mitt förslag 

skall dessa motiv framgå av planbeskrivningen, som enligt punkt 1 skall 

åtfölja planförslaget. 

Enligt punkt 2 skall samrådsredogörclsen ställas ut. Redogörelsen inne

hftller bl. a. förslag med anledning av de synpunkter som har framkommit 

under samrådet. Dessa förslag lämnas av planförfattare. ansvarig förvalt

ning eller beredande kommunalt organ. Detta ger möjlighet för de berörda 

att under utställningstiden överväga om synpunkterna bör vidhållas. 

Enligt punkt 3 skall även gällande översiktsplan bifogas vid utställning

en. Om förslaget avser ändring av en del av översiktsplanen, behöver 

endast en så stor del av översiktsplanen redovisas att det utställda försla

get kan bedömas i sitt sammanhang. 

I punkt 4 föreskrivs att också erforderligt planeringsundcrlag skall redo

visas. Utredningen har Is. 3 I 3J angett exempel på sådant underlag som bör 

hållas tillgängligt vid utstiillningcn. En sådan redovisning anser utredning

en vara angelägen för att ge kommunmedlemmarna och andra intressenter 

möjligheter att bedöma, om översiktsplanen är lämpligt utformad för att 

styra utvecklingen i önskad riktning. Redovisningen avses även kunna ge 

underlag för en diskussion om hur den tidigare gällande planen har pf1ver

kat olika typer av löpande beslut. 

Några kommuner anser att förslaget bör preciseras så att inte tolknings

tvister uppstår om vad som skall hifogas vid utställningen. För egen del 

anser jag risken för sådan<1 tvister vara liten. Det bör nämligen inte vara 

möjligt för olika intressenter att ställa krav på underlagsmaterial som 

successivt höjer amhitionsnivån. Därför vill jag framhiilla att utstiillningen 

skall omfatta det underlag som kommunen anser betydelsefullt. Lagrådet 

(yttrandet s. 48) har ansett att detta bör framgå av lagtexten. Därför har ett 

tillägg härom gjorts i punkt 4. Redovisningen av planeringsunderlag bör 

givetvis anpassas till planförslagets betydelse och omfattning. 

Andm stvcket 

Andra stycket motsvaras i stort sett av 4 kap. 4 ~ andra stycket i det 

remitterade förslaget. Flyttningen av hestämmelsen har skett på förslag av 

lagrådet. 

I stycket finns de krav på beskrivningen som jag ingående har behandlat 

i den allmänna motiveringen (avsnitt 7.3). Beskrivningen bör bcst<l av text 

och sådana illustrationer, diagram. tabeller och kartskisser som är ägnade 

att göra översiktsplanen med dess föruts~ittningar och motiv så tydliga och 

begripliga som möjligt. 

4 kap. 8 .~ 
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Kraven pil översiktsplanens \ekniska utförande och redovisning mtiste 

ge ett betydande mitt! av hanclingsfrihet både med hiinsyn till de olika 

förhitllanden som riider i kommunerna och till ovissheten om vilka plane

ringsfrågor som med tiden blir de viktigaste att behandla i iiversiktsplanen. 

Bestämmelsen har därför utformats så att den anger minimikraven. 

Beskrivningen skall bl. a. redovisa planeringsförutsiittningarna. dvs. 

fakta om mark, vatten. miljöbelastningar. sysselsättning. befolkning, 

pendling. kommunal ekonomi m. m. Till dessa hör också en sammanfatt

ning av eller hänvisning till ~ynpunkter om bebyggelseutveckling och 

markfrågor som framförs av andra kommunala organ inom olika verksam

hetsområden. Till förutsättningarna hör även markanvändningsbehov som 

framgår av regionplan, andra mellankommunala utredningar. behov som 

framkommit genom länsstyrelsens eller landstingets utrednings verksamhet 

samt de statliga länsorganens planering. Jag vill starkt betona vikten av att 

redovisningen av underlagsmaterialet begränsas till sådant som har väsent

lig betydelse för bedömningen av översiktsplanens utformning. motiv och 

innebörd. 

Tredje stvcket 

I tredje stycket finns en ny bestämmdse som niirmast är en följd av att 

PBL endast innehåller en form av översiktsplan inom kommunen. dvs. att 

nägon särskild områdesplan inte förekommer. Den närmare bakgrunden 

till bestämmelsen har jag gett i den allmänna motiveringen (avsnitt 7 .3). Jag 

har också framhållit att översiktsplanen kommer att successivt ändras och 

förtydligas för olika delar av kommunen. Tredje stycket innebär att kom

munen vid sädana ändringar skall beakta att en för kommunen god helhets

lösning uppnås. Någon bestämmelse som i sak uttryckligen anger detta -

utöver vad som framgår av 2 kap. I ~ - har inte tagits in i PBL. I stället har 

i tredje stycket ställts krav på att ändringens verkningar för andra delar av 

kommunen skall redovisas vid utställningen. Ett exempel kan vara att 

kommunens översiktsplan innehåller markreservationer för alternativa lo

kaliseringsmöjlighctcr för någon verksamhet. Om översiktsplanen scnart~ 

ändras för ett av dessa områden, bör det framgå om verksamheten i fril.ga 

över huvud taget inte längre är aktuell och därmed ocksa om de alternativa 

markreservationerna är inaktuella. eller om det tvärtom är så att de övriga 

alternativen blir ännu viktigare att behiilla för att handlingsmöjligheterna 

skall hestå. 

9 * Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsytt
rande över planförslaget. 

Av yttrandet skall framgå om 
I. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt lagen <0000: 000! om 

hushållning med naturresurser m. m .. 
2. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenomdiden 

som angår tvä eller flera kommuner inte samordnas på ett liimpligt siitt, 

4 kap. 8-9 ~~ 
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3. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hiilsa eller till behovet av skydd rnot olY.ckshändclser. 

Paragrafen har inte någon motsvarighet vare sig i dagens ordning eller i 

utredningens förslag. Den motsvarar - med vissa jämkningar som har 

gjorts i enlighet med lagrildets förslag - 4 kap. 10§ andra och tredje 

styckena i det remitterade lagförslaget. 

Bestämmelsen är en följd av mitt förslag att staten inte skall kunna pröva 

översiktsplanen. Det innebär att utställningen blir det sista tillfället när 

staten kan framföra sina synpunkter pii planförslaget. Jag bortser här från 

möjligheten av kommunalbesvär. Som jag nämnt innehåller översikts

planen riktlinjer för bl. a. bebyggelseutvecklingen och fortsatt planlägg

ning. Med tanke pfl planens vikt menar jag att länsstyrelsen då alltid måste 

kontrollera att förslaget är lämpligt utformat i de avseenden där staten skall 

ha ett avgörande inflytande på planläggningen. Länsstyrelsens granskning 

kommer dii att nära ansluta till de grunder för länsstyrelsens prövning av 

detaljplaner och områdesbestämmelser som jag har behandlat tidigare 

(avsnitt 16.2). I andra styckets punkt 1-3 anges de aspekter som länssty

relsens granskning skall inriktas på. Punkt 3 har fått en något annorlunda 

redaktionell utformning än den som laf{rudl!t har föreslagit. Härigenom 

ansluter formuleringen helt till 12kap. I §3. 

För länsstyrelsen gäller det att konstatera om de synpunkter som har 

framförts i samriidsyttrandet har kunnat tillgodoses. Jag utesluter inte att 

det också kan finnas synpunkter som har förts fram från någon fackmyn

dighet direkt till kommunen. I den mån kommunen inte har tillgodosett 

framförda synpunkter, beror det givetvis på att kommunen ansett sig ha 

väl så goda skäl för sin lösning. Det ankommer nu på länsstyrelsen att 

under utställningen ännu en gång väga kommunens skäl mot de intressen 

som styrelsen skall företräda. Länsstyrelsen bör då efter samrådet ha 

fördjupat sin analys av de nationella intressenas tyngd och avgränsning så 

att styrelsen har bästa möjliga underlag för sin slutgranskning. 

En viktig uppgift för länsstyrelsen blir också att under utställningen göra 

en sista avvägning mellan motstridiga statliga intressen. Visserligen kan en 

central myndighet framföra sina invändningar direkt vid utställningen. Av 

.5 * 3 följer emellertid att det ankommer på länsstyrelsen att lämna ett 

samlat statligt besked till kommunen. Därför bör fackmyndigheterna helst 

framföra sina synpunkter genom länsstyrelsen. 

I första stycket föreskrivs länsstyrelsens skyldighet att framföra sina 

synpunkter i ett särskilt granskningsyttrande. Yttrandet skall avges även i 

de fall när länsstyrelsen godtar planförslaget. Detta är nödvändigt dels för 

att kommunen skall få en reaktion på de ändringar som gjorts av förslaget 

med anledning av samrådet. dels på grund av den nyss nämnda hestämmel

sen i 2 ~andra stycket att yttrandet skall fogas till planen. 

Av yttrandet eller en karthilaga till detta skall enligt bestämmelsen 

18 Riksdai;en /985i36. I sam/. Nr I 

./kap. 9 § 
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tydligt framgå i vilka avseenden eller beträffande vilka områden som 

länsstyrelsen har en annan uppfattning iin kommunen, så att alla intresse

rade snabht får klart för sig var meningsmotsättningar råder. Länsstyrelsen 

avgör på detta sätt själv vilka anmärkningar som enligt 2 ~ tredje stycket 

skall göras i planen. 

En fördel med det nu föreslagna systemet är att kommunen redan innan 

man skall fatta beslut om antagande har fullt klart för sig länsstyrelsens 

inställning i frågan. Kommunfullmäktige får därmed ett fullständigt he

slutsunderlag. I detta ligger naturligtvis att jag också förutsätter att full

mäktige tar all den hiinsyn som är möjlig till de statliga synpunkterna. Att 

länsstyrelsens granskningsyttrnnde enligt 2 * andra stycket skall fogas till 

planen garanterar att fullmäktige får del av synpunkterna i deras helhet. 

Enligt min uppfattning är det naturligt om granskningsyttrandet. om det 

innebär att planförslaget inte kan godtas i något väsentligt avseende, 

beslutas av länsstyrelsens styrelse. En sådan ordning behöver givetvis inte 

tillämpas om yttrandet återger ståndpunkter som styrelsen har intagit till 

frågan i annat sammanhang och om det inte finns skäl att anta att några nya 

förutsättningar har tillkommit. 

Om kommunen antar planen mot länsstyrelsens invändningar, ankom

mer det på länsstyrelsen att överväga om översiktsplanen kan anses utgöra 

ett sådant hot mot områden av riksintresse eller mot regionala intressen att 

styrelsen hör förordna om stai:lig prövning av lov inom området ( 12 kap. 

H J eller. i sista hand. göra framställning om planföreläggande (12 kap. t1 ~ ). 

Det senare torde siillan bli aktuellt bl. a. därför att kommunens avsikter att 

fullfölja översiktsplanen vad avser bebyggelse oftast kommer att innebära 
beslut att anta detaljplan eller omrädesbestämmelser. Länsstyrelsen har då 

möjlighet att pröva lämpligheten av dessa planbeslut enligt 12 kap. I§. 

Om kommunen antar övep;iktsplanen och är osäker på vad statens 

invändningar senare kan komma att innehära, kan kommunen alltså fä sin 

uppfattning prövad genom att anta områdesbestiimmelser eller detaljplan 

för det omtvistade området. Det ligger i sakens natur att sådana åtgärder 

bör vidtas endast om det är viktigt för kommunen att för det aktuella 

området få ett definitivt ställningstagande till markanvändningen eller be

byggelseutvecklingen. 

JO § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtan
de som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen. skall ny utställning 
ske. 

Paragrafen motsvarar 17 * 5 mom. och 18 ~ byggnadsstadgan samt 7 kap. 

11 § i u1redningsförslaget. Meö vissa jämkningar som har tillkommit på 

förslag av lagrådet motsvarar paragrafen 4 kap. 11 § i det remitterade 

lagförslaget. 

4 kar>. 9-10 .~ 
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Paragrafen överensstämmer med motsvarande förfarande för detaljplan. .:/kap. /0-12 lili 
Jag hänvisar därför till specialmoti".'eringen till 5 kap. 27 ~. 

Jag vill beträffande översiktsplanen tillägga att som väsentlig ändring 

skall räknas inte bara sådant som iir av vikt för medborgarinflytandet utan 

också sådana ändringar som berör områden av riksintresse och mellan

kommunala samordningsfrågor. 

I I § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäk
tige. 

Paragrafen motsvarar närmast 10 § byggnadslagen. 7 kap. 5 § i utred

ningsförslaget och 4 kap. 2 § i det remitterade lagförslaget. Flyttningen har 

föreslagits av lagrädet (yttrandet s. 44). Även jag har den uppfattningen att 

paragrafen har sin rätta plats närmast efter de bestämmelser som handlar 

om förfarandet vid tillkomsten av en översiktsplan eller vid ändring av 

planen. 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 7.3) föreskrivs i paragrafen att beslut om översiktsplanen 

skall fattas av kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. 

Med den inriktning översiktsplanen avses få är det naturligt om kommun

styrelsen vanligen får ansvaret för planarbetet. Detta utesluter givetvis inte 

att byggnadsnämnden ges i uppdrag att svara för det tekniska planarbetet. 

Någon lagreglering i PBL av den interna arbetsfördelningen inom kom

munen anser jag inte behövs. Här räcker det med kommunallagens all

männa bestämmelser. Som framgår av specialmotiveringen till 11 kap. 1 § 

har byggnadsnämnden vissa uppgifter vid planläggning. Nämnden skall 

också ha hand om den prövning av lov. för vilken översiktsplanen avses 

vara ett underlag. Detta medför att byggnadsnämnden bör ges möjlighet att 

på lämpligt sätt delta i beredningen av översiktsplanen. 

12 § Beslut att anta eller ändra översiktsplanen gäller först sedan beslu
tet vunnit laga kraft. 

I det remitterade lagförslaget har 2 §andra stycket följande lydelse: 

"Planen gäller till dess att den ändras genom ett beslut som vinner laga 

kraft.·· Bakom denna formulering ligger tanken att översiktsplanen blir 

gällande i och med att fullmäktiges beslut att anta den vinner laga kraft. 

Om detta har lar:rådet anfört följande (yttrandets. 441): 

Enligt kommunallagen är kommunfullmäktiges beslut omedelbart verk
ställbart och gäller sålunda utan hinder av förd talan. Det ankommer 
emellertid på kommunstyrelsen eller på annan kommunal nämnd att verk
ställa fullmäktiges beslut. I detta åliggande ligger att ta ställning bl. a. till 
frågan huruvida klagan över beslutet skall medföra uppskov med verkstäl
ligheten. Vidare kan kammarrätt och regeringsrätten i samband med be
svär förordna att det överklagade beslutet tills vidare icke skall gälla. I 
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4 kap. 17 § och 5 kap. 27 * finns bestämmelser om verkställighet av beslut 4 kap. 12-13 ** 
att anta områdesbestämmelser och detaljplan. vilkas innebörd anges skola 
vara densamma som den i förevarande paragraf. I lagrådsremissen har inte 
angetts något skäl varför verkställighet av planbeslut skall följa andra 
regler än kommunallagens. Med hänsyn till den betydelse planerna har för 
rätt att bygga m. m. kan det finnas skäl för den föreslagna avvikelsen. En 
bestiimmelse med den i andra meningen avsedda innebörden bör dock ges 
en annan utformning, förslagsvis sfi att "beslut att anta eller iindra över-
siktsplan gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft". 

Enligt min uppfattning bör den principen gälla att inga planer blir gällan

de förrän beslutet har vunnit laga kraft. Motsatsen skulle skapa stor 

förvirring i tillämpningen, i all •ynnerhet som planerna - och inte minst 

översiktsplaner - skall utgöra beslutsunderlag för en rad olika myndighe

ter. Verkställigheten är alltså inte en sak för enbart kommunerna. Redan i 

dag är det för övrigt så att en plan inte är verkställbar förrän den vunnit 

laga kraft. 

På grund härav anser jag det motiverat att införa en reglering. som 

avviker från kommunallagens. Lagtexten har utformats enligt vad lagrådet 

har föreslagit. 

l3 § När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har 
vunnit laga kraft. skall planen. planbeskrivningen. samrådsredogörelsen. 
granskningsyttrandct, utlåtandet enligt 10 § och ett protokollsutdrag med 
beslutet utan dröjsmål sändas till statens planverk. länsstyrelsen. region
planeorgan och kommuner som berörs. 

Paragrafen. som motsvarar 19 § I mom. byggnadsstadgan, 7 kap. 12 § i 

utrednings förslaget och 4 kap. 12 § i det remitterade lagförslaget. har 

samma innebörd i sak som gällande bestämmelser med de justeringar som 

föranleds av att kommunens be~lut inte ~kall fastställas av länsstyrelsen. 

I det remitterade lagförslaget finns i första stycket en erinran om skyl

digheten att kungöra kommunfullmäktiges beslut om antagande eller änd

ring av översiktsplanen pf1 samma sätt som andra fullmäktigebeslut enligt 

bestämmelserna i 2 kap. 25 § tredje stycket kommunallagen ( 1977: 179). 

Lai.:räde1 (yttrandet s. 48) anser denna erinran obehövlig. Jag har ingen 

erinran mot detta men vill framhålla att bestämmelserna i kommunallagen 

anger en lägsta ambitionsnivå. För att beslutet skall nå ut till allmänheten 

och bekräfta slutet på planproceduren kan det vara lämpligt att beslutet 

kungörs i ortstidning på samma sätt som enligt 7 ~ första stycket. Andra 

lämpliga metoder att sprida kännedom om beslutet är att ta initiativ 1ill 

artiklar i llrtspressen eller till inslag i lokalradion eller genom informations

möten. Kommunen bestämmer själv hur denna information skall ske. 

I paragrafen anges de expeditioner som skall ske, sedan planen har 

vunnit laga kraft. Länsstyrelsen bör ansvara för att fastighetshildnings

myndigheten m.11. myndigheter informeras om kommunens beslut. Det 

bör ankomma på regeringen att meddela bestämmelser om detta. 
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I och för sig är det givetvis från formell synpunkt tänkbart att - som 4 kap. 13 * 
laRrådet (yttrandets. 48) har påpekat - även kommunens expeditionsskyl-

dighet regleras i en förordning. Som jag tidigare har framhållit anser jag det 

dock lämpligt att samla bestämmelserna om förfarandet inom kommunen i 

en författning. Därför har jag här inte följt lagrådets förslag. Däremot har 

några preciseringar och redaktionella ändringar av lagtexten gjorts i över

ensstämmelse med lagrådl'ts förslag. 

Kravet att planhandlingar skall sändas till rcgionplaneorgan och kom

muner som berörs innebär att dessa får besked om översiktsplanen. De får 

sedan överväga om förhållandena föranleder några åtgärder. 

I förhållande till lagrådsremissen har jag även gjort det tillägget all ett 

exemplar av den antagna översiktsplanen skall tillställas statens planverk. 

Verket har att enligt I kap. 8 *utöva den allmänna uppsikten över planvä

sendet och bör därvid även medverka genom att sprida kunskaper och 

erfarenheter avseende utvecklingen av det nya institutet översiktsplan. En 

förutsättning för att kunna följa utvecklingen är därvid en fortlöpande 

aktuell kunskap om översiktsplaneringens utveckling. Ett annat motiv som 

också kan framhållas är att det redan i samband med kommunöversikterna 

visat sig värdefullt i många sammanhang att på ett ställe i landet ha tillgång 

till alla aktuella översiktsplaner. 
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5 kap. Detaljplan och område·sbestämmelser 

Kapitlet motsvarar 5 kap. (detaljplan) och 4 kap. 13-18 §§ (områdesbe· 

stämmclser) i det remitterade lagförslaget. Att reglerna om områdesbe

stämmelser har flyttats till 5 kap. har sin grund i följande uttalande av 

/agrddct I yttrandet s. 49): 

Från rent redaktionella synpunkter är det en fördel om 13-18 ~§flyttas 
till 5 kap. och där placeras i anslutning till motsvarande paragrafer om 
detaljplan. Dubblyrer kan då undvikas och likaså de olägenheter som 
hänvisningar till efterföljande paragrafer innebär. Det avgörande skälet för 
en flyttning är emellertid att områdesbestämmclserna sakligt har mera 
gemensamt med detaljplanen än med översiktsplanen. Områdesbestäm
melserna erbjuder i vissa avseenden samma regleringsmöjligheter som 
detaljplanen och PBL bygger på att det skall finnas en valfrihet mellan 
dessa planinstitut. Områdesbest:lmmelserna kan på sätt och vis ses som en 
planeringsmöjlighet för fall då er.. detaljplan med dess mera omfattande och 
detaljerade reglering inte behöver tillgripas t. ex. när det inte föreligger 
något behov av att ge byggrätt eller få rätt att lösa mark. Områdcsbestäm
melscrnas placering i det kapitel som handlar om översiktsplanen är ägnad 
att undanskymma planinstitutens olika sakliga innebörd. För att det skall 
tydligare framgå hur PBL: s förfskrifter om planinstituten förhåller sig till 
varandra är det angeläget att 13-18 §§ bryts ut ur 4 kap. och placeras i 5 
kap. 

Det huvudsakliga skälet till atr. regleringen av områdesbestämmelserna i 

det remitterade lagförslaget togs in i 4 kap. var att dessa utgör en medel att 

säkerställa översiktsplanens riktlinjer. Att ta in bestämmelserna om över
siktsplanen och områdesbestämmelserna i samma kapitel faller sig därför 

ganska naturligt. Mot en placering av bestämmelserna i kapitlet om detalj

plan talar främst den omständigheten att områdesbestämmelserna till skill

nad mot detaljplanen inte utgör en plan i egentlig mening. En samlad 

bedömning av dessa skäl och de argument som lawådet har anfört talar 

dock enligt min mening för att den av lagrådet förordade lösningen bör 

väljas. 
Kapitlet har mot denna bakgrund och med ledning av lagrådets förslag i 

övrigt disponerats så att det inleds med ett avsnitt om dctaijplan ( 1-15 §~ ). 

varefter följer reglerna om områdesbestämmelser ( 16-17 *§)och slutligen 

gemensamma bestämmelser om förfarandet m. m. ( 18-36 **)· 

Detaljplan 

I § Prövning av markens lämplighet för hebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för 

I. ny samlad bebyggelse. 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan 

5 kap. I ~ 
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rrövas i samband med rrövning av ansi'lkan om bygglov eller förhands-
besked. .,,, 

3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras. om regleringen behöver 
ske i ett sammanhang. 

Första stycket skall tilWmpas ockst1 i fr[iga om andra anläggningar iin 
byggnader. om anliiggningarna kräver bygglov enligt X kar. 2 *· 

Detaljrlan bt:höver inte urpriittas i den mån tillräcklig reglering har skett 
genom områdesbestiimmelser. 

Paragrafen. som - frånsett punkt 2 - har utformats redaktionellt i enlig

het med lagrådet.i· förslag. anger i vilka situationer kommunen är skyldig 

all anta detaljplan. Den ersiitler 24 * och IOH första stycket byggnadsla

gcn och motsvarar 9 kap. I * i utredningens förslag. 

I den allmiinna motiveringen (avsnitten 8.2.2 och 8.2.3) har jag redovisat 

min principiella syn på detaljplanckravet. I förhållande till dagens ordning 

innebär paragrafen ett mildare och mer nyanserat dctaljplanekrav som 

dock blir tillämpligt även på andra ätgärder i miljön än bebyggelse. Kravets 

lindring beror huvudsakligen på att riktlinjer för bebyggelseutvccklingen 

skall ges i översiktsplanen och därmed att ett mer allsidigt planmässigt 

hedömningsunderlag finns for prövningen av lov. Detaljplanckravet päver

kas också av de regkringsmöjlighcter som erbjuds genom områdesbestäm

melser. Ibland föreligger således en möjlighet att välja mellan olika besluts

former. Däremot har detaljplanekravet vidgats något när det gäller regle

ring av befintlig bebyggelse till följd bl. a. av att ombyggnadsstamlarden 

enligt 3 kap. 10 * kan varieras endast gemim planbeslut samt att skyddsbe

stitmmelser kan meddelas för sådan bebyggelse med särskilt bevarande

värde som avses i 3 kap. I 2 §. Detaljplanckravet kan också sägas gälla i fler 

situationer än f. n. genom att markens liimplighet för vissa typer av idrotts

och fritidsanliiggningar i större utsträckning förutsätts bli prö\'ad genom 

detaljplan. 

Fiirsta stycket 

första stycket anger kravet på kommunen att anta detaljplan för bebyg

gebcmiljöer och avser såväl markens lämplighet för ändamålet som mil

jöns utformning. Regleringen av utformningen tas upp i specialmotivering

en till 7 §. Med bebyggelse avses i första stycket byggnader och därmed 

sammanhängande anordningar. Avgränsningen är alltså densamma som 

jag redovisade i specialmotiveringen till I kap. 6~. 

I det remitterade lagförslaget angavs i fyra punkter de fall där en detalj

plan är den mest liimpadc beslutsformcn för att garantera en god miljö. 

Som lagrådet (yttrandet s. 51) har påpekat täcks emellertid vad som före

skrevs i punkt 4 - att genomförandet ställer särskilda krav på kommunens 

medverkan - av de i övriga punkter angivna fallen. Punkt 4 har därför 

utgått som en självständig grund för detaljplaneläggning. 

5 kap. I ~ 
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Punkt I 

I punkt I ställs krav pi't att detaljplan upprättas för att pröva lämpligheten 

01.:h reglera miljön vid tillkomsten av ny samlad bebyggelse. I sädana fall 

torde behovet av detaljplan vanligt vis vara förutsett i översiktsplanen. 

Omrilden för mer intensiv bebyggelseutveckling hör regelmässigt träffas av 

bestämmelsen. Det gäller t. ex. bostad~försörjningsprogrammets exploa

teringsområden m:h kommunem. aktiva planläggning för industriomräden. 

service och teknisk försörjning. 

Uttrycket nv samlad hehn~gelse i paragrafen avses ha den innebörd som 

det har i vanligt spräkbruk. Föreskriften gäller behyggelse som avses 

komma till stånd. Omfattningen och arten av de åtgärder som avses bli 

genomförda bör bli avgörande för hur man skall bedöma behovet av 

detaljplan, liksom åtgärdernas •Jmgivningspåverkan och behovet av att 

samordna fysiska förhållanden. Den avsedda förändringen skall alltså ha 

en viss volym och effekt för omgivningen. Kravet bör emellertid inte 

knytas till att ett visst hestämt antal byggnader skall komma till stånd. 

Om det står fullt klart att en samlad bebyggelse skall tillkomma inom 

nära förestående tid. bör detaljplan kräva~ även för en begränsad första 

etapp i denna exploatering. Speciellt för bebyggelse inom en zon närmast 

utanför en större tätort. s. k. randbebyggelse, måste tidsperspektivet emel

lertid kunna utsträckas längre. Härmed avser jag i likhet med utredningen 

den tid för vilken översiktsplanens strategiska studier gjorts, dvs. upp 

emot 20 år. Självfallet måste kravet hävdas med urskillning så att det inte 

hindrar sådana åtgärder för vilka själva planläggningen är ovidkommande. 

Jag skall snart i några exempel redovisa min syn på tillämpningen av 

dctaljplanekravet. 

Punkt 2 

I punkten föreskrivs krav på detaljplan för att pröva lämpligheten av en 

nv enstaka byggnad. Vanligtvis bör lämpligheten i sådana fall kunna hedö

mas i samband med prövningen av hygglov eller förhandsbesked. Det finn~ 

emellertid situationer då även en enstaka byggnads lämplighet måste prö

vas genom detaljplan, nämligen dels om byggnadens användning får bety

dande inverkan på omgivningen, dels när den skall förläggas inom ett 

område med stor efterfrågan på mark för bebyggelse och därmed samman

hängande anordningar. I dessa fall stadgas genom punkt 2 ett krav på 

detaljplan. 

Enligt lagrådsremissen gäller ett ovillkorligt detaljplanekrav. om de nyss 

angivna förhållandena föreligger. Nägra möjligheter till undantag Mm detta 

krav medges således inte i lagrådsremissen. Jag har dock vid närmare 

övervägande av frågan - som har föranletts av den försöksvcrksamhet 

som har pågått - funnit plankravet vara alltför rigoröst utformat i denna 

del. Det kan nämligen vara öm;kvärt för kommunerna att kunna tillåta 

vissa enstaka nya byggnader men ändå viigra tillkomsten av de allra flesta. 

5 kap. I ~ 
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Del kan gälla t. ex. komplettering med hyggnader pil obebyggda s. k. 

lucktomter eller nya hostäder i samband med generationsskifte i ett jord

hruksföretag. Om bedömningen av byggnadens lokalisering med hänsyn 

till 2 kap. liksom de grannelagsrättsliga fnigorna kan klaras direkt vid 

tillståndsprövningen. bör enligt min mening detaljplanekravet inte göras 

gällande. Mot hakgrund härav har ett tillägg gjorts i lagtexten under 

punkt 2. 

En enstaka större byggnad för t. ex. handel. industri eller service har 

som regel en betydande inverkan för omgivningen. Det kan gälla störning

ar av olika slag från verksamheten som sådan eller sekundära effekter i 

form av trafikalstring eller säkerhetsrisker. I dessa l)Ch liknande fall kan 

det vara av stort intresse för sakägarna och de boende i grannskapet att 

genom planreglering också få klarhet i de framtida möjligheterna till ut

veckling av verksamheten på platsen. 

Liksom det nuvarande tät bebyggelsebegreppet måste hedömningcn ock

sil innefatta en framtidsaspekt. Detta kommer i dag till uttryck i 6 § bygg

nadslagen genom kravet att vid prövning om tätbebyggelse föreligger, 

hänsyn skall tas även till bebyggelse som kan väntas uppkomma. Fram

tidsaspekten innefattar både det fallet att uppkomsten av bebyggelse pla

neras och således avses komma till stånd genom en aktiv kommunal vilje

inriktning och att det råder ett mera spontant uppkommet bebyggelse

tryck. Med punkt 2 avses ingen ändring av praxis härvidlag. Kommunens 

avsikt att hävda krav på detaljplan inom områden med bebyggelsetryck 

bör normalt framgå av översiktsplanen. 

Punkt 3 

I punkt 3 föreskrivs ett krav på detaljplan för att reglera förändringar 

eller bevarande av bi:fintlig hehygge/se när regleringen måste ske i ett 

sammanhang. Även punkt 3 tar i första hand sikte pii kommunens aktiva 

avsikter. bl. a. när det gäller stad.1:fårnyelse och upprustning av bebyggel

sen. Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet bör till en del ge 

besked om var planläggning i dessa syften avses komma till stånd. Det kan 

emellertid vara svårt att på förhand avgöra vilka typer av förändringar som 

blir aktuella och om detaljplan därför förutsätts. Föriindringarna kan bl. a. 

inrymma förtätning av bebyggelsen i form av större tillbyggnader och 

insprängning av nya byggnader. Det kan också vara aktuellt med utvidg

ning av befintliga bebyggelseområden till att omfatta tidigare obebyggd 

mark. I båda dessa fall hör regelmässigt detaljplan användas. I de flesta fall 

måste äldre planer ändras för att möjliggöra förnyelsen. Den bebyggelse 

som skall regleras i ett sammanhang behöver inte utgöras endast av den 

nya hebyggelse som kanske initierar planläggningen utan innefattar också 

den reglering som behövs för en lämplig anknytning till bebyggelsen i 

grannskapet. En bedömning av när detaljplan krävs kan alltså inte enbart 

utgå från omfattningen av den avsedda åtgärden utan måste också beakta i 

vilken fysisk miljö åtgärden avses bli genomförd. 

5 kap. I ~ 
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För Ji"ircligh\'ggda områden innehär PBL:s ikraftträdande - som jag 5 kap. I ~ 

tidigare har nämnt - att de nuvarande byggnadsforhuden försvinner och 

att mänga äldre plan..:r inte får n~gon genomförandetid. Det är df1 <mgeläget 

att ddaljplanen i s[idana omraden är l~tmpligt utformad. om kommunen på 

ett speciellt sätt vill trygga den befintliga bebyggelsens forthestilml nch 

underhi\ll. Vid ombyggnader m. m. aktualiseras kraven i 3 kap. lO* som 

hl. a. förutsätter en nyansering utifr{m en helhetssyn på omriidct. Nyanse-

ringen förutsiHter planbeslut. vilket täcks in genom detaljplanekravet en-

ligt punkt 3. 

I klarhetens intresse vill jag peka pii att förekomsten av befintlig hebyg

gelse i sig inte aktualiserar dctaljplanekravet. På den här punkten skiljer sig 

mitt förslag från dagens ordning som ju kräver alt \äthcbyggelse skall 

regleras genom stads- eller byggnadsplan. A vgörandc för friigan om detalj

planckravet bör utlösas eller inte är enligt PBL vilket inOytande samhället 

behöver över bebyggelsen och dös förändringar. 

De befintliga bebyggelsemiljöerna är en viktig del av vårt kulturnrv. 

Bebyggelsen har i varierande grad estetiska och arkitektoniska värden. 

Den ger en social kontinuitet och förankring i ett kulturhistoriskt samman

hang. Förvaltningen av den befintliga bebyggelsen har i hög grad blivit en 

gemensam angelägenhet som berör många fler iin fastighetsägarna. Be

stämmelserna i 3 kap. l och I H~i stälkr vissa krav på byggnadernas yttre 

form och färg och innehiir att bebyggelseområden med särskilt bevarande

värde inte får förvanskas. Behövs det bestämmelser för att i ett samman

hang trygga v:isentliga drag i den yttre miljön eller ett bevarande. bör enligt 

punkt 3 detaljplan krävas. Ett sådant krav kan ibland komma att riktas mot 

ett mycket begränsat område. kanske t. o. m. bar<1 för att skydda en enda 

byggnad. Det ligger också i saker,s natur att planbestämmelser i sådana fall 

kan bli ganska detaljerade. 

Med uttrycket bebyggelse i punkt 3 avses också med bebyggelsen sam

manhiingande anordningar. Det innebär att förändringar eller bevarande 

som rör gator eller andra allmänna platser också innefattas i detaljplane

kravet. 

Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 6.2.2) föreslagit all kommu

nerna bl. a. skall i sin verksamhet se till att områden av riksintresse får en 

lämplig användning. I en hel del fall medför detta ett behov av begräns

ningar eller särskilda riktlinjer för bebyggelseutvccklingen. Nar det gäller 

skyddsvärda bebyggelseområden av riksintresse. kan - i enlighet med 

punkt 3 - reglering genom detaljplan vara nödvändig. 

Andra stycket 

Paragrafens andra stycke föreskriver att de bedömningsgrunder som 

enligt första stycket skall gälla i fråga om detaljplan för bebyggelse skall 

tillämpas ocksii på andra anläggningar som kräver lov enligt 8 kap. 2 ~

Andra stycket är en naturlig följd av dels kravet i I kap. 6 *på lämplighets-
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prövning av markens anv;indning. dels bestämmelsen i 3 kap. 14 *· enligt 5 kap. I ~ 

vilken de krav som föreslås gälla byggnader i 3 kap. 1-13 ** också skall 

gälla anläggningar och. anordningar som kräver lov. Tillämpningen av 

dessa krav måste därför kunna komma till uttryck i en detaljplan. 

I andra stycket föreskrivs att detaljplan skall antas för områden med 

anliiggningar i motsvarande situationer som anges i första stycket. Det 

innebär t. ex. att detaljplanckravet gäller om nera idrotts- och fritidsan

läggningar samlokaliseras. Likasä krävs detaljplan för enstaka anläggning 

med betydande omgivnings påverkan eller som skall förläggas där det råder 

konkurrens om marken från bebyggelse m. m. Detaljplan skall också upp

rättas om en befintlig anläggning t. ex. behöver kompletteras med skydds

områden, skyddsanordningar, parkering eller en lämplig tillfart. Sådana 

frågor har väsentlig betydelse för sakägarna och de boende i grannskapet 

och bör diirför bestämmas genom detaljplan. 

Tredje stycket 

I paragrafens tredje stycke finns intagen en viktig reservation. I special

motiveringen till 5 kap. 16 ~ tar jag upp de regleringsmöjligheter som PBL 

erhjuder genom områdcsbestämmclser. I vissa avseenden är dessa likvär

diga med de som erbjuds genom detaljplan. t. ex. när det gäller skyddsbe

stämmelser för bebyggelse med särskilt bevarandevärde (3 kap. 12 §).De

taljplanen är emellertid en mycket mer fullständig regleringsform med ett 

obligatoriskt minsta innehåll och generellt sett krav på större precision. 

Om de förhållanden som enligt första eller andra stycket utlöser kravet 

på detaljplan redan på ett tillräckligt sätt är reglerade genom områdcsbe

stämmelser, gäller inte detaljplanekravet. Förekomsten av områdesbe

stämmelser släc:ker således generellt inte ut detaljplanekravet. Omrädesbe
stämmelserna måste givetvis ha ett tillräckligt omfattande och preciserat 

innehåll för att kravet på detaljplan skall kunna efterges. 

Nilgra exempl'I på deta/jp/anckravets tillämpning 

För att ytterligare belysa tillämpningen av den nu föreslagna I ~ skall jag 

ange några fall. där detaljplanen är lämplig och nödvändig som reglerings

instrument. Med dessa fall avser jag att närmast belysa hur jag ser på den 

nedre gränsen för detaljplanekravet. dvs. där det kan råda tvekan i frågan 

om detaljplan behövs eller inte. 

Större tätorters närområden. de s. k. randwnerna. är ett exempel där 

behov av detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. oavsett hygg

nadsföretagets omfattning. Behovet att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändnings

intressen ställer krav på en sammanvägning som lämpligast sker genom 

detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda former ger en garanti 

för att alla intressenter kommer till tals. 

Med begreppet större tätorter menar jag orter av en sådan storlek att det 
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i allmänhet finns en uttalad förv.äntan på förändringar och efterfrågan på 5 kap. / § 

den ohebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta. Även 

inom vissa delar av mindre tätorters närområden kan jämförbara omstän-

digheter föreligga och därmed också ett behov av planläggning. Som exem-

pel kan nämnas det område lär,g~; en tillfartsväg som ligger i tätortens 

naturliga tillväxtriktning. 

Markens avsedda användning kan i dessa fall ha ett stort intresse både 

för en bredare allmänhet och för sakägarna och de boende. Mycket talar 

för att ny hehyggclse framdeles huvudsakligen kommer att förläggas som 

komplettering i omedelbar anslutning till den äldre bebyggelsen. Därmed 

kommer mark som tidigare använts för jord- och skogsbruk. daglig rekrea

tion c. d. att tas i anspråk för nya ändamål. Konflikter om markens använd

ning bör man enligt min mening så långt som möjligt försöka klara upp i 

god tid innan den nya användningen skall förverkligas. Därför anger jag i 

specialmotiveringen till 5 kap. 16* områdesbestämmclser som ett möjligt 

sätt att i god tid pröva frågan om markens lämpliga användning. I många 

fall kommer det emellertid inte att finnas laglig grund att meddela områdes

bcstämmelser. Sådana markkonflikter bör då enligt min mening lösas 

genom att en detaljplan antas. 

Inom områden med ett existerande eller förväntat bebyg1:elsetryck anser 

jag att kravet på detaljplan blir b1!roende av vilka förhållanden som råder 

på platsen. Ofta torde dessa områden vara desamma som de nyss nämnda 

randzonerna. De bör då också behandlas på motsvarande sätt. Bebyggel

setrycket bör i annat fall vara dokumenterat och ha aktualitet för att 

detaljplanckravet skall gälla, Med detta menar jag att det under senare år 

skall ha förekommit ett påvisbart rntresse att få bygga i området. vilket kan 

ha tagit sig uttryck i förfrågninga:; hos byggnadsnämnden. lämnade bygg

lov eller avslagna ansökningar. Skälet till att jag anser att detaljplanekravet 

hör hävdas i dessa situationer är att marken bör utnyttjas på ett rationellt 

och ändamålsenligt sätt. att den samlade bebyggelsens lämplighet och 

utformning därför kan behöva bedömas i ett sammanhang samt att sak

ägarnas och övriga intressenters intresse av tidig information och medver

kan måste tillgodoses. Man bör med andra ord inte genom att ta ställning i 

det ena ärendet efter det andra föregripa den samlade bedömning som 

måste ske i form av detaljplan. 

Omräden med bebyggclsetryd; kan naturligtvis också ligga långt från 

tätorterna. Som ett exempel kan nämnas områden där efterfrågan på mark 

for fritidsbebyggelse är mycket stark. Ett annat exempel är storstadsregi

onerna. Behyggelsetrycket gör sii;; här gällande på betydande avstånd från 

de centrala ddarna. Möjligheterna till pendling och de starka motstående 

markanviindningsintressen som orta finns innebär att flera kommuner kan 

utgöra ett sammanhängande område med bebyggelsetryck. Endast om 

förhållandena är okomplicerade. kan detaljplaneläggning här undvaras vid 

lämplighetsbedömningen. I sådana fall kan ett ställningstagande i ett bygg-
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lovsärende grundas pä exempelv_is en mer preciserad översiktsplan clkr en 5 f.:.ap. / ~ 

enklare planutredning som klarlägger förutsättningar och restriktioner i 

grannskapet till den plats där en hyggnadsåtgiird aktualiseras. 

Närheten till ett område som redan har en samlad hl'hyggclse av viss 

omfattning. t. ex. en bybildning eller en grupp med fritidshus. bör också 

kunna utlösa dctaljplanekravet. Här går det emellertid inte att säga något 

allmiingiltigt. Omfattningen av den aktuella åtgärden och behovet av sam

ordning med befintlig bebyggelse och befintliga anläggningar måste vara 

avgörande. Även den rådande plansituationen. dvs. vilket planmaterial 

som finns. har betydelse. Rör det sig om några enstaka byggnader vilkas 

lämplighet i stort kan bedömas på grundval av översiktsplanen kan i vissa 

fall en enkel planutredning utgöra tillräckligt underlag för den slutliga 

lämplighetsprövningen av ett bygglovsärende. 

Jag vill belysa två olika typfall när det är fråga om utvidgning av en 

befintlig bebyggelsegrupp. Det ena gäller utvidgning av bebyggelseområ

den som har detaljplan och det andra utvidgning av bebyggda områden där 

någon detaljplan inte gäller. 

När detaljplan finns för ett område och de tillkommande åtgärderna 

utanför denna plan inte väntas ge någon större återverkan på den befintliga 

bebyggelsemiljön, kan detaljplan for de tillkommande åtgärderna miinga 

gånger undvaras. En förutsättning är att de behov som den nya bebyggel

sen tillsammans med den befintliga ger upphov till ändå går att tillgodose. 

En annan förutsättning är att grannarnas intressen kan beaktas i samband 

med prövningen av lov. Om en detaljplan finns för den befintliga bebyggel

sen, kan detta i vissa fall även underlätta lämplighetsprövningen av till

kommande bebyggelse i anslutning till planområdet. Om grundkarta finns 

och tiden medger det, anser jag dock att den mest ändamälsenliga formen 

för att pröva lämpligheten av den tillkommande bebyggelsen och dess 

samverkan med den befintliga är att utvidga den befintliga detaljplanen till 

att omfatta hela bebyggelsen. 

Om hela bebyggelsen däremot har växt fram utan detaljplan och situa

tionen så småningom ter sig oordnad. kan det finnas skäl att även vid en 

mer begränsad utvidgning överviiga, om det behövs plan för hela eller en 

viss del av området. Sådana skäl kan t. ex. vara behovet av att ordna upp 

miljön som helhet. att gemensamma eller allmänna anläggningar behövs. 

att bebyggelsetrycket är stort. att förnyelse av bebyggelsen är nära förestå

ende eller att omfattande omvandling av användningssättct från t. ex. 

fritids- till permanentboende pågår. Bestämmelser för reglering av sådana 

förhållanden bör meddelas i detaljplan. Dctaljplanekravets tillämpning bör 

alltså vara beroende av samhällets och de enskilda intressenternas behov 

av bestämmelser med s~ldana verkningar som tryggar en ändamålsenlig 

markanvändning och en god miljö i området. 

Behov av detaljplan kan också aktualiseras när bostadshus skall upp

föras i närheten av en stiirande 1•crksamhe1 eller omvänt. I sådana fall kan 
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detaljplanen tjäna syftet att i fö1·väg hestämma griinserna för hur långt de 

olika verksamheterna skall fä breda ut sig i förhållande till varandra och 

vilka andra bestämmelser som skall gälla för bebyggelsen och dess omgiv

ning. Behovet av planläggning kan uppstå t. ex. för att skydda landsbyg

dens näringsliv eller viktiga trafikanläggningar. Översiktsplanen eller enk

lare planutredningar kan ibland I illgodose detta behov. Ett varaktigt säker

ställande av skyddsområde för en viss verksamhet torde dock normalt 

kräva områdesbestämmelser eller detaljplan. Lokaliseringen av svinfa

briker och liknande större lantbruksbyggnader med påtagliga miljöeffekter 

för befintlig bebyggelse kan också behöva den prövning av tillåtlighet och 

placering som en detaljplan medför. 

Inom områden som är värdefulla från miljömässig eller kulturhistorisk 

synpunkt, där bcl'l1randel'iirdet ändå är starkt och finns dokumenterat i 
översiktsplanen eller ett politi~.kt förankrat s. k. kulturminnesvärdspro

gram, bör detaljplanekravet nor.:nalt hävdas. Detta har jag nyss berört vid 

motiveringen av bestämmelsen i punkt 3. 

Slutligen vill jag som exempel ta e11 a11/iiggni11g som kan behöva detalj

regleras när det gäller såväl placering som utformning och tekniskt utföran

de. Det kan gälla en småbåtshamn med anläggningar i vattnet och byggna

der. upplag m. m. på land. Lokaliseringen i stort bör vara redovisad i 

översiktplanen. Inplaceringen i ett kanske känsligt strandlandskap med 

många intressenter motiverar enligt min mening att detaljplan upprättas. l 

vattenområdet blir det aktuellt med flytande och kanske fasta bryggor, 

pirar som kan störa vattenröreher, fiske etc. Klubbhus. servicebyggnad. 

tillfart och parkeringar skall samordnas på land. Vinteruppläggningen skall 

organiseras i kvarter med erforderliga brandgator och kanske skyddande 

planteringar. Även utformningen av en sådan anläggning bör enligt min 

mening normalt regleras i detaljplan. Det torde vara bästa sättet att tillgo

dose de planmässiga aspekterna och de berördas intressen. Samma resone

mang är tillämpligt på många anläggningar, särskilt sådana som har bety

dande inverkan på miljön i området. Om det emellertid bara gäller att 

pröva markens lämplighet och därmed anläggningens tillåtlighet samt be

hovet av eventuella skyddsbest;immelser för omgivningen, bör det räcka 

att områdesbestämmelser antas. 

2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befint
liga bebyggelse-. äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka 
på planens genomförande. 

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan 
komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 ** skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan vinnas med den överväger de olägen
heter som planen orsakar enskilda. 

F1>r.1·ta stvcket 

Första stycket motsvarar 12 * I mom. första stycket sista meningen 

5 kap./-:!~~ 
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hyggnadsstadgan och innebär ingen iindring i förhi1llande till gällande riitt. 

BtsUimmclscn skall ses som eti'. p.reciscring av hur den allmiinl h[illna 

förökriften i I kap. 4 s skall tillämpas for att tillgmk,se enskilda intressen 

vid dctaljplaneläggning. I hestämmelscn. som motsvaras av 9 kap. 3 * i 
utredningsförslaget och 5 kap. 2 *i det remitterade lagförslaget, föreskrivs 

att detaljplaner bör utformas bl. a. med hänsyn tagen till de befintliga 

bebyggelse-. äganderätts- och fastighetsförhållandcn som kan inverka på 

planens genomförande. Hänsynen skall givetvis gälla även förhållanden i 

anslutning till planområdet, vilket kan ha särskild hetydelse t. ex. vid 

för~imlring eller förnyelse av bebyggelse. 

Andra .\'fycket 

Andra stycket har lagts till på förslag av /aJ!rådet I yttrandet s. 52 f). Jag 

instiimmcr helt i de argument som lagrådet har fört fram och vill diiii"ör 

återge resonemanget i dess helhet. Lagrade! anfor: 

I paragrafen föreskrivs att detaljplanen bör utformas bl. a. med hänsyn 
tagen till de befintliga bebyggelse-. äganderätts- m:h fastighetsförhållanden 
som kan inverka på planens genomförande, Enligt specialmotiveringen 
skall bestämmelsen ses som en precisering av hur den allmänt hållna 
föreskriften i I kap. 4 ~ (I kap. 5 ~ i lagrådets förslag) skall tillämpas för att 
enskilda intressen skall tillgodoses vid detaljplancläggning. Särskilt pekar 
deparlcmentschefen på den grannlaga avvägning mellan allmiinna och 
enskilda intressen som måste göras i de avseenden en plan medför inlösen
rätt. I specialmotiveringen jämförs denna intresseavvägning med de be
dömningar som skall göras enligt 2 kap. 12 * första stycket expropriations
lagen, där det föreskrivs att tillstånd till expropriation inte skall meddelas 
om iindamiilet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller om olägenhe
terna av expropriationen från allmän eller enskild synpunkt överväger de 
fördelar som kan vinnas genom den. I 9 kap. 3 § utredningsförslage! fanns 
en bestämmelse med i huvudsak samma innebörd som avvägningsregeln i 
expropriationslagen. Den föreslagna bestämmelsen mötte emellertid kritik 
från flera remissinstanser. Den ansågs bl. a. slå vakt om enskild rätt och 
bestiiende markförhållanden på e!t sätt som kunde äventyra en ändamåls
enlig samhällsutveckling. Departementschefen pekar för sin del på att det 
kan förekomma att en fastighetsägare får avstå mark utan att han får någon 
motsvarande nytta av planen. Om i sådant fall en frivillig överenskom
melse inte kan träffas, bör enligt departementschefen i första hand efter
strävas en planutformning som medför alt minsta möjliga skada uppkom
mer för fastighetsägaren. Leder det till en från allmän synpunkt sämre 
utformning av planen bör dock. framhåller han. markägarens intresse vika. 

I det remitterade förslaget saknas en bestämmelse som ålägger kom
munen att tillse att en detaljplan i de delar den kan få expropriativa effekter 
utformas s[\ att de som nödgas avstå mark eller rättigheter inte drabbas av 
olägenheter som inte står i rimlig proportion till ny\lan av planen från 
allmän synpunkt. Departementschefens nyss återgivna uttalanden kan vis
serligen antas få viss genomslagskraft vid tillämpningen av förevarande 
paragraf. Enligt lagrådets mening är det emellertid. främst med tanke på att 
den obligatoriska fastställelseprövningen med däri ingående intresseavväg
ningar slopas, av rättssäkerhetsskäl erforderligt alt lagen innehåller en 

5 /.:.a11. 2 ~ 
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regel som sl{tr fast kommunens skyldighet i nu ifrågavarande hiinseenden. 5 kap. :!-3 ~.~ 
En sådan regel kan Hlmpligen ras in som ett andra stycke i förevarande 
paragraf. 

Det är naturligtvis angcläget all arbetet med ett planförslag n:dan pil ett 
tidigt stadium inriktas på lösningar som begränsar de olägenheter som kan 
uppkomma för enskilda intressen. För att detta önskemål skall tillgmloses 
bör regeln ange att planen i de delar den medför att mark c\lcr rättigheter 
kan komma att tas i anspråk skall "utformas" sfl att de fördelar som kan 
vinnas med den överviiger de olägenheter den åsamkar enskilda. 

Eftersom länsstyrelsen enligt det remitterade förslaget inte självmant 
kommer att pröva i vad mfan en antagen detaljplan pil ett oacceptabelt sätt 
inkräktar på enskilda intresser måste de enskilda fastighetsägarna och 
rättighetsinnehavarna sjiilva bevaka de avvägningar som kommunen beslu
tar om i planerna och vid missnöje överklaga besluten. Detta ställer krav 
på att fastighetsägarna och rättighetsinnehavarna uppmtirksammas på de 
konsekvenser i fråga om skyldighet att avstå mark och rättigheter som 
planen kan ha för dem. I PBL finns flera bestämmelser som bl. a. har till 
syfte att tillgodose detta krav. t. ex. bestämmelserna om samråd. genom
förandebeskrivning och planhandlingarnas tydlighet. Lagrådet anser emel
lertid att de besliimmelser som finns inte är tillfyllest för att tillgodost: 
rimliga krav på rättssäkerhet. Såsom närmare framgår av lagrådets yttran
de under .'i kap. 20 och 23 ** föreslår därför lagrådet dels att det i den 
kungördse som utfärdas innan ett planförslag ställs ut för granskning anges 
vilka fastigheter eller rättigheter som kan komma att tvångsvis tas i an
språk för planens genomförande. dels att ägare av fastigheter eller inneha
vare av rättigheter som nu har sagts alltid underrättas om utställandet och 
om beslut om antagande av detaljplan. Han bör tillika erhålla uppgift om 
vad han skall iaktta om han vill överklaga beslutet. 

Jag har ingen erinran mot vad hi1:rådet har förordat. Andra stycket har 

utforma\'.'. i enlighet mt:d lagrådets förslag. 

3 * I detaljplanen skall rcdovi~as och till gränserna anges 
I. allmänna platser såsom gator. vägar. torg och parker. 
2. kvartersmark för bland annat bebyggelse. idrotts- och fritidsanlägg

ningar, begravningsplatser. anW.ggningar för trafik. vatten. avlopp och 
energi samt skydds- och siikerhetsområden. 

J. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad. 
I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall 

användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenområ
den skall användningen anges. 

Paragrafen motsvarar 25 och 107 *§ byggnadslagen. 9 kap. 7 ~ i utrcd

ningsförslaget och 5 kap. 4 * i det remitterade förslaget. 

F<>rsta stvcket 

I första stycket regleras markens indelning i tre grupper av huvudända

mål. nämligen mark för allmänna platser. kvartersmark od1 vattenområ

den. 
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P1111kt I 

Med allmiinna platser avses i PBL gator. vägar. parker m:h övriga 

omrfiden som iir allmiint tillgiingliga m:h avsedda för gemensamt behov 

inom planomrftdet eller inom ett större omrftde. Med gata avses områden 

för fordons- och g{mgtrafik i en s[idan detaljplan där det skall vara kommu

nalt huvudmannaskap för allmiinna platser. Med väg avses områden för 

fordons- och gilngtrafik i en sådan detaljplan diir kommunen har bestämt 

att det inte skall vara kommunalt huvudmannaskap för allmiinna platser. 

Det kan hiir gälla enskilda viigar och allmänna viigar. Innebörden av 

begreppet enskild viig framgår av I ~ lagen ( 1939: 6081 om enskilda viigar. 

Vad som är allmiin väg framgår av I* viiglagen ( 1971: 9481. Med anledning 

av vad lawådet har anfört !yttrandet s. 541 vill jag tillägga att det även kan 

förekomma att staten är väghiillare för vad som i en detaljplan betecknas 

som gata. nämligen för allmänna vägar inom en detaljplan med kommunalt 

huvudmannaskap. 

Punkt 2 

K vartersmark omfattar mark för enskilda och allmänna byggnader samt 

alla dagens specialområden utom vattenområden och vägmark. Uppräk

ningen är inte avsedd att vara uttömmande. Den avser all mark inom ett 

planomriide som inte skall utgöra allmän plats eller eventuellt vattenom

råde. Lagrådet (yttrandet s. 541) har framfört invändningar mot uttrycket 

.. kvartersmark ... eftersom det i gällande rätt har en snävare innebörd än 

enligt PBL. Lagrådet har därför föreslagit att enbart uttrycket .. mark" 

används. Jag anser dock att den påtalade olägenheten har begränsad bety

delse. om man jämför de stora fördelar som ligger i att man får ett i 

praktiskt planarbete hanterligt uttryck som särskiljer de nu avsedda områ

dena fr~in annan typ av mark. I lagtexten har därför (in.lct "kvartersmark" 

behållits. 

En del remissinstanser framhåller behovet av en motsvarighet till dagens 

specialområden. som medger att mark säkerställs för ändamålet innan 

anläggningarnas utformning är känd. 

För anläggningar utanför tätorterna eller anläggningar, som inte ligger i 

omedelbar anslutning till mer omfattande bebyggelse, kan behovet att 

reservera mark tillgodoses med hjälp av områdesbestiimmelser. För trafik

områden som ligger i anslutning till bebyggelse bör emellertid enligt min 

mening andra krav ställas p[1 precisionen i planens bestämmelser för ut

formningen av miljön. De skäl som en del remissinstanser åberopar för att 

behålla dagens spccialomr[1den kan nämligen anses gälla även för bebyg

gelse och andra anläggningar på kvartersmarken. Det är enligt min uppfatt

ning rimligt att t. ex. jiirnvägsomdden delas upp i sådana delar som avses 

för spårsystem och bangfirdar. delar som avses för godshantering. magasin 

eller upplag samt delar som avses för mer "publika" ändamäl i form av 

väntsalar. restauranger och kontor med tillhörande ytor för biltrafik. Där-
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till kan det hehiivas skyddsomrilden m. m. Dessa olika delar har hdt olika 

miljöeffekter för omgivningen. och därmed hör planens utformning med 

h~insyn l. ex. till grannarnas intressen påverkas på nlika sätt. Det grundläg

gande kravet att så tydligt som möjligt redovisa miljöns huvudsakliga 

utformning bör alltså gälla äver, inom trafikomräden. Däremot hehöver 

givetvis inte alla detaljer i utformningen av anläggningarna redovisas eller 

regleras i detaljplanen. Behovet av detaljreglering måste naturligtvis an

passas bl. a. till förhållandena i omgivningen och till de effekter som 

planregleringen fär vid hygglovsprövningen enligt PBL eller tillstånds

prövning enligt annan lagstiftning. Jag anser således all utredningens för

slag i detta avseende är välgrundat. 

Punkt 3 

1 den allmänna motiveringen (dvsnilt 8.3.1 l har jag angett de viktigaste 

skälen till att vattenomri\de bör behållas som ett huvudändamål i detalj

plan. Eftersom åtgärder i vatten ofta kräver flera typer av tillstånd enligt 

olika författningar. vill jag här något belysa hur jag ser på detaljplanens 

funktion och verkningar. 

Den praxis som utbildats innebär i korthet att vattenområden har kunnat 

avgränsas i förhållande till markområden. Därigenom har man i detaljplan 

kunnat fixera t. ex. en strandlinjes avsedda läge vid en hamn. Bestämmel

ser för vattenområden har i stort sett begränsat sig till reglering av möjlig

heterna att överbygga vattnet med bryggor. I första hand har bestämmel

serna syftat till att hälla vattenområdet fritt från störande ingrepp, dvs. 

närmast en sorts "parkmark". 

Mitt förslag syftar inte till någon ändring av praxis i dessa avseenden. 

Jag förutser emellertid ett ökat behov av att genom planläggning enligt 

PBL kunna ange ett vattenområdes lämpliga användning för sådana ända

mål som kommunen har ett primärt ansvar att tillgodose. Förutom rekrea

tionsytor i omedelhar anslutning till bebyggelse kan det gälla anläggningar 

för idrotts- och fritidsverksamhct, energiproduktion. vattenförsörjning 

m. m. Ändamålen kan med andra ord tillgodose såväl allmänna rekrea

tionshehov som mer specifika. exploateringsinriktade syften. Plangenom

förandet i dessa områden regleras huvudsakligen utanför PBL. 

Andra stycket 

I andra stycket. som har utformats i enlighet med lagrådets förslag. ställs 

krav på att det för de tre huvudkategorierna enligt första stycket görs vissa 

preciseringar i detaljplanen. 

Gator och andra allmänna platser 

I andra stycket första meningen föreskrivs att användningen och utform

ningen av allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall anges i 
planen. Av 6kap. 26 och 27§§ fnmgår bl.a. att kommunen normalt skall 
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vara huvudman for gator och allmänna platser. att de skall uppi ätas i takt 

meJ planens genomförande i övrigt samt att de skall vara utformade enligt 

detaljplanen och utförda på ett iindamålsenligt sätt. Gatukostnadernas 

storlek är heroende bl. a. av utformningen av gator. parker och andra 

allmänna platser. Eftersom kommunen enligt 6 kap. 31- 38 ** fiir ta ut 

ersättning av fastighetsiigarna för dessa kostnader. är det angcliiget att 

sakägarna får inflytande på utformningen och utförandet av den mark för 

allmän plats som berör dem. Kravet i första meningen är föranlett av dessa 

förhållanden. 

1 det obligatoriska kravet ligger sådana utformningsfr~tgor som påverkar 

kostnaderna för anläggning och drift av gator. parker och andra allmänna 

platser. Med utformning avses också. på samma sätt som f. n. gäller. 

hestämmelscr om höjdläge för gatumarken. 

Vidare skall användningen anges. vilket för gatumark innehär att det 

skall redovisas om den skall avses för något speciellt trafikslag. t. ex. 

kollektivtrafik. varutransporter. cykel- eller gångtrafik. Likasa skall större 

parkeringsytor på gatumark anges. Innebörden av sådana hestämmelser är 

att de organ. som svarar för att gatumarken ställs i ordning och för 

trafikföreskrifterna. inom ramen för sin verksamhet. bör svara för planens 

genomförande i berörda hänseenden. Jag förutsätter därför att sådana 

planbestämmelser av mer specifikt innehåll meddelas först efter samråd 

med ansvariga organ. 

Parkernas utförande och användning skall också redovisas i stora drag. 

Några remissinstanser har efterlyst en mer genomtänkt diskussion om 

parkmarkens användning och redovisning i planer. Jag kan hålla med om 

att dessa frågor fått en summarisk hehandling i utredningens förslag. 

Kritiken har sin utgångspunkt i att även parkmark behandlas som plantek

niska ytor för olika användning. ingrepp och tekniskä atgärder. Man efter

lyser en fördjupad beskrivning av marken som del i ekosystemet och vilka 

krav som bör ställas på markens anviimlning och olika ingrepp i detta 

system. En del av kritikerna efterlyser möjligheter att i plan hättre kunna 

ange parkmarkens funktion. dess utformning och användning. Jag delar 

den uppfattningen. 

Parkmarken i tätorter har många viktiga funktioner. inte minst för barns 

utelek samt för sociala kontakter och kulturaktiviteter av olika slag. Par

kerna har också stor hetydelse för utformningen av en tilltalande och 

upplevelserik tätortsmiljii. Behovet av rekreation och motion i anslutning 

till bostaden har därför gjort parkerna till viktiga områden i och i niira 

anslutning till tätorterna. Till detta kommer att parkmarken har en väsent

lig betydelse för lokalklimatet och stadshygienen. Parker utgör ihland 

ospecificerade "skiljeremsor" för att skapa luftighet och orienterbarhet i 

stadsomraden. Som park redovisas ibland oanvändbara restytor av olika 

slag. Det är alltså uppenbart att parkmarken kan ha många olika funktio

ner. För att svara mot detta och med h~insyn till driftskostnaderna differen-
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lieras parkernas utformning, t. ex. som naturpark. lekpark eller anlagd 

park i olika former. Service- och skötselbehoven har också lett till ökat 

inslag av byggnader och maskinuppställning på parkmarken. Det har na

turligtvis stor betydelse för allmänheten och grannar hur parkerna an

vänds. 

Andra stycket i 3 § föreskrivff att även parkmarkens användning och 

utformning skall anges. Behovf:t av planbestämmelser mäste självfallet 

avgöras från fall till fall. Allmänhetens intresse för utformningen kan vara 

en omständighet av betydelse. Behovet att säkerställa mark för en viss 

funktion. t. ex. lekytor dler odlingslotter av olika slag. kan vara en annan. 

Kostnaderna och omgivningspå·verkan är också viktiga omständigheter. 

Jag vill emellertid samtidigt peka på de möjligheter som finns att i plan

heskrivningcn och illustrationsm:iterial klargöra parkmarkens närmare an

vändning och utformning. 

Allmänt vill jag framhålla att 3 § inte är avsedd att ge upphov till en 

omfattande reglering av gatumarken i detaljplaner. Å andra sidan är det 

helt klart att diskussionen om gatumarkens användning och den offentliga 

miljöns utformning fått ökad aktualitet. Förslaget i 3 kap. 18 § att de 

egenskapskrav som ställs upp för tomtmarken också skall gälla i skälig 

utsträckning för allmänna platser är ett uttryck för att den offentliga miljön 

hör ägnas större uppmärksamhet vid planläggningen. Vid stadsförnyelsen 

talar såväl trafiksaneringsskäl som kraven på miljöförbättringar och på 

ökad tillgänglighet för att gator och andra allmänna platser behandlas i 

detaljplanerna. I samma riktning verkar de kommunalekonomiska skälen 

for att minska kostnader för umkrhåll och drift av gator och parker. 

Am·iindningen m· ki·artersmark 

Enligt 3 §andra stycket andra r.1eningen skall användningen av kvarters

marken anges i detaljplanen. Detta bör ske genom att man i stort sett 

särskiljer de huvudkategorier som används i dagens detaljplaner. nämligen 

bostad. handel. samlingslokal, kontor, garage, industri, allmänt ändamål. 

areell niiring och upplag. I praxis förekommer också kombinationer av 

dessa användningssätt. liksom vissa ytterligare preciseringar inom katego

rierna. Kravet på precisering g:iller självfallet också de områden som 

motsvarar dagens specialområden. 

Markens användning skall enligt min mening inte preciseras mer än som 

i varje särskilt fall hehövs för att syftet med detaljplanen skall nås. Kraven 

på detaljering kommer därvidlag att variera. I specialmotiveringen till 7 ~ 
återkommer jag till frågan om precisering av handelsändamålet. 

När det gäller kvartersmark för allmänt iindamål framgår av 8 kap. 11 ~ 

ljärdc stycket att bygglov inte kan lämnas. om inte ändamälet är mer 

specificerat. Det mäste därför i planen preciseras exempelvis för skola. 

social service. kontorsändamål, brandstation. kultur- eller idrotts verksam

het. 
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A11l'ii11d11i11ge11 111· 1•att1'11omri/de11 
. . 

I andra stycket andra meningen föreskrivs att användningen av vatten-

omrilden skall anges i detaljplan. Jag har nyss i speöalmotiveringen till 

punkt 3 angett vilka slag av vattenområden som kan komma att omfattas 

av detaljplan. Användningen av vattenområde kan avse t. ex. idrotts- och 

fritidsändamål. liksom även områden för kommunaltekniska ändamål. Er

forderliga skydds- och s~ikerhetsområden bör också kunna anges. Områ

den för energiproduktion skall kunna innefattat. ex. ett undervattenslager 

för kol intill ett kraftverk. I recipientområden inbegrips områden för tipp

ning och dumpning, något som genom marklovsplikt enligt 8 kap. 9 § kan 

kontrolleras av kommunen. 

Områden för s. k. vattenhruk, dvs. odling av fiskyngel, musslor, alger 

och liknande produktion, bör endast i undantagsfall bli aktuella. De ligger 

nämligen vanligtvi~ inte inom detaljplaneområden. Om ett område för 

vattenbruk skulle ingå i en detaljplan och om området genom fasta anord

ningar har ett direkt samband med utnyttjandet av ett visst markområde 

inom planen. bör det kunna reserveras även för vattenbruk. Av specialmo

tiveringen till 16 § första stycket ~ framgår att områdesbestämmelser i vissa 

fall kan säkerställa ett vattenområde för visst ändamål. 

Genom bestämmelser för vattenområden kan kommunen styra pröv

ningen av bygglov för byggnader, andra anläggningar och anordningar 

enligt 8 kap., liksom prövning av åtgärder som kan kräva marklov. 

Av 36 § andra stycket detta kapitel framgår att det i vissa författningar 

kommmer att finnas bestämmelser som - på samma sätt som f. n. -

innebär förbud att meddela beslut enligt dessa författningar som strider 

mot en detaljplan. Som jag tidigare har anmält kommer jag i annat sam

manhang att lägga fram förslag till ändringar i bl. a. detta avseende i ett 

antal författningar som berör användningen av mark och vatten. Om så

dana ändringar genomförs kan kommunen genom att i en detaljplan ange 

en viss användning av ett vattenområde förhindra att tillstånd till annan 

användning meddelas enligt någon av dessa författningar. En i detaljplan 

<ingiven lämplig användning av ett vattenområde befriar givetvis inte från 

skyldigheten att söka erforderliga lov enligt andra författningar för att 

genomföra en åtgärd. även om den är förenlig med detaljplanen. 

4 ~ Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmänna platserna 
inom planområdet. skall det anges i detaljplanen. 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. Den motsvarar 9 kap. 8 § 

i utredningsförslaget och 5 kap. 5 § i det remitterade förslaget. 

Paragrafen är en följd av förslaget att ersätta dagens stadsplan och 

tiyggnadsplan med en enda planform - detaljplan. Med denna lösning 

måste det framgå av detaljplanen om kommunen avser att överlåta huvud

rnannaskapet för mark. avsedd för allmänna platser, till någon annan. 

5 kap. 3-.J ~~ 
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Paragrafen har utformats så att den ansluter till bestämmelserna i h kap. 

2h* som stadgar att det normalt. är kommunen som är huvudman. 1 vissa 

områdt:n. l. ex. fritidsområden {)Ch industriomrf1dcn. hör huvudmannaska

pct. i likhet med vad som nu tillämpas. kunna överlåtas pii fastighetsägar

na. Kriterierna för att överlåta ansvaret berör jag närmare i specialmoti

veringen till 6 kap. 26 *· Om k•Jmmunen frånträder huvudmannaskapet. 

behöver utformningen och anviindningen enligt 3 * andra stycket inte alltid 

anges, men det kan vid behov göras enligt 7 * första stycket 6. 

1 lagrådsremissens specialmotivering nämndes även väghållningen inom 

s. k. storkvarter. Som laRrådct har påpekat (yttrande s. 55) är emellertid 

detta exempel missvisande, eftersom vägar. andra förbindelseleder. grön

områden o. d. i sådana fall formellt ingår i kvartersmarken. Därför är inte 

4 * tillämplig på dem. 

Om huvudmannaskapet skall ändras sedan planen vunnit laga kraft. 

skall det ske genom en ändring av detaljplanen. som också bör innefatta 

eventuell revidering av bestämmelserna om utformningen och användning

en av allmänna platser. Om gata övergår till att vara allmän väg, dvs. en 

ändring sker från kommunal till statlig väghållning eller det omvända. 

behöver dock inte detta föranleda planändring. eftersom huvudmannaska

pet alltjämt åvilar kommunen. 

För att undanröja alla oklarheter om tolkningen av paragrafen vill jag -

utöver vad jag anförde i lagrådsremissen - uttala följande. 

Paragrafen skulle kunna tydas så att kommunen har möjlighet att i en 

och samma plan ange endast vissa allmänna platser - t. ex. en genom

fartsled eller en del av ett grönorndidc - och ''avsäga sig" huvudmannaska

pet för dessa. 

Denna möjlighet är dock inte avsedd. Tanken är att kommunen i en och 

samma plan måste bestämma sig för att antingen vara eller inte vara 

huvudman för allmänna platser. Detta synsätt stämmer väl överens med 

dagens system med stadsplan och byggnadsplan. Det betyder att kom

munen betraktas som huvudman även fört. ex. gatumark som tillika skall 

utgöra allmän väg. för vilken staten - enligt bestämmelser i annan lag - skall 

vara väghållare. Om staten inte länge skall vara väghållare. innebär detta 

att huvudmannaansvaret alltid faller tillbaka på kommunen på samma sätt 

som i dag inom stadsplaneområden. 

Andra bestämmelser i PBL bygger också på den nu beskrivna förutsätt

ningen. Som exempel kan peka~, på 6 kap. 17 *som avses tillämpas endast 

inom en detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Skulle detta huvudmannaskap kunna begränsas till endast en del av 

planen. skulle tveksamhet kunna uppkomma beträffande vad som skall 

gälla angåt:nde inlösenrätt för återstoden av planen. Oklarhet skulle råda 

t. ex. beträffande vem som skulle ha rätt alt lösa mark som skall användas 

för allmiin väg inom en detaljplan där kommunen skall vara huvudman för 

andra allmänna platser än den allmänna viigen. 
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l ;.indra lagar hiinvisas ofta till antingen omräden med staJsplan eller 5 ka11. 4-5 ~~ 

L>mri1den med hyggnadsplan. A ~·en här skulle man råka i sv[irigheter om 

Jet vore möjligt med delat huvudmannaskap inom ett och samma detalj-

planeomrii.de. Som ett exempel kan nfönnas 7 ~ v:iglagen diir man milste 

precisera i vilka situationer kommunen skall vara skyldig att tillhandahalla 

mark som behövs för allmän väg. 

För att undanröja de tänkhara oklarheter som heskrivits ovan vill jag här 

slfi fast att delat huvudmannaskap inte kan förekomma inom en och samma 

plan. En annan sak är alltså att staten inom en detaljplan med kommunalt 

huvudmannaskap kan uppträda som · "viighållare ... vilket är det begrepp 

~om används i väglagen. 

5 ~ I detaljplanen skall anges den tid inom vilken lov skall sökas för att 
rlanen skall få genomföras lgenomforandetidl. Tiden skall bestämmas s[i 
att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst fem 
llCh högst femton år. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen 
vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då någon del av planen får 
genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. l 
planen kan anges att tiden skall räknas från senare tidpunkt än den då 
beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden av planen 
1-;an olika genomförandetider bestämmas. 

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid. är tiden femton iir 
Min dag som anges i första stycket. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
14 ~. 

Paragrafen. som har utformats i enlighet med lagråders förslag, avhand

lar frågor om genomförandetid. Den motsvarar 9 kap. 17 § i utredningsför

slaget och 5 kap. 6 ~ i det remitterade lngförslaget. Någon motsvarighet 

finns inte i dagens lagstiftning. Förslaget om genomförandetid har jag 

behandlat i den allmänna motiveringen !avsnitt 8.3.1 J. 

Enligt första stycket skall i detaljplaner bestiimmas en genomförandetid 

inom vilken lov skall sökas för att planen skall få genomföras. En ansökan 

om lov måste alltså ha kommit in till byggnadsnämnden före genomföran

detidens utgång för att fastighctsiigaren skall vara säker på att antingen fä 
genomföra de åtgärder planen medger eller ocksä få ersättning om byggrät

ten begränsas. Detta gäller både för hygglov och marklov. En annan sak är 

att det kan finnas hinder på grund av andra fönattningar för den sökta 

~1tgiirden. Åtgärder för vilka lov inte behövs berörs inte av bestämmelserna 

om genomförandetid. 

Av första stycket följer att byggnadsnämnden skall behandla ärenden 

om lov med hänsyn till de förutsättningar beträffande genomförandetiden 

som gäller när ansökan kom in till nämnden. Det möter inget hinder för 

sökanden att påbörja och slutföra de åtgärder som avses med lovet efter 

genomförandetidens utgång. Den tidpunkt när åtgärderna skall vara avslu

tade iir endast beroende av lovets giltighetstid enligt 8 kap. 33 *· 



Prop. 1985/86: 1 568 

I första stycket föreskrivs att genomförandetiden skall hestämmas sii att 

det finns rimliga möjligheter att grnomföra planen. Väsentliga faktorer i 

sammanhanget är t. ex. hehovt:t av en tillriicklig projekteringstid. fastig

hetsriittsliga fragor och hehovet av en tidsmässig samordning med andra 

herönla projekt. Beroende bl. a. pa planens innehåll och inriktning har 

emellertid också en rad andra förh;lllanden hetydclse för dimensioneringen 

av genomförandetiden. Överväganden i dessa avseenden skall alltsf1 resul

tera i en genomförandetid som ger rimliga möjligheter att genomföra 

planen. 

Genomförandetiden skall normalt räknas från den dag planbeslutet vin

ner laga kraft. I planen skall således inte anges den tidpunkt då genomfö

randetiden löper ut, utan enda:;t en viss tidsrymd. Som utredningen har 

påpekat kan det uppstå situationer, där man vill bestämma genomförande

tiden så att den börjar löpa först några år efter det alt planen har vunnit 

laga kraft. Genom att bestämma olika tider för olika delar av planen får 

man en praktisk möjlighet att styra etappvis utbyggnad. Jag vill här göra 

det tillägget i förhållande till lagrådsremissen att en ytterligare fördel med 

detta systt:m är att det blir möjligt att medge tillfällig markanvändning i ett 

skede innan genomförandetiden för det definitivt bt:stämda ändamålet 

börjar löpa. För att systemet skall fungera måste dt:t framgå av planen vid 

vilken tidpunkt genomförandetiden börjar löpa i olika områden. Kom

munen kan därmed planlägga sil att mark t. ex. i en mindre tätort eller ett 

större exploateringsområde blir successivt tillgänglig för bebyggelse. Tak

ten och turordningen mellan de olika omriidena kan bestämmas för att 

svara mot en naturlig efterfrågan på orten och en rationell utbyggnad med 

hänsyn till sociala, tekniska och kommunalekon1Jmiska faktorer. Första 

stycket har utformats sf1 att sådan etappvis utbyggnad blir möjlig. t. ex. i 

enlighet med hostadsforsörjninfsprogrammet. 

På förslag av la,::rådct (yttrandet s. 56) har det tillägget gjorts i första 

stycket att genomförandetiden kan börja löpa redan innan planheslutet har 

vunnit laga kraft. nämligen i sådan del av planen som får genomföras på 

grund av ett förordnande av någon besvärsinstans enligt 13 kap. 8 * andra 

stycket. 

Att genomförandetiden löpt ut bör givetvis inte hindra ett positivt stiill

ningstagande till ansökningar om lov. Anser kommunen att planen alltjämt 

är aktuell, behöver kommunen inte fatta något som helst beslut för att den 

skall försätta att gälla. Vad som händer när genomförandetiden löpt ut är 

att fastighetsägaren inte längre kan vara säker p[i att fä lov. Planen kan 

ändras eller upphävas enligt 11 * andra stycket utan beaktande av sökan

dens önskemål om att få utföra en planenlig åtgärd. 

Bestämmelserna om genomförandetid i 5 * är avsedda bl. a. att trygga 

fastighetsägarnas möjligheter att utnyttja de exploateringsförmåner av oli

ka slag som planen medför. Genomförandetiden har därutöver betydelse 

hl. a. för kommunens skyldighei:er att upplåta allmänna platser till allmänt 

5 kap. 5 ~ 
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begagnande 16kap. 26§) och för kommunens riitt att lösa mark (6kap. 

2H J. Planer som endast medför restriktioner eller skyldigheter eller som 

inncbiir att rättigheterna redan i stort sett är utnyttjade genom den befint

liga bebyggelsen. behöver s~lledes inte av hänsyn till fastighc.:tsägarna ha 

någon bestämmelse om genomförandetid. Det kommer dock med säkerhet 

att upp~tå en hel dd gränsfall där tveksamhet kan råda om planen medför 

m'\.gra fastighetsekonomiska fördelar eller om den medför skyldigheter för 

kommunen i fraga om upplåtande av allmänna platser. Mot den nu angivna 

bakgrunden har 5 ~ första stycket utformats så att alla detaljplaner skall 

innehålla besUimmelser om genomförandetid. 

Lagl"lldet I yttrandet s. 56 0 har anfört i huvudsak följande kritiska syn

punkter på förslaget såvitt avser reglerna om genomförandetid: 

Den tidpunkt. från vilken genomförandetiden skall löpa. kan frill be
stämmas av kommunen. Om kommunen beslutar att tiden skall börja långt 
efter det att planen vunnit laga kraft kommer berörda fastigheter under 
hela denna tid inte att kunna användas för sitt i planen avsedda ändamål. 
Före genomförandetiden kan bygglov vägras till åtgärd som avses med 
planen. Ett sådant lov skulle nämligen strida mot detaljplanens bestämmel
ser. Den exploateringsrätt som planen medför blir alltså vilande och kan ej 
utnyttjas under tiden mellan planens antagande och genomförandetidens 
början. Man frågar sig om detta verkligen är avsett och om inte i vart fall 
någon tidsgräns bör ställas upp. Som bestämmelsen är utformad lämnar 
den möjlighet öppen att ensidigt tillgodose kommunens intressen och den 
kan även medföra olikheter i tillämpningen. När man anser genomförande
tiden vara en planbestämmelse, borde bygglov inte heller kunna meddelas 
sedan genomförandetiden löpt ut. I specialmotiveringen uttalas emellertid 
att den omständigheten att genomförandetiden gått till ända givetvis inte 
hindrar ett positivt ställningstagande till ansökningar om lov. 

Kommunen har ffttt en vidsträckt rätt att förlänga och t. o. m. förnya 
genomförandetiden. Den sammanlagda genomförandetiden kan då bli 
mycket lång. Detta står i mindre god överensstämmelse med att enligt 
huvudregeln i förevarande paragraf maximitiden är femton är. Inte heller 
hindrar bestämmelserna att tid för tillfällig markanvändning löper ännu 
sedan genomförandetiden har gått till ända. En sådan ordning synes mind
re lämplig. 

Som reglerna utformats torde ofrånkomligen också vissa tillämpnings
wårigheter uppstå. Om kommunen bestämt viss dag när genomförandeti
den skall börja, kan det när besvär ogillas intriiffa att denna tidpunkt 
passerats då ärendet avgörs. Hur man då skall förfara är inte berört i 
remitterade förslaget. En möjlighet är att det får anses ankomma på över
prövande myndighet att bestämma ny tid från vilken genomförandetiden 
skall räknas. En så bestämd tidpunkt kan emellertid komma att passa 
mindre bra med övrig kommunal planering. 

För skilda delar av planen kan olika genomförandetider bestämmas. 
Regeln är betingad av att en planerad utbyggnad skall kunna anpassas till 
skolor. va-anläggningar och annan service som kommunen skall ombe
sörja. Om kommunen beslutat att genomförandetiden för en etapp skall 
börja löpa år 1990 och för en följande etapp år 1995 kan tidsskillnaden 
krympa på ett inte avsett eller önskvärt sätt i fall starten för den första 
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etappen blir förskjuten pt1 grund av besvär över planen. Detta kan man 
visserligen komma till rätta med genom att relatera genomförandetiden för 
en senare etapp till viss tid efter det att genomförandetiden för en tidigare 
etapp helt eller delvis börjat löpa. Om en etappvis utbyggnad tidsrn~issigt 
har samband med kommunens hela bostadsförslii:iningsprogram. är emel
lertid den antydda utvägen knappast framkomlig. 

De av lagr<idet nu antydda problemen är inte alls eller endast knapphän
digt belysta i motiven. Lagnldct beklagar detta särskilt som reglerna om 
den tidsbegriinsade exploateringsrälten hör till de mest centrala avsnitten i 
PBL. Lagrådet. som anser sig inte kunna reservationslöst tillstyrka de 
föreslagna reglerna, efterlyser klarare uttalanden från departementsche
fens sida i de fr<lgor som här har berörts. 

Till bemötande av dessa kriföka anmärkningar vill jag anföra följande. 

Som lagrådet påpekar kan bygglov vägras före genomförandetidens bör

jan. eftersom en åtgärd då strid,~r mot planbestämmelsen om genomfi.iran

detid. Stödet för en vägran finns i 8 kap. 11 § första stycket I. Cienom ett 

tillägg i nämnda punkt bör föreskrivas att det förhållandet att genomföran

detiden löpt ut inte utgör hinder mot att bygglov lämnas. Att ett system 

med varierande genomförandetider kan medföra olikheter i tillämpningen 

ligger i sakens natur. Någon tidsgräns för kommunens möjlighet att skjuta 

upp genomförandetidens hörjan anser jag inte bör läggas fast. Kommuner

na hör ha fullständig rådighet över detta. och jag är övertygad om att 

möjligheten inte kommer att utnyttjas på ett sätt som innebär orimligt ltinga 

v~intetider för fastighcts:igarna. Hela den kommunala planeringen hygger 

ju på att igångsättningen av ett rrojekt skall ske vid en tidpunkt som ur alla 

tiinkbara aspekter är lämpligast. Det är mot den bakgrunden ytterst osan

nolikt att kommunen skulle hin.Ja sig vid en byggstart som ligger så långt 

fram i tiden att kornmunen inte kan bedöma konsekvenserna för samhiills

hyggandet i stort. Hellre torde man då välja att vänta med hela planbeslutet 

för det aktuella området, till dess genomförandet kan med stor sannolikhet 

överblickas. 

Lika litet som jag kan finna några oliigenheter med att hyggriittcn i en del 

fall inte kan tas i anspråk genast. kan jag inse att det strider mot syftet med 

reformen att kommunen kan genom förlängning eller förnyelse låta den i 

planen medgivna byggrätten. om den fortfarande är aktuell od1 angelägen. 

fö en liingre giltighetstid än vad man ursprungligen bestiimt. Man far hi'tlla i 

minnet den grundsatsen att en plan, vars genomförandetid har gått ut. 

fortsätter att gillla så hinge kommunen inte har ändrade avsikter med 

omri'idets anviindning och vi~ar aktivitet för att fullfölja dessa avsikter. Att 

genomförandetiden genom ett formellt beslut förlängs eller förnyas kan 

alltså helt enkelt ses som i:n hekriiftelse på att kommunen bediimi:r planen 

som alltjämt dktuell. iitminstone för en viss ytterligare tid framttt. 

Formellt sett är det mycket riktigt s[1 som la1-:rådcr har påpekat att tid för 

tillfällig markanviindning - som kan vara högst tio iir - kan löpa under 
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hela genomförandetiden och även under tiden därefter. Jag håller det dock 

inte för troligt att kommunerna kommer att kombinera de i lagen medgivna 

tidsfristerna pf1 ett så föga ändamålsenligt sätt. Därför bör man vid utform

ningen av regelsystemet kunna bortse från risken för att ett och samma 

planbeslut innehåller en så egendomlig reglering. 

Lagrådet har m:kså tagit upp fragan om hur besvärsprövning kan inver

ka på genomförandetidens längd när det i planen har bestämts att genom

förandetiden skall börja vid en senare tidpunkt än den då beslutet att anta 

planen vinner laga kraft. Genomförandetidens bör:ian i dessa fall torde 

emellertid i praktiken ligga s[1 långt fram all några problem av det slag som 

lagrådet tar upp inte behöver uppkomma. Om så ändå skulle ske i något 

enstaka fall. kan vissa komplikationer onekligen uppstå. I likhet med 

lagrådet anser jag det inte förenligt med lagens syften att överlåta på 

statliga organ att i samband med överprövning bestämma en ny tid från 

vilken genomförandetiden skall riiknas. Någon automatiskt verkande regel 

om förlängning av tiden är inte heller lämplig. Därför är den enda åter

stående lösningen att kommunen i det uppkomna läget får ta upp planären

det på nytt och bestämma en längre genomförandetid. Enligt min uppfatt

ning är det dock inte nödvändigt att i lagen särskilt reglera denna situation. 

På goda grunder kan man utgå från att kommunerna ändå medverkar till en 

förlängning av tiden i dessa fall. Den genomgående principen är ju att tiden 

skall bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen. 

Givetvis bör förlängningen av tiden kunna ske enligt reglerna om enkelt 

planförfarande. 

Om en detaljplan. trots föreskrifterna i första stycket. skulle sakna 

bestämmelser om genomförandetid. skall enligt andra stycket genomföran

detiden anses vara femton år räknat från det planen vinner laga kraft eller 

lär genomföras dessförinnan på grund av ett förordnande enligt 13 kap. 8 ~ 

andra stycket. Någon särskild spärregcl behöver inte införas som hindrar 

att besvärsmyndighcterna förordnar om tidigare genomförande för sf1dana 

delar av planen där kommunen har bestämt att genomförandetiden skall 

räknas först från en senare tidpunkt än den dag då beslutet vinner laga 

kraft. Ett förordnande enligt 13 kap. 8 §andra stycket kan meddelas endast 

på kommunens begäran. Detta utgör en tillräcklig reglering i nämnda 

avseende. Andra stycket är en nödvändig följd av de rättsverkningar som 

är knutna till genomförandetiden. Så\.äl kommunen som fastighetsägarna 

måstet. ex. ha klarhet om vilka förutsättningar som enligt 11 §gäller för ;itt 

ändra eller upphäva planen. huruvida kommunen har rätt att lösa mark 

enligt 6 kap. 24 ~ och vilka ersättningsregler som skall gälla i händelse av 

inlösen. 

I det remitterade lagförslaget föreslogs tiden till tio år. 

Lagrådet <yttrandets. :'i7) har anmält tveksamhet inför behovet av hjälp

regeln i andra stycket och dessutom påpekat att den i en viss situation kan 

leda till rättsförluster för enskilda. Lagrådet avser följande situation. En 
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detaljplan med femton års genomförandetid har antagits. Kort tid därefta 

ändra'i planen, varvid genomförandetid inte bestäms. Tiden blir då på 

grund av den föreslagna regeln kortare än den ursprungligen var. 

Det iir givet att en presumtionsregel inte bör ha sådana negativa verk

ningar. Jag anser att den bästa lösningen för detta - sannolika mycket 

ovanliga - fall kan uppnås, om tiden enligt andra stycket bestäms till 

femton är. 
Pa lagrådets förslag har i tredje stycket förts in en hänvisning till bestäm

melserna om förlängning och förnyelse av genomförandetid i 14 §. 

6 § Medger detaljplanen tillfäilig användning av mark eller byggnader 
enligt 7 § första stycket 9, skall i planen bestämmas den tid under vilken 
användningen får pågå. Tiden får bestämmas till högst tio år och skall 
räknas från den dag som anges i 5 §första stycket. Saknar planen bestäm
melser om tiden, är denna fem år. Om förlängning av tiden finns bestäm
melser i 15 §. 

Paragrafen som saknar motsvarighet i gällande rätt, svarar delvis mot 9 

kap. 18 §andra stycket i utredningsförslaget och 5 kap. 6 §tredje stycket i 

det remitterade lagförslaget. Paragrafen avser sådana planer som innehål

ler bestämmelser om tillfällig markanvändning enligt 7 § första stycket 9. 

Jag hiinvisar till behandlingen av frågan om tillfällig markanvändning i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 8.3.2) och i specialmotiveringen till H. 

7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen 
meddelas bestämmelser om 

I. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 §tredje stycket, 6 §första 
stycket 2 och 3, 8 § första stycke: samt 9 § första och andra styckena, 

2. den största omfattning i vilken byggande över och under markytan får 
ske och. om det finns särskilda :;käl med hänsyn till hostadsförsörjningen 
eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet skall ske. 

3. byggnaders användning. varvid för bosladsbyggnadcr kan beshimmas 
andelen lägenheter av olika slag och storlek, 

4. placering. utformning och utförande av byggnader, andra anläggning
ar. anordningar och tomter. varvid ombyggnadsbestämmelser enligt 3 kap. 
10~ tredje stycket och skyddsbf:stämmelser för byggnader som av~es i ) 
kap. 12 ~ får meddelas. 

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge, 
6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen 

inte skall vara huvudman, 
7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser. 
8. placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använ

da viss mark för parkering, 
9. tillfällig användning av mark eller byggnader. som inte genast behöver 

tas i anspråk för det ändamål som anges i planen, 
10. markreservat för allmänna ledningar. energianläggningar samt trafik

och väganordningar, 
11. skyddsanordningar för att motverka störningar frän omgivningen 

och. om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar 
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genom luftförorening. buller. skakning. ljus eller annat sådant som prövas 5 kap. 7 ~ 
enligt miljöskyddslagen tl%9: 387).. 

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrätlande av gemen
samhetsanläggningar. 

I detaljplanen för även meddelas bestämmelser om exploateringssam
verkan enligt 6 kap. H. Om en detaljplan antas efter det att etl exploate
ringsheslut enligt lagen (0000: 000! om exploateringssamverkan har vunnit 
laga kraft. skall det anges i planen om den skall genomföras enligt nämnda 
lag. Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars iigare inte deltar i 
samverkan. skall planen inneh<'llla uppgift därom. 

Planen fiir inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn 
till syftet med den. 

Paragrafen. som har utformats i huvudsaklig överensstämmelse med 

lagrtidets förslag, motsvarar främst 25 § tredje stycket och 107 § tredje 

stycket byggnadslagcn samt 9 * tredje stycket och 12* 2 mom. tredje 

stycket byggnadsstadgan. Motsvarigheten i utredningsförslaget är 9 kap. 

9-15 §§ samt 18 och 19 §*. Första stycket motsvarar 5 kap. 8 § och andra 

stycket 5 kap. 7 § i det remitterade förslaget. 

Fiirsta stYcket 

Pä förslag av lagrtldt!t (yttrandets. 581 har första stycket utformats sa att 

det uttömmande anger de förhållanden som får regleras i en detaljplan. Det 

remitterade förslaget var i stället utformat som en exemplifierande uppräk

ning av vad en detaljplan får innehålla. Lagrådets skäl för att frångå 

modellen med en exemplifiering är främst att det knappast synes bli aktu

ellt att i en detaljplan reglera andra frågor än de i lagtexten uppräknade. 

Dessutom är det enligt lagrådet från principiell synpunkt önskvärt att lagen 

sätter en gräns för de frågor som en kommun får reglera i en detaljplan. Jag 

kan ansluta mig till lagrådets uppfattning. . . 

Samspelet mellan de olika bestämmelserna i inledni·ngen av 5 kap. vill 

jag förklara på följande sätt. I 3-6 ~§ställs minimikraven på en detaljplan. 

Med stöd av 7 ~ första stycket och 8 ~ kan kommunen därutöver i planen ta 

upp de bestiimmclscr som hchövs för att i ett sammanhang reglera de 

fysiska förhållanden som från allmän eller grannerättslig synpunkt behöver 

bestämmas. Bestämmelsernas omfattning skall avgöras med hänsyn både 

till de åtgärder som planen avser att reglera inom planområdet och till 

förhållandena i planområdets omgivning. Meningen med 7 ~ första stycket 

är med andra ord att tillhandahålla kommunen de instrument med vilka 

förutsättningar kan skapas för en god helhetslösning utifrån de förhållan

den som är kända vid planliiggningstillfiillet. I beskrivningen till planen bör 

kommunen motivera omfånget och detaljeringsgraden av planens bestiim

mclser. 

Beträffande innehiillet i de olika punkterna vill jag anföra följande. 
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Punkt I 

Av punkt I framgår möjligheten att genom bestämmelser i detaljplan 

ange vilka åtgärder som samhälkt avser att pröva genom lov. Motiven till 

detta har jag tidigare redovisat (avsnitt 12. I). Det kan vara befogat att här i 

korthet samlat redovisa hur detta är tänkt att fungera. 

Den normala skyldigheten att söka lov finns angiven i 8 kap. I§ beträf

fande byggnader och i 8 kap. 2 § för andra anläggningar. Från den normala 

skyldigheten ges genom 8kap. H vissa lättnader för en- eller tvåbostads

hus. Befrielsen gäller en del mindre, invändiga åtgärder. installationer. viss 

omfärgning. trädgårdsmurar. skilrmtak och mindre uthus. 

Det förhållandet att detaljplanekravet enligt I *gör sig gällande i ett visst 

område och kommunen har antagit en plan motiverar i sig en ökad sam

hällskontroll av olika åtgärder i miljön. Beslutet att anta en detaljplan. som 

vinner laga kraft, medför sålunda att tillståndsplikten utökas i ett par 

avseenden. Först kan nämnas att bygglovsplikten enligt vad som före

skrivs i 8 kap. 3 § första stycket utvidgas till att omfatta omfärgning. byte 

av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, ändringar som avsevärt på

verkar byggnadens yttre utst:ende samt uppsättande och väsentlig ändring 

av skyltar och ljusanordningar. Vidare krävs rivningslov enligt 8 kap. 8 § 

första stycket, om inte annat bestäms i planen. och marklov för större 

schaktning eller fyllning enligt 8 kap. 9 § första stycket. 

Genom särskilda bestämmels•:r i detaljplan kan kontrollen ökas ytterli

gare enligt 8 kap. 6 §.För en- eller tvåbostadshus kan med stöd av nämnda 

paragraf omfärgning göras lovpliktig. För alla byggnader med särskilt 

bevarandevärde enligt 3 kap. 12 § kan en planbestämmelse utlösa skyldig

het att söka lov för underhållsåtgärder. Vidare kan skyldighet införas att 

söka marklov även för trädfällning och skogsplantering enligt 8 kap. 9 * 

andra styi;;ket. 
Det finns också möjligheter a1t genom bestämmelser i detaljplan minska 

skyldigheten att söka lov. Kolonistugor och enklare fritidshus som hyggs 

enligt planen kan sålunda befrias från bygglov enligt 8 kap. 5 § tredje 

stycket. I 8 kap. 5 § första styd~et 5 har också införts möjlighet för kom

munen att medge befrielse från bygglovsplikt för tillbyggnad och andra 

ändringar av industribyggnader. Vidare kan som nämnts enligt 8 kap. 8 § 

första stycket bestämmas att rivningslov inte behövs. 

De sammanlagda möjligheterna att variera lovplikten är ganska stora. 

Hur de är avsedda att användas framgår främst av specialmotiveringen till 

8kap. 

Punkt 2 

Punkt 2 avser den viktiga möjligheten att genom bestämmelser i detalj

plan avgränsa exploateringsrätten. Förslaget innebär att nuvarande praxis 

bibehålls, dvs. byggrätten skall uttryckas i maximimått men undantagsvis 

kan den även anges i minimimått (se avsnitt 8.3.2). Enligt praxis kan 
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regleringen avse hl. a. hyggnaders längJ. breJd. höjd. ktillarJjup och vii
ningsantal. De krav pi1 planers tydlighet som förcsl<h i 9 ~ tredje srycket 

innchär att miljöns utformning skall framg{i relativt klart. I den allmiinna 

motiveringen (avsnitt 8.3.3l har jag redovisat att detta inte hehöver leda rill 

att tekniken med flexibel detaljplan slopas. D;iremot hör det medföra att 

flexibiliteten inte kan vara total, utan att den behöver inskränkas i vissa 

delar av området och för områden med viss belägenhet. Detta hetyder i sin 

tur att exploatt:ringcns intensitet och karaktär vid planens utformning 

måste framgå på ett sådant siitt att sakägarnas och övriga herördas intres

sen samt medborgarinflytandet tillgodoses. Jag iiterknmmer till frågan om 

flexibel plan i specialmotiveringen till 9 ~. 

Punkt 2 ger också möjlighet att. liksom i dag. hegränsa exploateringsrät

ten under mark. En sädan begränsning kan vara påkallad t. ex. för att 

skikta undermarkcns u!nyttjande för olika ändamål eller för att lillgodose 

siikerhe!s- och skyddsintressen. Förutom av hiinsyn till hydrologiska för

h{1llanden kan bestämmelser behövas för att t. ex. motverka rasrisker och 

radonstrålning. 

Med stöd av punkt 2 kan också, liksom i dag är möjligt. föreskrivas att 

viss mark skall undantas frfin be hygge I se. s. k. punktprickad mark. 

Punkt 3 

Enligt punkt 3 kan bestämmelser meddelas i frtiga om hyggnaders an

vändningssätt. Enligt såviil dagens ordning som PBL skall byggnaders 

användningssiitt i princip vara identiskt med det användningssätt som har 

bestiimts för marken. I vissa fall kan det dock finnas behov av att specifi

cera vissa byggnaders användning inom t. ex. ett industriområde. Även en 

byggnads användning i höjdled kan behöva regleras. Inom stadsförnycl

searbetet kan det inom ramen för en given markanvändning behöva be

stämmas var inom ett kvarter gemensamhetslokalcr. service. skyddsrum 

o. d. hör förläggas. 

Här vill jag emellertid ta upp en viktig reservation. Det gäller frågan om 

hur bostadsbyggnaders användning för fritidsbruk eller som fast hostad 

skall kunna regleras. Flera remissinstanscr har uppehilllit sig vid detta och 

därvid pekat pä behovet av att kunna reglera fritidsbebyggelsc så att den 

varaktigt kan användas endast för fritidshruk. Man vill därmed kunna 

säkerställa att behyggelsen inte omvandlas till permanentbosU1der. 

Jag vill till att böda med klargöra att jag inte är heredd att föreslå 

bestämmelser som gör det möjligt att reglera anviindningen av bostiider p:'1 
det siitt som remissinstanserna synes åsyfta. Däremot anser jag att det inte 

bör finnas något hinder mot att kommunen i sin planläggning på olika sätt 

tar in bestämmelser som gör en avsedd bebyggelse speciellt bmpad anting

en för fritidsbruk eller också för permanentboende. Detaljplan hör således 

kunna utformas och markens ändamål bestämmas speciellt för fritidshruk. 

Likaså hör exploateringsgraden, tomtstorleken samt byggnadernas storlek 
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och utformning kunna regleras i detta syftt:. Det bör t. ex. vara möjligt att 

föreskriva att vind eller källare inte får inredas eller utföras. Att fritidshus 

skall kunna utföras i enklare standard framgår av bestämmelsen i 3 kap. 9 * 
första stycket. Även vägstandarden kan regleras. Bestämmelser av denna 

art bör fä betydande verkningar vid etablering av ny bebyggelse i omrädet. 

En sådan medveten strävan från kommunen, som kommit till uttryck i t:n 

spt:ciellt utformad detaljplan, bör också göra det helt klart för berörda 

fastighctsiigare vilka villkor som gäller för boendet inom området. Av vad 

jag nyss anförde följer att jag inte är beredd att föreslå bygglovsplikt för 

ändrad användning från fritidsbruk till permanent bruk, för att på det sättet 

gripa in i befintliga områdens omvandling. Av spccialmotiveringt:n till 

8 kap. I * framgår att en sådan cmvandling inte behöver lov. 

I likhet med utredningen (s. :'·42) anser jag att det i vissa fall kan finnas 

behov av en mer preciserad angivelse av byggnaders användning än som 

sker i dag. Begreppet handelsändamål t. ex. är så oprecist att det inte ger 

tillräcklig möjlighet att reglera markanvändningen på ett lämpligt sätt vare 

sig från allmän synpunkt eller med hänsyn till granneintresset. Handelsän

damål hart. ex. i praxis också ansetts inrymma kontor. Gränsdragningen 

mellan industri, lager och handel är också flytande. Utredningens förslag 

till preciseringar får starkt stöd av remissinstanserna. Jag förutsätter att 

dessa frågor kommer att närmare behandlas i allmänna råd till kommuner

na och vill för egen del något kommentera preciseringen av handelsända

målet. 

Konsumenterna bör ha tillgiing till ett allsidigt sammansatt utbud av 

varor och tjänster och kunna prioritera mellan t. ex. låga priser. närht:t till 

butiken och hög servicegrad. Kommunen har ett ansvar för all markens 

användning planeras så att denna valfrihet så långt möjligt skall kunna 

upprätthållas. En hel del kommuner anger riktlinjer i dessa frågor i form av 

s. k. varuförsörjningsplaner. I PBL:s inledande bestämmelser har angetts 

alt den fysiska planläggningen skall beakta behovet av mark bl. a. för 

kommersiell service. Kommunen ansvarar också för att den fysiska miljön 

får en Himplig utformning. 

Inom ramen för planeringen bör konkurrensen ges dt så fritt spelrum 

som möjligt för att hålla priserna nere och öka företagens effektivitet till 

kom.umenternas fördel. De långsiktiga aspekterna är i detta sammanhang 

väsentliga och hör komma till uttryck i översiktsplanen. Detaljplanen 

måste utformas så att den möjli.~gör förändring och förnyelse. l. ex. etable

ring av nya butiksformer. Dett;;. är en förutsättning för en rationell utveck

ling av handeln. Från dessa utgångspunkter bör handelsiindamftlct inte 

preciseras ytterligare i detaljpl<Ln. om det inte finns särskilda skäl. Sildana 

skäl kan enligt min mening bl. <i. vara alt möjliggöra en för konsumenterna 

himplig butiksstruktur. hänsyn till omgivningen samt kvartersmarkens och 

behyggelsens lämpliga utformning i det aktuella fallet. I detaljplan bör dil 

kunna meddelas bestämmelser i syfte att särskilja följande ändamål. 
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Till att börja med vill jag konstatera att handelsomri1den och industriom

råden tillgodoser olika behov och maste förläggas och utformas med hän

syn hiirtill. Dessa områdestyper piiverkar bebyggelseområdenas översikt

liga struktur. Kraven på trafikförsör:ining. omgivningshygieniska hänsyn 

och omritdenas miljöutformning skiljer sig i flera avseenden. Det är angelä

get att bl. a. här angivna egenskaper kan regleras i den fysiska planlägg

ningen. Genom detaljplan bör det därlor vara möjligt att dra en skarp gräns 

mellan handel.mm råden och i11d11striomrädc11. Som framgiir av specialmo

tiveringen till 8 kap. I § punkt 3 föreslår jag att det skall krävas bygglov för 

att iindra användningen av en byggnad från handels- till industriändamål 

m:h omvänt. Vid prövningen av ansökningar om lov till si1dana ändringar 

blir planens bestiimmelse styrande. så att bygglov skall viigras om åtgärden 

strider mot planen. 

När det sedan gäller önskemålet frän några remissinstanser om att 

närmare kunna reglera olika former av handel, uppstår vissa problem med 

hänsyn till behovet av en effektiv. fungerande konkurrens. Handel bedrivs 

i många former, såsom t. ex.. partihandel. postorder. storköp och dctalj

handel. Även kombinationer av de olika formerna förekommer. Varusorti

mentet varierar också starkt. Från lokaliserings- och planutformningssyn

punkt kan det ibland vara befogat att göra en precisering av handelsända

målet. Vid en avvägning mellan kraven på konkurrens och styrning enligt 

PBL mot en lämplig samhällsutveckling har jag stannat för att planlägg

ningen av nyss angivna skiil skall kunna ange en huvudsaklig användning 

av kvartersmark för par1il11111de/ eller dcta(ihande/. Partihandel bi.ir i plan

läggningssammanhang normalt hänföras till kategorin industriändamål. 

Även inom gruppen dctaljhandcl bör viss reglering vara möjlig men 

också här vill jag understryka att det även är ett samhällsintresse att inte 

onödigtvis begränsa konkurrensmöjligheterna. I dctaljhandel kan man ur

skilja vissa varuslag som i praktiken visat sig medföra alldeles speciella 

planproblem. Det gäller framför allt varor som levereras med tunga trans

portmedel och säljs i mycket stora byggnader. t. ex. kallager, varifrån 

kunden ofta hämtar varan med bil. Det medför bl. a. krav på stora parke

ringsplatser. Jag syftar här på varuslag som möbler och inredning. bilar. 

husvagnar. båtar. byggrnaterial och trädgårdsartiklar. Där planförhålla

dena så kräver. anser jag det bör vara möjligt att genom bestämmelser i 

detaljplan skilja ut områden där handeln för avse resp. inte avse sådana 

skrymmande rnmslag inom detaljhandcln. På det sättet bör man med 

planen kunna {1stadkomma en lämplig lokalisering och miljö för denna typ 

av handel. Jag vill framhålla att byggnadsnämnden vid prövningen av lov 

inom en sådan detaljplan inte har att ta ställning vare sig till behovet av 

verksamheten i frilga eller till frågan om olika företag skall ges likvärdiga 

förutsättningar inom området. 

Inom kategorin detaljhandel kan livsmedclshandeln i vissa lägen behöva 

begriinsas eller helt förbjudas med hänsyn till kravet på en lämplig sam-
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hälbutveckling. Som exempel kan nämnas stormarknader eller hensinsta

tioner. I enlighet med praxis bör det kunna ske genom en bestiimmelse i 

detaljplan som anger maximal yta som sammantaget fttr användas för 

handel med /il'.rn1cdcl. En sådan begränsning bör givetvis inte göras ~å 

snäv att rimliga anspråk på rationalisering inte kan tillgodoses i ett senare 

skede. Jag förutsätter vidare att sådana begränsningar meddelas endast om 

kommunen har gjort en utredning om serviceförhållandena i berörda områ

den och utredningen visar att begränsningarna är nödvändiga för en totalt 

sett ~indamålsenlig handclsstruktur. Sådana utredningar ingår normalt i 

kommunala varuförsörjningsplaner. 

När kommunen i detaljplan har preciserat handelsändamålet i något här 

angivet avseende, fär någon ytterligare precisering eller. avgränsning inte 

läggas till grund för prövningen av bygglov. Det är alltsä inte möjligt att 

med stöd av bestämmelserna i 2 kap. vägra lov till en åtgärd som är förenlig 

med detaljplanen. 

Enligt sista meningen i punkt 3 kan bestämmelser meddelas om lägen

hetssammansättningen i bostadshus. Med uttrycket storlek avses lägenhe

ternas bruksarea, antal rumsenheter eller motsvarande. Med uttrycket 

lägenheter av olika slag avses ordinära familjelägenheter, studentlägen

heter, servicelägenheter och olika lägenhetstyper för kollektivboende. Bc

stiimmelser om lägenhetssammansättningen bör användas endast om det 

finn~ vägande sociala skäl eller bostadsförsörjningsskäl. 

Punkt 4 

Punkt 4 ger möjlighet att anta en plan med bestämmelser om placering. 

utformning och utförande av byggnader och andra anläggningar. Enligt 

vedertagen praxis kan regleringen bl. a. avse byggnads Hige på tomten. 

dess takvinkel. fasadmaterial. taktäckningsmaterial och färg. Någon änd

ring härvidlag är inte avsedd. I det remitterade lagförslaget angavs (5 kap. 

8 ~ 2) att planbestämmelser kan avse även "hyggnadssältet". Med detta 

uttryck avses fdgan om byggmicler skall uppföras fristäende t!!er pii olika 

sätt sammanhyggda. Byggnadssättet är alltsi'i en fråga om placering och 

utformning och kan därför regkras enligt punkt 4. Detta har lett fram till 

slutsatsen att termen "byggnadssättet" kan avvaras i lagtexten. 

En del av bestämmelserna i 3 kap. är nya eller har fått ökad aktualitet. 

Det finns därför skäl att kort beröra hur de kan komma till uttry.:k vid 

dctaljplaneläggning. 

Till att börja med anser jag att detaljplanen måste kunna reglera på vilket 

sätt det viktiga kravet på tillgiinglighet i 3 kap. 7 ~och 15 *första stycket 5 

skall tillgodoses. Dessa frågor hänger niira samman med byggnadsprojek

teringen. men det kan många gånger vara befogat att meddela bestämmel

ser red;;.n i detaljplanen. Om t. ex. handikappkraven kan uppfyllas genom 

att bebyggelsen förläggs på en viss plats eller anordnas p~1 ett visst sätt i 

förhållande till terrängen, hör detaljplane;:n kunna reglera dessa förhållan-
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den som utgångspunkt för vidare projektering. Husentreernas läge i förhål

lande till vägnätet och terriingcn är ocksfa en sådan fråga liksom höjdsätt

ning av gata, tomt och entreplan samt gatans och enlrevägarnas utform

ning. 
Undantagen i 3 kap. 7 ~tredje och fjärde styckena från kravet på tillgäng

lighet kan det också i vissa fall vara lämpligt all ge besked om redan genom 

en planbestämmdse. Om en sådan avvikelse medges för en arbetslokal bör 

lokalens användning för just den typen av verksamhet specificeras i plan

bestämmelsen. En effekt av att tillgänglighetskraven är uttömmande regle

rade i detaljplan blir - förutom att det iir ett besked för projekteringen -

att byggnadsnämnden inte kan ställa högre krav vid prövningen av bygg

lov. 
Som utredningen framhåller kan ett visst tekniskt 11(/i"irande av bebyggel

sen behöva föreskrivas med hänsyn till allmänna intressen eller till gran

narna. Utredningen nämner som exempel krav på en viss grundläggnings

metod för att undvika rasrisk i ett område eller krav på att vidmakthålla en 

viss grundvattennivå för att l. ex. skydda träpålar under byggnader i närhe

ten. Remissinstanserna tillstyrker förslagen. Även jag anser att denna typ 

av tekniska föreskrifter bör kunna tas in i detaljplan. För egen del vill jag 

lägga till sådana föreskrifter som avser att tillgodose energilz11slzål/ningen. 

Det kant. ex. gälla att utnyttja speciella förutsättningar i ett visst område 

när det gäller lokalklimat eller solinstrålning eller sådan markbeskaffenhet 

som är speciellt lämpad för markvärme eller energilagring. Ett villkor för 

att bebygga sådan mark kan vara att de goda förutsättningarna verkligen 

tas till vara. Det kan också gälla att i samband med komplettering och 

fornydse av äldre omraden meddela bestämmelser om lämplig uppvärm

ningsform, t. ex. for att ta till vara spillvärme från närbelägna fastigheter 

eller hindra individuell uppvärmning av visst slag. Jag anser del självklart 

att en detaljplan ocksii genom bestämmelser om byggandet, vegetationen 

och undermarkens nyttjande skall kunna tillgodose energihushållningskra

ven. Som jag tidigare har nämnt i specialmotiveringen till 3 kap. 3 § bör 

kommunen redan vid planläggningen av ett omrade ge besked om byggna

der skall medge god /wsJu11/ning med 1·atten. Det bör alltså av detaljplanen 

framgå i vilka områden som t. ex. ett krav på lokalt omhändertagande av 

dagvatten skall ställas eller i vilka byggnader sn:llspolande armaturer skall 

installeras. 

När det gäller bestämmelserna om det byggnadstekniska utförandet vill 

jag ytterligare anföra följande. Den historiskt sett vanligaste säkcrhetsris

ken iir faran för brnnd. De stora stadsbrändcrna har också i hög grad 

påverkat utformningen av våra äldre byggnadsordningar och lagar om 

planläggning. I modern tid har frågor om buller, luftföroreningar, skred

risker. grundvattenstörningar o.d. triitt i förgrunden niir det gäller stads

byggandets hygieniska och säkerhetsmässiga frågor. En del av dessa olä

genheter och risker kan motverkas genom att byggnader och anläggningar 
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utformas och utförs pi\ ett med hänsyn till platsen lämpligt sätt. Ett visst 

utförande kan i en del fall vara 1~n förutsättning för att över huvud lagd ta 

viss mark i anspråk för behyggelse. Punkt 4 skall d[i ge stöd för erforderliga 

hest~immelser i dessa avseenden. Det skall givetvis även vara möjligt att i 

detaljplan resavera mark för bullervallar eller andra skyddsanordningar. 

Punkt 4 ger silledcs möjligheter att införa bestämmelser för olika åtgärder 

inom planområdet. 

En viktig nyhet ligger, som ja;; redovisat i specialmotiveringen till 3 kap. 

10 ~tredje stycket. i att omhyg,(·1wdskrn1·e11s tillämpning kan bestämmas i 

detaljplan. 

En annan ny rcgleringsmöjlighet som punkt 4 ger utrymme för gäller 

11~fr>m111i11g m· a11/iigg11ingar. t. ex. idrottsplatser. skidliftar. campingplat

ser. sm~\b[l.tshamnar och skjutb~mor. 

I punkt 4 anges slutligen möjligheten att i detaljplan meddela niirmare 

bestiimmelser om tomter. Däroncd avses materiella bestämmelser med 

stöd av 3 kap. 15- 17 ~*· I specialmotiveringen till dessa paragrafer har jag 

närmare angett vilka frågor som kan bli aktuella. Med den betydelse som 

tomtens ordnande och närmiljön i övrigt har för bebyggelsemiljön som 

helhet. kan det mänga gånger vara hefogat att ägna dessa frågor ökad 

uppmiirksamhet. Miljöförbättrande åtgiirder har stor betydelse för ett om

ri'illes attraktivitet och sociala betingelser. Inte minst inom ramen för 

stadsfi.irnyclsen bör dessa frågor uppmärksammas. 

Bn·1m111ch:fi·1lgonw ägnas ökad uppmärksamhet i dagens stadsplane

ring. Som ett komplement 1ill de generellt verkande reglerna i 38 * hygg

nadsstadgan iir det vanligt att kommunerna i sina stads planer har meddelat 

s[irskilda hcvarandeföreskrifter eller s. k. miljöregler för viss bebyggelse. 

Olika beteckningar har dt1 använts. I. ex. bokstiiverna K. Q och q. Enligt 

anvisningar för uppriittande av dctaljplaneförslag som statens planverk gav 

ut år 1976 hör hokstaven K. som tidigare avsåg reservat för kulturhisto

riskt v~irdefull byggnad. numera anviindas for kyrkliga ändamål. Q för 

omrf1de som skall utgöra reservat för befintlig kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse och q där man avser att hevara den allmiinna karaktären hos en 

byggnad eller ett behyggelseområde och diir nybebyggelse inte skall till

komma annat iin i undantagsfall. Något automatiskt skydd mot rivning kan 

emellertid inte ftstadkommas med skyddsbestämmelser av detta slag. 

Många kommuner har också med stöd av 38 *andra meningen byggnads

stadgan ut vecklat en informell planerings verksamhet som går ut pil att dels 

avgriinsa sådana omr{1den där bebyggelsen kriiver hänsyn enligt detta 

lagrum. dels beskriva de egenskaper i miljön som ger den dess egenart. För 

att sprida information till fastighdsägare och hyresgäster samt få politiska 

stiillningstaganden till dessa frågllr. handliiggs de i många fall enligt regler

na för antagen generalplan. I en del fall sammanstiills uppgifterna i siirskil

Ja kommunala s. k. kulturminnewårdsprogram eller miljöprogram. 

Den verksamhet som pil det:a s~itt skapar debatt och engagemang i 
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fdgor som rör behandlingen av olika behyggelseområdcn bör givetvis 

kunna fortsätta inom ramen för PBL. Det naturliga är all frfigorna tas upp i 

översiktsplanen. I specialmotiveringen till 16 *första stycket 4 pekar jag på 

möjlighelt!n att. om det behövs, befästa riktlinjerna i form av områdcshe

stiimmclscr. Samma regleringsmöjligheter skall finnas för detaljplaner. 

vilket framgår av punkt 4 där särskilt anges skyddsbestämmclser för bygg

nader som avses i 3 kap. 12 *·Urvalet och avgränsningen av sådana miljöer 

har jag tagit upp i specialmotiveringen till den paragrafen. I korthet kan 

man säga att det gäller siirskilt värdefulla miljöer och byggnader av i 

huvudsak samma art som avses i lagen I 1960: 690) om byggnadsminnen. 

Skyddsbestiimmelserna bör diirför i stort sett vara av samma slag som 

gäller för dessa. Bestämmelserna innebär därför ett automatiskt rivnings

förbud. Med stöd av punkt 4 kan alltså meddelas skyddsbestämmclser som 

särskilt tillgodoser det allmänna intresse som finns i att bevara sådan 

bebyggelse och som gör det möjligt att se till att förändringar 04..:h underhåll 

sker inom de ramar som miljökraven ställer. Här är det uppenbart att 

detaljplanen skall kunna reglera de viktigaste inslagen i den fysiska miljön 

på ett samlat sätt som tillgodoser de kulturhistoriska kraven. 

Skyddsbestämmelser kan till skillnad från andra planbestämmelser om 

placering, utformning och utförande av byggnader m. m. utlösa krav på 

ersiittning enligt 14 kap. 8 ~ första stycket 3. Jag vill därför för tydlighets 

skull förklara att med skyddsbestämmelser avses sådana planbestäm

melser som en hart rör befintliga hyggnader. andra anläggningar och anord

ningar. Bestämmelser som berör helt nya byggnader, t. ex. sådana som 

t:rsätter en riven byggnad. räknas däremot inte som skyddsbcstämmelser, 

iiven om de i syfte att slå vakt om miljökvalitcter kan vara mer detaljerade 

än vad som är nödvändigt i flertalet planer. 

Någrt1 synpunkter /Jtl hel'(Jrandt'.frtigor 

När det gäller placering. utformning och utförande av hehYggelse samt 

tomtens ordnande i de värdefulla miljöerna bör ganska exakta bestiimmel

ser kunna meddelas. Byggnadernas gruppering med t. ex. gavelställda hus 

mot gatan kan vara ett viktigt inslag i det kulturhistoriska värdet. Det gäller 

också byggnadsdetaljer som taksprång, fönstrens utformning och deras 

läge i väggliv, material. färg och utsmyckningsdetaljer samt att kvarters

markens avgränsning mot gata skall ske med byggnader, murar eller plank. 

Bt:stämmelscr av detta slag bör givetvis kunna ta sikte även på om- och 

tillhyggnader samt andra iindringar. Att 11nderlulllet kan regleras framgår 

av 3kap. 12 och 13 ~*· 

När det giiller intaiiircn i de särskilt värdefulla byggnaderna, bör be

stämmelserna kunna avse sådana viktigare egenskaper som planlösning, 

målningar. paneler, taklister. stuckaturer och andra utsmyckningar. Även 

intressanta konstruktionssystem. installationer och fast inredning av olika 

slag hör kunna omfattas a\' bestämmelserna. I undantagsfall kan till och 
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med en iildre eller speciell arbetsteknik behöva föreskrivas. Jag ser ingen 

anledning att här ge någon annan begränsning än att planbestämmelserna 

skall avse sådant som har betydelse för bevarandeinsatsen som helhet. Av 

8 kap. 6 ~ första stycket 3 framgår att skyldigheten att söka lov kan utökas 

till att omfatta underhållsåtgärder för denna typ av bebyggelse. 

Niir byggnaderna kan regleras med så stor precision anser jag det ocksi\ 

rimligt att andra viktiga inslag i miljön på tomterna eller pii gator. torg. 

parker och andra allmiinna plwscr också skall kunna behandlas i detalj

planen. när det behövs. Parkeringsplatser och trädplanteringar tillhör så

dana inslag liksom hur tillgängligheten skall tillgodoses med hänsyn till 

miljön. En parkanläggning eller alle kan också vara väsentliga inslag i 

miljön. På mark för allmän plat~. utgör stolpar. skyltar. transformatorhus. 

trappor. kiosker m. m. sådant som kan behöva regleras till sin placering 

och utformning. Även om ganska omfattande bestämmelser kan meddelas. 

är det givetvis inte meningen att man skall reglera sådant som saknar 

betydelse från bevarandesynpunkt eller som inte i någon påtaglig omfatt

ning inverkar pä det värdefulla i miljön. 

Ett viktigt miljöinslag kan vua markbdiiggningcn. Dels kan vackra 

sknbeläggningar vara en viktig del av miljön. dels kan vattengenomsläpp

liga beläggningar vara en förutsUtning för bibehållen grundvattennivå och 

därmed även för byggnadernas grundläggning. I sådana fall bör kommunen 

i detaljplanen kunna meddela b1:stämmelser om markbeläggningens utfö

rande. 

Jag vill här påpeka att skyddsbestämmelser kan bli aktuella inte bara för 

bostadsbyggnader m:h offentliga byggnader av olik<» slag utan också exem

pelvis för industriminnen. Då m:iste också sådant som uthus. ugnar. hytt

ruiner. lastkajer och liknande delar av den fysiska miljön kunna omfattas 

av bestämmelser i detaljplanen. 

Jag förutsätter att samrådet med de enskilda intressenterna innehåller 

både en redovisning av de värden man vill sia vakt om och en ordentlig 

information om innebörden av olika planbestämmelser. I dessa avseenden 

får planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen en viktig funktion. 

Innehåller planen bestämmelser om utformning och utförande som rör gata 

eller annan allmiin plats. bör ansvarigt organ få samma information m. m. 

som de enskilda. Det är också viktigt att samrad sker med byggnadshisto

risk expertis. Jag förcstiiller mig att initiativet till hevarandeplaner många 

gånger kan komma från fastighetsägare. miljögrupper eller företrädare för 

antikvariska intressen. 

Skyddsbestämmelser i detaljplan blir. i likhet med andra bestämmelser. 

bindande för prövningen av lov. Detaljeringsgraden medför att ocksii fas

tighetsägarens handlingsfrihet blir mindre än i andra detaljplaner. Skydds

bestämmelsernas effekter vid prövning av frågor om rivningslov framgår 

av 8 kap. I H andra stycket. Av 3 kap. I H tredje stycket följer att bygg

nadsunderhiillet skall följa de skyddsbestämmelser som finns i planen. Att 
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fastight:tsiigaren har rätt till skälig ersiittning vid betungande bestämmelser 

framgår av 14 kap. 8 ~första stycket 3. 

Vissa hestiimmelser kan gälla åtgärder i miljön som inte hehöver lov 

enligt PBL. Den som utför sådana åtgärder är ämhl i princip skyldig enligt 

36 s första stycket detta kapitel att följa planen. Av 6 kap. 27* framgår att 

gator och andra allmiinna platser som regel skall stämma överens med 

detaljplanen. när de upplt1ts till allmänt begagnande. I 9 kap. 1 * har tagits 

in en bestämmelse om utförande av byggnadsarbeten som innebär hl. a. att 

sådana skall utföras enligt beslut som har meddelats med stöd av bestiim

melserna i PBL. vilket inkluderar hl. a. bestämmelser i detaljplan. 

Niir det gäller åtgärder på gator och andra allmänna platser förutsätter 

jag att kommunen genom samråd och kontakter ser till att väghållaren i sin 

verksamhet följer planbestämmelserna. Jag vill också understryka vikten 

av att kommunen genom fortlöpande rådgivning och tillsyn ger fastighets

ägarna den vägledning som behövs för att de i sin fastighetsförvaltning rätt 

skall beakta planbestiimmelserna. 

I en grupp byggnader som skall skyddas genom detaljplan kan det finnas 

någon byggnad som redan har skyddsbestämmelser enligt t. ex. hyggnads

minneslagen. Utredningen har i sitt lagförslag (5 kap. 14 !i) tagit in en 

bestämmelse som förhindrar att sådana byggnader omfattas av detaljplan. 

Ett av skälen till detta var. att förhindra att m(1tstridiga bestämmelser 

meddelas som ger osäkra förhållanden för fastighetsägaren. Enligt min 

mening behövs inte detta undantag. När skyddsbestämmelser utarbetas i 
detaljplan kan man utgå från att samråd sker med såväl fastighetsägarna 

som byggnadshistorisk expertis. Risken för motstridiga bestämmelser hör 

diirmed kunna elimineras. Skyddsbestämmelserna kan alltså komplettera 

varandra. men de hör hållas isiir så att det inte råder oklarhet om ett 

eventuellt ersättningsansvar är statens eller kommunens. Det kan sket. ex. 

genom att gällande skyddshestämmelser enligt hyggnaclsminneslagcn redo

visas i planbeskrivningen. där också behovet av kompletterande bestäm

melser genom detaljplanen bör motiveras. 

Punkt 5 

Enligt punkt 5 kan bestämmelser meddelas om åtgärder som kräver 

marklov enligt 8 kap. 9 * första och andra styckena. dvs. schaktning. 

fyllning. trädfällning och skogsplantering. Jag hänvisar i denna fråga till 

\'ad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 13.2) och i special

motiveringen till 8kap. 9*. 

Bestämmelsen ger stöd för att meddela besUimmclser t. ex. om tcrräng

hearhetning och massbalansering vid exploatcringsverksamhet. Det hör 

ocksii liksom i dag vara möjligt att förhjuda planteringar av t. ex. trafiksä

kcrhetsskäl eller för att trygga solinfall mot en lekplats eller en energipro

ducerande anläggning. Möjligheten att med stöd av punkt 5 reglera träd

fällning och skogsplantering förutsätter i praktiken att detaljplanen också 
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innehåller bestämmelser enligt X kap. 9 *andra stycket om att det krävs lov 

till åtgärderna. Planhestämmeber av detta slag torde i första hand bli 

aktuella i områden för fritidsbebyggelse och fritidsanläggningar då kom

munen inte själv svarar för upplåtande och skötsel av allmänna platser. 

Det hör också vara möjligt att genom en planbestiimmelse skydda enstaka 

träd på kvartersmark. om det är av väsentlig betydelse för bebyggelsemil

jön. 

Punkt 6 

I punkt 6 har tagits in en be5tämmelse som gör det möjligt att reglera 

användning och utformning av vägar m. m. Bestämmelsen motsvarar 3 § 

andra stycket första meningen. men avser fall då annan än kommunen skall 

vara huvudman för allmänna platser. Beträffande bestämmelsens innebörd 

hänvisar jag till specialmotiveringen till 3 § andra stycket. 

Punkt 7 

l punkt 7 tas upp möjligheterna att meddela bestämmelser om utfarter 

och andra utgångar mot allmänna platser och stängselfrågor. Orden "eller 

annan utgång" har lagts till på förslag av lawådet (yttrandet s. 58). De 

materiella kraven i dessa avseenden återfinns i 3 kap. 15 §första stycket 4. 

Punkt 7 kan t. ex. bli tillämplig i samband med trafiksanering eller då 

fastigheters utfartsförhållanden av trafiksäkerhetsskäl behöver ändras. En 

sådan föreskrift i detaljplan bör kunna utgöra grund för kommunen att 

kräva att fastighetsägare gör nödvändiga ändringar utan att det sker andra 

byggnadsarbeten på fastigheten. Bestämmelser om förelägganden i dessa 

fall finns i 10 kap. 17 § andra stycket. Med samma effekter bör det vara 

möjligt att reglera fastighetsägares stiingselskyldighet. Att fastighetsägaren 

har rätt till ersättning i vissa fall framgår av 14kap. 3 §. 

P1111k18 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 11.3) och i specialmotiveringen till 

3 kap. 15 § har jag utförligt avhandlat parkeringsfrågorna. I enlighet med 

vad jag anförde i dessa sammanhang har i punkt 8 tagits in bestämmelser 

som gör det möjligt att i detaljplan dels reglera storleken och placeringen 

av parkeringsplatser, dels förhjuda att viss mark används för parkering. 

Enligt 8 kap. 2 ~ första stycket 8 llch andra stycket samma paragraf krävs i 

vissa fall hygglov för parkeringsplatser som inte ligger på gatu- eller väg

mark. 

Punkt 9 

I enlighet med förslaget i den allmänna motiveringen (avsnitt 8.3.2) har i 

punkt 9 tagits in bestämmelser om tillfällig markanvändning. Bestämmel

sen saknar motsvarighet i gällande riitt. n[1got som enligt min mening är en 

p{1taglig brist. Den i 56 * 2 mom. byggnadsstadgan angivna möjligheten att 
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liimna trdrigt lov till tillfällig byggnad täcker inte alls det verkliga behovet. 

Något stöd för att lämna lov till tillfällig ändring av markanviindningcn 

utan samband med byggande finns inte. Prövningen av sådana frågor har 

därför hlivit osäker och mycket varierande vad gäller formerna. 

De närmare förutsättningarna för tillfälligt bygglov framgår av 8 kap. 

14*. Den maximitid pil 20år som föreskrivs d~ir anser några remissinstan

ser vara för lång. Den hör dock enligt min mening ses i relation till en 

normal hyggnads avskrivningstid, som är tre gånger längre. Tiden är också 

anpassad till de perspektiv som man vanligen har på markreservat för 

kommunikationsändamäl. industrietahlering och liknande. Det står själv

klart kommunen fritt att bestämma kortare tid med hänsyn till dt:n tillfäl

liga markanvändningens nytta. störningar för omgivningen eller behovet 

av att viirna om handlingsfrihet för att genomföra planens slutliga markan

vändning. Bestämmelserna om föreläggande m. m. i JO kap. ger kommunen 

tillräckliga möjligheter att vid behov få en tillfällig markanvändning att 

upphöra när tiden har gått ut. 

Normalt innebär den tillfälliga markanvändningen en förmån för fastig

hetsägaren. Det får därför förutsättas att sådan bestämmelse i detaljplan 

inte meddelas mot markägarens bestridande. 

Punkt 10 

I punkt 10 anges möjligheten att skapa vissa markreservat för allmän 

trafik. allmänna ledningar eller energianläggningar på kvartersmark. Kom

munen kan med stöd av detaljplanen reservera mark för all utföra t. ex. 

vägslänt eller för att lägga upp snö vintertid. Med energianläggning avses 

inte bara fjärrvärmeledningar utan också undcrcentraler. värmeväxlare, 

markförlagda anläggningar för värmclagring eller viirmeproduktion m. m. 

Rätten att nyttja sådana områden kan säkerställas med stöd av t. ex. 

cxpropriationslagen, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagcn eller an

läggningslagen. I 14 kap. 2 §finns bestämmelser som ger fastighetsägaren 

rätt att begära att kommunen eller annan huvudman för anläggningen 

förvärvar nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken. 

Punkt 11 

I punkt 11 föreskrivs den viktiga möjligheten att meddela bestämmelser 

om skyddsanordningar, t. ex. bullerskyddsvallar och liknande, för att se 

till att bebyggelsemiljön blir lämpligt utformad med hänsyn till kraven på 

hälsoskydd, säkerhet och goda yttre miljöförhällanden. Den motsvarar 

närmast 129 I mom. byggnadsstadgan och 9kap. 13* i utredningens för

slag. I det remitterade lagförslaget nämns även "'byggnadstekniskt utföran

de", men dessa ord har på lagrådets förslag (yttrandet s. 58) fått utgå, 

eftersom vad som avses med detta ryms redan i uttrycket "utformning och 

utförande av byggnader" i punkt 4. 

I likhet med utredningen anser jag att PBL bör innehålla generella och 
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förshirkta möjligheter att hcakta och behandla >.kydds- och säkcrhetsfr<l

gor. Den fysiska planläggningen milstc verksamt kunna bidra till att före

bygga risker för ohäba och störningar av oli ... a slag. Detta bör kunna ske 

genom bcqämmelser i detaljplan om skyddsanordningar för att mot vaka 

störningar fr[rn omgivningen. Om det linns siirski\da skäl. bör det också 

vara möjligt att föreskriva vilka högsta tillåtna värden som skall gälla för 

si!Jana störningar från omgivningen som prövas enligt miljöskydJslagcn. 

Punkt 11 ger stöJ for siiJana hestämmt:lser. 

Om en viss verksamhet med stöd av detaljplan prövas lämplig att förläg

ga till ett visst bestämt omräde. bör det enligt min mening vara möjligt alt 

på sikt säkerställa de fysiska och miljömässiga förhållanJen som har av

gjort lokaliseringen av verksamheten till just den aktuella platsen. Den 

möjligheten hör i särskilda fall i"innas för t. ex. en skola för utvecklings

störJa. ett känsligt laboratorium. viss livsmedelsindustri och liknanJe 

verksamheter. Aven annan, mer ordiniir bebyggelse. bör kunna komma i 

fräga för en såJan planbestämmelse. De särskilda skii.len kan också vara 

knutna till att miljöhclastningen i grannskapet är sådan alt en planbestäm

melse som siikerställer en acceptabel miljö för framtiJen är befogad. Det 

bör Jil vara möjligt att meddela bestämmelser i Jetaljplanen om högsta 

tillåtna värden för störningar fr1n omgivningen. I den senast beskrivna 

situationen kan det vara lämpligt alt krav också ställs p<°t att skyddsanord

ningar utförs. En Jetaljplan skaH meJ andra ord kunna ange de gränsvär

Jen for störningar som kan godtas enligt 2 kap. 3 och 4 §§ samt 3 kap. 2 *· 
En såJan planbestämmelse bör fä preventiv effekt på framtiJa miljöföränJ

ringar av olämplig art i omgivningen. Man kan också uttrycka det så alt en 

med omsorg prövad lokalisering av viss verksamhet på Jetta säll skall 

kunna fä trygghet för framtiden. 

MiljöstöranJe verksamhet tillåtlighetsprövas enligt miljöskyddslagen. 

De principiella verkningarna av heslut enligt PBL vid prövning av tillstånJ 

enligt annan lagstiftning har jag redovisat tiJigare I avsnitt 21 ). Om miljö

skyddslagen ändras i enlighet med de principer som jag diirvid angav. blir 

en planbestämmelse om högsta tillåtna störningsnivå bindanJe för konces

sionsprövningen av verksamheter i området och Jess omgivning. Den mer 

ingiienJe prövning som sker i koncessionsärenJet och Jen större kunskap 

som då finns om störningarnas karaktär kan aktualisera smärre avvikelser 

fran planbestämmelserna. Jag förntsätter då att kommunen bereds tillfälle 

att yttra sig i ärendet och då ta ställning till frågan om eventuell smärre 

avvikelse från planen. 

Redan meddelade koncessionstillstånd kan inte påverkas av en planbe

stämmelse av Jet slag som jag nu har berört. Däremot anser jag att en 

eventuell förnyad prövning bör kunna påverkas av planbestämmelst:n. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 8.3.2) har jag framhållit att den nu 

föreslagna bestämmelsen skall anknyta till de av riksdagen antagna riktlin

jerna för vägtrafikbuller. Detta innebär att vid planering av nya hostadsom-
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didcn - till vilket ol:ksä räknas fritidsbostäder samt vård- och undcrvis

ningslokaler - högre krav inte skall ställas iin .'i.'i dBA utomhus och 30 dBA 

inomhus. En sädan bestämmelse i detaljplan innehtir att bostäderna får ett 

varaktigt skydd. 

Punkt 12 

Punkt 12 behandlar möjligheten att reglera vissa genomförandefrågor. 

Detaljplanen anser jag i likhet med utredningens förslag bör kunna styra 

principerna för fastighetsindclningcn på samma sätt som nuvarande stads

plan. dvs. ange storleksgränser. förbud mot viss fastighctsbildning m. m. 

Dessa möjligheter bör bl. a. kunna användas i arbetet med stadsförnyelsen. 

Detaljplanen bör ocks{i kunna ange vissa riktlinjer för hur gemensam

hetsanläggningar enligt anläggningslagen skall inrättas. Som det är nu kan 

en s[idan anläggning förutsättas i detaljplan. varvid prövningen av båtnads

och väsentlighetsvillkoren skall anses ha skett vid planfastställelsen. I den 

allmänna motiveringen (avsnitt 10.4) har jag föreslagit att sådan prövning i 

fortsättningen skall göras i en fastighets plan enligt 6 kap. Om detaljplanen 

huvudsakligen syftar till att bereda plats för en gemensamhetsanläggning i 

en befintlig miljö. torde det vara lämpligt att en fastighetsplan upprättas 

parallellt med detaljplanen. Därmed får man väsentlighets- och båtnads

villkoren prövade samtidigt med anläggningens placering och utformning i 

detaljplanen. Är tillkomsten av en viss gemensamhetsanläggning en förut

sättning för att bebyggelse l!nligt detaljplanen skall få uppföras, kan 

planen tas in bestämmelser om villkor som säkerställer detta (se 8 ~ 3). 

Andra stycket 

I andra stycket behandlas regleringen i detaljplan av exploateringssam

verkan. 

I specialmotiveringen till 6 kap. 2 § avhandlas kravet på ett inledande 

planbeslut som medger exploateringssamverkan. Det normala fallet är att 

ett sådant inledande beslut meddelas i form av områdesbestämmelser 

(.'i kap. 16 ~ 8). Sedan ett exploateringsbeslut enligt lagen om exploaterings

samverkan meddelats. kan då den fortsatta gången bli att en detaljplan 

antas. Den planen skall innehålla en bestämmelse om att planen skall 

genomföras genom exploateringssamvl!rkan. Om mark för exploateringen i 

st1dana fall behöver tas i anspråk från fastigheter vilkas ägare inte skall 

delta i denna samverkan. skall detta anges i planen. Frågan om marköver

föring kommer då att behandlas i samband med planärendet. Detta anser 

jag väsl!ntligt för att marköverföringen skall bedömas från lämplighetssyn

punkt och att den i PBL avsedda avvägningen mellan allmänna och enskil

da intressen kommer till stånd. Om en detaljplan saknar uppgift om att den 

skall genomföras enligt bestämmelserna i lagen om exploateringssamver

kan. får inte någon mark tas i anspråk tvångsvis från fastigheter som står 

utanför samverkan. 
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Avsikten att genomföra planen genom exploateringssamverkan bör klart 

framgå av genomförandebeskrivningen och av en planbestämmelse. Den 

fastighet som drabbas av inlö-;en bör också tydligt anges i planhandlin

garna. Det bör ske genom en direkt bestämmelse i detaljplanen. I sakfr~1-

gan bör samma hänsyn tas till fastighetsiigan.:n som stadgas i 2 ~ första 

stycket. 

Ett inte lika vanligt fall som det nu behandlade är att en redan gällande 

detaljplan skall genomföras genom exploateringssamverkan. Då meddelas 

det inledande beslutet i form av en ny planbestämmdsc enligt andra 

stycket första meningen. l sådana fall blir det inte fråga om någon inlösen 

av mark, varför uppgiftskraven i andra styckets övriga båda meningar inte 

blir aktuella. 

Tredje st.vckct 

Tredje stycket motsvarar i huvudsak 9 §tredje stycket byggnadsstadgan, 

9 kap. 2 § utredningsförslaget och 5 kap. 7 § i det remitterade lagförslaget. 

Lagrådet <yttrandets. 58) har föreslagit placeringen som ett andra stycke i 

7 §. 

Föreskriften i detta stycke avser planens materiella innehåll och innebär 

att planen inte bör innehålla flera och mer detaljerade bestämmelser än vad 

som hehövs i varje enskilt fall. Någon ändring i förhållande till vad som nu 

gäller är inte avsedd. Självfallet skall inte bestämmelsen hindra mycket 

precisa bestämmelser då regleringsbehovet är stort. Det kan t. ex. vara 

fallet i komplicerade centrala tätortsområden eller för att trygga bevaran
det av en kulturhistoriskt värdefull miljö. Jag vill emellertid i detta sam

manhang peka på de möjligheter till förtydliganden som en välgjord plan

beskrivning kan utgöra. 

8 § I detaljplanen får bestämmas att bygglov inte skall lämnas till åtgär
der som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän 

\. viss trafik-, vatten-, avlopp~;- eller energianläggning för vilken kom
munen inte skall vara huvudman har kommit till stånd, 

2. viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits, byggts om eller fått 
en i planen angiven ändrad användning eller utfarten eller annan utgång 
från fastigheten har ändrats eller 

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighetsplan har 
vunnit laga kraft eller fastighetsplanen får genomföras efter förordnande 
enligt 13 kap. 8 ~ andra stycket. 

I paragrafen behandlas möjligheterna att genom bestämmelser i detalj

plan se till att bygglov inte lämnas till en i och för sig medgiven ändrad 

markanvändning, förrän vissa villkor har uppfyllts. Bestämmelsen motsva

rar bl. a. l lO s byggnad slagen, 9 kap. 16 § i utredningens förslag och 5 kap. 

9 ~ i det remitterade lagförslaget. 

Planbestämmelser av detta slag bör förutsätta att planen medger en 
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sildan väsentlig iindring av markens anviindning som i sig ställer krav p;1 de 

åtgärder som villkoren avser. Med andra ord m[iste villkoren ha ett natur

ligt samhand med planens övriga hestiimmclser om t. ex. exploatcringsriitt 

m:h iindami'tl. Det innehiir att en detaljplan som huvudsakligen avser att 

reglera befintliga förhilllanden inte kan innehålla villkorade hcstiimmelser 

av den art som föreslås i paragrafen. 

Jag har efter det att lagrådsremissen beslutades fött anledning att förtyd

liga innebörden av uttrycket ··väsentlig ändring av markens användning"'. 

Enligt min uppfattning mfiste detta uttryck anses innefattu byggnadsat

gärder som kan leda till s. k. permanentning av fritidshus. t. ex. tillhygg

nader i vissa fall. Annars skulle risken för sanitära m:h andra liknande 

problem inte kunna bemästras pii samma sätt som i dag i motsvarande 

situationer. N ybyggnadsförhuden enligt 110 * andra stycket byggnad slagen 

träffar ju f. n. även I. ex. tillbyggnader i områden som iir attraktiva för 

bosättning året runt men där va-anläggningarna ännu inte är utbyggda så 

att de klarar en sådan permanentning. 

Punkt I avser villkor om tillkomst av trafik-. vatten-. avlopps- eller 

energianläggning. Bestämmelsen motsvaras i dagens ordning av 110 ~and

ra stycket byggnad slagen. där det föreskrivs att förbud mot nybyggnad kan 

införas i avvaktan på att viigar. vattenförsörjning och avlopp anordnas. En 

typ av gemensamhetsanläggning som kan hli aktuell i framtiden iir anord

ningar för produktion. distribution och lagring av värme. Den kan t. ex. 

gälla utnyttjande av någon lokal energikälla eller möjligheten till gemen

samt värmelager för utjämning över tiden eller mellan olika byggnader. I 

förhållande till dagens ordning har därför det tillägget gjorts att som villkor 

för exploatering också skall kunna hcstämmas att en viss energianläggning 

har kommit till ständ. 

Villkorade beshimmelser av denna art iir hefogadc enharl i de fall då 

kommunen inte skall vara huvudman för anläggningarna i fråga. Punkt l 

har utformats i enlighet hLirmcd. 

Punkt 2 innehäller en annan typ av villkor. I praxis förekommer det att 

villkor om rivning av viss byggnad tas in som en övergångsbestämmelse i 

detaljplanen. om inte rivningen är en förutsättning för att planen praktiskt 

skall kunna genomföras. Den möjligheten bör naturligtvis stå kvar. I likhet 

med utredningen anser jag att det dessutom bör finnas möjlighet att som 

alternativ föreskriva att byggnadens användning sk<tll ändras. så att den 

blir godtagbar i sitt nya sammanhang. Detta kan hli aktuellt särskilt i 

samband med stadsförnyelsen och omvandling av äldre fritidshusområden. 

Vid förnyelse av ett innerstadskvarter kan t. ex. en tänkt förtätning förut

sätta en gftrdssanering som bl. a. medför att störande verksamhet i gårds

hus eller uthus måste nyttas. Jag kan också tänka mig det omviinda. 

nämligen att äldre bostäder övcrgiir till att användas till hantverk. atcljc 

eller kontor. Av 8 kap. 26 * andra stycket 3 följer att bygglov på samma sätt 

kan göras beroende av att förändringar pil tomten vidtas. 
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Enligt punkt 3 slutligen skall ~om villkor kunna uppställas att en fastig

hctsplan har antagits och att beslutet härom har vunnit laga kraft. En sådan 

bestämmelse tillmötesgår önskemål från en del remissinstanser som menar 

att förutsättningarna för en detaljplans funktion kan vara att en viss gemcn

samhetsanläggning kommer till stånd eller att erforderlig fastighetsbildning 

har gjorts. Jag förestiiller mig att detta kan bli en rätt vanlig situation i 

stadsförnyelsen och då avse t. ex. samlingslokaler. parkering. skyddsrum 

e. d. Kompletteringsbebyggelse kan också förutsätta gårdssancring för att 

det skall kunna bildas gemensamma friytor. Gemensamhetsanläggningens 

tillkomst prövas emellertid inte slutligt förrän i fastighetsplanen. som kan

ske hiir kräver längre tid än det;;Jjplanen för att kunna antas. l sådana fall 

anser jag det lämpligt att detaljplanen innehåller en bestämmelse om att 

byggrätten förutsätter att gemensamhctsanläggningen verkligen kan kom

ma till stånd, dvs. att en fastighctsplan med denna innebörd blir gällande. 

Med 1.:n sådan bestämmelse knyter man ihop ärendena även om det t. ex. 

anförs besvär över fastighetsplanen. I punkt 3 har lagts till en formulering 

som täcker det fallet att en fastighetsplan i viss del får genomföras till följd 

av ett förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. trots att planbeslutet 

inte vunnit laga kraft. 

I det remitterade lagförslaget finns dessutom en punkt 4. som innebär att 

byggrätten enligt en detaljplan i vissa fall kan göras beroende av att ett 

förordnande om avstående av mark har meddelats av länsstyrelsen och att 

detta förordnande har vunnit laga kraft. Med den lösning av frågan om 

samordning mellan planbeslutet och länsstyrelsens förordnande som jag nu 

föreslår i 6 kap. 19 §bortfaller bc!hovet av punkt 4. 

9 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser eller. om innehåPet framgår tydligt. av endast endera av 
dessa handlingar. 

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för 
skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika områden. 

Planhandlingarna skall utformas sä att det tydligt framgår hur planen 
reglerar miljön. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om planhandlingarna. Den har i allt 

väsentligt samma sakinnchåll som 12 § 2 mom. och 15 ~ första och andra 

styckena byggnadsstadgan samt motsvarar 9 kap. 5 § i utredningsförslaget 

och 5 kap. 10 § i det remitteracie lagförslaget. I enlighet med lagrådets 

förslag (yttrandet s. 58) har paragrafen redigerats så att den avser den 

antagna planen i dess slutliga skick. I 10 ~ regleras vilka handlingar som 

skall fogas till planen. när den är antagen. 

Fiirsta stycket 

Första stycket föreskriver att detaljplanen bestftr av en plankarta och en 

särskild handling med bestämmelser. Plankartan bör dock helt kunna 
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undvaras. om förslagets innebör~I entydigt kan klargöras med enhart be

stiimmelser. exempelvis när genomförandetiden förliings eller när särskil

da skyddsbe~Uimmclser införs enbart för en viss byggnad Sllm kan identifi

eras med text. På motsvarande sätt bör en siirskilLI handling med planbe

stämmelser kunna undvaras. om förslaget exempelvis omfattar enbart 

mark för allmän plats. Bestämmelserna kan också begränsas till att avse 

tilliigg till eller iindring i en tidigare lagakraftvunnen plan och blir da 

gällande som en Llel av denna utan att n[igon ny plankarta behövs. 

Andra stycket 

Andra ~tycket avhandlar kraven på plankartan. Av plankartan skall 

framgä hur planområdet delas upp på mark för allmän plats. kvartersmark 

och vattenomrfiden samt inom vilket geografiskt avsnitt som varje bestäm

melse skall gälla. På kartan skall sådana markeringar som har rättslig 

innebörd klart åtskiljas från sådana som har enbart informativ karaktär. 

I det remitterade lagförslaget föreskrivs i andra stycket att plankartan 

normalt skall upprättas på grundval av en för ändamålet avsedd karta. 

Denna bestämmelse har pft förslag av fllRrildct (yttrandet s. 58) flyttats till 

avsnittet om förfarandet och återfinns därför i 19*. 

Tredje stycket 

Tredje stycket saknar motsvarighet i gällande rätt. Tydlighetskravet är 

en direkt följd av att jag anser att PBL bör garantera en ökad delaktighet i 

planbesluten av allmänhet. sakägare och förtroendevalda. Denna fråga har 

ingående behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitten 3.5 och 8.3.3l. 

Genom sin placering i denna paragraf kommer tydlighetskravet att knyta 

an till de slutliga planhandlingarna. Som lagrådet har framhållit (yttrandet 

s. 58) kommer dock kravet att avspegla sig i-edan i utformningen av plan

förslaget. Av 26 * framgår sålunda att planbeskrivningen skall redovisa 

motiven till förslaget och de viktigaste följderna av det, dvs. ett slags 

tydlighetskrav som direkt riktas mot handlingarnas utformning under för

slags~kedet. 

När det gäller kartan och planbestämmelserna är det viktigt att de 

utformas på ett så entydigt och klart sätt som möjligt. Enbart själva 

planhandlingarna kan emellertid knappast ge en fullständig bild av den 

blivande miljön. Därför har den formuleringen valts att det av planhand

lingarna skall tydligt framgå "hur planen reglerar miljön". Bestämmelsen i 

tredje stycket bör alltså betraktas som ett grundläggande krav på de 

formella planhandlingarna - ett krav som i 26 * kompletteras med bestäm

melser om planbeskrivning. illustrationer till denna och annat material som 

vid utställningen belyser förslagets innebörd. 

I sådana fall där syftet med planen inte lämpligen kan klargöra~ med 

exakt bestämmelsetext. kan planen göras tydligare med hjälp av illustratio

ner. Denna uttrycksform kan vara ändamålsenlig för planer som syftar till 
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att hi:vara vissa miljökvalitctcr ·~llcr kulturhistoriska värden. För att inte i 

onödan hindra handlingsfriheter.1 för projektering och underhåll bör sådana 

illustrationer ange karakteristiska drag som eftersträvas i bebyggelsemil

jön. Del kan gälla l. ex. byggnac.sproporlioner, byggnadernas huvudorien

tering, takspriing och fasadsutformning samt viktiga drag i den yttre mil

jön. I sådana fall förutsätkr jag all planens konsekvenser för sakägarna 

diskuteras vid samrildel och atl planen ger uttryck för en allmän uppfatt

ning om hur miljön bör regleras. Detla innebär givetvis inte att någon total 

enighet behöver finnas. Det allmännas intresse av att reglera miljön bör 

emellertid noga vägas mot enskildas intressen n~ir så detaljerade best~im

melser anviinds. 

Tredje stycket avser all lägga fast i stort sett den ambitionsnivå som nu 

har utbildats i praxis. Jag ans·~r det däremot vara olämpligt att binda 

formerna och ullrycksmedlen i lagtexten. I detta avseende hör ny teknik 

och nya pedagogiska metoder fritt kunna utvecklas. Syftet med besliim

melserna är all säkerstiilla en tillfredsställande informationsnivii. Det hör 

alltså bedömas frftn fall till fall vilken form och grad av precision som 

handlingarna hör ha. 

Eftersom utredningens forsla:~ innebär ett slopande av möjligheten att 

använda.flexihc/ detaljplan och frågan har väckt intresse hos remissinstan

serna. vill jag helysa hur jag ser rä den frågan, bl. a. i förhållande till 

medborgarinflytandt:t och brukarmedverkan. I stora drag arbetar man i 

dag med flexibla planer på följande siitt. 

I. En flexibel stadsplan upprfittas, stiills ut, antas och fastställs. Förfa

randereglerna iir desamma som för en "vanlig'" stadsplan. Medborgarna 

för därigenom kännedom om planens syfte och exploateringen i stort. Sak

ägare har besvärsriitt. 

2. Som komplement till planen - eventuellt i beskrivningen - görs ett 

program för den kommande upphandlingen. Programmet specificerar öns

kad lägenhetssammansättning. upplåtelseformer, krav på gemensamhets

anläggningar. standard på den yttre miljön. tratiksystem. hyresnivii etc. 

som kommunen och hyggherren på förhand önskar bestämma. 

3. Upphandling görs i form av ·~n entreprenadtävling och med anbudsför

farande som visar såväl bebyggdscns utformning som de beräknade kost

naderna. 

4. Av det vinnande förslaget framgår alltså hur behyggelsen kommer att 

utformas. Projektörenlbyggherren är garanterad en byggrätt enligt den 

flexibla planen och kan genomföra en detaljprojektering av bebyggelsen. 

Byggnadslov lämnas på de av projektören/byggherren färdigställda ritning

arna och med stöd av den flexibla stadsplanen. 

5. Projektet genomförs pil det avsedda området. I en del fall uppriittas 

och fast~tälb en ändrad detaljplan som konfirmerar markens användning 

och byggrällerna i enlighet med den hebyggelse som håller på alt uppföras. 

Diir man genomför denna sena komplettering och ändring av detaljplanen 
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syftar den till att för framtiden fördela och fixera den byggriitt som finns 

kvar för att reglera tillbyggnadsmöjligheter m. m. för varje fastighet. Detta 

torde vara nödviindigt om ink det första projektet ''konsumerar"' all 

byggriHt. 

De problem som användningen av flexibla planer enligt utredningen 

anses föra med sig skulle jag vilja sammanfatta i följande punkter: 

~· Onödigt och olämpligt hög flexibilitet har ibland använts när stora. höga 

hus har medgetts i opreciserade lägen. 

Flexibel plan har ibland använts för att säkers@la byggrätter som inte 

har varit aktuella - en sorts planheredskap för osäkra utvecklingsbe

hov. 

Flexibel plan i kombination med entreprcnadtiivling har inte ansetts ge 

tillfredsställande medborgarinllytamk och sakägarinsyn. 

Efter upphandlingen har man ofta tvingats göra en ny och mer detaljerad 

plan, vilket får betraktas som en onödig administrativ omgång. 

För att uppfylla kravet på medborgarinflytande och engagemang av de 

förtroendevalda har utredningen föreslagit en bestämmelse om att detalj

plan skall utformas s[1 tydligt och begripligt att man rår en klar uppfattning 

om den blivande miljön i området. Detta tydlighetskrav har av flera remiss

instanser ansetts innebära ett hinder mot att använda flexibla planer. 

För egen del vill jag framhålla följande. För att man skall kunna tillgodo

göra sig nya ideer om miljöutformningen och byggprocessens uppläggning 

anser jag det iir viktigt att PBL ger möjlighet till en arbetsprocedur som 

liknar den som nu anviinds vid upprättandet av flexibel plan. Skiilet är inte 

bara att stimulera produktutvecklingen bland producenterna utan att man 

genom detta förfarande också får en samtidig presentation av kostnader 

och kvaliteter i miljön. Vid upphandlingen ger det möjlighet till en vägning 

mellan dessa egenskaper, vilket med riidande kostn<illsutveckling är nöd

viindigl. När denna arbetsgång skall anpassas till hcstämmelserna i tredje 

stycket anser jag att de olika stegen i princip kan genomföras p[t följande 

sätt: 

I. Det första steget kan lämpligen innebära ett beslut om markens 

användningsiindamål (bostäder. industri. fritidsbebyggelse, trafikanlägg

ning etc.), tillåten exploateringsrätt samt den huvudsakliga förläggningen 

av service. parkmark och trafiksystem. Även genomförandetiden bör be

stiimmas. Kommunen kan i detta steg behöva få lösningsrätl till viss mark 

enligt 6 kap. för att I. ex. pfibörja gatu- och ledningsbyggen. Detta steg 

kräver en planform som garanterar inflytande frän allmänheten och sak

iigare. 

Med en flexibel plan av det slag som jag nu har redovisat hör det vara 

möjligt att elds lösa konflikter mellan motstt1ende intressen beträffande 

markens anviindning. dels ge tillfälle till ett brett medborgarinflytande pil 

den huvudsakliga miljöutformningen. För bostadsområden anser jag det 

rimligt att planen redovisar om det gäller enbostadshus i högst tvt1 våningar 
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eller 11erbostadshus i högre höjd ~in tvi't vilningar. I det senare fallet hör det 

maximala vimingsantalet anges. Likaså bör det anges om friliggande eller 

sammanbyggda hus skall byggas på området. För större omdden biir läget 

for tillfarter anges liksom parkeringarna oc:h större gemcn~amma ytor. 

Diirmed anser jag att det allmänria medborgarinllytandet pf1 ett rimligt sätt 

kan göra sig giillandl' i detta för,;ta steg. Om det råder stora meningsmot

silttningar om marken över huvud taget skall användas för det aklllella 

ändamålet. kan det i en del fall vara lämpligt att först avgöra den fr{1gan 

genom att ett för~lag till område.;;bestämmclser enligt 16 ~ första stycket2 

tas upp till prövning. 

Oe frågor som tagits upp i steg 1 bör därmed anses slutligt avgjorda oc:h 

bör således inte kunna aktualisens på nytt i den efterföljande arbetsproce

duren. Den detaljerade miljöutformingen som entreprenadtävlingen inne

fattar anser jag i dessa fall enda~.t berör en snävare krets av intressenter. 

Frågan är på vilket sätt deras intressen av att påverka projektets slutliga 

utformning skall tillgodoses. 

2. De alternativa projekt som kommer fram vid entreprenadtävlingar 

e. d. skall bedömas av kommunen och byggherren. innan handlingar om 

det vinnande projekti:t fardigstiills för ansökan om bygglov. Ett möjligt 

tillvägagångssätt kan därvid van att de olika förslagen på lämpligt sätt 

offentliggörs under bedömningstiden. Det kan ske genom personlig under

rättelse. kungörelse i ortstidning eller annan lämplig information om försla

gen som också bör hållas tillgängliga för intresserade. Inkomna synpunkter 

kan bredda bedömningsunderlaget vid beslut om upphandlingen och kan 

ge en bättre förankring av genomförandet. 

3. Den llexibla planen ger gencomförandetrygghet endast i de avseenden 

som miljöutformningen behandleis i planen. Skulle det slutliga projektet 

inte vara forenligl med planens syfte, måste en ny detaljplan tas fram. 

Om det slutliga projektet och bygglovet följer planen i alla hänseenden 

men nt1gon besvärsberättigad intressent ändå anser att det strider mot de 

program, illustrationer eller andra informationer som har getts i planären

det och att avvikelsen väsentligt påverkar hans rätt. kan han överklaga 

bygglovet och därvid åberopa t. ·~x. 3 kap. I~- Besvären skall då prövas 

bl. a. mot bakgrund av bestämmel.serna i den flexibla planen. Därlör är det 

viktigt att planen är tydlig i de avseenden som berör de bcsvärsberättigade. 

Det är naturligtvis angeläget för kommunen och byggherren att inte 

hesvär i detta sena skede omöjliggör eller försenar projekten. Med den av 

mig förordade öppna behandlingen av förslagen under bedömningen av de 

olika alternativen bör kommunen få klart för sig om något alternativ kräver 

planändring. 

4. För att reglera miljöns forthestånd. tillbyggnadsmöjligheter m. m. kan 

det ibland vara motiverat att ersätta den flexibla planen med en vanlig 

detaljplan. när genomförandet i ~tort sett är klart eller i vart fall när den 

detaljerade utformningen är helt klar. Det gäller framför allt i de fall 

outnyttjad byggriitt med genomförandetid finns kvar i den flexibla planen. 
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JO § Till detaljplanen skall fogas en s{idan planheskrivning som anges i 
26 *och en sådan gentimförand~heskrivning som anges i 6 kap. I~-

Paragrafen anger vilka handlingar som skall fogas till en detaljplan. 

nämligen planhcskrivning och genomförandebeskrivning. Paragrafen mot

svarar nlirmast 16 * punkterna a)-c) byggnadsstadgan. 9 kap. 5 § andra 

stycket och 6 * i utredningsförslaget samt 5 kap. 11 § i det remitterade 

lagförslaget. Den skiljer sig dock från nämnda paragraf i lagrådsremissen. 

därigenom att den enbart innehåller en hänvisning till de bestämmelser 

som innehåller en närmare reglering av de aktuella handlingarna. Detta 

hänger samman med vad som sagts i specialmotiveringen till 9 §om att här 

ges föreskrifter endast om planen i dess slutliga skick, medan handlingar

nas innehåll på förslagsstadiet regleras i de paragrafer som handlar om 

förfarandet. 

11 § Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares 
bestridande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvän
digt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. vilka inte kunnat 
förutses vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan 
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
14 §. Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning finns bestämmel
ser i IS§. 

I paragrafen regleras kommunens rätt att ändra eller upphäva detalj

planen före resp. efter genomförandetidens utgång. Bestämmelsen är ny 

och motsvarar 9 kap. 31 § i utredningens förslag och 5 kap. 12 § i det 

remitterade lagförslaget. De principer på vilka bestämmelsen vilar har 

redovisats i den allmänna motiveringen (avsnitt 8.61. Förslaget om genom

förandetid har vidare behandlats bl. a. i specialmotiveringen till 5 §. 

Fiirsta stycket 

I första stycket avhandlas förutsättningarna för att ändra eller upphäva 

en detaljplan före genomförandetidens utgång. Av 5 § framgår att tiden 

skall räknas från och med den dag planen vinner laga kraft eller den senare 

tidpunkt som anges i planen och att tiden ibland kan börja löpa innan 

planbeslutet vinner laga kraft. nämligen när ett förordnande enligt 13 kap. 

8 § andra stycket har meddelats. Tidens längd skall framgå av planbestäm

melsen. För att fastighetsägarna skall ha rätt att genomföra planen eller ha 

rätt till ersättning vid viigrat lov krävs det att ansökan om lov har kommit 

in senast samma dag som genomförandetiden går ut. Enligt 14 kap. 5 §kan 

fastighetsägare och innehavare av särskild rätt få kompensation för den 

skada de lider, om planen ändras eller upphävs före genomförandetidens 

utgång. 

I det remitterade förslaget föreskrevs att planen får ändras eller upphii-
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vas fiirc gcnomförarnJetidcns utgång endast om det finns synnerliga skiil till 

det eller om berörda fastighetsägare har medgett det. Lagrådl't har uttalat 

följande i den M1gan (yttrandet >. 59 f): 

Departemcntschefen har i den allmänna motiveringen (s. 1~5) berört vad 
som skall anses vara innefattat i hegreppet synnerliga sbl. Det skall. 
framhåller han, ha uppställ nya förhållandcn av stor allmän hetydclse som 
inte kunde förutses vid planläggningen och som inte med rimliga insatser 
från det allmännas sida kan hem'istras pt1 annat sätt än genom ändring eller 
upphävande av planen. Enligt lagrädets mening bör vad departcmcntsche
fen sålunda utvecklat komma till direkt utryck i lagrummet för att det på ett 
klarare sätt än genom hiinvisning till uttrycket "synnerliga skäl" skall 
framgå när det skall vara möjl.igt att mot fastighetsägarnas bestridande 
iindra eller upphäva planen. 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag. Däiför har i första stycket föreskri

vits att planen får ändras eller upphiivas endast om det är nödvändigt på 

grund av nya förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses 

vid planläggningen. Någon saklig ändring i förhållande till lagrådsremissen 

ligger inte i denna formulering. 

Att uttrycket "före genomförandetidens utgång" används i första 

stycket får betydelse bl. a. i sådana fall då genomförandetiden börjar löpa 

först en viss tid efter det att planen har vunnit laga kraft. Det medför 

nämligen att det hårda kravet för att ändra eller upphäva en plan utan 

fastighetsägarnas samtycke gäller inte bara under genomförandetiden utan 

ocksf1 under tiden från det planen vinner laga kraft till c'ess att genomföran

detiden hörjar löpa. 

Om iindringen ellt:r upphävandet av planen berör många fastighetsägare. 

kan godkännandet inhämtas under den samråds- och planprocess som 

föreskrivs för ändring eller upphiivande av detaljplan. Framförs invänd

ningar under utställningen frän berörda fastighetsägan:. skall självfallet 

inte samtycke kunna åberopas som grund för ändringen. Om fastighets

ägarna deltagit vid samrådet och inte riktar anmärkningar mot planförsla

get under samrådet eller utställningen, bör kommunen enligt min mening 

kunna utgå från att fastighetsägarna samtycker till förslaget. 

Om ändringen eller upphävandet av planen berör ett mindre antal fastig

hetsägare. kan en lämplig ordning vara att kommunen skaffar skriftligt 

samtycke frfm fastighetsägarna. 

En specialfråga hör kort belysas. Det gäller en sådan situation där 

kommunen av administrativa skäl vill vidga ett planområde för att därmed 

samla en mangfald olika tidigare planbeslut i ett enda plandokument. De 

olika detaljplanerna måste då ku~1na överföras helt oförändrade. I sådant 

fall hör också genomförandetide11 kunna överföras oförändrad eller med 

nftgon mindre förlängning för att bestämmelserna skall hli lika. Första 

stycket skall inte hindra en sådan för fastighetsägarna fördelaktig ändring 

av detaljplaner under genomförandetiden. Vid ändringen bör reglerna om 

enkelt planförfarande i 28 ~ kunna tillämpa~. 
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Andrn styckl't 

I andra stycket regleras kommunens rätt att ändra eller upphäva en 

detaljplan efter genomförandetidens utgång. Som jag tidigare har angett 

hör kommunen i det läget ha en stark ställning. Detta har i det remitterade 

lagförslaget kommit till uttryck i andra sty\:ket på så sätt att det skall vara 

påkallat från allmän synpunkt att planen ändras eller upphävs. Jag framhöll 

i lagrådsremissen att några enskilda intressen inte hehöver vägas in vid den 

bedömningen utan att det bör vara tillr~ickligt att kommunen anser att 

planen inte längre är lämplig som grund för hygglovsprövningen. 

/.aRrådet har i denna del anfört I yttrandets. 60): 

Enligt I kap. 4 * skall ju alltid - i den mån inte annat föreskrivs - både 
allmänna m:h enskilda intressen beaktas vid prövning av frågor enligt PBL. 
Avsikten med det i specialmotiveringen gjorda uttalandet torde därför Yara 
att markera att den som har en rättighet enligt planen inte skall kunna 
åheropa denna vid den avvägning som skall göras när fråga uppkommer 
om att låta planen upphöra att gälla eller att ge den ett annat innehåll. När 
det gäller att ta ställning till det nya innehåll som planen vid en ändring 
skall ges. skall självfallet också enskilda intressen enligt huvudregeln i 
I kap. 4 § vägas in. låt vara att inte heller vid denna avvägning rättigheter 
enligt den tidigare planen behöver beaktas. Vad som nu har sagts bör 
komma till uttryck i lagtexten. 

Jag ansluter mig helt till detta resonemang. I överensstämmelse med 

lagrådets förslag har därför föreskrivits att planen efter genomförandeti

dens utgång får ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit 

genom planen beaktas. Härmed avses givetvis såväl outnyttjade som ut

nyttjade rättigheter. även om paragrafen i första hand tar sikte på att 

komma till rätta med icke genomförda delar av planen. Den som har 

utnyttjat sin byggrätt enligt planen skyddas ju på andra sätt, om planen 

upphävs. t. ex. genom rätten till kompletteringsåtgärder och återuppföran

derätten. 

Trl'dje styrket 

Tredje stycket. som saknar motsvarighet i det remitterade lagförslaget, har 

tillagts med anledning av följande uttalande av lagrädet (yttrandet s. 60): 

I detaljplan skall anges den tid inom vilken lov skall sökas för att planen 
skall få genomföras. Genomförandetiden ingår som en särskild bestämmel
se i detaijplanen. Enligt 15 * kan denna tid förlängas eller förnyas. Ett 
beslut härom innebär alltsil en ändring av detaljplanen. Emellertid iir det ej 
avsett att för beslut om ändring av genomförandetid skall gälla de i 12 * 
angivna förutsättningarna för ändringsbeslut i allmänhet. Detta skulle näm
ligen hl. a. innebära att beslut om förnyelse. som ju fattas efter genomfö
randetidens utgång. vore underkastat mindre stränga villkor än en under 
genomförandetiden beslutad förlängning. I ett sista stycke i paragrafen. i 
lagrådets förslag betecknad 11 §. bör därför anges att förlängning och 
förnyelse av genomförandetid regleras i - enligt lagrådets förslag - 14 ~. 

5 kap. I I * 
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O:iremot gäller om gencmforandetiden skall förkortas samma krav som for 
andra beslut om iindring av detaljplan. Det anförda gäller i tillämpliga delar 
också i fråga om tid under vilken tillfällig markanvändning fått pågå. 

12 * Bestämmelserna i 1-10 ** skall tillämpas iiven när en detaljplan 
ändras eller upphävs. 

Paragrafen motsvarar 23 § byggnadsstadgan. 9 kap. 29 * i utredningsför

slaget och S kap. )) * i det remi::tcradc förslaget. 

I paragrafen föreskrivs att .Je bestämmelser i 1-1() §§ som reglerar 

förutsättningar, inrn:håll, redovisning m. m. tillämpas även när en detalj

plan ändras eller upphävs. Bestämmelserna i 9 och 10 ~~ får därvid alltid 

betydelse. Däremot ligger det i sakens natur att bestämmelserna i 3-8 §§ 

inte har någon betydelse vid t. ex. upphävande av en detaljplan. 

13 § Om detaljplanen ändras dler helt eller delvis upphävs för ett områ
de som omfattas av en fastighctsplan. skall det framgå av detaljplanen i 
vilka delar fastighetsplanen enligt 6 kap. 11 * upphör att gälla. 

Att detaljplanen i vissa fall ändras till följd av att en fastighetsplan antas 
framgår av 6 kap. S §. 

Paragrafen motsvarar 9 kap. J2 § tredje stycket i utredningsförslaget och 

S kap. 14 * i det remitterade lagförslaget. 

Fiirsta stycket 

Om en detaljplan ändras eller upphävs i sådana delar som omfattas av en 

fastighctsplan. medför detta cn•igt 6 kap. 11 ~ att fastighctsplancn normalt 

upphör att gälla i de delar som berörs av ändringen eller upphävandet. I 

första stycket av förevarande paragraf föreskrivs all det i sådana fall skall 

framgå av detaljplanen i vilka delar fastighetsplanen upphör all gälla. På 

förslag av lagrådet (yttrandet s. 60) har orden "eller helt eller delvis 

upphävs" tillagts för att lagtext.en bättre skall överensstämma med lydel

sen av 6kap. 11 §. 

Andra stycket 

En fastighctsplan som innebär att en mindre a\lvikclsc har gjorts i 

förhållande till detaljplanen. medför enligt 6 kap. 5 *att detaljplanen skall 

anses ha den utformning som framgår av fastighetsplanen. En erinran om 

denna bestämmelse har tagits in i andra stycket. 

14 § Innan genomförandetiden gått ut kan den förlängas med högst fem 
år i sänder. Efter det att genomförandetiden gått ut, kan den förnyas med 
högst fem år i sänder. Förlängning och förnyelse kan avse visst område av 
detaljplanen. 

Har under genomförandetiden åtgärder vidtagits för planens genomfö
rande såvitt gäller viss fastighet men har åtgärderna inte kunnat fullföljas 
på grund av omständigheter Ö'<er vilka kommunen råder. skall genomfö-
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randctiden förliingas i skiilig utstriickning för den fastighdcn. Ansökan om 
förlängning skall giiras före genl)l:nförandetidcns utgftng. 

Paragrafen som handlar om förlängning och förnyelse av genomförande

tiden iir ny. Den motsvarar 9 kap. 17 ~ i utrcdningsflirslaget och 5 kap. 15 ~ 

första och andra qyckena i utredningsförslaget. Jag har hehandlat frågan 

tidigare (avsnitt 8.6). 

Fiir1·t11 stycket 

I första stycket. som har fött sin redaktionella utformning i enlighet med 

lagrådets förslag t yttrandet s. fi I), regleras kommunens möjligheter att 

förlänga eller förnya genomförandetiden. Innan förlängning eller förnyelse 

av genomförand1.:tiden heslutas hör kommunstyrelsens yttrande inhämtas 

med tanke på en:ntudla markavtal. förestående förändrade planeringsdi

rektiv. ekonomiska förpliktelser m. m. 

Med förlängning av genomförandetiden avses att planhestämmelsen om 

denna tid ändras under genomförandetiden. si\ att den kommer att omfatta 

en längre tidsperiod. Det skall därmed inte hehöva uppstå någon lucka i 

bestämmelsens giltighetstid. Förlängning av tiden kan bli aktuellt i sådana 

fall där kommunen på detta sätt önskar markera sin positiva önskan om att 

få planen genomförd. 

Förnyelse av genomförandetiden avser det fall att tiden har löpt ut och 

att ett gcnomförande aktualiseras först senare. t. ex. efter ägarskifte till 

fastigheterna. Om planen är aktuell. kan ett beslut om förnyad genomfri

randetid ingå som ett led i strävandena att få planen genomförd. Jag vill i 

detta sammanhang erinra om den möjlighet som fastighetsägarna har att -

om genomförandetiden har löpt ut - ändå få planens aktualitet prövad 

genom att begära förhandshesked cnligt 8 kap. 34 *· 
I första stycket föreskrivs vidare att förlängning eller förnyelse får ske 

med högst fem år i siindcr. Principcn med genomförandetid utgår från att 

detaljplaner görs för att inom överskådlig tid genomföras. Om så inte sker 

skall samhället ha möjlighet att efter varje planeringsperiod överväga 

lämpligheten av den markanvändning som planen medger. I specialmoti

veringen till 4 kap. I § har jag närmare belyst de planeringsperspektiv som 

iir aktuella för fysisk planering, det långa på I0-20 år. del medellånga på 

5-10 år och det korta på 3-5 år. Det är naturligt att detaljplanernas 

genomförandetider ansluter till dessa planeringsperspektiv. En ny detalj

plans genomförandetid bör kunna sträckas ut sä att förverkligandet sker 

inom det längre perspcktivet. En detaljplan som inte blivit genomförd 

under den första genomförandetiden hör enligt min mening vid förnyad 

eller förlängd genomförandetid anknytas till det kortare perspektivet. Be

stämmelserna i första stycket avspeglar 1.:n sådan tankegång. 

Som lagrcldet har påpekat (yttrandet s. 60) medför den i paragrafen valda 

bestämningen av begreppen "förlängning" resp. "förnyelse" att kom mu-
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nens beslut om förlängning måste fattas medan genomförandetiden piigär. 

Har den hunnit gå ut innan hcslut fattas. blir det enligt de nämnda be

greppsbestiimningarna fräga om förnyelse av genomförandetiden. 

Andra stycker 

I andra stycket föreskrivs under vilka förutsättningar kommunen iir 

.~kyldig att förlänga genomförandetiden. För att denna situation skall upp

stå framgår till en början att fastighetsiigarcn måste pf1kalla förliingning 

innan genomförandetiden har gått till ända. Någon rätt till förnyelse av 

genomförandetiden har fastighetsägaren således inte. Fastighetsägaren 

måste vidare påbörja projektering, ansöka om bygglov. göra fastighets

rättsliga förberedelser eller på annat sätt räv isa sin aktivitet för att kunna 

kräva förlängd genomförandetid. Beslut om viigrad förlängning måste gi

vetvis kunna överklagas. vilket framg{ir av 13 kap. 2 *·Vägrad förlängning 

får effekter för fastighetsägaren dels genom osäkerheten om bygglov som 

följer planen verkligen kommer att beviljas, dels genom att kommunens 

lösenrätt enligt 6 kap. 24 § inträder. 

Av andra stycket framgår att kommunen skall förlänga genomförandeti

den om kommunen inte har skött vad som på den ankommer. Därmed 

avses t. ex. att kommunen inte har meddelat de beslut i fastighetsrättsliga 

frågor som kan behövas. t. ex. medgivande till en mindre avvikelse från 

planen för en gemensamhetsanläggning. vilken kan utgöra en förutsättning 

för bygglov till de åtgärder som planen medger. Ett annat exempel är om 

kommunen inte har fullgjort sinh förpliktelser enligt ett exploateringsavtal 

som är knutet till planen. I dessa och liknande fall måste si.'1ledes kom

munen förlänga genomförandetiden. 

Genomförandetiden skall enligt andra stycket förHingas i skälig utsträck

ning. Jag ansluter mig allts[t inte till den modell som utredningsförslaget 

har. dvs. en strikt koppling mellan hindrets varaktighet och förliingningens 

tidsrymd. Detta kan medföra onödiga komplikationer. När kommunen väl 

har konstaterat att en förlängning är motiverad. bör tiden förlängas så att 

hänsyn tas till de då rådande praktiska möjligheterna att verkligen genom

föra det projekt som avses. Om allmänhetens intresse av saken är begrän

sat kan genomförandetiden förliingas genom enkelt planförfarande enligt 

28§. 
Det kan anmärkas att lagtexten i det remitterade förslaget var utformad 

så att det krävdes av fastighetsägaren att han skulle visa att han har avsett 

att genomföra planen. Mot denna formulering har lagrtlder inviint (yttran

det s.61): 

Trots att bestämmelsen har ett materiellt innehåll har den utformats som 
en hevisregel. Detta är en ovanlig. lagstiftningsteknik. Lagrådet förordar att 
hestämmelsen i stället ges en utformning som klarlägger dess reella inne
börd. Att det <ivilar den som begär förlängning av genomförandetiden att 
visa att de omständigheter som anges i hestämmclsen föreligger hehöver 
inte särskilt utsägas. 
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Med anledning av att bevisskyldigh.:tcn i det remitterade förslaget lagts 
pil ägaren av den fastighet varom iir fråga. vill lagrådet framhålla att det 
inte med nödvändighet hehöver vara denne: som genomför planen. Genom
förandet kan också ankomma på en nyttjandcrättshavare. 

Andra stycket har utformats i enlighet med lagri1dets förslag. Som lagrå

det också påpekar behöver i den situation som regleras i andra stycket - i 

motsats till vad som gäller enligt första stycket - ett beslut om förlängning 

inte fattas före genomförandetidens utgång. 

15 ~ Den tid under vilken tillfällig markanvändning fiir pågå kan förläng
as med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte 
överstiga tjugo år. 

Bestämmelsen är ny och motsvarar 9 kap. 18 * i utredningsförslaget samt 

5 kap. 15 § treuje stycket i det remitterade lagförslaget. Av systematiska 

skäl har bestämmelsen på förslag av lagrådet (yttrandet s. 62) brutits ut 

och fått bilda en egen paragraf. 

Regleringen är samordnad med föreskrifterna i 8 kap. 14 * om tillfälligt 

bygglov. Frågan bör väckas genom att fastighetsägaren eller annan som 

har nytta av bestämmelsen ansöker om förlängning före utgången av den i 

planen medgivna tidsfristen för den tillfälliga markanvändningen. Av sam

ma skäl som jag har anfört i anslutning till 14 § första stycket får förläng

ningen ske med högst fem år i sänder. 

Områdesbcstämmelscr 

16 § För begränsade områden som inte omfattas av detaljplan kan om
rådesbestämmelser antas för att säkerstiilla att syftet med översiktsplanen 
uppnås eller att ett riksintresse enligt lagen (0000: OOOj öin hushållning med 
naturresurser m. m. tillgodoses. Med områdesbestämmelser får regleras 

I. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 * första stycket. 6 §första 
stycket I och 3, 7§, 8 §andra stycket och 9 §tredje stycket. 

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för be
byggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra 
jämförliga ändamål. 

3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken 
på tomter till sådana hus, 

4. placering. utformning och utförande av byggnader. andra anläggning
ar. anordningar eller tomter. varvid ombyggnadsbestämmclser enligt 3 
kap. 10 *tredje stycket och skyddsbcstämmelser för byggnader som avses 
i 3 kap. 12* får meddelas. 

5. användning och utformning av allmänna platser, 
6. vegetation samt markytans utformning och höjdläge inom sådana 

omrf1dcn som avses i 8 kap. 9 * tredje stycket. 
7. skyudsanordningar för att motverka störningar från omgivningen. 
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 ~. 

5 kap. 14-16 -~~ 
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Puragrafon. som har rcdigerah i huvudsaklig överensst~immelse med 

/11,i.:rilde1s förslag. motsvarar närmast 9 § andra och tjärde styckena hygg

nadslagen. 10 kap. I ~ i utredning;sforslaget och 4 kap. 13 *i det remitterade 

lagförslaget. I paragrafen anges i vilka avseenden omddesbestiimmelser 

kan meddelas för att reglera anviindningcn av mark- och vattenomraden 

fiir bchyggdse och diirmed sammanhängande anordningar samt medgivan

de till exploateringssamverkan m. m. Uppräkningen i paragrafen iir avsedd 

att vara uttömmande. 

BetrMfan<le innehållet i punkterna 1-8 vill jag till att bö1ja med hänvisu 

till vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 8.8.2). Till 

skillnad mot detaljplanen. som är en mer fullständig regleringsform. hör 

omridesbestämmelserna kunna användas, när bestämmelser behöv~ en

dast i några rn avseenden. 

Regleringsmöjligheterna iir i tl~ra avseenden lika de som gäller for detal.i

plan. Områ<lesbestämmclser kan av den anledningen inte meddelas för 

ornräde med detaljplan. Det mat·~riella innehållet i punkterna har jag delvis 

re<lan berört i speci<tlmotiveringen till 7 ~. I punkterna förekommer emel

lertid vissa avvikelser i förhållande till 7!i. vilka jag nu tar upp. 

I p11nk1 I finns bestämmelser om möjligheterna att variera skyldigheten 

all söka lov. De olika åtgärder som kan omfattas av ett beslut härom 

kommenteras i specialmotiveringen till resp. paragraf i 8 kap. De viktigaste 

skillnaderna mellan områdesheslämmdser oi.:h detaljplan i detta avseende 

iir följande. 

Mitt förslag innebär att det<.1ljplan automatiskt medför krav pi't <lels 

bygglov för vissa åtgärder med byggnaders yttre samt för skyltar och 

ljusanordningar(!< kap. 3 *). del~ rivningslov (8 kap. 8 § första stycket) och 

dels marklov för schaktning och fyllning (8 kap. 9 § första stycket). Skyl

dighet att söka lov för motsvarande åtgärder kan införas genom områdes

hestämmclscr. 

För en annan grupp av åtgärder kan skyldighet att söka lov införas på ett 

likartat sätt genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Exempel pi1 

sådana iitgärder är underhåll av bebyggelse med särskilt bevarandevärde 

(8 kap. 6 §första stycket 3) samt !räd fällning och skogsplantering (8 kap. 9 ~ 

andra och tredje styckena). 

När det gäller möjligheten all befria fr:°tn skyldigheten att söka lov till 

vissa åtgärder. har jag behandla1. förutsättningarna i den allmanna motive

ringen !avsnitt 12. l.5). För områden som inte omfattas av detaljplan kan 

skyldigheten att söka lov under vissa förutsättningar minskas för en rad 

olika åtgärder (8 kap. 5 § första styi.:ket). Detta sker genom områdesbe

stiimmclser som i detta hänseende erbjuder en möjlighet för kommunen att 

skapa förenklingar för enskilda och anpassa prövningen av lov till behoven 

inom olika omrf1den. Genom följande exempel vill jag belysa hur en S<-i<lan 

reglering skulle kunna ske. 

I kommunen finns ett större glcsbygdsområde med jord- och skogs-
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hruksfastighctcr och spridd hebyggclse huvudsakligen längs vägarna. Ut

ved;lingen är svag. och inga ornr:iden av riksintressen enligt N RL eller 

andra större allmänna intressen finns. Några enstaka fritidshu:, har tillkom

mit inom området. Kommunen har i översiktsplanen hett:cknat området 

som övrig mark utan några speciella riktlinjer för bebyggclseutvecklingen. 

De allmänna hestämmelscrna i 2 och 3 kap. skall som vanligt läggas till 

grund för prövningen av lov inom området. men i detta omrtide helt utan 

stöd i någon riktlinje i översiktsplanen. Kommunen vill g~irna underlätta 

för dem som bor i området att utveckla den verksamhet som r~dan hedrivs. 

I områdesbestämmelser kan översiktsplanens syften tänkas tillgodoses 

genom vissa förenklingar när det gäller bygglov och införande av några 

enstaka byggnadsreglerande bestämmelser. Tanken med besUimmclserna 

är att förenkla för vardagliga och ordinära åtgärder. om de följer några fä 
regler. Kommunen kan t. ex. upprätta och anta områdeshestämmelscr av 

följande innebörd: 

skyldigheten att söka bygglov upphävs för komplementhyggnader och 

mindre tillbyggnader som placeras i enlighet med områdeshestämmel

serna (8 kap. 5 s första stycket I och 2) 

- skyldigheten att söka bygglov upphävs för inre åtgärder (8 kap. 5 ~ första 

stycket 3) 

nya hyggnadcr och tillbyggnader skall placeras på visst avstånd från 

allmän väg och så att jordbrukets produktionsbetingelser inte äventyras 

<~· områden som på kartan anges med särskild beteckning skall såvitt 

möjligt bevaras obebyggda. 

Några effekter av sådana hestämmelser blir följande. Enskilda som vill 

komplettera sin bebyggelse kan göra det utan lov. En förwsättning är att 

det nya inte byggs inom områden som skall bevaras obebyggda eller alltför 

nära väg. Om någon anser sig ha skiil till mindre avvikelse från bestämmel

serna, mfaste lov sökas (se 8 kap. 12 s fjärde stycket). Viu beredningen av 

bygglovsärendct är grannarna garanterade insyn genom kravet att de skall 

beredas tillfälle lämna synpunkter på ansökan om lov (fl kap. 22 * fo·sta 

stycket I). Råder det stor osäkerhet om tillåtlighcten för den sökta åtgär

den kan sökanden begära ett förhandsbesked. Givetvis gäller också deta!j

planekravet enligt 5 kap. I*· om det inte är fräga om en komplctterin~såt

gärd !se 8 kap. 12 ~andra stycket). 

Om någon bryter mot områdesbestämmelserna kan hyggnadsnäm1den 

ni! riittelse med stöd av ingripanden enligt I 0 kap. 12 S 3 och 14 *· Emkilda 

som är osäkra på om befrielse från att ansöka om lov gäller för viss åtgärc. 

kan alltid få sin sa1' prövad i förväg med stöd av bestämmelsen i 8 kap. ?l §. 

Enligt punkt 2 finns möjligheter att bestämma grunddragen i använd1ing

en av mark- och vattenområden för ett begränsat område. Dessa :rågor 

kommenterade jag utförligt i spc<.:ialmotiveringcn till 4 kap. I*· l):t bör 

alltså vara möjligt att i områdesbestämmelser ange markens användning i 

så grova termer som t. ex. bebyggelse, fritidsanläggningar eller kC'mmuni-
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kationsleder. Syftet kan vara att få en avgränsning mot ett område av 

riksintresse enligt NRL eller ett beslut i en principfräga av stort allmänt 

intresse, t. ex. om fritidsbebyggelsc skall medges i ett område eller om 

endast sadana ätgärder som anknyter till det rörliga friluftslivet skall tillå

tas. 

Till skillnad mot vad som gäller för detaljplanen finns inget krav pa att 

markanvändningen skall anges i områdesbestämmelser. Punkt 2 ger dock 

en möjlighet att ange grunddrag1!n i markanvändningen. t. ex. bebyggelse. 

Nägon uppdelning av detta huvudäadamål på mark för allmän plats och 

kvartersmark får därvid inte göras. Som framgår av punkt 5 kan dock 

omrfidesbestämmclscr meddelas om användning och utformning av befint

liga allmänna platser. Inget hind rar heller en angivelse att viss mark skall 

utgöra skydds- eller ~äkerhetsområde. Det innebär att tillkomsten av ny 

bebyggelse på sfidan mark strider mot områdesbestämmelsen och därför 

kan vägras. Däremot skall omrhdesbestämmelser givetvis inte kunna an

vändas på ett sätt som gör att det rättsskydd som detaljplanen ger fastig

hetsägaren åsidosätts. Det bör t. ex. inte vara möjligt att avsätta ett område 

för allmänt ändamål eller allmän plats genom områdesbestämmclser. efter

som fastighetsägaren då inte har möjlighet att begära inlösen. vilket han 

kan när det gäller områden med detaljplan. 

rör de fall då ett vattenområdes lämpliga användning behöver bestäm

mas i sina grunddrag bör områdesbestämmelser kunna antas. om vattnet 

inte naturligen ingår i ett områd1: med samlad bebyggelse som skall regle

ras med detaljplan. Genom omri'u!esbestämmelser bör ett vattenområde 

kunna reserveras tör t. ex. båthamn. friluftsbad, fasta områden eller banor 

för segelsport, vattenskidäkning .. roddsport och isaktiviteter. Likast1 bör 

lokala och nati,mella skyddsintrcssen kunna tillgodoses fört. ex. fiskrcpro

duktion. s. k. vattenhruk., och riivattentäkt. I de flesta fall hör emellertid 

riktlinjer i översiktsplanen vara ;.illräckligt. Att områdeshestämmelscr har 

antagits inverkar naturligtvis inte på skyldigheten att söka tillstånd enligt 

vattenlagen. 
I punkt 3 avhandlas möjligheten att reglera hyggnads- eller bruksarean 

på fritidshus eller storleken på tomter. Bestammelsen tar sikte på områden 

för fritidshus där det finns ett önskemål att förhindra s. k. permanent 

bosättning. I lagrådsrernis•en avsåg regleringen "byggnadsarean". men 

jag har funnit det mest iin:lamiHsenligt att anknyta även till hegreppet 

"bruksarea". 

I punkt 4 behandlas :nöjligheten till byggnadsreglcrande bestämmelser 

med stöd av kraven i 3 ~ap. Den frågan har jag utförligt hehandlat i 

specialmotiveringen till 7 ~ hrsta stycket 4. Områdeshestämmelserna och 

detaljplanen ger i princip sanma regleringsrnöjligheter i detta avseende. 

Översiktsplanens riktlinjer kan t. ex. innehålla ett allmänt formulerat 

mål som går ut på at• bevara karaktären i ett kulturlandskap med stort 

inslag av bebyggelse. Planen km ock si\ innehålla riktlinjer med innebörd 
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att ny hchyggelse hör forliiggas och utformas s[i att jLmlbruksdriften inte 

försv[tras. I st1dana och liknande fall.iir det naturligt att. oin översiktspla

nens syfte skall säker<;tiillas. riktlinjerna omsätts i ganska detaljerade om

rådesbcstämmelser om byggnadernas placering. utformning och utföran

de. 

En viktig möjlighet är att krav.;n vid ombyggnad .;nligt 3 kap. JO~ tredje 

stycket kan regleras i områdesbestiimmelser. I specialmotiveringen till den 

paragrafen redovisade jag hur områdessynen kan komma till uttryck i 

diffrrenticrade ombyggnadskrav för olika byggnader inom området. 

I rmnkt -I avhandlas ocks[1 möjligheten att meddela skyddshestiimmelser 

för hebyggelse med särskilt bevarandeviirde enligt .~ kap. I~*· Jag har 

kommenterat detta närmare i specialm11tiveringen till 7 ~ första stycket 4 

som har samma lydelse som ifriigavarande punkt 4. 

Att fastighetsiigaren i vissa fall har riitt till skälig ersiittning för den skada 

skyddsbcstämmelser kan medföra framgår av 14 kap. 8 ~första stycket 3. 

Bestämmelser av detta slag kan iiven meddelas för en enstaka fastighet 

eller byggnad. 

I punkt 5 behandlas möjligheten att reglera användning och utformning 

av mark för allmänna platser. Bestämmelsen. som grumlas på kraven i 

3 kap. 18 ~- ansluter nära till 7 ~ första stycket 6. Jag har kommenterat 

dessa fd\gor närmare i specialmotiveringen till dm paragrakn. Reglerings

möjligheten torde få sin anviindning huvudsakligen niir omradesbestäm

melser anviinds i bevarandesyfte. 

Jag vill hetona att hestiimmelsen inte är avsedd att tillämpa~ sii att 

omräden som tidigare inte har anviints som allmiin plats genom områdes

hestämmelscr avsiifö för detta iindamiil. 

I p1111k1 6 avhandlas mi.~jligheten att meddela hestiimmelser till ledning 

för priivning av marklov. Denna punkt motsvaras fiir detaljplanernas del 

niirrnast av 7 ~ första stycket 5 men skiljer sig frari denna i ett avseende. 

Skyldighet au söka marklov enligt 8 kap. 9 ~tredje stycket mil~ll: niimligen 

föreligga for att omriideshestämmelserna skall lä nägon verkan. Som fram

gilr av 8 kap. 9 *tredje stycket gäller vissa hegriinsningar av möjligheten att 

meddela sädana hestiimmelser. Det aktuella llmr~ldet skall vara avsett för 

bebyggelse eller som skyddsomräde för alt omri\desbesliimmelser skall 

kunna antas med stöd av punkt 6. 

Det skydd s1)f11 vissa fiirsvarsanläggningar m. m. ~it njuter i dag till följd 

av 81 och 8~ ~* hyggnadslagen kommer i PBL att i första hand uppriitthäl

las genom riktlinjer i översiktsplanen. Om det hehövs kan genom omriides

hötiimmclser införas skyldighet att i niirheten av anläggningarna söka 

hygglov for J.jusanL)rdningar 18 kap. 7 * l samt skyldighet alt söka marklov 

för schaktning. fyllning. triidfallning och skogsplantering 18 kap. 9 ~ tredje 

stycket). Vidare kan enligt förevarande paragraf punkt 4 materiella he

sliimmelser meddelas for be hygge Isen t. ex. beträffande till[ttlighet och 

plac.:ring av ny hebyggels.:. Med stöd av punkt 6 kan hestiimmelser med-
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delas för marklovspliktiga åtgärder inom dessa skydds- eller säkerhetsom

riiden. t. ex. avverknings- eller skogsplanteringsförbud, tillåten höjd för 

vegetationen och krav på brandgator. Agaren till den anläggning vars 

fortbestånd och drift tryggas med omrädeshestämmelserna är skyldig att 

ersiitta kommunen for dess ko~;tnader för eventuell ersättning till fastig

hetsägare eller för marklösen I 14 kap. 8 §femte stycket). 

I punkt 7 avhandlas möjligheten att meddela bestämmelser om skydds

anordningar för att motverka störningar från omgivningen. Jag har kom

menterat detta i specialmotiveringen till 7 § första stycket 11. I det remitte

rade lagförslaget nämns även '"byggnadstekniskt utförande". På de skäl 

jag har anfört i anslutning till 7 § första stycket 11 har detta uttryck fått 

utgå. 

Skillnaden mot den reglering som enligt 7 §första stycket 11 är möjlig 

genom detaljplan ligger i att ornrådesbestämmelser inte kan ange högsta 

tillåtna värden för olika slags sti::irningar. 

I punkt 8 avhandlas möjligheten att genom områdesbestämmelser beslu

ta om tillåtligheten av exploateringssamverkan och samverkansområdets 

avgränsning. I den frågan hänvisar jag till vad jag anför i specialmotivering

en till 6 kap. 2 §. 

17 § Områdesbestämmelserna och skälen till dem skall redovisas i en 
särskild handling. Handlingen skall utformas så att det tydligt framgår hur 
bestämmelserna reglerar miljön. 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även när områdesbestämmel
serna ändras eller upphävs. 

Paragrafen, som har utformats i enlighet med lagrådets förslag, saknar 

motsvarighet i gällande rätt. Dt:n motsvarar 10 kap. 6 § i utn:dningsförsla

gct och 4 kap. 15 §i det remitterade lagförslaget. 

Ft"irsta stycket 

Den handling som enligt första stycket skall innehålla områdcsbestäm

melserna kan enligt min uppfatt:ning vara ganska enkel och koncentrerad, 

men den måste vara tydlig. De sakliga motiven och den allmänna bakgrun

den till innehållet i områdesbestämmelserna framgår vanligtvis av över

siktsplanen med dess riktlinjer. I dessa fall bör det regelmässigt ske en 

hänvisning till översiktsplanen eller om möjligt tas med ett utdrag av denna 

för det aktuella området. Handlingen med områdeshestämmclser kan bestå 

av en karta över det område som omfattas av bestämmelserna samt själva 

bestämmelserna och deras tilhimpningsområden. Bestämmelserna kan 

skrivas direkt på kartan, om det blir tillräckligt tydligt. 

I handlingen eller i en särski;d bilaga skall också ges en redovisning av 

skälen till bestämmelserna. Med detta avser jag skälen till att just områdes

bestämmelser behövs for den avsedda regleringen. Här hör regelmässigt 

ingå en redovisning av anknytningen till översiktsplanen. Om omriidesbc-
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sUmmeberna handliiggs '>amtidigt med i"ivcrsiktsplanen, bör kravet pii 

motivering vara uppfyllt genom den samtidiga handläggningen av över

siktsplanen. 

Andra styckt•t 

I andra stycket föreskrivs att en motsvarand1: redovisning skall finnas. 

när omd1d1:sbestämmclser iindras eller upphävs. Redovisningskrav1:t kan 

vid upphävande uppfyllas grnom att det på handlingen med de aktuella 

bestämmelserna görs en ankckning om att de föreslås bli upphävda. Skä

len till förslaget kan då anges i en siirskild bilaga. 

Förfarandet m. m. 

18 § Detaljplanen bör grundas på ett program som anger utgångspunkter 
och m:\1 för planen. 

Paragrafen handlar om program för arbetet med detaljplaner. Den är ny 

och motsvarar 9 kap. 21 * i utredningsförslaget samt 5 kap. 16 s i det 

remitterade lagförslaget. Frågan om program har jag behandlat i den all

miinna motiveringen (avsnitt 8.7.2). 

Utredningens förslag till bestämmelser om program har mött viss kritik 

från remissinstanserna. Manga anser dock att programmen bör ges en 

starkare stiillning i PBL. Mitt förslag innebär en översiktsplan som inrym

mer delar av programmet för detaljplaner. I den meningen tillgodoser 

förslaget dessa remissinstansers krav på en starkare ställning för program

men. 

Självständiga program kan sannolikt behövas om översiktsplanen ger 

föga vägledning för detaljplaneläggningen eller om länsstyrelsen i sitt 

granskningsyttrande har ifrågasatt översiktsplanen för det berörda omril

det. Jag ddar alltså uppfattningen att arbetet med progd1m är en viktig del i 

planarbetet och ger möjlighd till ett tidigt samdid llm planen. Några 

vägande skäl att föreskriva program som obligatoriskt inslag i planproces

sen finner jag dock inte. Den nu föreslagna 18~ har därför utformats som 

en rekommendation. Om program upprättas, skall det redovisas vid samra

det (21 §I och vid utställningen av planförslaget 126§1. 

En fräga som inställer sig är vilket organ som skall besluta om program

met. Det har samma karaktär som översiktsplanens riktlinjer. Om pro

grammet endast förtydligar översiktsplanen i vissa avseenden. kan beslu

tet om programmet lämpligen fattas av det organ som skall anta detalj

planen enligt 29 ~. Om däremot översiktsplanens riktlinjer är knapphändiga 

eller om det råder starka motsättningar om översiktsplanens utformning. 

kan det vara lämpligt att programmet beslutas av fullmäktige. Jag är 

emellertid övertygad om att kommunerna själva här kan finna lämpliga 

beslutsformer. Det finns alltsf1 ingen anledning att lagreglera befogenheten 

att besluta om program. 
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19 * Niir förslag till detaljplan uppr~ittas skall det. om det inte är uppen
bart onödigt. finnas en eller flera för ändamålet av~edda kartor (grund
karta) och en fastighetsförteckning. I fastighetsförteckningcn skall i den 
mån de berörs av planen redovi ;;as 

I. fastigheter. mark som är samfälld för flera fastigheter och andra 
omrf\den samt ägare till och inrn:havare av annan särskild rätt än bostads
rätt och hyresrätt i niimnda egendom. 

2. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen ( 1973: 1149) samt 
ägarna till de fastigheter som deltar i anläggningen. 

Om en samfällighetsförcning enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter förvaltar samfall ighet, särskild rätt eller gemensamhetsan
läggning skall i stället för ägare ;:ller innehavare anges föreningen. 

Paragrafen behandlar kravet på grundkarta och fastighetsförteckning när 

detaljplaneförslag upprättas. Puagrafen motsvarar 15 § hyggnadsstadga_n. 

9 kap. 5 *andra stycket i utredn;:ngsförslaget samt 5 kap. HH andra stycket 

och 11 § tredje stycket i det remitterade lagförslaget. På lagrådets förslag 

(yttrandet s. 58) har bestämmelserna om karta och fastighetsförteckning 

sammanförts till en paragraf. som har utformats i huvudsak enligt lagrådets 

förslag. I lagtexten har dock angetts att grundkartan kan bestå av en eller 

flera kartor. Efter det att lagrådsremissen beslutades har jag nämligen 

erfarit att detta uttryckssätt biittre svarar mot den teknik inom kartväsen

det som nu håller på att utvecklas. 

Om en grundkarta är uppenbart obehövlig, skall den kunna undvaras. 

Detta bör kunna ske om det finns annat kartmaterial som på ett tillfreds

ställande sätt redovisar befintliga förhållanden som är av betydelse för det 

aktuella planförslaget. 

Vidare föreskrivs att det som i dag också skall finnas en fastighetsför

tcckning till kartan. Som lagrådet har framhållit (yttrandet s. 59) lämnar 

dock bestämmelsen utrymme för att i undantagsfall utesluta fastighetsför

teckningcn. Förteckningen skal.I läggas till grund för underrättelser enligt 

25 § om utställning av planför~lag. Förteckningen skall vara aktuell när 

utställningen sker enligt 23 §. Enligt dagens ordning innebär detta att den 

inte bör vara äldre än två månader och jag avser ingen ändring härvidlag. 

Därmed får man garantier för aH kallelsen når rätt sakägare. 

I det remitterade lagförslaget angavs att de samfälligheter som berörs av 

planen skall förtecknas. Lawådet har om detta yttrat hl. a. följande ( ytt

randet s. 59): 

Htirmed torde avses inte endast marksamfälligheter utan ock~å t. ex. 
samfällighet enligt anläggningslagen och servitut som hör till flera fastighe
ter gemensamt. Detta hör komma till tydligare uttryck i lagtexten. Samti
digt bör införas en hestämmei.se i syfte att förenkla förteckningen när 
samfällighet förvaltas av förening. Därjämte bör förteckningen. såsom nu 
föreskrivs i 15 ~ andra stycket byggnadsstadgan. också uppta andra områ
den - t. ex. gatu- och vägmark - som berörs av planen. Sådana omraden 
behöver nämligen inte ingå i fastighctsindelningen (se Landahl och Nord-
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ström: Fastighctsbildning~lagen s. 378). Enligt förslaget skall förteckning
en ange ~igarna till den fasta egcn<;JolT!en och innehavare av särskild rätt i 
denna. Fastighehförteckningen har under det fortsatta fö1i"arandet bety
delse som förteckning över de intressenter vilka skall underrättas om 
planförslagets utställande. Underättelse härom skall inte gå till hyresgäs
ter. Behovet av kommunikation med dem blir tillgodosett genom kungörel
se i ortstidning om utställningen och genom underrättelse till organisation 
och förening av hyresgäster. För att ej onödigtvis tynga arbetet med 
förteckningen och dess ajourhilllning hör i förteckningen förutom ägare till 
fast egendom tas upp endast innehavare av annan särskild rätt än hyres
rätt. Med särskild rätt avses här liksom eljest i PBL inte panträtt. 

Lagtexten har utformats så att dessa synpunkter har tillgodosetts. Enligt 

min mening bör inte heller innehavare av bostadsrätt antecknas i fastig

hetsförteckningen, eftersom de inte behöver underrättas personligen (se 

specialmotiveringen till 25 *'· Nyttjanderätter i övrigt liksom servitut och 

andra särskilda rättigheter skall dock antecknas enligt punkt I. Närmare 

fön::skrifter om vilka uppgifter som skall tas med i fastighetsförteckningen 

och varifrån uppgifterna skall hämtas. behövs för den praktiska tillämp

ningen. Jag återkommer i annat sammanhang till regeringen med förslag i 

denna fråga. 

20 § När förslag till detaljplan upprättas, skall kommunen samråda med 
länsstyrelsen. fastighetsbildningsmyndigheten och kommuner som berörs 
av förslaget. Sakägare och de bostadsrättshavare. hyresgäster och boende 
som berörs av förslaget samt de myndigheter, sammanslutningar och en
skilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas 
tillfälle till samråd. 

Paragrafen motsvarar 14 § byggnadsstadgan, 9 kap. 21 § andra stycket i 

utrcdningsförslaget och 5 kap. 17 ~ första stycket i det remitterade lagför
slaget. 

Jag hänvisar till den tidigare behandlingen av samrådet i den allmänna 

motiveringen (avsnitten 7.4 och 8.7.3) samt i specialmotiveringen till 4 kap. 

3 §. När samrådet avser detaljplan och områdesbestämmelser (se 33§ l. 

måste självfallet sakägarnas och övriga berördas synpunkter behandlas på 

ett mer omsorgsfullt sätt än när det avser översiktsplanen. Jag vill med 

anledning av detta framhålla följande. 

Paragrafen anger i två grupper vilka kommunen skall samråda med. Om 

många kan ha ett väsentligt intresse i frågan, bör det ordnas ett offentligt 

möte eller en utställning där synpunkter i ordnade former tas emot. Sådana 

arrangemang kan utlysas i trakten genom affischering. utdelning av flyg

blad. masskorsband eller liknande förfarande. Om samrådet berör en stör

re krets som inte med säkerhet kan nås på så sätt. kan en kungörelse 
införas i ortstidning. 

Jag vill i detta sammanhang återge följande uttalande av lagrådet om 

avgränsningen av begreppet sakägare (yttrandets. 62): 

:!O Riksda~cn 1985186. I sam/. N1 I 
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Bland dem som skall bt:red~s tillfälle till samråd ingår självfallt:t sak- 5 kap. 20-11 .~Y$ 
ägarna. Enligt vad lagrådet anfört i anslutning till I kap. 8 * bör inll.! i PBL 
tas upp någon legal dt:finition pil sakägare. Mt:d sakägare får i nu föreva-
rande sammanhang förstås i första hand ägare till fast egt:ndom och inneha-
vare av annan siirskild rätt i denna än hyresrätt. Den som är bosatt på en 
fastighet omfattas däti"ör, även om han har självständig hyresriitt, ej av 
sabgarbegreppet. Att samråd skall ske med denna kategori och med 
lokalhyresgäster behöver alltså särskilt anges. En annan kategori som hiir 
och i 2H !30 § lagrådets förslag J samt i 8 kap. 22* ocks[1 måste uppmärk-
sammas är bostadsrättshavare. Ej heller i I kap. 8 * andra stycket i det 
remitterade förslaget angiven organisation eller fort:ning av hyresgäster 
ingtir i sakägarkretsen. De kommer emellertid att omfattas av samrådet 
redan som bestämmelsen är utformad i det remitterade förslaget. En sädan 
organisation eller förening är nämligen en sammanslutning som har ett 
väsentligt intresse av förslaget till detaljplan. 

21 § Samrådet syftar till etl mhyte av information och synpunkter. U n
der samrådet bör motiven till förslaget, planeringsunderlag av betydelse 
samt de viktigaste följderna av förslaget redovisas. Om det finns ett pro
gram för planen, skall också programmet redovisas. 

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som 
har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

Paragrafen. som anger den närmare innebörden av samrådet. har ingen 

egentlig motsvarighet i gällandf: ordning. Den motsvarar närmast 9 kap. 

21 § tredje stycket i utredningsförslaget och 5 kap. 17* andra stycket i det 

remitterade lagförslaget. 

Fiirsta stycket 

I inledningen av första styck~:t tas upp en erinran om samrådets funk

tion, niimligen att det syftar till ett ömsesidigt utbyte av information och 

synpunkter. 

Härefter föreskrivs bl. a. att de viktigaste följderna av förslaget skall 

redovisas under samrådet. Av siirskild vikt anser jag det vara med informa

tion till de fastighetsägare som p;i ett eller annat sätt träffas av planbestäm

melser som berör förfoganderätten över fastigheten. Som exempel på 

sådana bestämmelser vill jag ange: 

c planutformning som medför rätt för kommunen eller för annan. t. ex. 

vägförening. huvudman för gemensamhetsanläggning eller exploate

ringssamfällighet. att lösa mark . 

... genomförandetidens längd och vad som gäller när den löpt ut. innefat

tande information om rätt att lösa mark enligt 6 kap. 24 §. 

c utvidgning eller begränsning av skyldigheten att söka lov, 

skyddsbestämmelser för sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde 

som avses i 3 kap. 12 *samt 

aktuella ersättningsregler enligt 14 kap. 

Som jag framhållit i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.2. \ J är flera 

av dessa frågor sådana som bör framgå av genomförandebeskrivningen 
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enligt 6 kap. I~. Samrådet syftar kort sagt till att kommum:n skall få bästa 5 kap. 21-23 H 
möjliga beslutsunderlag, samtidigt som sakägarna och övriga berörda inte 

skall behöva rikta invändningar mot planen till följd av missförstånd om 

planens innehåll eller innebörd. De som så önskar bör ges tillfälle att lämna 

skriftliga ~ynpunkter på planförslaget. 

Med planeringsundcrlag avses i första stycket faktabetonat material av 

typ inventeringar, uppgifter om mark- och grundförhållanden, ägostruktur. 

befintliga planförhållanden och statistiska uppgifter. Om inte något pro

gram har beslutats, bör riktlinjer och politiska direktiv för förslaget redovi

sas. Översiktsplanen för området bör alltid redovisas. Har länsstyrelsen i 

sitt granskningsyttrande över översiktsplanen redovisat avvikande upp

fattning om översiktsplanen i det berörda området, bör i underlaget särskilt 

behandlas sådana förhållanden som kan belysa hur de allmänna intressena 

kan tillgodoses. Det är givetvis också lämpligt att redovisa de planskisser 

som finns för området och som kan ge samrådet ett reellt innehåll. 

Andra stycket 

Av andra stycket framgår att resultatet av samrådet och förslag med 

anledning av synpunkterna skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

Tyngdpunkten i redovisningen bör läggas på sådana synpunkter som inte 

tillgodosetts. I fråga om planer som antas av fullmäktige avger det bere

dande politiska organet förslag med anledning av synpunkterna. I övriga 

fall avges förslaget av den förvaltning som ansvarar för beredning av 

planärendet. 

22 * Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att 
I. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap. och verka för att riksintressen 

enligt lagen <0000: 000) om hushållning med naturresurser m. m. tillgo
goses. 

2. verka för att sådana frågor om användningen av riiark- och vattenom
råden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, 

3. ta till vara statens intressen. 

Paragrafen som innehåller föreskrifter om länsstyrelsens uppgifter vid 

samrådet, är i stort sett likalydande med 4 kap. 5 §.Jag hänvisar därför till 

vad jag har anfört i specialmotiveringen till den paragrafen. När det gäller 

detaljplan och områdesbestämmelser (se 33 ~)vill jag stryka under vikten 

av att länsstyrelsen mot slutet av samrådsskedet på ett tydligt sätt anger 

vilka synpunkter som senare kan komma att läggas till grund för ett 

förordnande om statlig prövning enligt 12 kap. 1 § och vilka synpunkter 

som har mer rådgivande karaktär. 

23 * Innan detaljplanen antas. skall kommunen ställa ut planförslaget 
under minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter pä förslaget skall 
göra detta skriftligen under utställningstiden. 
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Paragrafen handlar om utställning av planer och stämmer i sak överens 5 kap. 23-24 ~-~ 

med motsvarande bestämmelser i 17 * 1 mom. byggnadsstadgan. Utred-

ningens förslag finns i 9 kap. 22 * och 25 * första stycket första meningen. 

Motsvarigheten i det remitterad;: lagförslaget är 5 kap. 19 §och 22 *första 

stycket första meningen. Av systematiska skäl har på lai:rådets förslag 

(yttrandets. 62l bestämmclsern<i om utställningstiden samt om hur och när 

synpunkter på planförslaget skall framföras förts samman i denna paragraf. 

Utställningstidens längd har jag avhandlat i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 8. 7 .:ll. Om alternativa planförslag upprättas och det efter samrf1det 

iinnu inte står klart vilket alternativ som skall liiggas fram för antagande. 

far givetvis alternativen ställas ".It samtidigt. Därvid bör det tydligt göras 

klart för sakägarna och de övrigä intressenterna att synpunkter kan lämnas 

på alla förslagen. Ett sådant fönarande kan bli aktuellt om det finns 

motsatta uppfattningar om vilket ändamål ett visst markområde skall an

vändas till. Att flera alternativa förslag kan utställas samtidigt anser jag 

vara helt klart utan att det särskilt föreskrivs. 

Utsti\llningen bör h~illas i lokaler som är öppna under sådana tider att 

sakägarna och de övriga intressenterna kan ta del av förslaget. Utstiillning 

kan ordnas på flera platser samtidigt. Det är naturligtvis en fördel om 

planförslaget kan ställas ut i den trakt som det berör. Det bör också finnas 

en möjlighet för sakägarna och allmänheten att någonstans ställa frågor om 

planens innebörd. 

I paragrafen har efter pil.pekande från vissa remissinstanser föreskrivits 

att synpunkterna skall vara skriftliga. Det anser jag nödvändigt, inte minst 

dii1för att besv:irsrätten ~ir beroende av att den som överklagar kan visa att 

han har agerat under ~ircndets h~.ndläggning I se 13 kap. 5 * l. I det remitte

rade lagförslaget Is. 496) föreskn vs att den som framför synpunkter skall 

ange sin adress. bl. a. däli'ör att han pf1 ett korrekt och snabbt sätt skall fä 
del av bl.a. kommunens beslut att anta planen. l.aJ.:rådet har dock ifrilga

satt (yttrandet s. 65) om en sådan föreskrift har sin plats i lagen. Som 

lagrådet har påpekat kan underlfttenhet att uppge adressen inte få några 

riittsverkningar for den som lämnat synpunkter. Bl. a. pil grund härav har 

föreskriften fäll utgil ur lagen. 

24 * Kungörelse om utställnin.i;:en av planförslaget skall minst en vecka 
före utstiillningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och infö
ras i ortstidning. Av kungörelsen skall framgi1 

I. var planomri1det ligger. 
~- om förslaget avviker från översiktsplanen. 
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planen~ 

antagande kan komma att tas i anspd1k enligt 6 kap. 17-19 ~~. 
4. var utst~illningen äger rum. 
~- inom vilken tid. på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget 

skall lämnas. 
6. att den som inte senast under utstiillningstidcn framfört synpunkter pa 

förslaget enligt 13 kap. 5 ~ kan fr~rlora riitten att överklaga beslut att anta 
planen. 
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För kungörandet skall gälla vad som iir föreskrivet i lagen !1977: 6.54) om 5 kap. 24 ~ 
kungörande i m~tl och ärenden hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med en planbeskrivning enligt 2h *·en genom
förandebeskrivning enligt 6 kap. I ~ och samrådsredogörelsen skall. innan 
förslaget ställs ut. sändas till länsstyrelsen och kommuner som berörs av 
förslaget. 

Paragrafen reglerar förfarandet vid underrättelse om utställningen och 

motsvarar 1H3 och 4 mom. byggnadsstadgan. 9 kap. 2H i utredningsför

slaget och .'i kap. 20 ~första stycket och andra stycket första meningen i det 

remitterade förslaget. 

Till en början bör anmärkas att jag i huvudsak ansluter mig till vad 

lai,:rädct har anfört och föreslagit (yttrandet s. 63 fl när det gäller hestiim

melserna om kommunens skyldighet att kungöra planförslagets utställan

de, att överlämna förslaget till länsstyrelsen och till vissa kommuner samt 

att underrätta sakägare m. fl. om utställandet. Det innebär att bestämmel

serna om vad kungörelsen skall innehålla har byggts ut i förhållande till det 

remitterade förslaget. Även i andra hänseenden har bestämmelserna kom

pletterats. För att det inte skall hli en otympligt lång och svärläst paragraf 

har gjorts en uppdelning på tv{1 paragrafer. av vilka den ena C4 ~) behand

lar kungörandet och överfamnandet och den andra (2.'i ~) reglerar underrät

telse till sakägare m. fl. 

Fiirsta stycket 

Hiir behandlas kravet på kungörelse om utställandet. Enligt det remitte

rade förslaget skall utställningen av planförslaget offentliggöras hl. a. ge

nom kungörande i ortstidning. I likhet med lai,:rädet <mser jag att offentlig

görande hör ske även genom anslag på kommunens anslagstavla. 

I första stycket regleras i sex punkter vad som skall framgå av kungörel

sen. Här behandlar jag särskilt punkterna 2, 3 och h. vilka innefattar 

nyheter i förhilllande till dagens ordning. 

Till följd av mitt tidigare redovisade förslag att det inte skall ställas något 

krav på följsamhet till översiktsplanen kan det ibland hiinda att detalj

planen avviker från denna. Detta anser jag skall framgå av kungörelsen så 

att alla görs uppmiirksamma på avvikelsen. Med avvikelse menar jag 

avsteg från översiktsplanens intentioner. Punkt 2 innehåller en föreskrift 

om detta. 

När det gäller punkterna J och 6, som saknar motsvarighet i det remitte

rade förslaget och som har tillkommit pli initiativ av lai,:rädet. vill jag 

återge vad lagrt1det har uttalat i denna del (yttrandets. 63): 

S[1som lagrådet anfört under 2 * iir det fr{m rättssäkerhetssynpunkt vä
sentligt att fastighetsägare uppmärksammas på att de till följd av en detalj
plan kan tvingas att avstå mark. Även innehavare av särskild rätt till mark, 
exempelvis en arrendator. kan bli tvungen att tiila inskränkningar i sin rätt. 
Bestiimmelser om vad markiigare och andra kan hehöva tåla återfinns i 6 
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kap. 17. 19 och 20 §*. För att d·~ som kan komma att lida intrång i sina 5 kap. 24-25 ~-~ 
rättigheter skall bli i tillfälle att bevaka sina intressen under utställningen 
bör det av kungörelsen framgå vilken mark eller särskild rätt till mark som 
kan komma att tas i anspråk enligt de nyssnämnda bestämmelserna. Av 
kungörelsen bör vidare framgå atl den som inte senast under utställningsti-
dc:n framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut 
att anta planen. 

Jag ansluter mig till detta uttalande med endast den anmärkningen att 

hänvisningen till 6 kap. skall avse 17- 19 §* i det nu föreliggande förslaget. 

Om en del av en fastighet kan ta~. i anspråk. bör i kungörelsen anges t. ex. 

att ett område med angiven ytvicld av denna fastighet avses. Någon karta 

som exakt utvisar områdets belägenhet behövs inte. 

Andra stycket 

I enlighet med vad lal{rildet har anmärkt under 4 kap. 8 §(yttrandets. 63) 

har bestämmelsen om kungörande kompletterats med en regel som hänvi

sar till lagen 0977:654) om kungörande i mål och ärendc:n hos myndighet 

m.m. 

Tredje stycket 

l tredje stycket föreskrivs att planförslaget före utställningen skall sän

das till länsstyrelsen och kommuner som berörs. Det bör ankomma på 

länsstyrelsen act på lämpligt sätt informera berörda statliga myndigheter 

och regionplaneorganet. om det behövs. Statliga myndigheter som är fas

tighetsägare skall givetvis i denna egenskap ha en särskild underrättelse. 

Det följer av 25 § första stycket I. Berörda kommunala myndigheter bör 

också tillställas planförslaget enligt de regler kommunen själv bestämmer. 

Till skillnad från i dag anser jag inte att detta bc:höver lagregleras. 

Pt1 de skäl jag har anfört i speci<Jmotiveringen till 4 kap. 7 §delar jag inte 

laRrådcts uppfattning (yttrandet s. 63) att tredje stycket bör utgå och 

ersättas av föreskrifter i en förordning. 

25 § Underrättelse om innehåll~! i kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev sändas till 

I . kända sakägare. 
2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsord

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller, om förhandlingsonl
ning inte gäller. känd förening av hyresgäster som är ansluten till en 
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. 

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan 

utsc:dd att förvalta samfällighetens angelägenheter. fär underrättelsen sän
das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller 
förvaltare. får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas 
tillgänglig för alla. I sådant fall skall kungörelsen innehålla uppgift om hos 
vem underrättel~en hålls tillgänglig. 
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Underrlitklse enligt första styd.;ct bi::höver inte sändas, om ett stort 5 kap. ;:5 ~ 
antal personer skall undcrriittas och det skulle innebära större kostnad och 
besvär än som lir fors varligt med hiinsyn till ändamålet med underrättelsen 
att siinda den till var och en av dem. Agare av sådan mark och innehavare 
av sådan särskild rätt till mark som avses i 24 * första stycket 3 skall dock 
alltid undcrriittas enligt första stycket. 

Paragrafen. som behandlar underrättelse om innehällct i kungörelsen om 

utställning. motsvarar 17§ 4 rnom. byggnadsstadgan. 9 kap. 2H tredje 

stycket i utredningens förslag och delar av 5 kap. 20 § i det remitterade 

lagförslaget. 

Fiirsta styckl'l 

Enligt det remitterade förslaget skall underrättelse om innehållet i kun

görelsen slinda~ till sakligare m. tl. "som rekommenderat brev eller på 

annat sätt som kan styrkas"'. Detta överensstämmer med vad som i dag 

gäller enligt I H 4 mom. byggnadsstadgan i fråga om underrättelse till 

markägare och innehavare av servituts- eller arrenderätt som inte skriftli

gen godkänt ett planförslag. 

Lagrådet, vars synpunkter jag delar, har anfört följande i denna fråga 

(yttrandet s. 63 f): 

Underrättelse enligt det nu föreliggande förslaget skall sändas till betyd
ligt flera adressater än vad byggnadsstadgan föreskriver. Bl. a. skall enligt 
punkt 4 även andra än sakägare underrättas. om de har ett väsentligt 
intresse av planförslaget. I specialmotiveringen nämns enskilda personer, 
sammanslutningar och företag som på ett påtagligt sätt berörs av förslaget 
och som tidigare har yttrat sig skriftligen och därvid anmält sin önskan att 
rn del av underrättelsen. Det kan alltsä komma att röra sig om ett betydan
de antal underrättelser. 

I den allmänna motiveringen !s. 281 understryker dcpartementschefcn 
önskemålet att handläggningen av planärenden inte blir avsevärt mera 
komplicerad än i dag och att alla möjligheter att minska den hyråkratiska 
hanteringen tas till vara. En sådan möjlighet är att slopa kravet att under
riittelse om utställningen skall sändas i rekommenderat brev. Genom sam
rådet är det sörjt för information till och kommunikation med alla som kan 
antas ha ett verkligt intresse av planförslaget. Det torde kunna antas att de 
som deltagit i samrådet sjiilva är angelägna att hålla sig ajour med ärendets 
vidare handUiggning. Mottagandet av underrättelsen medför inte något 
;(liggande att prestera eller titla något. Behovet att kunna styrka distributio
nen av underrättelserna kan tillgodoses genom tjänsteanteckning att för
sändelsen siints i vanligt brev. Enligt lagrådets mening bör det kunna 
godtas att underrättelserna sänds i sådant brev. jfr t. ex. I ~ första stycket 
förordningen ( 1978: 373) om skyldighet för domstol att underrätta part om 
dom i brottmål m. m. Lagrådet utgår härvid frän att kungörelsen får det 
innehåll som lagrådet har föreslagit. 

Ingressen till 25 ~ har utformats i enlighet med lagrådets förslag. 

Eftersom definitionen av sakägarbegreppet i det remitterade lagförslaget 
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(I kap. 8 §) nu har tagits hon. har den i punkterna I - 3 angivna kretsen av 5 kap. 25 ~ 

adressater fått en annan lagtekni~•k bestämning än i det remitterade försla-

get. I punkt I nämns kända sakägarc. Vilka som skall anses vara sakägare 

framgår av specialmotiveringen till 20 ~- Underrättelseskyldigheten är allt-

sfi - som i dag - begrlinsad till sådana sakligare som är klinda. Dliremot 

saknas skiil att upprätthf1lla den nu gällande begränsningen att bara inom 

riket boende sakägare skall un0.erriittas. Enligt 19 ~ skall i planärendet 

finnas en fastighetsförteckning. Denna förteckning kan läggas till grund för 

bedömningen av vilken krets av sakägare som enligt punkt 1 skall under-

rättas. Kommunen behöver alltsii inte efterforska om det eventuellt finns 

ytterligare sakägare. Det kan dock vara lämpligt att kretsen av sakägare 

rent geografiskt bestäms med en viss säkerhetsmarginal. När det gäller 

organisationer och föreningar som anges i punkt 2 ligger det i deras eget 

intresse att göra sig kända hos kommunen genom att helt enkelt anmäla att 

de finns och att de har ett visst verksamhetsområde. 

Enligt punkt 3 skall underrättelse sändas även till andra som inte iir 

sakägare men som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Framför allt 

inhegrips i denna punkt de myndigheter, vägföreningar och ägare av an

läggningar. som i dag anges i 17* 4 mom. andra stycket byggnadsstadgan. 

Men punkten avser även enskilda personer. sammanslutningar eller före

tag som på ett påtagligt sätt berö1-s av förslaget och som tidigare i ärendet 

har lämnat in ett skriftligt yttranck och som därvid anmält sin önskan att få 
del av underrättelsen. 

Enligt utredningens förslag ska.Il också berörda hyresgäster och bostads

rättshavare underrättas. Förslaget har på den punkten mött remisskritik. 
eftersom förfarandet bl. a. anses •;kapa merarbete. 

Mitt förslag avviker från utredningens därigenom att det inte skall krä

vas särskild underrättelse till alla boende, utan att det skall räcka med 

kungörelsen om utställningen enligt 24 § och med att hyresgästföreningen 

får en särskild underrättelse. Jag förutsätter att hyresgästerna på lämpligt 

sätt får information genom hyresgästföreningens försorg. Bostadsrättsför

eningar underrättas i egenskap av fastighetsägare. Föreningens styrelse får 

förutsättas sköta informationen till medlemmarna. 

Andra stycket 

I andra stycket har tagits in bestämmelser om underrättelse till samfäl

ligheter. som i stort sett motsvarar den reglering som finns i 179 4 mom. 

byggnadsstadgan. I dag finns en bestämmelse om att den ledamot av 

styrelsen eller den förvaltare som har fått en underrättelse men som inte 

har rätt att föra talan för delägarna i samfälligheten, skall överlämna 

underrättelsen till den som är behörig eller också se till att den kommer till 

alla delägares kännedom. Jag har inte ansell det behövlig! alt ta in en regel 

med denna innebörd i tredje stycket. Beträffande samfällighetsföreningar 

föreskrivs nämligen i 28 §första stycket 8 lagen Cl 973: 1150) om förvaltning 
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av samfälligheter att föreningens stadgar skall ange bl. a. det siitt på vilket 

meddelanuen skall hringas till ~~-dkmmarnas kännedom. Detta är alltsi1 en 

fråga som varje förening sjiilv kan bestiimma över. 

Vit förslag av lagrildt'I (yttranuet s. 64) har uttrycket "ett markomrilde 

som är samfällt för !lera fastigheter med skilda ägare" hytts mot "en 

samfällighet för vilken finns styrelse eller annan utsedd att förvalta samfäl

lighetens angelägenheter". Därigenom kommer det förenklade förfarandet 

att kunna tillämpas inte bara när en marksamfällighet berörs utan ocks;I 

när förslaget angår en sådan gemensamhetsanläggning som avses i anlägg

ningslagen ( 1973: 1149). Till en sådan samfällighet som avses i denna 

paragraf hänförs även häradsallmänningar enligt lagen I 1952: 166) om hä

radsallmänningar och allmänningsskogar enligt lagen (1952: 167) om all

miinningsskogar i Norrland och Dalarna . 

Tredje stycket 

I det remitterade förslaget togs i sista stycket upp bestämmelser om s. k. 

kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen (1970: 428! när ett stort antal 

sakiigare skall underrättas och kostnaden och hesviiret med att underriitta 

envar av dem är större än som är förenligt med hänsyn till iindamälet med 

underrättelsen. En sådan ordning medför krav pti ytterligare ett tidnings

kungörande utöver det kungörande som enligt 24 § första stycket alltid 

skall ske. Lagrådet (yttrandet s. 64 I) har ifrågasatt ändamälsenligheten i 

ett sådant förfarande och anser att det i den situation som avses med 

bestämmelserna torde få godtas att särskild underrättelse ej sänds. Jag har 

ingen erinran mot detta. Tredje stycket hiir därför utfo:-mats i enlighet med 

lagn1dets förslag. 

26 ~ Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av 
l. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen, 
2. samrådsredogörelsen, 
3. program för planen. grundkarta och fastighetsförteckning, om sådana 

handlingar har upprättats. 
4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna, planens 

syfte och skälen till planens utformning. Beskrivningen skall åtföljas av 
illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om planförslaget 
avviker från översiktsplanen. skall avvikelsen och skälen till denna redovi
sas i beskrivningen. 

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd, bör också 
ställas ut. 

Paragrafen motsvarar i viss mån 16§ byggnadsstadgan, 9kap. 6 och 

24 §§ i utredningsforslaget samt 5 kap. I I § första stycket och 21 § i det 

remitterade lagförslaget. l enlighet med vad lagrådet förordat har bestäm

melserna om innehållet i planbeskrivningen fått ingå som ett andra stycke i 

förevarande paragraf. 

5 kap. 25-26 ~~ 
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Fiirsta stvcket 

Paragrafens första stycke reglerar vilka handlingar som skall vara med 

för att utställningen skall bli informativ. Det är särskilt angeläget att 

motiven for planens utformning och de synpunkter som har kommit fram 

vid samrådet blir tydligt redovisade. Detta tillgodoses genom punkterna I 

och 2. 

I punkt 4 ställs krav pf1 att kommunen skall hålla planeringsunderlag 

tillgängligt för att p{t sil sätt ge kommunmedlemmar och andra en tydlig bild 

av detaljplanens bakgrund och relation till befintliga förhållanden. Som 

exempel på planeringsunderlag som ofta bör redovisas kan anges doku

ment som visar: 

,:. befintliga miljövärden i form av bebyggelse. vegetation m. m. 

· · samband med översiktsplanen och eventuellt angränsande detaljplaner 

·~; tillgången på grund service. t. ex. skolor, förskolor. fildringsvård. detalj-

handel och kollektivtrafik 

' ... ' fordonstrafikens ut veckling och parkerings be hov. 

Andra stycket 

I andra stycket finns alltså föreskrifter om planbeskrivningen. I den skall 

redovisas bl. a. förutsättningarna för och syftet med planförslaget. Med 

planeringsförutsättningarna avses bl. a. en sammanfattning och värdering 

av sådana separata utredningar rörande fastighets- och bebyggelseförhål

landen. vegetations- och grundförhållanden, va-försörjning, trafikförhål

landen m. m .. som har legat till grund för planarbetet - kort sagt det 

planeringsunderlag som har väsentlig betydelse för planens utformning och 

som därför bör kunna medverka till att förklara planen. 

I utredningens lagförslag finns en bestämmelse med krav på att en 

detaljplan inte fär motverka syfte:! med marköversikten (9 kap. 4 ~). Som 

jag redovisat tidigare (avsnitt 3.1 l föreslår jag ingen strikt låsning mellan 

översikts- och detaljplanen. Det :finns alltså inget hinder mot att anta en 

detaljplan som avviker från översiktsplanen. Om så sker. är det viktigt att 

sakägare och myndigheter görs uppmärksamma på när kommunen ändrar 

sin planeringsinriktning och skälen till det. Därför föreskrivs i andra 

stycket att beskrivningen skall redovisa om detaljplanen avviker från över

siktsplanen. Sådana avvikelser skall redovisas även i kungörelsen av ut

ställningen enligt 24 § första stycket 2. 

Beskrivningen skall också uttry.:ka sådana avsikter med planläggningen. 

som inte direkt framgår av plankartan och planbestämmelserna. Därmed 

kommer beskrivningen att utgöra ett viktigt material för tolkningen av 

planen och dess innebörd. Beskrivningen har emellertid ingen bindande 

verkan för sakägarna. 

I andra stycket föreskrivs vidare att planbeskrivni.ngen skall åtföljas av 

illustrationsmaterial. om det inte är uppenbart onödigt. Syftet är att planen 

skall vara åskådlig och begriplig. Till beskrivningen bör höra en särskild. 

5 kap. 26 ~ 
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förklarande illustrationskarta, om det inte är uppenbart att en sådan redo- 5 kap. 26-27 .~~ 

visning är obehövlig. Förslaget stämmer i den delen med praxis. lllustra-

tionskartan kan ocksii ersättas med fotomontage. fiygbildsillustrationer 

och liknande. 

Tredje .\'Tycket 

Enligt tredje stycket bör ocksi\ annat tillgängligt material. som belyser 

förslagets innebörd, ställas ut. Att planhandlingarna skall vara tydliga 

stadgas i 9 §tredje stycket. Just vid utställningen kan det vara skäl att göra 

ytterligare förtydliganden genom exempelvis färgläggning av kartor och 

sektioneringar samt presentation i större skala av perspektivteckningar, 

fotomontage m. m. Om möjligt bör en modell företes. Tekniken att åskåd

liggöra material utvecklas f. n. snabbt när det gäller fiygfoto. video och 

andra audio-visuella hjälpmedel. Några specificerade krav på handlingar 

bör därför inte ställas upp i PBL. Jag hänvisar vidare till vad jag har anfört i 

specialmotiveringen till 9 §. 

27 § Efter utställningstiden skall kommunen sammanställa de avlämnade 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtan
de som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Utlåtandet eller ett meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall 
för kännedom snarast möjligt i vanligt brev sändas till dem som inte fått 
sina synpunkter på det utställda förslaget tillgodosedda. Om ett stort antal 
personer skall underrättas, får underrättelse i stället ske genom kungörelse 
på det sätt som anges i 24 §. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning 
ske. 

Paragrafen motsvarar 17 * 5 mom. och 18 * byggnadsstadgan. 9 kap. 25 * 
i utredningsförslaget och 5 kap. 22 * i det remitterade lagförslaget. Den 

reglerar behandlingen av synpunkter som fors fram med anledning av 

utställningen. 

Första stycket 

I första stycket, som har utformats i enlighet med vad laRrtldet förordat. 

föreskrivs att inkomna synpunkter och förslag med anledning av dem skall 

redovisas i ett särskilt utlåtande. Om planen skall antas av byggnadsnämn

den eller kommunstyrelsen. avges förslaget av den kommunala förvaltning 

som svarar för beredningen av ärenden i resp. nämnd. Om antagandet 

ankommer på fullmäktige. avges förslaget av det beredande kommunala 

organet. 

Andra stycket 

I andra stycket anges hur sakägarna skall få del av utlåtandet. Efter 

mönster från 15 ~ förvaltningslagen har utredningen föreslagit att utlåtan

det skall sändas till den som framfört anmärkningar och ge vederbörande 
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tillfälle till tillriittalägganden. M1gra remissinstanser har kritiserat detta 5 kap. 27 .~ 

f,)rslag om kommunicering och f:~amhftllit att det inte kan tillföra ärendet 

något ytterligare. Det anses ocksii principiellt fel att öppna ärendet för nya 

diskussioner i detta sena skede. Andra anser att förslaget iir hra. diirför att 

det gör utställningen till en dialog. 

Jag anser att den negativa remisskritiken är hefogad och vill framhålla 

vikten av att man under samrådsfasen försöker klarHigga och lösa de 

konflikter som kan finnas. Med mitt synsätt på hur samrådet bör hedrivas 

skall själva utställningen tillgodose syftet med förvaltningslagens regler om 

kommunicering. Kvarstående anmärkningar efter utställningen skall enligt 

min uppfattning i sådana fall tas Llpp direkt till politisk behandling i kom

munen. 

Om det däremot ar fråga om en informell utställning som utgör en tidig 

information i ett planärende för att nå berörda intressenter och få en 

preliminär reaktion på förslaget, anser jag att det är självklart med för

nyade kontakter med dem som är missnöjda för att söka tillmötesgå deras 

önskemål. I detta fall ingår utställningen som ett tidigt led i samrådet, just 

fiir att avgränsa en angelägen samrådskrets för diskussion om alternativa 

planutformningar. Att för sådana situationer ta in en särskild bestämmelse 

om kommunikation anser jag inte behövs. 

Den som i enlighet med 23 ~ har framfört synpunkter på det utställda 

förslaget måste naturligtvis få h~sked om hur synpunkterna behandlas. 

Bestämmelserna i andra stycket att utlåtandet eller ett meddelande om var 

utlåtandet hålls tillgängligt skall sändas till dem som inte fått sina syn

punkll'r tillgodosedda uppfyller ddta krav. Utlåtandet bör expedieras sna

rast möjligt och senast samtidigt !>om utlåtandet sänds ut till det organ som 

skall anta planen. Syftet med detta är i första hand att ge information om 

ärendets gång. Utlåtandet kan emellertid också ge upphov till kontakt med 

de förtroendevalda. Den möjligheten anser jag kan ha ett betydande värde 

för både sakägare, övriga berörda och politiker. 

Utlåtandet skall sändas inte b<tra till sakägare och övriga berörda utan 

också till de myndighc:ter vilkas synpunkter inte har beaktats. Även läns

styrelsen skall alltså i sådant fall få del av utlåtandet. Det torde ligga i 

kommunens intresse att också i andra fall, som förhandsinformation. sän

da utlåtandet till länsstyrelsen. Det underlättar för styrelsen att dels infor

mera herörda centrala myndigheter och dels överväga behovet av prövning 

enligt 12 kap. Någon bestämmelse om dt:tla anser jag dock inte vara 

påkallad. 

Av andra stycket framgår att urlåtandet eller meddt:landet skall sändas i 

vanligt brev. 

Trcc{je stycket 

Tredje stycket, som avhandlar ändringar i planförslaget efter utställning

en. sUimmer i sak överens med vad som f. n. gäller enligt 17 § 5 mom. 

byggnads stadgan. 
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Vid en ny utstiillning efter en revidering anser jag att dl:! av handlingarna 5 kap. 27-28 ~-~ 

klart hör framgå vad revideringen innebiir. Det förutsätter givetvis att det 

tidigare utställda förslaget finns tillgängligt. Handläggningen efter en revi-

dering skall för de berörda sakägarna och andra vara likadan som vid den 

första utställningen. I många fall bör man doc.:k snabbt kunna fä godbn-

nanden eller yttranden friin samtliga. om iirendet sköts enligt bestämmel-

serna om enkelt planfö1farande i 28 §. 

28 § I stället för vad som föreskrivs i 18 §. 20 §. 21 § andra stycket samt 
22-27*§ får hestiimmelserna i andra styc.:ket tilliimpas !enkelt planförfa
rande). om förslaget till detaljplan är av begränsad hetydelse. saknar 
intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen oc.:h liinssty
relsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §. 

Vid enkelt planfötfarande skall länsstyrelsen oc.:h de som anges i 25 § 
första styc.:ket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detaljplan förelig
ger skall de underrättas om detta och. om de inte godkänner förslaget. 
under minst tv;} veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på 
förslaget. Denna tid kan förkortas om alla berörda är ense om det. En 
sammånstfölning av inkomna synpunkter och förslag med anledning av 
dem skall redovisas i ett särskilt utlåtande som skall fogas till handlingarna 
i ärendet. 

Paragrafen. som avhandlar s. k. enkelt planförfarande. motsvarar i sak 

niirmast 17 § 5 mom .. 23 § andra meningen byggnadsstadgan samt 9 kap. 

30 § i utredningsförslaget och 5 kap. 25 § i det remitterade lagförslaget. 

Utredningens förslag (9 kap. 30 §)går ut på att s. k. enkel detaljplaneänd

ring skall 1illämpas i ärenden som motsvarar dagens dispenser från plan. 

Sådana pl;mändringar skall kunna handläggas med ett enklare förfarande. 

som bl. a. innebär att samråd oc.:h utställning ersätts av direkta kontakter 

med sakägarna oc.:h berörda myndigheter. En del remissinstanser har efter

lyst möjligheter till ett sådant förenklat förfarande även vid upprättande av 

nya planer av enkelt slag. Jag ansluter mig till denna tankegång. Bestäm

melserna i 28 * har diirför utformats så att de är tillämpliga inte bara vid 

ändring och upphävande av detaljplaner utan också när nya detaljplaner 

upprättas. Avvikelserna från vad som gäller i normalfallet innebär dels att 

samrådsskyldigheten hcgränsas och dels att utställningen ersätts av direkta 

kontakter med sakägarna. 

Pft grund av 5 kap. 33 § oc.:h 6 kap. 12 * får bestämmelserna om enkelt 

planförfarande tillämpas också p;I områdeshestiimmelser och fastighets

planer. 

Som framgår av 8 kap. 11 * sista stycket. skall vid prövning av lov 

dagens möjlighet till mindre avvikelser från plan i stort sett behållas. vilket 

hör tillmötesgå remisskritiken mot förfarandet vid enkel detaljplaneänd

ring. Kommunen får med andra ord stora möjligheter att välja den metod 

för lämplighetsprövningen som i vaijc särskilt fall är den mest ändamålsen

liga. 
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Fårsta stvcket 

I första stycket anges de förutsättningar som måste föreligga för att 

enkelt planförfarande skall kunna tillämpas. När förslaget till detaljplan, 

områdesbestämmelser eller fastighetsplan eller ändringar eller upphävande 

av sådana uppfyller alla de angivna kraven, kan bestämmelserna om enkelt 

planförfarande tillämpas. 

Först anges att planförslaget skall ha begränsad betydelse. Innebörden 

av detta är i stort sett densamma som jag närmare redovisar i spel:ialmoti

veringen till 29 * rörande fullmttktiges möjligheter att delegera antagande 

av detaijplan. Det är således kriterierna för möjligheten att delegera som 

jag avser. inte hur en enskild kommun har valt att behandla rätten till 

delegation i sin egen verksamhet. 

Vidare föreskrivs att planförslaget skall sakna intresse för allmänheten. 

Alla detaljplaner kan naturligt vi:; sägas ha ett visst intresse, åtminstone för 

en mindre grupp medborgare. D<~t aktuella kravet tar emellertid sikte på en 

bredare allmänhet, dvs. planför:;laget får inte ha ett mer allmänt intresse i 

kommunen. Sakägarna och övriga direkt berörda är garanterade informa

tion om planförslaget genom föreskrifterna i andra styl:ket. 

Slutligen anges att förslaget skall vara förenligt med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande över denna. Föreskriften avser att ga

rantera att myndigheter. grannkommuner m. fl. inte går miste om rätten till 

samråd om planläggningen. För detaljplaner som uppfyller det nu berörda 

kravet har diskussionen om den allmänna lämpligheten förts i samband 

med upprättandet av översiktsplanen. 

Andra stycket 

l andra stycket avhandlas det fö1farande som får tillämpas vid upprät

tande av planer som avses i första stycket. Samrådsskyldigheten avgränsas 

till länsstyrelsen och till dem som i normalfallet enligt 25 * första stycket 

skall underrättas om utställning av planförslag. Dessa skall beredas tillfälle 

till samråd vid informationsmöte eller pa annat sätt. En möjlighet ges 

också att - på samma sätt som gäller i dag enligt 17 § 5 mom. byggnads

stadgan - efter samrådet inhämia sakägarnas ol:h övriga berördas godkän

nande till planförslaget och därefter ta upp det till beslut i kommunen. 

Med hänsyn till arten av de frågor som kan avgöras efter enkelt planför

farande torde ofta de enskilda som berörs och länsstyrelsen vid ett gemen

samt sammanträffande godkänna planförslaget. Något krav på att godkän

nandet skall vara skriftligt har i enlighet med laRrådets förslag (yttrandet 

s. 67) därför inte ställts. Muntliga godkännanden kan av kommunen doku

menteras på lämpligt sätt. Om n:igon inte godkänner planförslaget utan vill 

lämna synpunkter bör emellertid - såsom lagrådet framhållit - endast 

skriftliga framställningar beaktas. Detta hänger samman med utformningen 

av bestämmelserna i 30 § om u~1derrättclse angående beslut till den vars 

synpunkter inte har blivit tillgodosedda och om rätten att överklaga ( 13 

kap. 5 §). 

5 kap. 2~ ~ 
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Föreskriften att även Hinsstyrelsen bör beredas tillfälle till samråd har 5 kap. 28 § 

införts p~I förslag av lagrildet I yttrandet s. 66). Däremot behöver inte något 

samråd ske med övriga myndigheter. Som lagr[idet har påpekat får det 

ankomma pil länsstyrelsen att ta kontakt med berörda myndigheter och 

samordna deras synpunkter. Om sakägarna och övriga intressenter under 

samrildet haft invändningar eller synpunkter på planförslaget som de öns-

kar få tillgodosedda i planen. skall de beredas tillfälle att lämna synpunkter 

på förslaget under två veckor. Denna frist är en vecka kortare än i gällande 

riitt. Bakom förslaget ligger dels en önskan om effektivisering av handlägg-

ningen av denna typ av planärenden. dels en anpassning till de fönarande-

regler som tillämpas i förvaltningsärenden. Man bör då också ha i minnet 

bestämmelserna i 17 * om formerna för samrådet som bör säkerställa att de 

berörda får en god kännedom om planärendet. Jag anser mot denna bak-

grund att det är tillräckligt med en tid av två veckor. dvs. samma tid som är 

bruklig vid kommunicering enligt förvaltningslagen av likartade ärenden. 

Enligt det remitterade lagförslaget kan tiden förkortas. om kommunen 

särskilt avtalar härom med berörda sakägare. Enligt /agrildeT.I" uppfattning 

(yttrandet s. 67) kan denna möjlighet undvaras eftersom den knappast 

fyller något praktiskt behnv och besväret att träffa överenskommelse inte 

motsvaras av någon beaktansvärd nytta. För min del anser jag dock att det 

bör finnas en möjlighet att förkorta tiden. Man kant. ex. tänka sig det fallet 

att någon av intressenterna är missnöjd med ett förslag och genast -

kanske vid ett sammanträde där förslaget presenteras - ger in sina skrift

liga synpunkter. Om alla övriga berörda intressenter förklarar att de god

känner förslaget, skulle det i vissa fall föranleda onödigt dröjsmål med 

handläggningen. om ärendet måste vila i två veckor innan beslut kan 

fattas. Jag anser dock inte att något särskilt avtal behöver ingås om tidens 

förkortning. Det hör räcka att alla berörda förklarat sig.ense om detta. 

I paragrafens andra stycke ställs krav på samma behandling av de 

avlämnade synpunkterna som i '27 ~ första stycket. 

Lagrådet (yttrandets. 67) har påpekat att det i lagrådsremissen inte har 

berörts huruvida man kan övergå från enkelt planförfarande till det nor

mala förfarandet eller vice versa. Lagtextens utformning ger enligt lagrådet 

närmast vid handen att så inte skall kunna ske. Jag vill med anledning 

härav framhålla att det ibland kan vara önskvärt för kommunen att i ett 

visst skede - t. ex. efter ett omfattande samråd - kunna undvara utställ

ningen, om det visar sig att det slutliga planförslaget bör starkt begränsas 

till sin omfattning i förhållande till det förslag som ursprungligen presente

rades. Det kan också tänkas att kommunen efter ett begränsat samråd 

enligt 28 § behöver kontakta fler intressenter och även ställa ut ett förslag. 

Jag kan inte se att lagtexten hindrar vare sig en förenkling eller en utvidg

ning av ett pågående förfarande. 
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29 * Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige for uppdra 5 kat'· 29 ~ 
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte ~ir av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

Paragrafen mlitsvarar 26 och I 08 ** byggnadslagen. 9 kap. 20 ~ i utred

ningens förslag och 5 kap. 3 * i det remitterade lagförslaget. 

Som lagr1/d1·1 har uttalat (yttrandet s. 53 l hör bestämmelsen närmast 

hemma bland förfarandereglerna. varför den har tagits in som 29 *. Jag har 

iiven följt lagrii<lets rekommendation att delegationsregeln hör utformas 

med beaktande av den lydelse ~;om I kap. 5 * fjärde stycket kommunalla

gen har. Hiir har alltså skett en viss jiimkning av det remitterade lagförsla

get. 

Huvudregeln enligt 29 ~ är att det är kommunens högsta beslutande 

organ. kommunfullmäktige, som skall besluta om antagande av detalj

planer. Fullmäktige kan dock p<I visst sätt delegera sin befogenhet till 

byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Av lagen ( 1979: 408) om lokala 

organ följer att sådant organ kan utses till byggnadsnämnd inom sitt geo

grafiska ansvarsomr:lde. I förhilllande till nuvarande ordning innebär för

slaget den iindringen att också kommunstyrelsen skall kunna fä i uppdrag 

att anta detaljplaner. Jag har utvecklat motiven för detta i den allmiinna 

motiveringen (avsnitt 8.5.2). 

Som en följd av att fullmäktige genom den föreslagna 29 * får utökad 

frihet att organisera arbetet i kommunen - och för övrigt helt i linje med 

strävandena att rensa ut onödiga detaljföreskrifter för kommunerna - har 

flera av de nuvarande reglerna om det inomkommunala förfarandet tagits 

bort. Planiirendens handläggning inom kommunen får tas upp till särskilt 

övervägande inom vai:jc kommun, så att de kunskaper och befogenheter 

som finns hus olika niimndcr kan tillföras planarbetet. Jag vill ge min syn 

på ansvarsfördelningen på följande sätt. 

I de fall fullmäktige antar planen hereds ärendet regelmässigt av kom

munstyrelsen som därvid kan se till att planförslaget tillgodoser önskemil

let om samordning med annan planering samt kravet pil hänsyn till kom

munalekonomiska förhållanden. Om fullmäktige har delegerat antagandet 

till byggnadsnämnden. har fullmäktige möjligheter all se till att den in

struktion som giiller för nämnden garanterar att kommunstyrelsen kan 

påverka beslutet utifrån sitt ansvar för samordning och ekonomi. Vid 

behov kan fullmäktiges delegationsbcslut i varje särskilt fall innefatta de 

kompletterande villkor som kan behövas i dessa avseenden. I likhet med 

några rcmissinstanser anser jag därför inte att PRL behöver innehålla 

nägon bestämmelse om att antagande av detaljplan inte får beslutas mot 

kommunstyrelsens bestridande. 

Någon iindring i de principer ;;;om brukar tillämpas i fräga om delegation 

anser jag inte att 29 * skall innebiira. Det betyder att beslut att anta sådana 

detaljplaner - och framför allt ändringar av planer - som iir av rutinkarak-
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Wr eller av ringa intresse från allmän synpunkt hör delegeras. Däremot hör 'i 1. '" i:. - l\llfl. -Y ,. 

fullmäktige själva anta detaljplaner för större områden. planer som reglerar 

miinga motstridiga intressen. särskilt kiinsliga miljöer eller som är av 

principiellt intresse. Fullmäktige hör också sjiilva anta planer som medför 

större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen, om inte f1tagandet 

redan beslutats i annat sammanhang. 

Principerna för delegering hör enligt min mening också påverkas av 

tidsaspekten. Under en första period efter det att PBL har trätt i kraft hör 

fullmäktiges delegation vara ganska sniiv. Antagandet av planer av rutin

karaktär kan givetvis delegeras. liksom alla detaljplaner som handliiggs 

genom enkelt planfö1farande enligt 28 *· När fullmäktige har hunnit anta 

översiktsplan enligt 4kap. PBL intriider ett annat läge. Översiktsplanen 

har bl. a. till uppgift att ge riktlinjer för detaljplaneliiggningen. Översikts

planen kan alltså utformas si! att planen i tillräcklig grad kommer att 

innehfilla fullmäktiges direktiv för detaljplaneläggningen. Översiktsplanen 

blir i sådana fall ett bra underlag för att besluta om delegation av detalj

planer inom entydiga och avgränsade områden i kommunen. En genomar

betad översiktsplan kan alltså ge möjlighet till en ökad delegation. Det kan 

diirför vara motiverat att ta upp frågan om delegation i samband med 

fullmäktiges beslut om översiktsplanen och ändringar av denna. 

En annan fråga som enligt min mening påverkar delegationens omfatt

ning iir om det finns motsatta uppfattningar mellan staten och kommunen 

om hur de allmänna intressena skall beaktas i ett visst område. Översikts

planen kant. ex. ge riktlinjer om exploatering av mark som enligt länssty

relsens uppfattning är av riksintresse från bevarandesynpunkt. Om kom

munen i ett sådant fall ändå fullföljer översiktsplanens intentioner genom 

att detaljplanelägga omr~tdet anser jag det självklart att antagandet bör ske 

av fullmäktige. 

På samma sätt kan under beredningen av ett detaljplaneiirende fram

komma sådana inviindningar från länsstyrelsen an man kan hefara ett 

heslut om prövning enligt 12kap. I*· Även i siidana fall bör kommunens 

beslut enligt min mening fattas av fullmäktige. 

Liksom i dag bör fullmäktiges beslut om delegation niir som helst kunna 

aterkallas. 

Jag vill fästa uppmärksamheten på att 29 ~ endast reglerar befogenheten 

att anta plan. Det praktiska arbetet och beredningen av planärendet kan 

uppdras åt den nämnd som har erfarenhet av och kompetens för planar

bete. Det bör ocks{1 vara möjligt att i kommunens reglementen och arbets

ordningar låta en bestämd förvaltning ha hand om detaljplanearbetet. 

oavsett vilket organ som antar planerna. Enligt min uppfattning har detta 

stora fördelar när det gäller bl. a. systematisering av underlag. kunskaps

uppbyggnad. upphandling av konsulttjänster. planprocessens rutiner och 

komakter med allmänheten samt arkivvärden. Detaljplaneliiggningens 

nära samband med prövningen av lov talar enligt min uppfattning för att 
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dessa uppgifter så långt möjligt b•ir hiillas ihop inom stadsbyggnads- eller 5 kap. 29-30 ~~ 

stadsarkitektkontoret eller motsvarande tekniskt planeringskontor inom 

kommunen. 

30 § Senast dagen efter det att _i;Jsteringen av protokollet med beslut om 
antagande av detaljplanen har tillkännagetts p~I kommunens anslagstavla 
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet 
samt uppgift om vad den som vill iiverklaga beslutet har att iaktta sändas i 
vanligt brev till 

I. Hinsstyrelscn samt regionplaneorgan och kommuner som bcrörs av 
planen. 

2. sakägare. bostadsrättshavan~. hyresgäster rn.:h boende samt sftdan 
organisation eller förening som avses i 25 * första stycket 2, om de senast 
under utställningstiden eller under den i 28 * andra stycket angivna tiden 
skriftligen har lämnat synpunkter i ärendet som inte har blivit tillgodo
sedda eller om de har besvärsrätt på grund av bestämmelsen i 13 kap. 5 * 
andra stycket. 

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och 
det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med 
hänsyn till ändamålet med underrättelsen att sända den till var och en av 
dem. får underrättelse i stället ske genom kungörelse i ortstidning på det 
sätt som anges i 24 *· Ägare av sådan mark rn.:h innehavare av sådan 
särskild rätt till mark som kan komma att tas i anspråk enligt 6kap. 17-
19 ** skall dock alltid underrättas enligt första stycket. 

Kungörelse som avses i andra stycket skall införas i ortstidning samma 
dag som beslutet att anta planen tillkännages på kommunens anslagstavla. 
Av kungörelsen skall framgå vad b~slutet avser. tidpunkten för tillkännagi
vandet och vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta. 

Paragrafen motsvarar närmast 19* 2 mom. och 21 ~ byggnadsstadgan, 

9 kap. 26 s i utredningens förslag och 5 kap. 23 ~ i det remitterade lagförsla

get. Den reglerar hur och till vilka underrättelser om kommunens beslut att 

anta detaljplaner skall sändas. 

Jag vill genast påpeka den avvikelsen f"r<ln det remitterade lagförslaget 

(23 § tredje stycket) att föreskriften att alla handlingar i ärendet snarast 

möjligt efter beslutet skall sändas till länsstyrelsen har tagits bort. Före

skriften fyller nämligen inte någon funktion med hänsyn till att jag nu -

enligt vad som har framgått av den allmänna motiveringen (avsnitt 16.2.5) 

- inte föreslår att länsstyrelsen skall utöva någon officialkontroll när det 

giiller den formella handläggningen av planärendet. 

Första stycket 

Av 2 kap. 25 § tredje stycket kommunallagen ( 1977: 179) följer att beslut 

att anta en detaljplan skall tillkänrnges pfi kommunens anslagstavla. Det 

remitterade lagförslaget innehåller en erinran om detta. En sådan upplys

ning får dock - som /agn/det har påpekat (yttrandet s. 65) - anses onödig, 

varför den har fått utgå. 

Det remitterade förslaget upptar vidare föreskrifter om expedicring inte 
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bara till länsstyrelsen utan även till andra myndigheter. vilkas synpunkter 5 kap. 30 § 

inte har blivit tillgodosedda. Motivet till detta var bl. a. alt ge dessa 

myndigheter möjlighet att överväga om planbeslutet bör prövas av länssty-

relsen enligt 12 kap. Lagrådet har på anförda skiil (yttrandets. 65) framfört 

invändningar mot en så omfattande expedieringsskyldighet. Jag delar lag-

rådets uppfattning att det räcker med att beslutet expedieras till länsstyrel-

sen. Det är länsstyrelsen som ensam avgör om en prövning enligt 12 kap. 

skall företas. Liksom länsstyrelsen under samrådet har att samordna de 

statliga myndigheternas synpunkter bör det ankomma pa länsstyrelsen att 

se till att de statliga myndigheter som berörs av planbeslutet får kännedom 

om detta så att de kan till länsstyrelsen framföra sina synpunkter på frågan 

om planbeslutet bör överprövas. 

I punkt 2 anges att de enskilda intressenter som senast under utställ

ningstiden skriftligen lämnat synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 

skall underrättas om beslut att anta en detaljplan. Syftet med detta är att 

intressenterna skall kunna utöva sin besvärs rätt (se 13 kap. 5 § ). Underät

telse bör - i enlighet med lagrådets förslag (yttrandets. 66) - sändas även 

till den som vid s. k. enkelt planförfarande har inkommit med synpunkter 

inom den i 28 § andra stycket angivna tidsfristen och var5 synpunkter inte 

har tillgodosetts. I punkt 2 har efter det att lagrådsremissen beslutades 

tillagts en skyldighet att underrätta även de intressenter som har besvärs

rätt på grund av 13 kap. 5 § andra stycket. Därmed anses det fallet att 

planförslaget efter utställningen eller en underrättelse enligt 5 kap. 28 9 

andra stycket ändras till nackdel för någon som inte har kommit in med 

synpunkter. 

Eftersom besvärstiden enligt 13 kap. 3 § andra stycket räknas från den 

dag beslutet tillkännages genom anslag, bör underrättelsen expedieras 

helst samma dag. Om detta av praktiska skäl är ogörligt, får det ske senast 

dagen efter tillkännagivandet. Underrättelse om planbeslut får liksom un

derrättelse enligt 25 § om utställning av planförslag sändas i vanligt brev. 

Jag hänvisar till vad jag har anfört under 25 §. 

Andra och tredje styckena 

Bestämmelserna i paragrafens andra och tredje stycke om kungörelse 

har omarhetas helt i enlighet med vad lagrådet förordat. Lagrådet har i 

denna del gjort följande uttalande (yttrandet s. 66), som jag helt ansluter 

mig till: 

Förutsättningen för att inte behöva underrätta varje sakägarc personli
gen torde få antas vara. förutom att det är fråga om ett stort antal sakägare. 
att det skulle innebära större kostnad och besvär att sända underrättelse 
till var och en än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med 
underrättelsen. Denna förutsättning bör komma till klart uttryck i lagtex
ten. Lagrådet föreslår att i detta fall underrättelse till varje sakägare skall 
kunna ersättas med kungörelse i ortstidning. Undantag härifrån bör dock 
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giilla för ägare av s<'idan mark o<.:h innehavare av siidan särskild rätt som 5 /.:.ap. 30-31 ~~ 
kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17. 19 eller 20 *· Till dessa ägare 
o<.:h rättighetsinnehavan: bör underrättelse enligt första stycket alltid sän-
das. Kungörelsen bör föras in i ortstidningcn samma dag som beslutet att 
anta planen tillkännages på kommunens anslagstavla m:h av kungörelsen 
bör framgå vad heslutet avser, tidpunkten för tillkännagivandet o<.:h vad 
den som vill överklaga beslutet har att iaktta. 

Jag vill endast anmärka att hänvisningen till 6 kap. skall avse 17-19 ** i 

det nu föreliggande förslaget. 

31 § När beslutet att anta detal_iplanen har vunnit laga kraft. skall detta 
kungöras i ortstidning. I kungörchen skall ta~ in en upplysning om innehål
let i 15 kap. 4 ~-

Snarast möjligt efter det att be~.Jutet har vunnit laga kraft och senast en 
månad därefter skall två exemplar av planen, planbeskrivningen och ge
nomförandebeskrivningen sändas till länsstyrelsen. 

Paragrafen motsvarar närmast :~I* byggnads stadgan. 9 kap. 28 § i utred

ningsförslaget och 5 kap. 24 * i det remitterade lagförslaget. 

Fi'irsta styckl't 

Första stycket föreskriver hur det lagakraftvunna beslutet att anta plan 

skall kungöras av kommunen. Huvudsyftet med bestämmelsen är att mot

verka att fastighetsägare m. fl., som är berättigade till ersättning. skall 

försitta den i 15 kap. 4 § angivna tvåårsfristen och därmed förlora sin 

talerätt. I kungörelsen skall kommunen därför ta in en upplysning om 

innehållet i 15 kap. 4 §. 

Andru styc/.:.t'I 

Andra stycket föreskriver skyldighet för kommunen att när beslutet har 

vunnit laga kraft expediera två kopior av planen med tillhörande handling

ar till länsstyrelsen. Det bör ankomma pil liinsstyrelsen att ~e till att 

berörda statliga myndigheter o<.:h organ på lämpligt sätt för del av planen. 

Jag tänker dels på sådana som i sin verksamhet har verkställighetsupp

gifter vid plangenomförandet, t. ex. fastighetshildnings- och fastighetsre

gistermyndigheten och dels på sådana som för sin rådgivnings- och till

synsverksamhet behöver den erfarenhetsåterföring som planerna utgör. 

Till den senare gruppen hör i första hand statens planverk. 

Bestämmelsen hindrar givetvis inte kommunen att sända planen även till 

andra. Om planen innehåller bestimmelser som i stor utsträ<.:kning skall 

tillämpas vid tillståndsprövning hos annan myndighet, bör det ligga i kom

munens intresse att sända planen även till denna. 

Planen bör på samma siitt som nu sändas i form av kopior med anteck

ning om att den har vunnit laga krn.ft. 
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JH Bestämmelserna 18-31 ** skall tillämpas även n~ir detaljplaner 5 kap. 32-33 ~~ 
iindras eller upphävs. 

Paragrafen motsvarar 23 * första meningen hyggnadsstadgan. 9 kap. 29 ~ 

i utredningsförslagel och 5 kap. 26 * i det remitterade lagförslaget. I para

grafen föreskrivs att hestämmclserna i 18-31 ~*skall tillämpas även när en 

detaljplan iindras eller upphävs. Naturligtvis måste bcstiimmclserna tilläm

pas med hiinsyn till planärendets art. 

33 ~ Bestämmelserna i 20- 31 §9 skall tillämpas när områdesbestäm
mdser antas. ändras eller upphävs. 

Paragrafen motsvarar närmast I 0 kap. 8 ~ i utredningsförslagcl och 4 

kap. 16 * i det remitterade lagförslaget. 

Enligt paragrafen iir det normala förfarandet vid upprättande av nya eller 

vid ändring eller upphävande av gällande områdesbestämmelser i stort sett 

identiskt med det som föreslås gälla för detaljplan. För att det tydligt skall 

framgä att 33 * behandlar även ändring och upphävande av områdesbe

stämmclser har paragrafen fått en annan redaktionell avfattning än den 

som lagrådet har föreslagit. 

I några avseenden behöver förfarandet beträffande områdesbestäm

melser kommenteras här. Till en början vill jag göra klart att i de fall som 

områdesbestämmelser handläggs parallellt med översiktsplanen bör givet

vis samrf1d. utställning. handläggning inom kommunen etc. ske helt sam

ordnat. Det är emellertid av största vikt att ärendet om områdesbestäm

melserna då tydligt framstär som ett självständigt ärende. Detta är nödvän

digt för att skillnaderna i fråga om förfarandet. länsstyrelsens kontroll och 

iiverklagande skall framgå. Vidare ställs genom hänvisningen till 21 ~ krav 

på att de enskilda intressenterna informeras om de vikiigaste följderna av 

förslaget till områdesbestämmelser. Givetvis hör skillnaderna i rättsverk

ningar mellan översiktsplanen och områdesbestämmelserna klargöras. Vid 

samtidig handläggning av planen och bestämmelserna bör utställningstiden 

lämpligen vara densamma. så att reaktioner på översiktsplanen kan fä 
genomslag vid utformningen av områdcsbestämmelserna. 

Som framgått av min redogörelse för områdcshestämmelsernas tillämp

ningsområde och verkningar blir denna beslutsform mångsidig och möjlig 

att använda för en rad olika typer av regleringshehov. Ibland kan det bli 

aktuellt att utfärd:.i omradesbestämmelser med stöd av ett flertal punkter i 

16*. Regleringen kan därvid närma sig detaljplanens i en del avseenden. I 

andra fall åter kanske områdeshestämmelser meddelas i något speciellt 

syfte och behandlar därför endast någon enstaka fråga. I det senare fallet 

lämnas alltsä många av bestämmelserna i 2 och ) kap. oprövade tills någon 

söker lov. 

En del områdesbestämmelser får anses gynnande för fastighetsägare. 

Hit hör t. ex. lättnader i skyldigheten att ansöka om lov och lättnader i 
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kraven vid ombyggnad. Även andra typer av bestämmelser kan ha positiva 'i k :n ;; -"llp, __ ,. 

effekter för fastighetsägarna. Det är uppenbart att det förfarande, som i 

dag gäller för stadsplan och som legat till grund för utredningens förslag till 

förfarandet vid detaljplan och markförordnande. i sådana och liknande fall 

är orimligt omständligt. En kraftig remisskritik i detta avseende har förts 

fram beträffande utredningens förslag till markförordnande. Jag är beredd 

att till viss del ansluta mig till den kritiken. Förfarandet när det gäller 

PBL:s planer med rätts verkan måste i högre grad än som nu är fallet kunna 

anpassas till arten och innebörden av de effekter planen får för dem som 

berörs. Fört. ex. områdesbestämmelser som i huvudsak innehåller sådana 

lättnader i skyldigheten att söka lov eller annat som är gynnandc för ett 

stort antal sakägare. kan underrättelse till sakägarna om utställningen 

underlåtas med stöd av 25 ~ tredje stycket. Naturligtvis kan även andra 

situationer tänkas där en vägning mellan kostnader och besvär å ena sidan 

och ändamålet med underrättelsen å andra sidan gör det obehövligt med 

personliga underrättelser. 

För skyddsområden kring försvarsanläggningar m. m. kan särskilda 

problem uppkomma med hänsyn till behovet av sekretess. Enligt 8 kap. 9 § 

tredje stycket kan i sådana områden skyldighet att söka marklov införas 

genom områdesbestämmelser. I sådana fall kan också skyldighet införas 

att enligt 8 kap. 7 § söka bygglov för ljusanordningar. Regleringen kan 

också innefatta materiella bestämmelser. t. ex. avverknings- eller skogs

planteringsförlmd samt restriktioner mot schaktning. Bestämmelserna om 

enkelt planfö1farande i 28 ~ får anses uppfylla kraven på kontakt med dem 
som berörs. Någon utställning behöver alltså inte ske, och samrådet behö

ver inte vara mer ingående än vad sekretessen medger. 

När det gäller befogenheten att fatta beslut om antagande. ändring och 

upphävande av områdesbestämrnelser har jag i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 8.5.2) tagit upp ansvar~fördelningen inom kommunen och i spe

cialmotiveringen till 29 * utvecklat frågan om delegation ytterligare. Här 

vill jag göra ett tillägg som speciellt avser delegation av beslut att anta 

områdesbestämmelser. 

Områdesbestämmelser kan. som jag tidigare har nämnt. användas bl. a. 

för att i vissa fall säkerställa översiktsplanens syften. Fullmäktige har i 

dessa fall tagit ställning till frågorna i stort genom antagandet av översikts

planen. som kan innehålla en anvisning om att områdesbestämmelser skall 

antas för visst område. Det normala torde dä1for bli att områdesbestäm

melser betraktas som fullföljdsbeslut som lämpligen delegeras. Vid full

mäktiges delegation kan det vara en fördel att välja samma organ som 

eventuellt har fått befogenhet att anta detaljplaner inom området. Därmed 

torde största effektivitet uppnå~ i plansystemet. eftersom beslutsorganet 

därefter fritt kan välja lämplig regleringsform - områdesbestämmelser 

eller detaljplan. 

Områdesbestämmelser för större områden eller där det finns motstridiga 
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uppfattningar i betydelsefulla fr~1gor bör enligt min mening alltid antas av 

fullmäktige. Detsamma giiller oh~ översiktsplanens riktlinjer är mycket 

allmänt hilllna och områdeshestiimmelserna alltsa i väsentliga delar inne

biir en ingående reglering. som kanske inte framgår av i.iver<;iktsplanen. 

Om översiktsplanen ändras i sådant av~eende att redan gällande om

rådesbestiimmclser kommer att stil i strid mol planen. förutsätter jag att 

områdesbestiimmelserna ändras eller upphävs i berört avseende. Niigon 

bestämmelse om detta anser jag dock inte behövas. 

34 ~ Beslut att anta. iindra eller upphiiva detaljplan eller omriidesbestäm
mclser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft eller får genomföras 
efter förordnande enligt 13 kap. 8 * andra stycket. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 9 kap. 32 * första stycket och 10 kap. 

7 § i utredningsforslaget samt 4 kap. 17 § första stycket och 5 kap. 27 § i det 

remitterade lagförslaget. 

Beträffande de ändringar av lagtexten som har gjorts i förhållande till det 

remitterade förslaget hänvisar jag till vad jag har anfört i specialmotive

ringen till 4 kap. 12 *. 
Innebörden av paragrafen är att detaljplan och områdesbestämmelser 

gäller utan tidsgräns tills de ändras eller upphävs genom ett beslut som 

vinner laga kraft. Om förslag till ändring av detaljplan eller områdesbe

stämmelser antas. men besvär anförs över beslutet eller länsstyrelsen 

förordnar om prövning enligt 12 kap. I§ av förslaget till ändring. gäller 

således den förra planen eller de förra bestämmelserna tills frågan om de 

föreslagna ändringarna har slutligt avgjorts. 

Jag vill här erinra om att detaljplan eller områdesbestämmelser. som 

innehåller medgivande till exploateringssamvcrkan en.ligt 6 kap. 2 § andra 

stycket, upphör att gälla i denna del om inte ett ex.ploateringsbeslut har 

meddelats inom den tid som har föreskrivits för detrn i planen eller om

rådesbestämmelserna. Upphörandet gäller givetvis endast de bestämmel

ser som rör exploateringssamverkan. Jag tar upp denna fråga närmare i 

specialmotiveringen till 6 kap. 2 §. 

Vidare har i lagtexten tillagts en hänvisning till 13 kap. 8 §andra stycket, 

enligt vilket lagrum den myndighet som prövar besvär kan förordna att 

bl. a. detaljplan och omradesbestämmelser i vissa delar får genomföras 

trots att beslutet om antagande inte har vunnit laga kraft. 

35 § Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området förelig
ger ett lagakraftvunnct beslut att anta detaljplan eller ett förordnande enligt 
13 kap. 8 s andra stycket att planen får genomföras. 

Paragrafen. som har utformats i enlighet med lar;rädets förslag, motsva

rar 4 kap. 17 * andra stycket i det remitterade lagförslaget. 

Paragrafen innebär att en detaljplan som antas för ett område med 

5 kti[I. 33-35 ~.~ 
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områdesbcstiimmclser utsHicker dessa inom dctaljplaneomrädet. Av~ikten 5 kap. 35-36 ~~ 

är att alla bestämmelser som behövs då skall finnas i detaljplanen som har 

mer fullständiga regleringsmöjlighetcr. Om antagan<lebeslutet angrips ge-

n(>m besvär eller statlig pr0vning. gäller omr1idesbesHimmelserna tills frå-

gan om detaljplanen slutligt har avgjorts. 

36 § Av 8 kap. 11, 12. 17 och 18§~ föijer att bygglov, rivningslov och 
marklov får vägras till åtgärder ~om strider mot detaljplan eller områ<les
bestämmelser. Även ätgänler som inte kriiver lov och som avser byggna
der, andra anläggningar. tomter och allmänna platser skall utföras så att de 
inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmclser. 

Enligt vad som föreskrivs s~rskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte medddas i strid mot detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 

Paragrafen saknar direkt motsvarighet i gällande rätt och i utredningsför

slaget men motsvarar närmast 4 kap. 18 § och 5 kap. 28 § i det remitterade 

lagförslaget. 

Planernas betydelse som styrmedel för beslut enligt PBL och enligt 

andra lagar som har betydelse för användningen av mark och vatten har 

berörts många gånger i den allmiinna motiveringen. I 36 § har tagits in 

bestämmelser om detta. 

Fiirsta stycket 

I forsla stycket erinras om ;'°(irhudet i 8 kap. 11. 12, 17 och 18 ** att 

meddela lov i strid mot detaljr>lan eller områdesbestämmelser. I andra 

meningen föreskrivs att iivcn andra åtgärder än sådana som kräver lov och 

som avser hyggnader. andra anläggningar, tomter och allmänna platser 

skall utföras så att de inte str;der mot detaljplan eller områdcsbestäm

melscr. Bakgrunden till dessa föreskrifter är följande. 

Av 3 kap. 9§ andra stycket och 10* andra stycket framgår att åtgärder i 

fdga om byggnader som inte ~·<räver bygglov ändå skall uppfylla egen

skapskraven i 3 kap. 1-8 §§ i skälig utsträckning. Det förhållandet att 

samhället inte genom krav pa lov vill säkerställa att bestämmelserna iakt

tas befriar alltså inte den byggande från att i skälig utsträckning uppfylla 

kraven. Liknande bestämmelser finns beträffande andra anläggningar ~in 

byggnader. tomter och allmänna platser i 3kap. 14, 16 och 18§*· En 

grund tanke i PRL är att alla krav i hl. a. 3 kap. skall kunna preciseras 

genom bestämmelser i detaljplan eller genom omrädesbestämmelser. Av 

detta följer i sin tur att. om kor.1munen i detaljplan eller områdesbestiim

melser har reglerat åtgärder som inte kräver lov. den byggande är skyldig 

att följa denna reglering. 

Första stycket andra meningen bör fä stor betydelse när en reglering 

skall ske av tillgänglighet, säkerhet och estetisk utformning av den yttre 

miljön på tomter. gator. vägar och andra allmänna platser. Det kan t. ex. 

vara påkallat i miljömässigt elkr kulturhistoriskt intressanta bebyggelse-
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miljöer att anta detaljplan eller områdesbcstämmels<.:r även för sådana 5 1. • 
- 1\1/fl. 36 ~ 

viktigare inslag i den offt:ntliga miljön - markbeläggningar m. m. - som är 

av större allmänt intrt:sse. 

Effekten av sådana bestämmelst:r blir i hög grad hcroendt: av att Je 

enskilda intressenterna och huvudmännt:n för de berörda områdena får 

kännedom om besluten och deras innebörd. Detta bör kommunen beakta i 

sin radgivning. 

Andra stycket 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 21.3) har jag föreslagit vissa prin

ciper som enligt min mening bör gälla i fråga om samordningen mellan PBL 

och andra lagar. Rt:geringen har beslutat om remiss till lagrådet av vissa 

förslag till ändringar i olika speciallagar som innebär att beslut enligt 

sådana lagar inte får meddelas i strid mot detaljplan elkr områdeshestäm

melser. Jag återkommer till regeringen med ytterligare förslag i denna del. 

I andra stycket har tagits in en erinran om den nu angivna principen. 
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6 kap. Plangenomförande 

I detta kapitel - som motsvarar 11 kap. i utredningsförslaget - har 

samlats de hestämmelser som angår genomförande av detaljplaner. Kapit

let inleds med bestiimmelser om vad genomförandebeskrivningen till de

taljplaner skall innehålla (I § l. Förutsättningarna för att exploatcringssam

verkan skall fö ske anges i 2 §. 

I 3-16 §§har tagits in hestämmclser om fastighetsplanen. Några remiss

instanser anser att hestiimmelserna om fastighetsplan bör ingå i plansyste

met och brytas ut till ett särskilt kapitel. Enligt min mening behöver det 

inte råda någon tvekan om att fastighetsplanen ingår i PBL:s plansystem. 

Däremot är den inte någon sjäivständig planform utan mera ett renodlat 

genomförandeinstrument som kan användas för att underlätta genomfö

randet av detaljplaner. Jag anser därför att det är naturligt att bestämmel

serna om fastighctsplan återfinns i kapitlet om plangenomförande och 

ansluter mig således till utredningsförslaget i denna del. 

I kapitlet finns också regler om fastighetsägares skyldighet att avstä 

mark i vissa situationer ( 17-25 §§ ). Kammarrätten i Göteborg anser att 

bestämmelserna om inlösen av mark bör flyttas från kapitlet om plange

nomförande ·till kapitlet om bestämmelser om ersättning till fastighetsäga

re. Jag kan i och för sig hålla med om att dessa bestämmelser är närbesläk

tade och därför skulle kunna behandlas i ett sammanhang. Principiellt 

menar jag emellertid att plangenomförandet i första hand handlar om 

kommunens möjligheter att få planer genomförda. t. ex. genom inlösen av 

mark. Bestämmelserna om ersiiltning till fastighetsägare däremot handlar i 

första hand om vilka skyddsrcglcr som skall finnas för dt:n enskilde i 

förhållande till kommunen. Av Jenna anledning anser jag att överviigande 

skiil talar för att bestämmelserna om kommunens rätt att lösa mark skall 

tas in i kapitlet om plangenomförande. 

Byggnadslagcns regler om uppbtande av allmänna platser m. m. har i 

något förenklat utförande tagits in i detta kapitel (26- 30 ** ). De gatukost

nadsregler som nyligen infördes (prop. 1980/81: 165) återfinns med vissa 

förändringar också här (31-38 ~·*)· 

Sist i kapitlet har tagits in en crsättningshesbmmelse (39§). 

Pii förslag av lii[:rådct (yttrandet s. 123f) har de processuella reglerna 

flyttats till ett nytt kapitel om domstolsprövning m. m. ( 15 kap.). På lagril.

dets förslag har dessutom flertalet paragrafer justerats redaktionellt. Även 

dispositionen av 6 kap. har justerats. 

Genomförandebeskrivning 

I § Vid uppriittandet av förslag till detaljplan skall i en silrskild handling 
(genomförandebe~krivning) reu',lVisas de organisatoriska. tekniska, ekono
miska och fastighetsrättsliga iitgärder som hehövs för ett samordnat och 
iiven i övrigt ändam[1lscnligt genomförande av planen. 

6 kap. I ~ 
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Paragrafen motsvarar närmast 16 § första stycket cl hyggnadsstadgan 0 kup. 1-2 ~~ 

och 11 kap. I ~ i utredningsförslaget. Jag har utförligt behandlat genomfli

randebeskrivningen i den allmänna motiveringen (avsnitt I0.2). 

Kravet på genomförandebeskrivning gäller enbart i fråga om detalj

planer. Det kan därför ifrågasättas om inte paragrafen bör tas in i 5 kap. om 

detaljplan. Jag anser emellertid att det blir mera överskiidligt om frågor om 

plangenomförande så långt möjligt samlas till ett siirskih kapitel. Diirför 

har kravet på genomförandebeskrivning tagits in i 6 kap. I ~. En hänvisning 

till denna paragraf har gjorts i 5 kap. I 0 §. Av 12 § samma kapitel framgår 

att genomförandebeskrivning också skall finnas vid ändring eller upphä

vande av en detaljplan. 

Vissa remissinstanser har föreslagit att innehållet i genomförandebe

skrivningen bör regleras närmare. Som jag har framhållit i den allmänna 

motiveringen kommer emellertid förutsättningarna för att genomföra olika 

planer att vara väsentligt olika. Det är dä1för nödvändigt att innehållet i 

genomförandebeskrivningen inte regleras för mycket i detalj. Jag ansluter 

mig därför inte till remissinstansernas förslag i denna del. 

Det finns givetvis behov att studera genomförandefrågor även utan 

samband med planläggning. Det kan bli aktuellt t. ex. efter det att en 

detaljplan har antagits. Aven inom områden utan detaljplan finns behov av 

att närmare belysa genomförandemöjligheterna i vissa situationer, bl. a. i 

samband med prövning av bygglov, förhandslov eller fastighetsbildning. 

Det kan i enkla fall gälla t. ex. tomtutformning, markägoförhållanden. väg-, 

vatten- och avloppsfrågor. geotekniska förhftllanden och kommunikations

frågor. Ett system med s. k. enkla utredningar och planutredningar fyller 

f. n. dcssa behov och fungerar i stort sett väl. I likhet mcd utredningen 

anser jag att denna utredningsverksamhet inte behöver lagregleras. 

Exploateringssamverkan 

2 § Kommunen får besluta att exploateringssamverkan enligt lagen 
(0000: 000) om exploateringssamverkan får ske. om det med hänsyn till 
bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i ordning 
mark för hebyggelsc och utföra sådana anordningar som behövs för bebyg
gelsen. Sädant beslut meddelas genom detaljplan eller områdeshestäm
melser. 

I beslutet skall anges samverkansområdets huvudsakliga avgränsning 
samt den tid inom vilken ett exploateringsbeslut enligt lagen om exploate
ringssamverkan skall meddelas. Denna tid får hestämm.as till högst fcm är 
friin den dag då beslutet att anta planen eller områdeshestämmelserna 
vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då del av planen eller av 
områdesbestiimmelserna får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 
8 ~ andra stycket. Har något exploatcringsheslut inte meddelats inom den 
angivna tiden. upphör planen eller områdesbestämmelserna att gälla såvitt 
avser kommunens beslut om exploateringssamverkan. 

Paragrafen. som har utformats i enlighet med i<iRrådets förslag. motsva-
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rar 11 kap. 22 * i utredningsför:ilaget samt 3 * första stycket och 4 ~ i det 6 kap. 2 § 

förslag till lag om exploaterings;;amverkan som förelades riksdagen i prop. 

1981182: 221 men som sedermera återkallades. I det nya förslag till lag om 

exploateringssamverkan som jag senare denna dag kommer att lägga fram 

tas i ~tället in en hänvisning till förevarande paragraf i PBL. 

Fiirsta stvcket 

Av första stycket framgår att kommunens medgivande meddelas genom 

detaljplan eller områdesbestäm1m:lser. Innan ett sådant medgivande beslu

tas hör kommunen naturligtvis göra en allmän bedömning huruvida den 

avsedda exploateringen är lämpad att ombesörjas av fastighetsägarna. Det 

kan t. ex. gälla en bedömning av de planerade åtgärdernas svårighetsgrad 

men också huruvida åtgärderna bör ombesörjas av fastighetsägarna var för 

sig eller i samverkan. Paragrafens första stycke innehåller de grundliiggan

de villkoren för att exploateringssamverkan skall få komma till ständ. 

Sådan samverkan får beslutas endast om det är angeläget att i ett samman

hang ställa i ordning mark för en avsedd bebyggelse och utföra anordningar 

som behövs för bebyggelsen. Ett av syftena med exploateringssamverkan 

är alt samtliga de åtgärder som behöver vidtas inom omr{1<let samlas och 

samordnas i ett företag. Kan <le lika giirna genomföras på de berörda 

fastigheterna var för sig föreligger inte förutsättningar för cxploaterings

samverkan. Kravet pä ett sammanhang mellan de olika fttgärderna bör 

däremot inte hindra att de genomförs vid olika tidpunkter. t. ex. genom en 

etappindelning. 

Som ytterligare villkor för exploateringssamverkan anges vidare att 

exploateringsåtgiirderna skall vara angelägna med hänsyn till bebyggcl

seutvecklingen. Ändamålet med detta villkor iir att avgränsa samverkans

institutets tilliimpning till sädana situationer diir det föreligger ett angeläget 

behov att få bt:hövlig exploatering genomförd. Samtidigt är iindami\let att 

garantera att samhällets planer i fråga om bebyggelse inom området kan 

förverkligas. 

I och för sig innebär förslaget att exploateringssamfälligheten ges en 

dispositionsrätl för att genomföra markförändringar inom samvcrkansom

riidet som motsvarar expropriation. Förslaget om cxploateringssamverkan 

bygger emellertid på att de fastighctsiigare som deltar i samverkan frivilligt 

ställer behövlig mark till förfogande. Endast niir en fastighetsägare med 

mark som behövs för exploateringen avstår från att delta i samverkan kan 

ett tvångsvis ianspråktagande av mark aktualiseras. Vissa skyddsreglcr 

behöver dock uppställas i fråg;;. om samfällighetens rätt att disponera över 

marken i samverkansområdet. Jag återkommer till dessa frågor i anslut

ning till 17-20 *~ i förslaget till lag om exploateringssamverkan. 
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A.ndra stycket 

I den allmänna motiveringen har jag angett de principer som bör ligga till 

grund för avgränsningen av samverkansomradet. Avser exploateringen en 

redan gällande detaljplan torde avgränsningen normalt sammanfalla med 

planområdets gräns. Det slutliga beslutet huruvida exploateringssamver

kan för komma till stånd och om samverkansomrädets närmare avgräns

ning fattas av fastighetsbildningsmyndigheten i exploateringsbeslutct. Oiir

vid är myndigheten bunden av den huvudsakliga avgriinsningen som görs i 

områdesbestämmelserna. Någon formell bundenhet i den slutliga avgriins

ningen föreligger dock inte. Fastighetsbildningsmyndighetens ställningsta

gamle kan nämligen vara beroende av andra intressen än sådana som 

kommunen har att beakta. 

Ett samverkansområdc bör bestämmas utifrän planmässiga principer. 

Inom området skall det linnas ett s[1dant inbördes samband att det med 

hänsyn till naturliga förutsättningar. bebyggelsens nuvarande och framtida 

omfattning. behovet av gemensamma anordningar samt förhållandena i 

övrigt uppstår uppenbara fördelar om det planeras i ett sammanhang. Det 

är således det funktionella sambandet inom området som skall avgöra 

omfattningen. Skogsmark eller andra områden där markanvändningen inte 

avses att iindras och diir marken inte heller behövs för den avsedda 

bebyggelsen. t. ex. för rekreationsändamål e. d .. skall således inte hänföras 

till samverkansområdet. 

I likhet med utredningen anser jag att medgivandet till exploateringssam

verkan bör tidsbegränsas. Utredningen har föreslagit en giltighetstid av tre 

år för medgivandet. Jag delar emellertid den av vissa remissinstanser 

framförda åsikten att tre år ibland kan vara en alltför kort tid. I andra 

stycket av förevarande paragraf har därför föreskrivits att tiden får be

stämmas till maximalt fem år. Om något beslut av fastighetsbildningsmyn

digheten om exploateringssamverkan inte har fattats under den angivna 

tiden. förfaller detaljplanen eller omrädesbestämmelserna i den del de 

berör exploateringssamverkan. Det ~ir allb.ä tillriickligt att beslutet fatta~ 

inom denna tid. Det behöver inte ha vunnit laga kraft. Bestämmelser av 

denna innebörd har tagib in i andra stycket. 

Att kommunens medgivande skall lämnas i form av detaljplan eller 

områdesbestämmelser innebär bl. a. att samråd och utställning enligt be

stämmelserna i 5 kap. skall ske av förslaget och tillhörande handlingar. 

Berörda fastighetsägare kan då lämna synpunkter på förslaget och i sista 

hand överklaga kommunens antagandebcslut. t. ex. på den grunden att 

samverkan inte är nödvändig för att genomföra de avsedda åtgärderna. 

eller att avgränsningen av samverkansområdet är olämplig. 

6 kap.:!.~ 
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F astighetsplan 

3 § I fastighetsplan kan för områden som omfattas av detaljplan medde
las bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut. 
ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gemensamhetsan
läggningar. 

Fastighetsplan skall antas om 
I. det behövs för genomförande av en ändamiilsenlig indelning i fastig

heter. 
2. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en fastig

hetsplan. 
3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart onödig. 

Första stycket 

Första stycket motsvarar 6 kap. 3 §första stycket och 7 § första stycket i 

lagrådsremissen. 

Kravet att det skall finnas detaljplan innebär inte att ett beslut om 

detaljplan måste ha vunnit lag<l kraft. Detaljplan och fastighetsplan kan 

således upprättas m:h antas samtidigt. 

Första stycket har ingen motsvarighet i utredningsförslaget. Inte heller i 

gällande rätt finns någon motsvarande bestämmelse, eftersom tomtindel

ningen i princip är avsedd att vara obligatorisk inom område med stads

plan. I likhet med vad som i 4 och 5 kap. har föreslagits beträffande 

översiktsplan resp. detaljplan anser jag emellertid att det bör slås fast vad 

som kan regleras med fastighet~plan. 

Som jag har niimnt i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.4.3) bör 

fastighetsplanen inte vara begränsad till kvartersmark. Den bör alltså 
kunna omfatta även mark för allmän plats. uvs. gator, vägar och parker. I 

sådana fall blir det dock normalt inte fråga om att låsa den blivande 

fastighetsindelningen utan om att reglera gemcnsamhetsanläggningar på 

sådan mark. 

Andra stycket 

Andra stycket reglerar när fastighets plan skall upprättas. Utöver vad jag 

har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.4) vill jag framhålla 

följande i den frågan. 

Punkt I motsvarar i huvudsak 28 § byggnadslagen och 11 kap. 3 § första 

stycket i utredningsförslagct. Till skillnad från gällande rätt är fastighcts

planen inte obligatorisk. Det ankommer i första hand på hyggnadsnämnden 

att bedöma om det finns behov av fastighetsplan. Det som avses är beho

vet av Je rättsverkningar som jag närmare har beskrivit i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 10.4.2). För att genomföra en ändamälsenlig indel

ning i tomter kan det naturligtvis i vissa fall vara nödvändigt att även 

avsätta viss mark som samfälld för flera tomter eller att föreskriva att viss 

mark skall reserveras för en gemensamhetsanläggning. 

Punkt 2 motsvarar en del av 11 kap. 3 § första stycket i utredningsförsla-

6 kap. 3 * 
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get. Nr1gon direkt motsvarighet finns inte i dag. Det som i första hand avses 6 kap. 3-4 ~~ 

med denna punkt är möjligheten att i fastighetsplanen bestämma att vissa 

gemensamhetsanläggningar skall inriittas. Det kan vara fråga om anlägg· 

ningar som i sin helhet skall förläggas inom kvartersmark. men det kan 

naturligtvis också vara så att anläggningen berör mark för allmän plats. 

Punkt 3 motsvarar närmast 30 ~ byggnadslagen och l l kap. 3 ~ i utred

ningsförslaget. I överensstämmelse med vad som har redovisats i den 

allmänna motiveringen (avsnitt I0.4.3) har den justeringen gjorts i förhål

lande till vad som gäller f. n. att rätten för fastighetsägare att få fastighets

plan upprättad inte är ovillkorlig. Byggnadsnämnden kan vägra att upprät

ta en fastighetsplan, om det är uppenbart onödigt. I enlighet med lagrådets 

förslag (yttrandet s. 68) har punkt 3 utformats så att rätten att få fastighets

plan upprättad inte är begränsad till detaljplanens genomförandetid. En 

fastighetsägare kan alltid ansöka om att en fastighetsplan upprättas. Avslår 

nämnden en sådan ansökan. kan beslutet enligt 13 kap. I ~ överklagas 

genom kommunalbesvär. 

I 16kap. 5 § har föreskrivits att tomträttshavare skall likställas med 

fastighetsägare. Det torde visserligen normalt inte finnas någon anledning 

för en tomträttshavarc att kräva en fastighetsplan för att få kvarteret 

indelat i tomter. Däremot är det tänkbart att en tomträttshavare kan 

beröras av t. ex. en gemensamhetsanläggning som förutsätts i detaljplanen. 

4 * Fastighetsplanen skall omfatta ett lämpligt avgränsat område. Skälig 
hänsyn skall tas till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsför
hållanden som kan inverka på planens genomförande. 

Om planen skall reglera markens indelning i fastigheter eller om den 
skall ge bestämmelser om servitut och liknande särskilda rättigheter. till
bmpas 3 kap. I ~ fastighctsbildningslagen ( 1970: 988). 

Om planen skall reglera inrättandet av en gemensamhetsanläggning. 
tillämpas 5 och 6 ~* anläggningslagen ( 1973: 1149). Skall den ge bestämmel
ser om ledningsrätt, tillämpas fi § ledningsriittslagen I 1973: 1144). 

PHragrafcn har utforma!s i enlighet med /agrädets för~lag. 

Första styckl'l 

Fi.irsta meningen motsvarar 29 s byggnad slagen och 11 kap. 4 * i utred

ningsförslaget. Som jag nämnde i den allmänna motiveringen (avsnitt 

J0.4.3l och i specialmotiveringen till 3§ skall det vara möjligt atr använda 

fastighetsplant:n även betrMfandc I. ex. mark för allmän plats. På grund 

härav avviker första meningen n[igot fdn 29 * byggnadslagcn. 

Enligt andra meningen skall skälig hänsyn tas till giillande bebyggelse-. 

iiganderätts- och fastighetsförhållanden. Detta är givetvis en viktig förut

sättning för att en fastighetsplan skall bli genomförd. Bestämmelsen om 

hiinsynstagandc till bestående förhållanden - som f. ö. ansluter till 5 kap. 

2 * - får betydelse hl. a. för de servitutsåtgärder som kan föreskrivas i 
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fastighetsplanen. eftersom man :11ärigenom måste söka efter de lösningar 6 kap. 4-5 !$!$ 

som fiiranleder de minsta olägenheterna. I förhållande till 33 * byggnads-

stadgan har här gjorts ett tillägg som innebär att skälig hänsyn bör tas 

också till befintlig bebyggelse. Detta innebär givetvis inte att fastighets-

planen måste utformas så att sådan bebyggelse alltid bevaras. Många 

gånger torde det emellertid vara möjligt att utforma fastighetsplaner sil att 

befintlig bebyggelse kan bevaras utan att detaljplanens syfte motverkas. 

Andra !;/Vckct 

Bestämmelsen i andra stycket. som saknar motsvarighet i utredningsför

slaget. stämmer i huvudsak överens med 33 § byggnadsstadgan. Kravet att 

3 kap. I § fastighetsbildningslagen skall tillämpas. om markens indelning i 

fastigheter skall regleras eller om servitutsfrågor skall regleras, uttrycker 

samma krav som f. n. gäller enligt 33 § byggnadsstadgan. nämligen att en 

enkel och ändamålsenlig fastighetsindelning skall eftersträvas. Det finns 

emellertid enligt min mening ingen ankdning att ha ett självständigt lämp

lighetskrav i PBL beträffande fastighetsindelningen. Dagens krav att varje 

blivande fastighet skall ha tillgårig till nödvändig utfart följer både av 3 kap. 

I § fastighetsbildningslagen och 3 kap. PBL. Därtör har någon bestämmel

se om detta inte tagits in här. 

Tredje stycket 

Med samma lagtekniska lösning som föreslagits beträffande kopplingen 

till fastighetsbildningslagen före 'krivs att 5 och 6 §§ anläggningslagen samt 

- på förslag av laRrådet - 6 s ledningsrättslagen skall tillämpas på planen. 

om en gemensamhetsanläggning resp. en ledning skall inrättas. Motiven till 

detta har jag utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.4.2). 

Någon prövning av det s. k. opinionsvillkoret i 7 ~ anläggningslagen 

behöver inte göras när fastighetsplanen upprättas. Även motiven till detta 

har jag redovisat i den allmänna motiveringen. 

Det är naturligtvis nödvändig:: att det tydligt framgår av fastighetsplanen 

att villkoren i denna paragraf har prövats. Detta kommer enligt min mening 

att avsevärt förbättra den planpolitiska behandlingtm av gemensamhetsan

läggningar jämfört med vad förhållandena är i dag. 

5 § Fastighctsplanen får inte strida mot detaljplanen. Om syftet med 
detaljplanen inte motverkas, för dock mindre avvikelser göras. I sådana 
fall skall detaljplanen anses ha den utformning som framgår av fastighcts
planen. 

Paragrafens första mening innehåller det i den allmänna motiveringen 

I avsnitt I0.4.31 behandlade kravet på överensstämmelse mellan fastighets

planen och detaljplanen. Fastighetsplanen fär inte upprättas sä att den 

strider mot detaljplanen. Mindre avvikelse som är förenlig med syftet med 

detaljplanen får dock göras enligt andra meningen. Någon motsvarande 
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formell möjlighet enligt gällande rätt att upprätta en tomtindelning Sllm 6 kap. 5-6 H 

avviker från en stadsplan finns inte. I praxis har änd~1 vissa avsteg tillåtits, 

om syftet med stadsplanen inte har motverkats. 

för att undvika tveksamhet om detaljplanens innehåll. niir fastighets

plan upprättas med sådan mindre avvikelse. har i enlighet med förslaget i 

den allmänna motiveringen införts en bestämmelse som innebär att detalj

planen i dessa fall skall anses ha den utformning som framgår av fastighets

planen. En erinran om detta har tagits in i 5 kap. 13 * andra stycket. 

lJ pplysning om avvikelsen ges genom att ett exemplar av fastighets

plancn alltid sänds till de myndigheter som tidigare har fått detaljplanen. 

Av fastighetsplanens beskrivning bör alltid framgå i vilka avseenden som 

detaljplanen ändras. 

En fastighetsplan som avviker från en detaljplan påverkar denna endast i 

fråga om förhållanden som kan regleras i fastighetsplanen. Normalt berörs 

enbart områdesgränser. Byggnadsreglcrande bestämmelser påverkas såle

des inte av fastighetsplancn. 

6 § I den mån det behövs med hänsyn till syftet med fastighetsplanen 
skall i planen anges 

I. områdets indelning i fastigheter. 
2. vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som 

skall bildas. ändras eller upphävas, 
3. de anläggningar som skall utgöra gemensamhetsanläggningar, 
4. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningarna och de 

utrymmen som skall tas i anspråk för anläggningarna. 

Paragrafen, som överensstämmer med lagrådets förslag, motsvarar 8 § 

andra stycket i det remitterade lagförslaget och delvis 34 § I mom. första 

stycket byggnadsstadgan. I utredningsförslaget återfinns motsvarande be

stämmelse i 11 kap. H. 

I paragrafen föreskrivs vad som skall anges i en fastighetsplan. Punkt I 

motsvarar det som i dag normalt regleras genom tomtindelning. I den mån 

fastighetsplanen syftar till att låsa den framtida fastighctsindelningen ligger 

det i sakens natur att även den befintliga fastighetsindelningen mastc 

framgå av planen. Någon särskild bestämmelse härom behövs därför inte. 

Bestämmelsen medger att kvartersmark kan delas in i såväl tomter som 

samfälligheter. Det finns inte heller något hinder att föreslå särskilda 

fastigheter som skall upplåtas för gemensamhetsanläggningar. 

I punkt 2 anges sådana rättigheter - vanligtvis servitut eller ledningsrät

tcr - som har betydelse för plangenomförandet. 

Punkterna 3 och 4 stiimmer i sak överens med 24 * andra stycket I - 3 

anläggningslagen. Den redovisning som skall göras enligt de nu föreslagna 

punkterna medför inte att fastighetshildningsmyndigheten är helt bunden 

till vad ~om anges i fastighetsplanen. Om det vid förrättningen t. ex. visar 

sig att tler fastigheter bör anslutas till en anläggning än vad som anges i 

21 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I 
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fastighetsplanen. ankommer det på förriittningsmannen att göra en sjiilv- fJ , ;: 8 s~ l\llp. IJ-. s.,. 
stiindig prövning enligt anläggningslagen beträffande dessa fastigheter. Jag 

kommer senan: att föreslå att 9 § anläggningslagen anpassas till PBL:~ 

plansystem. 

7 § I fastighetsplanen får bestämmas att planen gäller endast under förut
siittning att beslutet att anta en viss detaljplan har vunnit laga kraft eller får 
gcnomfi.iras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. 

Efter påpekande från några rcmissinstanscr har i förevarande paragraf 

tagits in en bestämmelse med innebörden att i fastighetsplanen kan före

skrivas att den i vissa fall inte b! ir gällande förrän detaljplanen har vunnit 

laga kraft eller på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 ~andra stycket får 

genomföras utan hinder av att rlanheslutct har överklagats. Om t. ex. en 

detaljplan enligt planbeskrivningen hygger på den förutsällningen att en 

gcmcnsamhetsanläggning kommer till stånd. är det naturligtvis inte liimp

ligt att fastighetsplanen vinni::r laga kraft. om beslutet att anta detaljplanen 

undanröjs. t. ex. efter besvär. Paragrafen motsvarar i huvudsak 7 § andra 

stycket i det remitterade lagförslaget. 

En bestämmelse med motsvarande syfte för detaljplanernas del har 

tagits in i 5 kap. 8 0. 

Enligt 11 § detta kapitel upphävs fastighetsplanen i vissa fall automa

tiskt. om en detaljplan ändras eller upphävs. 

8 § Fastighetsplanen hestår av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmdser eller. om innehållet framgår tydligt. av endast endera av 
dessa handlingar. 

Paragrafen motsvarar delvis 34 § 1 mom. första stycket byggnadsstadgan 

och 11 kap. 7 § i utredningsförslaget. som i allt väsentligt har godtagits av 

remissinstanscrna. I det remitterade lagförslaget återfinns bestämmelsen i 

8 * första stycket. 
Enligt paragrafen bestfö· fastighetsplanen av både karta och bestämmel

ser eller endera av dessa handli;igar. Paragrafen har samma innehåll som 

motsvarande bestämmelse i 5 kap. 9 §första .;,tycket om detaljplan. Det är 

en nyhet i förhållande till giillande rätt att en särskild handling med bestäm

melser kan upprättas. Detta är enligt min mening praktiskt. f. n. milstc 

dessa hestiimmelscr tas in på tomtindelningskartan. 

Kartan bör upprättas på ett sätt som anpassas till ändamii.lct. 1 vissa fall, 

t. ex. när den framtida fastighebindelningen skall anges. måste höga krav 

ställas på kartans kvalitet. I andra fall. t. ex. beträffande gemensamhetsan

läggningar. bör kartan kunna göras enklare. Därvid kan ofta material från 

den allmänna kartläggningen och befintliga flygbilder användas som under

lag. De krav som bör ställas pli kartan regleras av mätningskungörelsen 

I 1974: 339) och de föreskrifter som utfärdas med stöd av denna. 
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Förslag till fastighetsplan behöver alltså normalt redovisas pä karta. I 6 kap. 8-10 ** 
den nu fört:slagna paragrafen stiills dock inget absolut krav på karta. I vissa 

fall kan det nämligen tänkas att kartan kan undvaras. t. t:x. när ett visst 

servitut skall upphiivas dler när vissa gemensamhetsanläggningar skall 

inrättas. Planen kan då hestå enhart av en handling med bestämmelser. 

IJ ~ Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges 
ilH. 

Enligt 9 § i det remitterade lagförslaget skall till fastighetsplanen fogas 

dels enligt första stycket en planbeskrivning med angivet innehåll och dels 

enligt andra stycket en fastighetsförteckning med vissa bestämda upp

gifter. På skäl motsvarande dem som anförts under 4 kap. 10 och 11 *§ 
an~er hiRrådct (yttrandet s. 70) att i nu förevarande paragraf endast bör 

utsägas att till fastighetsplanen, varmed här avses planen i dess slutgiltiga 

skick. skall fogas en planbeskrivning. Härjämte bör hänvisning ske till det 

lagrum i förfarandcavsnittet där det närmare föreskrivs vad som skall 

redovisas i planbeskrivningen. 

Paragrafen har utformats i enlighet med lagrädets förslag. Vad som skall 

redovisas i planbeskrivningen framgår av 12 § andra stycket. Med det 

innehåll som 12 § föreslås få hehöver fastighetsförteckningcn inte uttryckli

gen nämnas i 6 kap. Enligt 12 §första stycket första punkten skall nämligen 

fastighets plan upprättas i samma ordning som gäller för detaljplanen. Här

av följer bl. a. att en fastighetsförteckning med innehåll som anges i 5 kap. 

19* skall. om det inte är uppenbart onödigt, upprättas när förslag görs till 

fastighetsplan. 

10 § Före utgången av detaljplanens genomförandetid får mot herörda 
fastighetsägares hest ridande fastighetsplanen ändras eller upphävas endast 
om det iir nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. 
vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 

Efter utgången av detaljplanens genomförandetid får fastighetsplanen 
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom fastig
hetsplanen beaktas. 

Första stycket 

Paragrafens första stycke motsvarar 11 kap. 11 § i utredningsförslaget. 

!\fotiven till paragrafen har jag redovisat i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 10.4.3). 

De föreslagna hestiimmelserna, som nästan ordagrant stämmer överens 

med 5 kap. 11 §. innehär i praktiken att det till stor del ligger i fastighetsäga

rens hand att avgöra om fastighets planen under detaljplanens genomföran

detid skall fä ändras eller upphävas. Lantmäteriverket har föreslagit att 

villkoren för iindring av en fastighetsplan bör vara desamma som gäller 

enligt fastighetsbildningslagen för ändring av fastighetsgränser inom kvar-
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ter som saknar fastighetsplan. Jag delar inte denna uppfattning. En si1dan fi kap. /0-11 -~~ 

ordning skulle innebiira att man från fall till fall måste pröva villkoren för 

fastighetsreglcring. t. ex. båtnads villkoret i .'i kap. 4 ~ fastighetsbildningsla-

gen, och att ändringarna aldrig får göras vidare än som anges i 5 kap. 8 ~ 

samma lag. Enligt min mening skulle detta innebära att fastighetsplanen 

inte fär tillräcklig stadga under detaljplanens genomförandetid. Samtidigt 

skulle det innebära onödiga begriinsningar i möjligheterna att ändra fas-

tighetsplanen. om man väl har konstaterat att det finns synnerliga skiil för 

art iindra den. 

Andra stycket 

Andra stycket har ingen mot~varighet i utredningsförslaget. Enligt min 

mening är det emellertid nödvändigt att ange även de förutsättningar som 

skall gälla för att fä ändra eller upphäva en fastighetsplan efter genomfö

randetidens slut. 

Andra stycket har utformats på samma sätt som lagrådet har föreslagit 

beträffande motsvarande paragraf i .'i kap. om detaljplan (.'i kap. 11 * l. Jäm

fört med de restriktiva regler som i dag gäller för ändring av en tomtindel

ning innebär de nu föreslagna bestämmelserna utökade möjligheter att 

efter en detaljplans genomföranc.etid ändra eller upphäva fa5tighetsplanen. 

Med de begränsningar som följer av att fastighetsplanen inte får strida 

mot detaljplanen kommer det alltså att bli lättare att ändra elkr upphäva en 

fastighetsplan efter detaljplanen:> genomförandetid iin före. En annan för

iindring som inträffar när gem1mförandetiden gått ut är att förutsättningar

na för prövning av gemensamhetsanl:tggningar ändras. Efter genomföran

detidens slut skall nämligen - enligt vad jag har föreslagit i lagrådsremis

sen den 2.'i april 1985 med förslag till följdändringar i anliiggningslagen -

rrövningen göras enligt bestämmelserna i anläggningslagen. Jag har berört 

denna frf1ga i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.4.3). Efter genomfö

randetiden bör kommunen få möjlighet att lösa kvartersmark. vilket jag 

återkommer till i spet:ialmotiveringen till 24 §. I övrigt kommer fastighets

p\anens rättsvcrkningar betr:iffande fastighetsbildningsåtgärder inte att 

förändras när detaljplanens genomförandetid tar slut. 

11 * Om detaljplanen ändras och detta medför att fastighetsplanen 
strider mot detaljplanen. upphör fastighctsplanen att gälla i de delar som 
den strider mot detaljplanen. Om detaljplanen helt ella delvis upphävs, 
upphör fastighctsplanen att gälla i de delar som berörs. 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande rätt. Motsvarigheten i utred

ningsförslaget finns i 11 kap. 11 * och i det remitterade lagförslaget i 6 kap. 

12§. 

Med hiinsyn till fastighetsplanens beroende av detaljplanen är det nöd

vändigt att fastighetsplanen upphör att gälla när detaljplanen på visst sätt 

~indras eller upphävs. Paragrafen avhandlar dessa situationer. Som exern-
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pcl pti fall dii fastighetsplanen upphör att gälla kan n;imnas den situationen 0 kap. 11-12 -~~ 

att detaljplanen har iindrats och den gällande fastighetsplanen utgör hinder 

att genomföra detaljplanen. K vartersmarksindclningen - som inte regleras 

i detaljplanen - kant. ex. hindra ett utnyttjande av den nya detaljplanen. 

I likhet med utredningen anser jag det lämpligt att fastighetsplanens 

upphörande sker automatiskt. Det iir enligt min mening tillriickligt med 

föreskrifterna i .'i kap. 13 ~ första stycket att det i beslutet att ändra detalj

planen skall redovisas i vilka delar fastighetsplanen upphör att gälla. 

12 * Fastighetsplanen upprättas i samma ordning som giiller för detalj
planen. Om fastighetsplanen inte upprättas gemensamt med detaljplanen 
behöver dock samrfad inte ske med länsstyrt!lsen och kommuner som 
beriirs av förslaget. Inte heller behöver planförslaget sändas till dem. 

I planheskrivningen skall redovisas vilken detaljplan som fästighets
planen hänför sig till och skälen till den utformning av fastighetsplanen 
som har valts. Om planförslaget avviker från detaljplanen. skall avvikelsen 
och skälen till denna redovisas i beskrivningen. 

Paragrafen motsvarar 34 * byggnaclsstadgan samt 11 kap. 7-10 ** i ut

redningsförslaget. 

Första .1·1vckl'f 

Första stycket motsvarar 9 * andra stycket och I H i det remitterade 

lagförslaget. I anslutning till 13 * anför lagrildct bl. a. följande (yttran

dets. 71): 

Enligt lagrådets uppfattning vinner reglerna i överskådlighet om först i 
en paragraf. 12 *. lagrådets förslag. ges regler om upprättande av fastig
hetsplan och därefter i niista paragraf regler om vem som antar fastighets
plan. Huvudregeln för uppr~ittande av fastighetsplan kan som tidigare 
angetts enklast uttryckas så att fastighetsplan skall upprättas i samma 
ordning som gäller för detaljplan. Denna regel kommer att tillämpas både 
d;l fastighetsplanen upprättas samtidigt som detaljplanen eller niir den 
uppriittas för sig vid en senare tidpunkt. För sistnämnda situation kan -
ocks~i i överensstämmelse med remitterade förslaget - vissa undantag 
göras beträffande samråd och underrättelse. 

Jag ansluter mig till lagrådets förslag. I enlighet härmed har i första 

stycket första meningen av förevarande paragraf föreskrivit~ att fastighets

plan skall upprättas i samma ordning som giillt:r för detaljplan. Det innebär 

att detaljplam:ns förfarancleregler i 5 kap. 18-32 ~* - utom 29 ~som gäller 

antagande - blir tilliimpliga. Härav följer att fastighetsplan inte behöver 

grundas på ett program och att grundkarta eller. som redan nämnts. fas

tighetsförteckning inte alltid behöver finnas. Dessa handlingar iir ju enligt 

5 kap. 18 och 19 ~* ej obligatoriska. Däremot skall samråd - med nyss 

antytt undantag - utställning, kungörande och tillkännagivande av beslut 
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ske i samma ordning som gäller för detaljplan. Till undanröjande av mi~s- fJ kap. J 2 ~ 

förstånd skall framhållas att av hänvisningen till detaljplanens regler om 

utställning inte följer att genomförandebeskrivning skall upprättas. Detta 

framgår indirekt av 9 ~- Naturligtvis kan också för fastighetsplan reglerna 

om enkelt planförfarande tillämpas. om de i 5 kap. 28 § angivna förutsätt-

ningarna är uppfyllda. 

Samtidig handläggning av detaljplan och fastighetsplan kan behöva till

gripas t. ex. när man låter en del av en genomförandebeskrivning utmynna 

i en fastighetsplan. I förhållande till gällande rätt innebär detta en föränd

ring, eftersom det nu gäller olika förfarandercgler för stadsplan och tomtin

delning även om de upprättas samtidigt. 

De förfaranderegler som skall gälla när en fastighetsplan inte upprättas 

gemensamt med detaljplanen. är något förenklade i förhållande till förfa

randet som gäller för detaljplan. och de motsvarar i huvudsak 34 § hygg

nadsstadgan samt 11 kap. 9 oc:h IO ~§ utredningsförslaget. Genom att 

5 kap. 19 § som nyss nämnts skall tillämpas ställs vidare krav på att en 

fastighetsförteckning skall fogas till fastighetsplanen om det inte är uppen

bart onödigt. Någon sådan bestämmelse finns inte i utredningsförslaget. 

Enligt min mening är det emellertid av stort värde att det finns en aktuell 

fastighetsförteckning. bl. a. för <:ttt den underrättelseskyldighet som förfa

randereglerna kriiver skall kunna fullgöras. Om detaljplanen och fastig

hetsplanen upprättas samtidigt, kommer naturligtvis fastighetsförteckning

en att vara gemensam. Om fastighetsplanen upprättas vid en senare tid

punkt. kan detaljplanens fastighetsförteckning användas under förutsätt

ning att den fortfarande är aktuell. 
På samma sätt som i utredningsförslaget har föreskrivits att samråd inte 

behöver ske med länsstyrelsen och kommuner som berörs av förslaget. 

Detta undantag av styrks av några länsstyrelser. Jag är medveten om att del 

naturligtvis inte kan uteslutas att det i vissa fall kan finnas ett behov av 

samråd med länsstyrelsen när fastighetsplanen upprättas. I sådana fall kan 

man dock enligt min mening utgii från att samråd också sker. I flertalet fall 

kommer emellertid fastighetsplanen till för att fullfölja redan beslutade 

detaljplaner där 5amråd med länsstyrelsen har skett. Jag vill därför inte 

föreslå någon obligatorisk skyldi.ghet att samråda med länsstyrelsen. 

l förhållande till 34 § byggnadsstadgan är dock samrådsskyldighcten på 

grund av att 5 kap. ~O § blir tillämplig på ett sätt vidare genom all samräd 

skall ske med fastighctsbildningsmyndighcten. Dessutom skall sakägare. 

myndigheter. sammanslutningar och enskilda som kan ha ett väsentligt 

intresse av förslaget beredas tillfälle till samråd. Genom att 5 kap. 21 *skall 

tillämpas, måste en samrådsredogörelse upprättas. Någon motsvarande 

bestämmelse finns inte f. n. och inte heller i utredningsförslaget. Det finns 

dock inte någon <>nledning att anlägp ett annat synsätt på fastighetsplanen 

än jag har redovisat beträffande detaljplanen. Samrådet skall således doku

menteras i en samrådsredogörehe. 
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Vidare skall utställningen i enlighet med 5 kap. 24 * kungöras i ort st id- 6 kui1. / 2 § 

ning. vilket inte är nödvändigt f. n. Bestämmelserna i 5 kap. 24 * att plan-

förslaget skall överlämnas till länsstyrelsen och angränsande kommuner 

~kall dock inte g;illa i fråga om fastighetsplaner. 

Att 5 kap. 27 § skall tilHimpas innebär att synpunkter som fra111förs under 

ut~tällningstiden skall behandlas på samma sätt som föreskrivits angående 

detaljplanen. Detta är en förändring i förhållande till nuvarande bestäm

melser. eftersom det f. n. inte är nödvändigt att redovisa förslag med 

anledning av synpunkterna i ett ~iirskilt utlåtande och sända det till vissa 

angivna sakägare. 

Även 5 kap. 30 ~ innebär vissa foriindringar i förhållande till vad som 

gäller f. n .• främst beroende på förslagct att fastighetsplancn skall bli 

gällande utan faststälklse av länsstyrelsen. 

A vcn hänvisningen till 5 kap. 31 * innebär vissa förändringar. Bortsett 

frtm sådana förändringar som föranleds av att fastighetsplanerna inte 

Hingre skall fastställas av länsstyrelsen. innebär det den förändringen att 

det bör ankomma på länsstyrelsen att förse de statliga fastighetsbildnings

m:h fastighetsregistermyndigheterna med antagna fastighetsplaner. De 

kommunala fastighetsregistermyndigheterna får förutsättas bli informera

de genom kommunens försorg. 

Om fastighetsplanen rör frågor som har begränsad betydelse och saknar 

intresse för allmänheten, får planen som jag nyss nämnde på grund av 

hiinvisningen till 5 kap. 28 § handliiggas enligt bestämmelserna om enkelt 

planförfarande. Jag hänvisar i denna fråga till vad jag har anfört i special

motiveringen till 5 kap. 28 ~-

Lantmäteriverket anser att det när fastighetsplanen upprättas efter anta

gandet av detaljplanen bör vara tillräckligt att tillämpa förfarandereglerna i 

utredningsförslaget för enkel detaljplaneiindring. Enligt min mening tillgo

doses detta önskem{1l i tillräcklig utsträckning geriom den nu föreslagna 

hiinvisningen till 5 kap. 28 *· Man kan nämligen inte utesluta möjligheten 

att en fastighetsplan i de avsedda fallen kan ha intresse för allmänheten och 

därför nör handlaggas enligt bestämmelserna i 5 kap. 18-27 *§. 

Andra S!Ycket 

Andra stycket stämmer i ~ak överens med vad som gäller f. n. 

lJ töver vad jag har an fort i anslutning till 9 * vill jag framhålla följande. 

Förutom skälen till den utformning av planen som har valts hör heskriv-

ningen också innehålla uppgifter om de fastigheter som enligt planen skall 

bildas med bl. a. dessas ungefärliga arealer. Sådana uppgifter kan nämligen 

vara av betydelse när det gäller tolkningen av fastighetsplanen. Bl. a. niir 

fastighetsplan skall utgöra grund för inlösen eller ligga till grund för fortsat

ta projckterings~ltgärder är det ofta nödvändigt att ange koordinater för 

griinspunkterna. A ven samfälligheter bör redovisas i heskrivningen. 

Har sammanträden hållits med sakägare vid upprättandet av fastighets-
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planen. är det lämpligt att protokoll frän sammanträdena biliiggs beskriv- 6 kap. /2-15 ~* 

ningcn. Vidari: är det naturligtvis väsentligt att ocksä den utredning som 

ligger till grund för bedömningen av båtnads- och väsentlighetsvillkoren 

beträffande ev. gemensamhetsanläggningar redovisas. 

I beskrivningen kan ocksf1 lämpligen anges vilka delar av detaljplanen 

som har betydelse för fastighetsplanen. Härigenom underlättas bedöm

ningen av i vilken utsträckning fastighetsplanen enligt 11 * detta kapitel 

kan komma att påverkas av eventuella framtida ändringar av planen. 

Om fastighetsplanen avviker från detaljplanen framgilr det av sista me

ningen i andra stycket att avvikelsen och skälen till denna skall särskilt 

redovisas. Därvid bör redovisning ske också av de ändringar av detalj

planen som avvikelsen på grund av 5 ~ detta kapitel kan föranleda. 

13 * Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller. om planen har 
upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av nämn
den. av den som antar detaljplanen. 

Paragrafen motsvarar 6 * och 13 * första stycket i det remitterade lagför

slaget. 

Paragrafen motsvarar 33 § byrnnadslagen och 11 kap. 8 § i utredningsför

slaget. I sak skiljer den sig från gällande rätt enbart därigenom att fastig

hetsplanen inte behöver fastställas av länsstyrelsen för att bli gällande. 

Enligt 13 * skall som huvudregel gälla att byggnadsnämnden antar fas

tighetsplaner. Om planen uppriLtas gemensamt med detaljplanen och den

na inte skall antas av nämnden. skall emellertid fastighetsplanen antas av 

den som antar detaljplanen. I spt:cialmotiveringen till 12 *har jag redogjort 

för de fö1faranderegler som gäller när fastighetsplanen upprättas. 

14 * Bestämmelserna i 3-9, 12 och 13§§ tillämpas även när fastighets
planen ändras eller upphävs. 

Paragrafen motsvarar 11 och 14 §§i det remitterade lagförslaget och har 

utformats i enlighet med lagrådets förslag. Den motsvarar närmast 11 kap. 

12 * i utredningsförs!aget samt 33 * byggnadslagen och 34 * 4 mom. bygg

nadsstadgan. 

Paragrafen innebär att det - utöver de villkor som anges i (() * - skall 

gälla samma villkor för ändring eller upphävande av fastighetsplaner som 

vid upprättande av en ny plan. 

15 § Beslut att anta, ändra eller upphäva fastighetsplan gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 
13 kap. 8 *andra stycket. 

I paragrafen anges - i likhet med 5 kap. 34 * angående detaljplan och 

omrädeshestämmclser - när beslut att anta, ändra eller upphäva en fas

tighetsplan blir gällande. I detta sammanhang vill jag erinra om 7 *·som ger 
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kommunen möjlighet att bestiimma att fastighetsplanen i vissa fall inte blir 6 kap. 15-17 §§ 

giillande förrän beslutet att anta en viss detaljplan. har vunnit laga kraft. 

Motiven till denna utformning framgär av specialmotiveringen till 5 kap. 

JH. 

16 * Av 8 kap. 11 * följer att bygglov inte får meddelas i strid mot 
fastighetsplan. Även åtgiirder som inte kräver bygglov och som avser 
byggnader. andra anläggningar. tomter och allmiinna platser skall utföras 
så att de inte strider mot planen. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot fastighetsplan. 

Paragrafen motsvarar bestämmelsen i 5 kap. 36 *· Nf1gon motsvarighet 

finns inte i utredningsförslaget. 

Avstående 3\' mark m. m. 

I den allmiinna motiveringen (avsnitt I0.5) har jag föreslagit att bestäm

melserna om avstående av mark m. m. i stort skall stämma överens med 

vad som f. n. gäller om kommunens möjligheter att lösa mark inom stads

plan. 

I utredningens förslag till 11 kap. 14 § har föreslagits en möjlighet för 

kommunen att få nyttjanderätt till mark som skall användas för en trafikan

liiggning eller en allmän ledning. Bestämmelsen avsågs motsvara 41 a ~ 

byggnadslagcn. l likhet med länsstyrelsen i Stockholms län anser jag att en 

sadan bestämmelse inte längre är nödvändig. Numera torde dylika upplå

telser kunna i tillräcklig utsträckning åstadkommas med stöd av t. ex. 

expropriationslagen, fastighetsbildningslagen. ledningsrättslagen och an

läggningslagen. Jag föreslår därför inte någon motsvarighet till 41 a * bygg

nadslagen vad avser kommunens rätt att få servitut eller nyttjanderätt till 

viss mark. 

17 * Kommunen far lösa mark som enligt en detaljplan skall användas 
för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. 

Annan mark som enligt planen skall användas för annat än enskilt 
bebyggande får kommunen lösa. om markens användning för avsett ända
mål inte ändå kan anses säkerställd. 

Besväras mark som kommunen får lösa enligt första eller andra stycket 
av särskild riitt. får rättigheten lösas. 

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa mark i vissa fall 
finns i 14 kap. 

Pararrafen. som handlar om kommunens rätt att lösa mark för gator 

m. m .. motsvarar i huvudsak 41 * byggnadslagen och stämmer i sak över

em med vad som gäller f. n. I utredningsförslaget finns motsvarigheten till 

I7*i Il kap. IH. 

Enligt dagens lagstiftning förekommer gator endast inom områden med 

stadsplan. I hyggnadsplaneområden förekommer endast vägar. Huvud-
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mannaskapet, dvs. ansvaret för anläggande och drift. ligger för gatorna p~I 6 kap. 17-/R -~~ 

kommunen lH.:h för vägarna på ra,tighetsägarna inom byggnadsplaneområ-

det. Huvudmannaskapet blir allt;;å beroende av vilken planform som an-

vänts. stadsplan eller byggnad!iplan. Jag bortser här från sådana gator rn:h 

vägar som utgör allmän väg och för vilka staten är väghfdlare. I kommu-

nens och fastighetsägarnas huvudmannaskap ingår även ansvaret för andra 

allmänna platser än gator resp. v:igar. 

Det är av flera skäl angeläget att begreppen gata och väg kan användas 

iiven i PBL. Vad som skall vara gata resp. väg faller emellertid inte ut lika 

naturligt i PBL som i dagens sy~;tem på grund av att PBL endast har en 

planform för detaljerad planläggning, nämligen detaljplanen. I specialmoti

veringen till 5 kap. 3 * har jag föreslagit den lösningen på frågan att begrep

pet gata i PBL skall användas endast i sådana fall då kommunen primärt är 

huvudman. Av detta följer att begreppet väg skall användas endast i 

sådana fall då kommunen enligt 5 kap. 4 * i en detaljplan har bestämt att 

någon annan än kommunen skall ha huvudmannaskapel. Sedan är det en 

annan sak att staten enligt bestämmelserna i väglagen kan vara väghållare 

för såväl gator som vägar. dvs. si1väl när kommunen primärt är huvudman 

som när fastighetsägarna iir det. 

Som jag nämnde tidigare ingår i huvudmannaskapet också ansvaret för 

andra allmänna platser. För att dt:t tillräckligt tydligt skall framgå vem som 

har detta ansvar har lagtexten i bl. a. 6kap. utformats så att det för varje 

särskilt fall framgår vem som är huvudman. 

I 17* talas sålunda om allmänna platser för vilka kommunen är huvud

man. Detta innebär t. ex. - på grund av vad jag nyss har anfört - att 

kommunen har rätt att lösa även sådan gatumark för vilken staten är 

väghållare. 

I paragrafens sista stycke finns en erinran om att bestämmelser som 

reglerar bl. a. kommunens skyldighet att lösa mark finns i 14 kap. 

18 * Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, är 
den som äger obebyggd mark som enligt detaljplanen är avsedd för allmän 
plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken. om den behövs för att 
kvartersmark som tillhörde honom när planen antogs skall kunna användas 
för avsett ändamål. 

Förevarande paragraf motsvarar 19 * i det remitterade lagförslaget samt 

112 * byggnadslagen och 11 kap. l 5 § i utredningsförslaget. Paragrafen har 

betydelse för sådana fall då det dröjer viss tid innan vägen har ställts i 

ordning och upplåtits för begagnande. 

I förhållande till I !H byggnadslagen har endast den sakliga förändring

en gjorts att behovet av utfart kan tillgodoses utan att det behöver vara 

kopplat till att nybyggnad sker. Det räcker således att fastighetsbildning 

har skett. vilket kan vara en fördel när t. ex. transportbehov föreligger 

redan innan det är aktuellt att bebygga fastigheten. 
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19 * P(1 ansökan av kommunen får länsstyrelsen töron.lna att mark. som (J kap. 19 § 
för områdets ändamålsenliga användning enligt upprättat förslag till detalj-
plan hehövs för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvudman 
eller för allmänna hyggnader. utan ersiittning skall avstås till kommunen. 
Vil ansökan av kommunen får läns~tyrelsen också förordna att mark som 
skall användas för allmänna platser för vilka kommunen inte skall vara 
huvudman. utan ersättning skall upplåtas till huvudmannen. Antagandet 
av detaljplanen skall anstå till dess ansökningen har avgjorts genom beslut 
som vunnit laga kraft. 

Förordnande får meddelas endast i dt:n mån det kan anses skäligt med 
hiinsyn till den nytta markens ägare kan väntas fä av planen o<.:h till övriga 
omständigheter. 

Den mark som förordnandet avser skall anges till läge o<.:h gränser. 
Marken skall avträdas eller upplåtas när den hehöwr tas i anspråk för 
avsett ändamål. 

Paragrafen - som jag har kommenterat i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 10.5.1) - motsvarar 20 * i det remitterade lagförslaget samt i 

huvudsak 70 o<.:h 113 §* byggnadslagen o<.:h 11 kap. 16 § i utredningsförsla

get. Paragrafen har utformats i enlighet med lagrådet.i· förslag (yttrandet 

s. 74). Sådana förordnanden som avses i dessa paragrafer meddelas i dag 

av regeringen resp. länsstyrelsen. 

Betydelsen av förevarande paragraf' och dess motsvarighet i dag har 

väsentligt minskat sedan nya gatukostnadsrcgler infördes 1982. Dessa 

regler ger nämligen kommunen möjligheter att i de flesta fall ta ut kostna

derna för hl. a. lösen av mark som skall användas för allmän plats. 

Den praktiska innebörden av förordnanden enligt 19§. när annan än 

kommunen är huvudman för allmänna platser, torde - på samma sätt som 

f. n. - normalt bli att upplåtelse säkerställs enligt den lag <;Om tillämpas för 

markens ianspråktagande. t. ex. anläggningslagen. Förordnandet får där

vid betydelse i första hand när ersättning för utrymme enligt anläggningsla

gen skall bestämmas. 

Första stycket i den nu föreslagna paragrafen innebär att förordnanden 

om överlåtelse eller upplåtelse av mark i de nu avsedda fallen skall beslu

tas av länsstyrelsen. Ansökan om förordnandet skall göras av kommunen 

även om genomförandet ankommer på de enskilda fastighetsägarna. 

Bestämmelserna i första stycket har utformats så att en uppdelning görs 

som motsvarar den uppdelning som finns mellan 70 och 113 §§ byggnadsla

gen. På förslag av lagrådet (yttrandets. 74) har som förutsättning för att 

mark skall få tas i anspråk föreskrivits - i enlighet med vad som f.n. gäller 

- att marken behövs "för områdets ändamålsenliga användning". 

Bestämmelserna i 70 och 113 §§ är tillämpliga när stadsplan resp. bygg

nadsplan läggs över område i en ägares hand. Det är därmed inte nödvän

digt att all mark inom planen är i en ägares hand. Av förarbetena till 

bestämmelserna (prop. 1947: 131 s. 248) framgår att området dock skall ha 

en sådan omfattning att det blir möjligt för markägaren att "sälja ett flertal 
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lllmtcr'". Omr[id1.:t behöver inte utgöra en självstiindig fastighet. Det kan f) kap. /'i ~ 

t.<:stii av en eller flera fastigheter men kan ocksi\ utgöras av delar av 

fastigheter. Uttrycket "i en ägar~s hand" inkluderar ol:ks:'\. det fallet all 

llt:ra personer äger ideella andelar i ett visst område. 

Enligt min mening kan de nu berörda bestämmeberna - som har vällat 

problem i den praktiska tillämpningen -- utan olägenhet undvaras. Det bör 

vara tillr~ickligt att pil samma sätt som i dag föreskriva att förordnande 

enligt l 9 * fär meddelas endast trn det kan anses skäligt med hänsyn till 

den nylla markägaren kan väntas få :iv planen och till övriga omständighe

ter. Utan att nilgon ändring i sak är avsedd har därför nf1got krav på att 

detaljplan läggs över område i en ägares hand inte tagits in i 19 * första 

stycket. 

Skyldighet för markägaren enli1~t 70 och 113 ~~ byggnadslagen att avstå 

eller uppl;ha mark föreligger enda:;t i den mån det är skäligt med hänsyn till 

den nytta ägaren kan förväntas m av planens genomförande och övriga 

omständigheter. Detta krav på nytta har i sak oförändrat tagits in i andra 

stycket. Som jag har föreslagit i den allmänna motiveringen !avsnitt 10.5.1) 

~kall emellertid fastighetsägarens nytta av planen vägas mot värdet av den 

mark han avstår eller upplt1ter, inklusive byggnader m. rn. ~om kan finnas 

på marken. Detta är en förändring i förhållande till vad som gäller f. n. 

Enligt 71 ~andra stycket byggnadslagen skall nämligen kommunen betala 

ersättning för byggnader m. m. snm finns på den mark fastighetsägaren 

avstår. Skyldigheten enligt I 13 s byggnadslagen att upplåta mark avser 

endast obebyggd mark. Någon ersiittning för byggnader m. m. kommer 

alltsil inte i fråga enligt den ordning jag nu föreslår. Detta kan i vissa fall 

medföra att storleken av det område markägaren skall avstå blir mindre än 

den skulle ha blivit med dagens regler. 

I lagr[1dsremissen föreslog jag alt detaljplanen skall innehålla en bestäm

melse om att bygglov till åtgärder som medges i planen i princip inte får 

lämnas förrän länsstyrelsens beslut om förordnande vinner laga kraft. Med 

den lösning som jag nu har föreslagit. dvs. att planen inte skall antas förrän 

beslutet om förordnande har vunnit laga kraft, iir en sådan bestämmelse 

inte längre nödvändig. Förslag till förordnande enligt 19 § bör lämpligen 

upprättas tillsammans med planen och redovisas i genomförandebeskriv

nmgen. 

I paragrafens trt'djl' stycke före~.krivs - i likhet med vad som gäller f. n. 

- att den berörda marken skall avsädas eller upplåtas när den behöver tas 

i anspråk för avsett ändamål. Det bör i detta sammanhang observeras att 

äganderättsövergången anses ske vid den tidpunkt då beslutet om förord

nande vinner laga kraft !jfr Bexclius, 5:e upplagan, s. 250). 

Att ägaren till mark kan anföra besvär över förordnanden enligt denna 

P•lragraf framgår av 13 kap. 4 * andra stycket 4. 
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20 * Niir fråga har väckts om tillämpning av 19~. skall hyggnadsnämn- 6 kap. 20-21 ~.~ 
den genast anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetshok.en. Överliltelse av mark. som sker efter det att sådan anmii-
lan har inkommit. inverkar inte pii den bedömning som skall ske enligt 19 * 
andra stycket. 

Skall detaljplanen ändras. får länsstyrelsen på ansökan av kommunen 
förordna att mark som har avståtts eller skall upplåtas enligt JlH byts ut 
mot annan mark. om det är lämpligt och kan ske utan olägenhet för ägaren. 

Paragrafen motsvarar 21 ~ i det remitterade lagförslaget. 

Fiirsta .1·tvcket motsvarar 70 * andra stycket och 113 * andra stycket 

byggnadslagen och stämmer i sak överens med vad som gäller f. n. I 

utrcdningsförslaget finns motsvarande bestämmelser i 11 kap. 16 ~. 

Andra stycket motsvarar 70 * tredje stycket och 113 ~ tredje stycket 

byggnadslagen. På förslag av Halmstads kommun har emellertid kravet på 

synnerliga skäl för att ett förordnande enligt 19 * skall få ändras tagits bort. 

Detta innebär en förändring i förhållande till i dag och till utredningsförsla

get. Ändringen syftar givetvis till att göra det enklare att vid en planändring 

ändra också meddelade förordnanden. Det är enligt min mening fullt till

räckligt att det finns föreskrifter att ändringen får göras endast om det kan 

ske utan olägenhet för ägaren. Vid denna bedömning bör man givetvis 

beakta den eventuella nytta ägaren kan ha av planändringen. Det bör 

observeras atl uttrycket "byts ut mot" får något annorlunda innebörd 

beroende på om förordnandet avser överlåtelse av marken eller enbart 

upplåtelse. I det förra fallet har redan äganderätten övergått. och det blir 

då fraga om att byta ut själva marken. Om förordnandet avser upplåtelse 

av mark blir det snarare fråga om cnjiimkning av det tidigare förordnandet. 

Någon förändring i sak i dessa avseenden är saledcs inte avsedd i förh[il

lande till vad som gäller f. n. enligt 70 resp. 113 * byggnadslagen. 

I likhet med vad som har föreslagits i 19 * skall det ankomma på kom

mLmen att ansöka om ändring av förordnandet. även om genomförandet 

ankommer pil de enskilda fastighetsägarna. 

21 * Den som har avstått mark enligt 19§ skall frigöra marken från 
inteckning och annan särskild rätt. Kan detta inte ske. är han skyldig att 
ersätta skada som uppkommer för den som marken har avståtts till. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 71 * första stycket byggnadslagen och 

11 kap. 17§ i utredningsforslaget. I det remitterade lagförslaget finns mot

svarande bestämmelse i 22 *. Som jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 10.5.1) och nyss kommenterat i anslutning till 19 ~. skall 

någon motsvarighet till 71 * andra stycket byggnadslagen om ersättning för 

byggnader oc.:h andra anläggningar inte finnas i PBL. 

I likhet med vad som gäller f. n. skall tvist om ersättning enligt föreva

rande paragraf prövas av allmän domstol. 
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22 * I ett förordnande enligt 19 ~ får länsstyrelsen. i den mån det iir 6 kap. 22-24 *~ 
skäligt. p;l kommunens begäran föreskriva att markens ägare skall vara 
skyldig att i den ordning som län:;styrelsen bestämmer bekosta anläggande 
av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

Paragrafrn motsvarar 73 * byggnadslagen med den skillnaden att det är 

länsstyrelsen i stället för regerin~:en som beslutar om förordnandet. Vidare 

är paragrafen - till skillnad mot vad som gäller i dag - tilliimplig även om 

annan än kommunen är huvudman för allmänna platser. I utredningsförsla

get motsvaras paragrafen av 11 kap. 18 *· I det remitterade lagförslaget 

finns motsvarande bestämmelse i 23 !i. 

23 § Bestämmelserna i 19-22 § ~ om ägare gäller även exploateringssam
fällighet enligt lagen (()000: 000) om exploatcringssamverkan. 

Enligt 23 §.som saknar motsv;:,righet i dagens lagstiftning. skall vad som 

sägs om ägare i 19-22 §~ gälla även exploateringssamfällighet enligt det 

förslag till lag om exploateringssamverkan som jag senare denna dag 

kommer att lägga fram. 

För att marken utan ersättning skall kunna överlämnas till kommunen 

fordras att en fastighetsreglering sker inom ramen för exploateringsförräll

ningen. En sådan fastighetsreglering kan innebära att marken överförs till 

en kommunägd fastighet. Frangår marken fastigheter som inte ingår i 

cxploateringssamfälligheten. skall samfälligheten enligt bestämmelserna i 

förslaget till lag om exploatering~:samverkan betala ersättning för marken i 

samband med avståendet. 

Det kan i detta sammanhang nämnas att det i den återkallade prop. 

1981182: 221 med förslag till lag om exploateringssamvcrkan m. m. före

slogs att en bestämmelse av samma innebörd som 23 §skulle tas in i 70 och 

113 §§ byggnadslagen. 

24 § Om kommunen är huvudman för allmänna platser. får kommunen 
efter genomförandetidens utgång lösa delar av fastigheter som tillhör olika 
ägare och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en fastighet. 

En kommun som är huvudman för allmänna platser får efter genomfö
randetidens utgång även lösa mark, som inte har bebyggts i huvudsaklig 
överensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så 
länge det finns ett bygglov som kan tas i anspråk. 

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild rätt, får 
rättigheten lösas. 

Paragrafen, som motsvarar 2~ * i det remitterade lagförslaget. handlar 

om kommunens rätt att lösa mark för enskilt bebyggande. Paragrafen har 

utformats i enlighet med lagrådets förslag. Paragrafen är tillämplig endast 

om kommunen är huvudman för gator och andra allmänna platser. 

Paragrafen~ fhrsta stycke motsvarar 47 * första stycket byggnadslagen. 

Det motsvarar 11 kap. 20* i utrcdningsförslaget och innebär att kommu-
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nens rätt att lösa delar av fastigheter. som tillhör olika ägare. inte inträder 6 kap. 24-25 ~~ 

förriin genomförandetiden för detaljplanen har gått till ända. Av lagtexten i 

det remitterade förslaget framgick det inte alt fastighctsdelarna måste 

tillhöra olika ägare. I enlighet med laRrådets förslag (yttrandets. 75) har nu 

dcna angetts i paragrafen. Av 15 kap. 3 * framgår all talan skall väckas 

sena-r tre år efter genomförandetidens slut. Bortsett från tidpunkten när 

inlösenrätten uppkommer stämmer förslaget i sak överens med vad som 

gälkr f. n. I den allmänna motiveringen (avsnitt 10.5.1) har jag utvecklat 

skälen till förslaget. 

I 15 kap. 3 § andra och tredje styckena har tagits in bestämmelser som 

motsvarar 47 ~ andra och tredje styckena byggnadslagen. 

Andra stycket ger kommunen en automatisk rätt till inlösen av sådana 

fastigheter som vid genomförandetidens utgång inte har bebyggts i huvud

saklig överensstämmelse med detaljplanen och för vilka giltigt bygglov till 

sådan bebyggelse inte finns. Även motiven till andra stycket har jag re

dovisat i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.5.1 ). 

Frågan huruvida en byggnad står i huvudsaklig överensstämmelse med 

en detaljplan skall bestämmas med hänsyn till såväl byggnadens art som 

dess omfattning. Bestämmelsen innebär således. att det på marken skall 

finnas uppförd en byggnad. som i fråga om läge. höjd. djup, våningsantal 

och den tekniska utformningen i övrigt i huvudsak överensstämmer med 

detaljplanen. Ett motsvarande krav på bebyggelsens huvudsakliga över

ensstämmelse med stadsplan vid tomtexpropriation uppställdes före lag

ändring år 1971 i 45 § byggnadslagen. Viss ledning vid tillämpningen av den 

nu föreslagna bestämmelsen kan erhållas i den praxis som utbildats vid 

tillämpningen av den nyssnämnda paragrafen (se Bexelius, 5:e upplagan, s. 

190). 

Trctae stycket är en motsvarighet till 17 § tredje stycket detta kapitel. 

25 § Rätt att använda mark enligt 18 eller 19 § gäller framför annan rätt 
till marken som uppkommit efter antagandet av detaljplanen. 

Paragrafen motsvarar 115 §första stycket byggnadslagen och stämmer i 

sak överens med vad som gäller f. n. Någon motsvarighet finns inte i 

utrcdningsförslaget. Paragrafen har utformats i enlighet med laRrådets 

förslag (yttrandets. 75) och motsvarar 26 ~ i det remitterade lagförslaget. 

Om stadsplan läggs över mark. som enligt en byggnadsplan är avsedd till 

väg eller annan allmän plats och som skall upplåtas utan ersättning. kan 

enligt 115 *andra stycket byggnadslagen förordnas all marken utan ersätt

ning skall tillfalla kommunen. Någon motsvarighet till denna bestämmelse 

har inte tagits med av följande skäl. 

När förordnandet enligt 19 § avser upplåtande av mark kommer fastig

hetsägaren att ha kvar äganderätten till byggnader, växande skog m. m. 

Visserligen blir fastighetsägarens möjligheter att använda marken väsent-
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ligt inskränkt genom förordnandet. men det kan inte uteslutas att han kan 6 kap. 25-26 ~~ 

tillgodogöra sig ett visst överskott niir t. ex. avverkning sker inom park-

mark. Det iir därför troligt att den skälighetshcdömning som skall ske 

enligt 19 * andra stycket kan leda till att den geografiska avgränsningen av 

förordnandet kan göras vidare om det är fdga om upplåtande av mark än 

om det är fråga om all med äganderiitt överlåta marken inkl. byggnader. 

växande skog m. m. En situati,:in som motsvarar den som avses i 115 ~ 

andra stycket byggnadslagen iir att en detaljplan ändras på si:t sätt att 

kommum:n i stället för de enskilda fastighetsägarna blir huvudman för 

allmiin plats. Med hänsyn till vad jag nu har anfört är det då inte lämpligt 

alt mark. som enligt ett tidigare förordnande skall upplåtas utan ersättning. 

efter planändringen skall avstti:; med äganderätt. utan att en skälighcts-

prövning enligt 19 ~ sker. 

lipplåtande av vissa allmänna platser m. m. 

Någon motsvarighet till best:immelserna i 26-30** finns inte i utred

ningsförslaget. eftersom utredningen förutsatte att dessa frågor skulle reg

leras i en särskild lag om kommunala vägar. 

Bestiimmelscrna gäller enbart när ktlmmunen är huvudman för allmänna 

platser. Om de enskilda fastighetsägarna skall ansvara för allmänna 

platser, framgår av 5 kap. 3 * all marken skall redovisas som väg eller 

annan allmän plats. 

26 * Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för 
allmänna platser. om det inte fin;1s särskilda skäl till annat. Att planen skall 
utvisa om kommunen inte skall vara huvudman framgår av 5 kap. 4 *· 

Kommunen skall efter hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med 
planen stiilla i ordning gator oc:h andra allmänna platser för vilka kom
munen är huvudman så. att platserna kan användas för avsett ändamål. 
Före genomförandetidens utgång skall platserna upplåtas till allmänt he
gagnande inom områden som har bebyggts i enlighet med planen. Inom 
områden som efter genomförandetidens utgång bebyggs i enlighet med 
planen skall allmänna platser upplåtas till allmänt begagnande efter hand 
som bebyggelsen färdigställs. 

Paragrafen, som i det remitternde lagförslaget utgör 27 *·kan sägas vara 

en motsvarighet till 49-51 §§ byggnadslagen. Av skäl som jag har redovi

sat i den allmänna motiveringen (avsnitt I0.6.1) har bestämmelserna gjorts 

mindre detaljerade än i dag. 

I ji"irsta stycket föreskrivs som huvudregel att det är kommunen som 

skall vara huvudman för gator och andra allmänna platser inom områden 

med detaljplan. Om det finns sär:;kilda skäl kan även annan än kommunen, 

t. ex. en anläggningssamfällighe1. vara huvudman for den allmänna plat

sen. Syftet med denna bestämmelse är att kommunerna inte utan vidare 

skall kunna avsäga sig huvudmannaskapet. Ansvaret för gatu- och vägh;lll

ningen hör enligt min mening i ;odlt viisentligt fördelas enligt samma prin-
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ciper som i dag. Det innebär att kommunen bör kunna avsäga sig ansvaret i 6 kap. 26-27 ~~ 

-;ådana omrilden där man i dag använder byggnadsplan t. ex. inom områ-

den för fritidsbebyggelse. 

Första s1ycket avslutas med en erinran om bestämmelserna i 5 kap. 4 ~ 

att det skall framgå av detaljplanen om någon annan än kommunen skall 

vara huvudman för allmiinna platser. 

Enligt andrn stycket första meningen är kommunen skyldig att stiilla i 

ordning anläggningarna så att de kan anv~indas för avsett ändamål efter 

hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med detaljplanen. Syftet med 

denna bestämmelse iir att det är sådana gator som är direkt nödvändiga för 

den fordig~tällda bebyggelsen som skall ställas i ordning. Fastighetsäga

rens skyldighet att betala avgift för gatukostnader är enligt 35 § också 

kopplad till den tidpunkt då anläggningarna kan användas för avsett ända

mål. Anläggningarna behöver emellertid inte vara slutligt färdigställda vid 

denna tidpunkt. Det slutliga färdigställandet kan anstå till dess gatan skall 

upplåtas till allmänt begagnande. 

I andra meningen föreskrivs att gator och andra allmänna platser skall 

uppliitas till allmänt begagnandc före genomföramktidens slut. Om en plan 

vid denna tidpunkt har byggts ut endast till viss del. skall naturligtvis 

skyldigheten inte omfatta sådana delar av planen som inte har blivit be

byggda. Andra meningen har utformats i enlighet härmed. Andra meningen 

innebär i övrigt att det slutliga iordningställande! av gator och allmänna 

platser kan göras vid en senare tidpunkt än vad som krävs i dag. 

För det fall att bebyggelsen färdigställs efter detaljplanens genomföran

detid föreskrivs i andra styckets sista mening att gator och andra allmänna 

platser skall upplåtas till allmänt begagnande - och därmed även slutligt 

stiillas i ordning - efter hand som bebyggelsen färdigställs. Vilken stan

dard de då skall ha anges i 27 ~. 

Det som nu har sagts om skyldigheten att ställa i ordning och upplåta 

gata gäller säväl när en ny gata anliiggs som när en redan befintlig gata 

hreddas eller förbättras. N<iglln motsvarighet till 50 § tredje stycket bygg

nad slagen behövs därför inte. 

27 § När gator och andra allmänna platser för vilka kommunen iir huvud
man upplåts till allmänt begagnande. skall de till bredd, höjdläge och 
utformning i övrigt stämma överens med detaljplanen. De skall vara ut
förda pi\ ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Mindre 
avvikelser från planen får göras. om syftet med planen inte motverkas. 

Paragrafen stämmer i allt väsentligt överens i sak med 52 * byggnadsla

gen. och motsvarar 28 * i det remitterade lagförslaget. 

I förhållande till dagens ordning har en modifiering gjorts så till vida att 

mindre avvikelse från detaljplanen får göras, om syftet med planen inte 

motverkas. Samma avvikelse från detaljplanen far t. ex. göras när en 

fastighetsplan upprättas. 
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Paragrafens andra mening motwarar 52 *andra stycket byggnadslagen. 6 kuf'· :!7-30 ~~ 

[kt finns emellertid inte någon anledning att ha så detaljerade regler som 

f. n. Om det \.ex. är nödvändigt att reglera hur planteringar m. m. skall 

utföras. bör det ske i detaljplanen, varvid första meningen hlir tillämplig. 

Bcstiimmclscn i andra meningen bör ses som ett komplement för de fall nilr 

detaljplanen inte innehilllcr några föreskrifter om till vilken standard an-

läggningarna skall utföra~. 

Gator och andra allmänna plat:;er skall alltså i princip utföras i enlighet 

med detaljplanen. Någon kontroll av detta i den formen att gatuarbeten 

skall kräva lov föresliir jag dock inte. Som jag tidigare har framhållit kan 

man utgt1 från att kommunen genom samråd och på annat lämpligt sätt ser 

till att planbestämmelserna följs. 

28 § Om någon vill bebygga en fastighet innan den gata till vilken fastig
heten har utgång blivit iordningställd och avloppsledning anlagts, skall han 
anordna utfartsväg och avloppsanonlning från fastigheten. Kommunen är 
skyldig att lata honom utan ersättning använda för ändamålet avsedd mark 
som kommunen äger. 

Paragrafen. som har utformats i enlighet med lawådets förslag (yttran

det s. 75). motsvarar 18 och 29 §§ i det remitterade lagförslaget och 54 § 

hyggnadslagen. 

Det torde komma att höra till undantagen att den i paragrafen åsyftade 

situationen uppkommer. eftersom gatorna skall kunna användas för avsett 

ändamål efter hand som hebyggelsen färdigställs. Det kan dock inte uteslu

tas att det ibland kan förekomma att någon önskar bebygga en fastighet 

redan innan kommunen har färdigställt gatan. 

I de nu avsedda situationerm, är kommunen skyldig att under vissa 

förutsättningar låta mark. som kommunen förfogar över, kostnadsfritt 

nyttjas för utfarter m. m. 

29 § Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall vad som 
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 26 § andra stycket och 27 § i 
stället gälla staten. 

Kostnader. som föranleds av att gatan enligt planen byggs till större 
bredd eller med dyrbarare utförande i övrigt än som behövs med hänsyn 
till trafiken, skall dock betalas av kommunen, om inte regeringen bestäm
mer annat. 

Paragrafen stämmer i huvudsak överens med 55 § byggnadslagen och 

motsvarar 30 § i det remitterade lagförslaget. 

30 § Kommunen skall svara för underhållet av gator och sådana andra 
allmänna platser som kommunen är huvudman för. Denna underhållsskyl
dighet består även om detaljplanen för området upphävs. 

Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall, med den be
gränsning som anges i 29 § andra stycket, staten svara för underhållet av 
allmän väg. 
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Om underht1ll av v;igar och andra allm~inna platser med enskilda väghål- 6 kap. 30 .~ 
lare tinns bestämmelser i lagen (19W: 608) om enskilda v~igar och anfagg-
ning~lagen (\ 973: 1149). 

Paragrafen motsvarar 31 § i det remitterade lagförslaget. 

Första meningen i fi"irsta stycket motsvarar 74 § byggnadslagen och 

stämmer i sak överens med vad som gäller f. n. Styckets andra mening har 

lagts till för att reglera underhållsskyldigheten niir detaljplanen upphävs. 

En sådan reglering är nödvändig. eftersom det -;annolikt kommer att bli 

mera vanligt än i dag att planer upphävs. Bestämmelsen innebär att kom

munens ansvar att underhålla gator och sådana andra allmänna platser för 

vilka kommunen [ir huvudman inte upphör när planen upphävs. Om kom

munen vill överlåta ansvaret till de enskilda fastighetsägarna. är det därför 

nödviindigt att anta en ny detaljplan där marken i stället redovisas som väg 

eller annan allmän plats och med en bestämmelse enligt 5 kap. 4 § som 

anger att någon annan än kommunen skall vara huvudman. 

l andra stvrkct regleras statens underhållsskyldighet. Bestämmelserna 

innebär ingen ändring i sak av vad som f. n. gäller enligt 74 § andra stycket 

byggnad slagen. 

I tredje stycket har tagits in en hänvisning till lagen om enskilda vägar 

och till anläggningslagen för de fall att de enskilda fastighetsägarna gemen

samt svarar för väghållningsansvaret. 

Gatukostnader m. m. 

Bestämmelserna i 31- 39 §~ gäller enbart i de fall kommunen är huvud

man för allmänna platser. 

Bestämmelserna i byggnadslagen och hyggnadsstadgan om kostnader 

för allmän plats har förts över till PRL utan några andra ändringar i sak än 

de som jag har behandlat i den allmänna motiveringen (avsnitt 10.6.2) och 

som är en följd av den översyn av gatukostnadsreglerna som har utförts 

!Os Bo 1984: 9). Som jag tidigare har nämnt innehftller utredningsförslaget 

inga bestämmelser om kostnader för allmän plats. 

Någon motsvarighet till 156 § byggnad slagen med särbestämmelser för 

det fall att en kommungräns går i gatans längdriktning har dock inte tagits 

med. Om kommungränsen går mitt i gatan. kommer bestämmelserna om 

upplåtande av gata att rikta sig mot båda kommunerna. Även om bebyggel

sen utmed gatan färdigställts enbart i den ena kommunen, måste gatan 

naturligtvis ställas i ordning så att den kan användas för avsett ändamål. 

Någon lagreglering av samordningen mellan de berörda kommunerna eller 

kostnadsfördelningen mellan dem är enligt min mening inte nödvändig. 

Sådana frågor bör kommunerna själva kunna lösa. t. ex. i samband med 

planeringen av gatorna. Situationer av detta slag torde f. ö. inte bli särskilt 

vanliga. 
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31 * Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätl- 6 kap. 31-33 ~~ 
ra gator och andra allmänna plat:;er, får kommunen besluta att kostnader 
för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov 
av allmiinna platser och av anordningar som normalt hör till allmilnna 
platser skall betalas av iigarna till fastigheterna inom området. 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter sblig och rättvi~ 
grund. 

Kommunen beslutar om avgrä11sningen av det område inom vilket för
delning skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna 
för fördelningen. 

Med ändring av det remitterade förslaget (32 *) föreskrivs i förevarande 

paragraf att det är "kommunen" som beslutar i frågor om uttag av gatu

kostnader. Av detta följer att kommunfullmäktige enligt bestämmelserna i 

kommunallagen kan delegera beslutanderätten till kommunstyrelsen eller 

niigon annan kommunal nämnd. Motiven för detta har jag utvecklat i den 

allmiinna motiveringen (avsnitt 10.6.2). 

32 * Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätt
ra en gata. får kommunen bcslut<J att kostnaden för detta skall betalas av 
iigarna till de fastigheter som är hclägna vid gatan. Därvid får för varje 
fastighet tas ut en ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som 
belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar 
som normalt hör till en gata får tLs ut med lika delar av fastighetsägarna. 
Kostnaden för att anlägga gatukors får tas ut med lika delar av ägarna till 
fastigheterna vid gatukorset. 

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma 
överallt, får kommunen besluta att kostnaden skall fördelas mellan fastig
hetsägarna efter någon annan skiilig och rättvis grund än som anges i första 
stycket. 

I paragrafen, som motsvarar 33 § i det remitterade lagförslaget och 57 § 

hyggnadslagen.har nu samma ändring genomförts som i 31 §. 

33 § Den ersättning som enligt 31 eller 32 § belöper på varje fastighet 
skall jämkas, om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga eller om 
de åtgärder som ersättningen avs·er har en omfattning eller ett utförande 
som överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den användning 
som är tillåten för fastigheten. 

Enligt paragrafens lydelse i det remitterade lagförslaget skall - liksom i 

gällande rätt (58 § byggnadslagen) - jämkning av gatukostnadsersättning

en ske bl. a. om <le åtgärder som ersättningen avser har en omfattning eller 

ett utförande som betydligt överstiger vad som kan anses normalt med 

hänsyn till den användning som är tillåten för fastigheten. I enlighet med 

förslaget i den allmiinna motiveringen (avsnitt I0.6.2) har ordet "betyd

ligt'· nu utgått. 
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34 * Till grund för bestiimmande av ersättning enligt 31 eller 32 * får 6 kap. 34-35 ~~ 
läggas antingen d1: faktiska kosthaderna eller pil tidigare ert~irenhet stödda 
beräkningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anliigga eller 
förbättra gator octi andra allmänna platser. 

Paragrafen motsvarar 35 * i det remitterade lagförslaget och 59 ~ bygg

nadslagen. 

35 * Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna 
för gator och andra allmänna platser inträder när den anhiggning som 
ersättningen avser kan för hans fastighet använda~ för avsett ändamål. 

Ersättningsskyldighcten skall fullgöras vid anfordran. På obetalt belopp 
skall betalas ränta enligt 6 ~ räntelagen ( 197 5: 635 I frän förfallodagen. 

Om ersättningsbeloppet är betungande med hänsyn till fastighetens eko
nomiska bärkraft eller andra omständigheter. får fastighetsägaren dock 
betala ersättningen genom avbetalningar. om godtagbar säkerhet ställs. 
Avbetalning skall ske med minst en tiondel årligen. På obetalt belopp skall 
betalas ränta enligt 5 s r~intelagen på varje del av ersättningen som förfaller 
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske 
till dess ifrågavarande del av ersättningen betalas eller ränta skall betalas 
enligt andra stycket. Om betalningsvillkoren ändå blir alltför betungande 
för fastighetsägaren. skall villkoren jämkas. 

När skyldighet att betala ersättning har inträtt. är ny ägare hunden i 
samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte 
mot kommunen för sådan t:rsättning som har förfallit till betalning före 
tillträdesdagen. 

Paragrafen motsvarar 36 ~ i det remitterade lagförslaget. 

I paragrafen regleras villkoren för betalning av gatukostnadsersättning. 

Enligt paragrafens lydelse i lagrådsremissen skall - liksom i gällande r:itt 

160 * byggnadslagen) - fastighetsägaren vid amorte~ing av ersättningen 

hetala skälig ränta på ohetalt belopp friin den dag då kravet på ersättning 

framställdes. Räntevillkoren anges inte närmare. 

I enlighet med vad jag har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 

10.6.2) har räntevillkoren för obetalda gatukostnadsersättningar nu anknu

tits till reglerna i räntelagen i likhet med vad som gäller för avgifter enligt 

va-lagen. 
I ett nytt andra stycke har utan ändring tagits in föreskriften att ersätt

ningsskyldighetcn skall fullgöras vid anfordran. Av andra stycket framgår 

att fordringens förfallodag skall vara utgångspunkt för beräkning av dröjs

målsränta. 

I paragrafens trc'11ic .1tycke har tagits in bestämmelser om de räntevillkor 

SL)m skall gälla vid amortering av ersättningen. Dessa bestämmelser har 

utformats med 27 * fjärde stycket va-lagen som förebild och innebär att 

fastighetsägaren under den tid krediten tas i ansprilk skall betala avkast

ningsränta enligt räntelagen (5 * räntelagen) på varje del av ersättningen 

som ännu inte har förfallit till betalning. 
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36 § Innan kommunen beslutar att kostnader för gator och andra all- 6 kafl. 36 § 
männa platser skall hetalas av fastighetsägare enligt 31 eller 32*. skall 
kommunen låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen 
föranleder. Sakägare och de bm.tadsrättshavare. hyresgäster och boende 
som berörs av förslaget samt de sammanslutningar och enskilda i övrigt 
som kan ha ett väsentligt intre~;se av förslaget skall beredas tillfälle till 
samråd. 

Samrådet syftar till ett ut hytt: av information och synpunkter. lJ nder 
samril.det bör motiven till försla~;et, planeringsunderlag av betydelse samt 
de viktigaste följderna av förslaf:et redovisas. Resultatet av samrådet och 
förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall redovisas i 
en samrådsredogörelse. 

Förslag i fråga om betalning av kostnader som avses i 31 § skall ställas ut 
under minst tre veckor efter det att kungörelse om detta har skett på tid 
och sätt som anges i 5 kap. 24 ~- Underrättelse om utställningen av försla
get skall dessutom i vanligt brev sändas till kända fastighetsägare vars rätt 
berörs av förslaget. Underrättcl:;c behöver dock inte sändas till den som 
skriftligen har godkänt förslage':. Under utställningstiden skall förslaget 
åtföljas av samrådsredogörelsen. Efter utställningstidens utgång får kom
munen besluta i ärendet. 

A vscr förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 *, skall de fastighetsägare 
vars rätt berörs och som inie har godkänt förslaget, beredas tillfälle all 
yttra sig över detta, innan beslut i ärendet fattas. Förslaget skall åtföljas av 
samrådsredogörelsen. 

Paragrafen motsvarar 37 § i det remitterde lagförslaget och 25 § bygg

nadsstadgan. 

I paragrafens första stycke har - av samma skäl som jag har angett i 

anslutning till 31 § - "kommunfullmäktige" bytts ut mot "kommunen··. 

Dessutom har föreskrivits att förslag till uttag av gatukostnadsersättning 

skall föregås av samråd med bl.a. sakägarna. I ett nytt andra stycke har 

tagits in bestämmelser om syftet med samrådet m. m. 

Samrådsbestämmelserna i färsta och andra styckena iir nya och har 

utformats med 5 kap. 20 och 21 §§som förebild. Jag har utvecklat motiven 

för den nya ordningen i den allmhnna motiveringen (avsnitt 10.6.2). I likhet 

med vad som föreslagits beträffande detaljplan bör resultatet av samrådet 

och förslag med anledning av framförda synpunkter alltid redovisas i en 

samrådsredogörelse. I redogörelsen bör i första hand redovisas sådana 

önskemål som inte kunnat tillgodoses. Genom att kommunen på detta 

tidiga stadium klart anger sina s1åndpunkter kan man förhindra att fastig

hetsägarna senare riktar invändningar mot förslaget till följd av missför

stånd om förslagets innehåll eller innebörd. 

I tredje och fiärde styckena har enbart gjorts följdändringar med anled

ning av att "kommunfullmäktige" har bytts ut mot "kommunen" och med 

anledning av de nya samrådsbestämmelserna. Tredje stycket har pä förslag 

av lagrådet (yttrandets. 75> utformats med 5 kap. 24 §som förebild. 
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37 * Mark framför fastigheter snm är bdiigna vid torg. parker eller andra fJ kap. Jl-39 ~~ 
stldana allmiinna platser. skall anses som gata till en bredd som motsvarar 
fem tjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta byggnadshöjden 
som gällde för fastigheten när gatan uppliits till allmiint begagnande. 

38 § Vad som föreskrivs i detta kapitel om fastigheter skall tillämpas 
även på mark som är samfälld för flera fastigheter. Med fastighetsägare 
avses därvid ägarna av de fastigheter som har del i samfälligheten. Är 
samfälligheten inte avsedd för bebyggelse. skall den anses bebyggd när den 
väsentligen tagits i anspråk för angivet ändamål. Den högsta tillåtna bygg
nadshöjden antas därvid vara medeltalet av vad som gäller för dc fastighe
ter som har dt!I i samfälligheten. 

Bestämmelserna i 37 och 38 §* stämmer i sak överens med 154 resp. 

155 **byggnad slagen. Någon motsvarighet till 155 *andra stycket behövs 

inte. dtersom dispenser från planer inte kan medges enligt PBL. Mindre 

avvikelser från planer är dock möjliga. Någon särskild bestämmelse om 

detta är dock inte nödvändig i de nu avsedda situationerna. 

Bestämrnande av ersättning 

39 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 17 eller 2H skall 
4kap. expropriationslagen (1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4kap. 3§ 
nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum 
under tiden från dagen tio år före den då talan om inlösen väcktes. 

Paragrafen motsvarar 14 kap. 9 * i det remitterade lagförslaget. På för

slag av lagrådet (yttrandet s. 123) har i förevarande paragraf tagits in en 

materiell bestämmelse som innebär att 4 kap. expropriationslagcn skall 

tillämpas vid bestämmande av ersättningen. De processuella reglerna om 

tidsfrister. forumregler m. m. har samlats i 15 kap. 
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7 kap. Regionplanering 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 9.2.2) har jag närmare utvecklat 

motiven för att regionplan skall ing;\ i PBL:s plansystem som ett medel att 

samordna flera kommuners planliiggning. Bestiimmclserna hiirom har ta

gits in i 7 kap. Motsvarande bestämmelser i utredningsförslaget finns i 

1::! kap. 

Bestämmelserna i 7 kap. är uppdelade i tva avdelningar. en om region

planeorganet (I - 3 **) och en om regionplanen !4-8 **l· 

Kapitkt skiljer sig från utredningsförslaget bl. a. pil sä sätt att det i stor 

utsträckning innehåller hänvisningar till 4 kap. om översiktsplan niir det 

gäller förfarandet. eftersom förhållandena och kraven på samråd och insyn 

m. m. för de två planformerna i stort sett överensstämmer. 

På förslag av lagrädct har vissa paragrafer justerats redaktionellt. Även 

dispositionen av 7 kap. har justerats något. 

Regionplaneorgan 

1 * Behöver sadana frågor om användningen av mark- och vattenområ
den som angår flera kommum:r utredas gemensamt eller behöver flera 
kommuners översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och 
samordningsverksamheten inte till stilnd på annat sätt. får regeringen utse 
ett regionplancorgan. som under viss tid eller tills vidare skall ha hand om 
denna verksamhet <regionplanering). l beslutet skall regionplaneorganets 
huvudsakliga uppgifter anges. 

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt kommunalför
bund. Regeringen kan också förordna att de berörda kommunerna -;kall 
hilda ett särskilt regionplaneförbund, som skall vara regionplaneorgan. För 
ett sådant regionplaneförbund skall lagen I 1957: 281) om kommunalför
bund tillämpas i den mi"in avvikande bestämmelser inte meddelas i detta 
kapitel. 

För handläggningen av frågor om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län finns siirskilda hestiimmclser. 

Paragrafen motsvarar 126-128 *~ byggnadslagen och 12 kap. 1 * i utrcd

ningsförslagct. 

Fiirsta stycket 

I första stycket regleras regeringens hefogenhet att utse ett regionplane

organ. Initiativet till att utse ett regionplaneorgan kan t. ex. tas av ett 

befintligt kommunalförbund som bildats för rcgionplaneuppgifter och som 

finner det av värde att vinna den auktorisation som ett regeringsbeslut kan 

ge. Det kan ocksä vara en framställning fdn ett antal kommuner i en region 

med gemensamma planproblem. där det föreligger svårigheter att få till 

stäm! samverkan mellan alla de kommuner som bör delta för att arbetet 

skall fä önskvärd effekt. Även statliga myndigheter. t. ex. länsstyrelsen 

eller lrmsstyrelserna inom en region eller statliga centrala organ. kan niigon 

7 kap. I * 
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g[ing finna det angcliiget att fasta former skapas för kommunalt samarbete 7 kap. J ~ 

kring gemensamma planfrägor. 

Be~tiimmelscn i 7 kap. I ~ i lagddsremissen om att det skall finnas en 

framställning för att regeringen skall fä utse ett regionplaneorgan har pii 

förslag av /agnldet (yttrandet s. 76) tagits bort. En annan sak är att rege

ringen i praktiken knappast tar upp en regionplanefråga utan att det förelig

ger förslag därom från nf1got håll. Jag förutsiitter då att det i första hand blir 

de berörda kommunerna själva som kommer in med en framställning och 

att de statliga myndigheterna inte bör ha anledning att agera annat än i 

yttersta undantagsfall. 

Uppdraget att vara regionplam:organ kan tidsbegränsas eller meddelas 

med giltighet tills vidare. Den förra metoden kan vara lämplig om det gäller 

regionala utredningsfrägor av engångskaraktär. Den senare utv~igen läm

par sig förmodligen bättre om det gäller att för en längre tid trygga bevak

ningen av regionala problem och där ett kommunalt intresse föreligger för 

att skapa ett mera permanent organ. 

Om ett beslut meddelats för viss tid. enordras inte något beslut av 

regeringen om återkallande. Uppdraget upphör när tiden löpt ut. Är det då 

fråga om el\ särskilt regionplaneförbund enligt I§ andra stycket, bör 

förbundet upplösas enligt bestämmelserna i lagen ( 1957: 281) om kommu

nalförbund. Om beslutet meddelats med giltighet tills vidare. får särskild 

framställning göras till regeringen om att beslutet om regionplaneorgan 

skall återkallas. Några särskilda bestämmelser om detta anser jag inte 

nödvändiga. 

Av första stycket framgår vidare att regionplaneorganets uppgift är att 

ha hand om utrednings- och samordningsverksamheten i bl. a. markan

vändnings- och planeringsfrågor på det regionala planet. Regionplan får 

men behöver inte upprättas. Jag har avhandlat detta i den allmänna moti

veringen (avsnitt 9.5. I och 9.5.2). 

I sista meningen av första stycket föreskrivs att regeringen skall bestäm

ma regionplaneorganets huvudsakliga uppgifter. Det är inte självklart att 

detta bör vara en fråga för regeringen. Flera remissinstanser. bl. a. kom

munförhundet. framhåller detta. Som utredningen har framhållit innebär 

emellertid tillkomsten av ett regionplaneorgan att detta organ får en viss 

planeringskompetcns vid sidan av kommunerna. Det är då naturligt att 

söka förebygga kompetenskonflikter genom att från början ange de områ

den i stora drag. inom vilkas gränser organet skall verka. Utredningen 

nämner som exempel på frågor som kan anses lämpliga för en regional 

bedömning tätorternas läge och storlek. bostads- och arbetsplatsområden. 

trafikförsörjning. anliiggningar för rörligt friluftsliv av regionalt intresse 

samt terminaler och andra strukturpåverkande anläggningar. Utöver vad 

jag nu har sagt vill jag hänvisa till mitt anförande i den allmänna motive

ringen (avsnitt 9.5.1). 

Rcgionplaneorgancts geografiska verksamhetsområde är regionen. var-
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med förstih det omrädc som de kummuncr som ingår i regionplancmganet 7 J.:ap. J ~ 

tillsammans bildar. En bestämmelse om innchördcn av hegrcppet region 

ätcr!inns i)~ tredje stycket. 

Som utredningen papekar iir det intt~ utcslutel att det organ som utses av 

regeringen till regionplancorgan även pä annan grund kan ha egna arhets

uppgifter. Ett bestiicnde komm11nalförbund kan I. ex. ha olika verkstiillig

hctsuppgiftcr. Det som skall regleras genom PBL iir emellertid endast 

kompetensen som regionplancorgan oc.:h formerna för regionplanelägg

ning. 

Andra stycket 

l andra stycket hehandlas huvudmannaskapet. I överensstiimmclse med 

förslaget i den allmiinna motiveringen (avsnitt 9.4) föreskrivs till att börja 

med all som regionplancorgan kan förordnas ett befintligt kommunalför

bund. varmed i första hand förstås ett förbund som redan tidigare bildats . 

för regionala planuppgiftcr. Förordnandet förutsätter en framställning eller 

samtycke från vederbörande förbund. Detta är ju redan bildat och diirför 

hestiimt till sina gränser. även om dessa kan ändras genom beslut enligt 

kommunalförbundslagens regler. Ändring av verksamhetsområdet kan i 

detta fall inte ske genom regerir,gsbeslut. 

Regeringen kan i.iven utse ett särskilt regionplaneförhund. för vilket 

kommunalforbundslagens regler skall gälla med de avvikelser som följer av 

bestämmelserna i detta kapitel. Avvikelserna hestiir i att det är regeringen 

som i förordnandet bestämmer vilka kommuner som skall ing11 i förbundet. 

vilka arbetsuppgifter i stort som forhundet sk:ill ha samt om förhundet 

skall hestå under viss tid eller tills vidare. 

Inom regeringskansliet förbereds f. n. en proposition med förslag till ny 

lag om kommunalförhund. Hänvisningen i lagtexten hör justeras. niir riks

dagen har fattat beslut om den r ya lagen. 

Att det iir regeringen som bestämmer vilka kommuner som skall ingi1 

medför att ingen kommun kan genom ett ensidigt beslut söka ulträdt: ur 

förbundet enligt kommunalforbundslagens regler. Det ankommer i stiillet 

ptt regeringen att efter framställning ändra förordnandet om regionplaneor

gan. Detsamma gäller om en ny kommun vill söka inträde. Inte heller kan 

kommunalförhundslagens bestämmelser om förbundets upplösning tilläm

pas i andra fall än sådana där den av regeringen bestämda tiden för 

förbundet~ hestånd löpt ut eller där regeringen beslutat återkalla sitt beslut 

om regionplaneorgan. 

Tredje stycket 

Tredje st~{cket innehåller en hänvisning till de särskilda bestämmelser 

som gäller om regionplanering i Stockholms län. Härmed avses den lag 

som - enligt vad jag tidigare har angett (avsnitt 9.4) - kommer att ers~itta 

lagen ( 1968: 598l angående handläggning av frågor om regionplan för kom

munerna i Stockholms län. 
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2 * Regionplanel)rgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera 7 kap. 2-3 *~ 
allmänt motsätter sig det. 

Paragrafen saknar egentlig motsvarighet i dagens lagstiftning. Som fram

hållits i den allmänna motiveringen !avsnitt 9.2.3) måste stort avseende 

fästas vid inställningen till frågan om ett regionplaneorgan skall förordnas 

eller inte hos de kommuner som berörs. eftersom det gäller ett icke 

obligatoriskt institut och dt:t måste föreligga starka skäl att tilldela ett 

regionalt organ en egen planeringskompetens vid sidan av primärkommu

nerna. Även de berörda länsstyrelsernas inställning kan ha betydelse. 

eftersom förordnandet i viss mån inverkar på deras samordningsansvar. 

Det följer av 7 kap. 2 * regeringsformen att regeringen, innan den fattar 

beslut enligt I *. skall inh~imta behövliga upplysningar och yttranden från 

bl. a. de kommuner och länsstyrelser som kan beröras av beslutet. På 

/agr<ldets förslag <yttrandet s. 76) har därför en i det remitterade förslaget 

till 2 * intagen bestämmelse om skyldighet för regeringen att inhämta 

yttrande från berörda kommuner och länsstyrelser tagits bort. 

Paragrafen behandlar det fallet att det visar sig att ett utbrett motstånd 

föreligger mot att ett regionplaneorgan inrättas. Detta fall har inte tagits 

upp i utredningsförslaget. Enligt min mening bör dock inte migot föron.1-

nande meddelas. om de kommuner som har ett väsentligt intresse i saken 

mera allmiint motsätter sig det. eftersom en framgångsrik regionplanering 

förutsätter ett stort mått av samförstånd. 

Bestiimmelscn i andra stycket har utformats med viss förebild i stadgan

dena om opinionsvillkor i 7 ~ anläggningslagen och 5 kap. 5 ~andra stycket 

fastighetsbildningslagen. Uttrycket "mera allmänt motsätter sig'" kan tyc

kas vara alltför obestämt. Jag finner dock angeläget att regeringen har 

möjlighet till en fri prövning. när det finns en opinion mot ett förordnande i 

det enskilda fallet. 

Med anledning av vad lagrådet har anfört i denna fråga (yttrandets. 76 !) 

vill jag klargöra att avgörande för frågan om ett regionplaneorgan skall få 
utse-. enbart bör vara den faktiskt föreliggande opinionen bland de berörda 

kommunerna. Tyngden i de skäl som kommunerna anför skall alltsf1 inte 

inverka på prövningen. 

3 § Regionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och 
fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga 
myndigheters planering. 

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av 

den. Därvid skall 4- 7 ** tillämpas. 
Regionen omfattar de kommuner för vilka regionplaneorganet har ut

setts. 

Paragrafen saknar egentlig motsvarighet i dagens lagstiftning. Motsva

righeten i utredningsförslaget finns i 12 kap. 3 ~. 
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Fiirst11 stycket 

Regionplaneorgancts huvuduppgift skall enligt första stycket vara att 

bitriida kommuner. länsstyrelser och statliga sektormyndigheter med re

gionala synpunkter pi\ användningen av mark- och vattenomraden. Orga

net skall följa regionala frågor inom sitt ansvarsomriide. !i\ta utreda förhål

landen som har regional räckvidd och far betydelse för de enskilda primär

kommunernas planering samt göra de framställningar till länsstyrelser och 

andra myndigheter som denna bevakning av regionala samband ger anled

ning till. Organet skall fortlöpande följa den kommunala och statliga plane

rings verksamheten. Det bör samråda med kommunerna inom regionen när 

deras översiktsplaner uppriittas o.:h fodras. så att nödvändig samordning 

sker av dessa planer. Samråd bör också ske i fraga om kommunala detalj

planer som berör förhållanden ~om regleras i en regionplan eller annars är 

av regional betydelse. Till regionplaneorganets arbetsuppgifter bör ocksii 

höra att förse kommunerna inom regionen med underlag i fråga om mellan

kommunala förhiillanden och atl underlätta informationen mellan och inom 

kommunerna om regionala fd1gcställningar. 

Andra stycket 

Andra sty.:kct behandlar regionplaneorganets möjligheter alt samman

stiilla riktlinjer för användningen av mark- och vattcnomr<°1den m. m. till en 

formell regionplan. Närmare bestiimmelser om bl. a. planens innehf\11. 

förl'arandet o.:h plam:ns verkningar finns i 4-8 ~~. Bestämmelsen i andra 

stycket markerar regionp!anem. frivilliga karaktiir och klargör att planen 

kan begränsas till vissa delar av regionen. Om arbete pågiir med att 

uppriitta en regionplan. bör organet underlätta en debatt bland regionens 

invånare om planeringens inriktning. När en regionplan har uppriiltah och 

blivit giillande. blir det en viktig uppgift for regionplaneorganet att i samråd 

med Hinsstyrelsen följa hur plrnens riktlinjer kommer till uttryck i den 

primiirkommunala planliiggningen llCh vid behov göra framställning till 

liinsstyrelsen i fragor som rör den mellankommunala samordningen (se 

12kap. 1 *). 

Tr<'1(ic st_\'Ckl't 

Enligt tredje styckl.'.t skall med begreppet n:gionen först;\s de kommuner 

för vilka regionplaneorganet har utsetts. 

Regionplan 

4 * Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om iiversiktsplancr. 
detaljplaner och omri\desbcst~irnmelsa. Planen kan. i den mtm det har 
bl'tydelse för regionen. ange grunddragen för användningen av mark- och 
vattenomrädcn samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anliigg
nmgar. 

7 kap. 3-4 ~? 
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lkstiimmelserna i 4 kap. 2 * om planhandlingar och deras utformning 7 kap. 4 ~ 
samt om planbeskrivning skall tillämpas pa regionplanen. Ntigon redovis-
ning av t1tgärder för att fullfölja planen hehöver dock inte liimnas. 

Paragrafen motsvarar 126 och 134 ss byggnad slagen, JO* hyggnadsstad

gan, 12 kap. 4 * utredningsförslaget samt 7 kap. 4 och 9 ** i det remitterade 

lagförslaget. 

På förslag av laRrådet (yttrandets. 77) har 9 *i det remitterade förslaget 

förts in som ett första led i första stycket. På det siittet uppnås överens

stiimmelse med utformningen av 4 kap. I *· Även då det giiller vad 

regionplanen skall ange har sistnämnda lagrum fått tjiina som förebild. 

Därvid har - på inrådan av lagdtdet - särskilt framhävts att planen skall 

heröra förhållanden som har hetydelse för regionen som sådan. 

F1!rsta stycket 

Enligt första stycket skall samma begränsning giilla för vad en region

plan får innehålla som allmänt gäller för regionplaneorganets ansvarsområ

de så som det anges i regeringsbeslutct. I håda fallen skall det vara fråga 

om förh[1llanden som har betydelse för regionen som sådan. Detta är av 

vikt för den kommunala självbestämmanderätten. Planen skall alltså inte ta 

upp sädant som endast rör den enskilda primärkommunen och dess invå

nare. PBL-utredningen har som exempel på markreservationsfrågor som 

lämpligen kan bli behandlade i en regionplan nämnt flygplatser, regionalt 

betydelsefulla vägar. hanor och ledningar. friluftsområden, småbåtsham

nar och andra fritidsanläggningar, utflyktsmål av regional betydelse, kul

turminnen och kulturmiljöer av publikt intresse, oexploaterade frikorri

dorer mellan tätorter. regionala serviceanläggningar och liknande. 

Den rättsliga verkan av regionplanen hegränsas till att den skall tjäna till 

ledning vid upprättandet av översiktsplaner. detaljplaner och områdeshe

stiimmelser inom regionplancområdet. Detta skall hevakas av regionplane

organet och av länsstyrelsen under samrådsskedet niir sådana planer och 

hestiimmelser upprättas. Regionplanen kan ses som en precisering av hur 

samordningen av mellankommunala frågor om användningen av mark och 

vatten bör ske. Om regionplaneorganet finner att en kommun vid upprät

tandet av planer eller hestämmelser avvikit fain de principer for samord

ning som regionplanen innehåller. bör det vara regionplancorganets upp

gift att pätala saken hos länsstyrelsen och hemställa att saken i fråga 

prövas av bnsstyrclsen enligt 12 kap. I *· Regionplaneorganets mening bör 

därvid, siisom jag har framhållit i specialmotiveringen till 4 kap. 5 *· tillmä

tas en stor betydelse. Om llinsstyrelsen kommer till en annan ståndpunkt 

än regionplancorganct vid sin prövning, kan regionplaneorganet enligt 

D kap. 4 ~överklaga llinsstyrclsens beslut hos regeringen. 

I motsats till utredningen finner jag inte att regionplanen bör kunna 

direkt iiheropas till ledning för andra markanviindningsbeslut enligt PBL 
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än planer och områdesbestämmelser. Regionplanens verkan i fråga om 7 kap . ../-6 .~§ 

tillståndsiirenden enligt PBL blir alltså endast indirekt genom att planen 

utgör beslutsunderlag vid tillkomsten av främst översiktsplaner men också 

detaljplaner och omrt1deshestiimmdser. Enligt vad jag har anfört i den 

allmänna motiveringen (avsnitt n .3) ~kall kommunala planbeslut tillmiitas 

en viss betydelse vid beslut enligt annan lagstiftning iin PBL. På grund 

härav och vad jag nyss anförde kan regionplanen fä en vi~s indirekt effekt 

iiven på sadana be~lut. 

Andra stycket 

Andra stycket hänvisar i fråga om planhandlingar och kraven på deras 

utformning samt om planbeskrivning till vad som enligt 4 kap. 2 9 gäller för 

översiktsplanen. Undantag har gjorts för kravet t se 4 kap. 8 §) pf1 reduvis

ning i planbeskrivningen av åtgärder för att fullfölja planen. eftersom 

regionplaneorganet ju normalt i rJtc har ansvar för genomförandet av frågor 

som behandlas i planen. 

5 * När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av 
planen upprättas. skall bestämmelserna i 4 kap. 3-10 §§ om samrad, ut
ställning. kungörande. granskningsyttrande och utlåtande tillämpas med 
den avvikelsen att utställningstiden skall vara minst tn: månader. 

Paragrafen motsvaras del vi:; av 14. 16 och 17 §§ byggnadsstadgan. 

12kap. 5-9§§ i utredningsför:;laget och av 7kap. 6§ i det remitterade 

lagförslaget. 

I fråga om förfarandet när förslag till regionplan uppriittas och handlägg

ningen av planiirendct fram till antagandet av fullmäktige skall bestämmel

serna om översiktsplan i 4 kap. 3-10 §§ tillämpas. Den avvikelsen har 

emellertid föreskrivits att planförslaget liksom f. n. skall vara utställt för 

granskning under minst tre mfinader. Även om kortare tid inte sällan borde 

kunna komma i fråga när det gäller mindre ändringar av en regionplan. 

finner jag övervägande skäl tala för att, i motsats till vad utredningen 

ansåg, bestämma en enhetlig tid av tre månader för utställning av region

planeförslag av alla typer. Eri'arenheten har n~imligen visat att det regel

mässigt krävs en väl tilltagen tid när det gäller att även i mindre ärenden 

inhämta synrunkter frfm ett stort antal kommuner och statliga myndighe

ter. 

När i 4 kap. 7 och 8 ** talas om plan för viss del av kommunen skall i 

fr~\ga om regionplan givetvis förstås viss del av regionen. 

6 * Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller re
gionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och upphävande 
av planen beslutas av fullmäktige. 

Paragrafen motsvarar delvis 131 § byggnadslagen och 12 kap. 10 § i ut

redningsförslaget. Med vissa jämkningar -- som har gjorts på förslag av 
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lagrådet - överensstämmer paragrafen med 7 kap. 5 ~ i det remitterade 7 kap. ()-8 ~~ 

lagförslaget. 

7 ~ Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om 
antagande, ändring eller upphiivande av regionplanen har tillkiinnagivits på 
anslagstavla enligt vad som anges i 11 *lagen ( 1957: 281) om kommunalför
bund skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med 
beslutet sändas till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen 
samt till regeringen. 

När beslutet har vunnit laga kraft skall planen sändas till länsstyrelserna 
inom regionen. 

Paragrafen. som motsvarar 19 * 2 mom. byggnadsstadgan och 12 kap. 

11 *i utredningsförslaget. har samma innebörd i sak som gällande bestäm

melser med de justeringar som föranleds av att regionplaneorganets beslut 

inte behöver fastställas av regeringen. I det remitterade lagförslaget finns i 

första stycket en erinran om skyldigheten att kungöra fullmäktiges beslut 

att anta, ändra eller upphäva regionplanen på samma sätt som andra 

fullmäktigebeslut enligt bestiimmelserna i 11 ~ lagen ( 1957: 281) om kom

munalförbund. På förslag av lai;rådet (yttrandet s. 77) har denna erinran 

såsom obehövlig tagits bort. 

Beslut om regionplan får överklagas endast genom kommunalbesviir. 

Detta framgår av 13 kap. I s 6. Regeringen kan enligt 12 kap. 5 s pröva 

beslut att anta. ändra eller upphäva en regionplan. Framställning om att 

regeringen skall fatta ett s[1dant beslut kan förutsättas komma från kom

mLmer eller myndigheter. vilka därför måste få kännedom om regionplane

organets beslut. I förevarande paragraf stadgas att beslutet skall tillkän

nages pä anslagstavla enligt bestämmelserna i lagen om kommunalför

hund. Inom regeringskansliet förbereds f. n. en proposition med förslag till 

ny lag om kommunalförbund. Hänvisningen i lagtexten bör justeras. när 

riksdagen har fattat beslut om den nya lagen. Regionplancorganet skall 

vidare se till att innehållet i beslutet blir hckant genom att protokollsutdrag 

med beslutet senast dagen efter tillkännagivandet sänds till alla kommuner 

och länsstyrelser som berörs. Även regeringen skall underrättas för att den 

skall kunna ta ställning till om den vill besluta om prövning enligt 12kap. 

5 *· Det bör ankomma på länss1yrelsen att underrätta statliga myndigheter. 

vilkas synpunkter inte har tillgodosetts. På denna punkt innebär det nu 

föreliggande förslaget en avvikelse från det remitterade lagförslaget, där 

expeditionsskyldigheten låg p[1 rcgionplaneorgam:t. 

Det ligger i sakens natur att bcstiimmelsen i andra stycket inte blir 

tillämplig, om planen har upphävts. 

8 * Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat friin utgången 
av den i 12 kap. 5 ~ angivna tiden eller. om n:geringen har prövat beslutet 
att anta planen, från dagen för regeringens beslut. 

Beslut att ändra eller upphäva planen gäller från den tidpunkt som anges 
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i fiirsta stycket. Den ändrad.:: planen g~iller endast under den tid som 7 kap. 8 ~ 
t1terstår av den ursprungliga planens giltighetstid. 

Paragrafen har ingen motsvarighet i dagens lagstiftning. I utredningsför

slaget motsvaras den av 12 kap. I 0 *· Paragrafen har fatt sin redaktionella 

utformning i enlighet med lagrclder.1· förslag (yttrandet s. 78l, vilket ocksa 

inncb~ir ett visst förtydligande i forhiillande till det remitterade förslaget. 

Av skiil som jag har anfört i den allmiinna motiveringen (avsnitt 9.5.3l 

bör en regionplan inte gälla utan tidsbegriinsning med hänsyn till risken för 

att den blir inaktuell. En lämplig giltighetstid anser jag vara sex år, vilket 

motsvarar tvf1 valperioder. Om en regionplan ändras bör den ändrade 

planen gälla endast under den tid som återstår av den ursprungliga planens 

giltighetstid. 

Om regionplanen efter det att giltighetstiden har löpt ut befinns kunna 

gälla oförändrad under en ny period. måste fullmäktige fatta ett nytt beslut 

att anta planen. Härvid gäller samma bestämmelser som för det första 

antagandet. Bestämmelserna i 5- 7*~ skall alltså tillämpas. 
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8 kap. Byggllw, rivningslo\' och marklm· 

Kapitlet. som motsvarar 13 kap. i utredningsförslaget, inleds med he

stämmelser som anger vilka åtgärder som kräver lov ( 1 - I 0 §§ ). Därefter 

behandlas förutsättningarna för lov. dvs. prövningsgrunderna. inom och 

utanför områden med detaljplan t 11-18 ~~ ). Bestämmelser om handlägg

ningen av ärenden om lov tas härefter upp ( 19-32 §§), varefter kommer 

siirskilda hestämmelser om giltighetstiden för lov en§) och 0111 förhands

besked (34 §). 

Åtgärder som kräver bygglo" 

I I - 7 §§ ges regler om vilka åtgärder som kräver hygg/ol'. 

Bestämmelserna om bygglovspliktcns omfattning har i enlighet med 

lagrådets förslag (yttrandet s. 781 disponerats p~I följande sätt. I kapitlets 

två första paragrafer har samlats de generella bestämmelserna om bygg

lovspliktens omfattning, dvs. de bestämmelser som gäller såväl inom som 

utom detaljplanelagt område. Först (I§) anges därvid de åtgärder beträf

fande hyggnader och därefter <2 §) de åtgärder beträffande andra anlägg

ningar och anordningar som normalt kräver lov. I en följande paragraf (3 §I 

tas upp bestämmelser om bygglovspliktiga åtgärder inom områden med 

detaljplan. Diirefter görs ( 4 §) vissa undantag beträffande en- cl kr tvåho

stadshus. De följande paragraferna (5- 7 §§) hehandlar kommunens möjlig

hcter•att medge undantag från resp. att införa skärpningar i den normala 

bygglovsplikten. 

Generella hestiimmelser 

§ Bygglov krävs för att 
I. uppföra byggnader. 
2. göra tillbyggnader. 
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligen 

annat iindamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för 
vilket hygglov har lämnats, 

4. göra sådana ändringar av byggnader som berör konstruktionen av de 
bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnadernas planlösning. 

5. i byggnader installera eller väsentligt ändra eldstäder. rökkanaler eller 
anordningar för ventilation. vattenförsörjning eller avlopp. 

6. i byggnader installera eller väsentligt iindra hissar. 
Kravet på bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 4 och 5 

gäller inte i fråga om byggnader som tillhör staten eller landstingskommu
ner. 

I frt:.ga om ekonomibyggnader för jordbruk. skogsbruk eller därmed 
jtimförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs 
bygglov endast för åtgärder som anges i första stycket 3. 

I 4 och JO~* finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus 
och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5-H~ kan 
kommunen föreskriva undantag från kravet på bygglov eller längre gående 
krav. 

22 Rik.1dagen 1985186. I sam/. Nr I 

N kap. I ~ 
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Fi>rstu stycket 

I första stycket. som närmast motsvarar 54 ~ I mom. byggnadsstadgan 

och 13 kap. I ~ i utredningsförslaget anges punktvis de f1tgärder med bygg

nader som i allmänhet kräver bygglov. 

Punkt I 

I punkt I frireskrivs bygglovsplikt för att uppföra nya byggnader. 

I likhet med utredningen anser jag inte att begreppet byggnad behöver 

definieras i lagen. I PBL bör man kunna anknyta till dagens praxis när det 

gäller tolkningen av vad som är byggnad. Mol den bakgrunden vill jag här 

ge en kort redogörelse för riittspraxis i denna fråga. 

Med byggnad torde i allmänt ~;pråkhruk avses en varaktig konstruktion 

av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan 

uppehålla sig i den. En sådan definition synes dock vara något för snäv 

jämfört med vad som i praxis ansetts vara byggnad vid tillämpning av 

byggna<lslagstiftningen. Jag skall snart belysa della. De fall där svårigheter 

kan föreligga vid en begreppsbestämning iir bl. a. följande. 

I. små och enkla konstruktioner 

2. läll flyttbara konstruktioner och 

3. vissa speciella konstruktioner. 

De olika punkterna behandlas i det följande var för sig. 

Små och enkla konstruktioner 

Praxis har sträckt sig ganska långt när det gäller att hiinföra enkla 

anordningar till byggnad. Som e>:empel kan nämnas att s. k. tropikhyddor 

och vasshyddor har bedömts som byggnader (R.Å. 1953 K 154. RA 1964 K 

287). liksom kiosker (NJA 1927 s.563. NJA 1930 s.312 och RÅ 1955 K 

154). lekstuga (NJA 1950 s. 387:. tältstuga och campingvagn (NJA 1955 

s. 446). transformatorbyggnad <NJA 1927 s. 598) och öppen paviljong (RÅ 

19:! I s. 1591. Som byggnad har betraktats också ett sol- och vindskydd med 

tak och bakvägg av masonit, avsett som försiiljningsstånd (RÅ 1953 K 

3691. Samma stånd ansågs som byggnad även sedan det hadc ändrats så att 

det utgjordes av en presenning på ett i marken fastsatt stålstativ <RÅ 1955 

K 477). Flera exempel finns på alt v~iggar inte måste finnas på en byggnad 

(t. ex. RÅ 1964 K 372 och K 407). Däremot synes anordningar utan tak inte 

anses stim byggnad (se bl. a. RA 1961 K 383, en mur som sammanband tv:'1 

mindre hus. 1964 K 282. vinkelställda vindskydd och 1963 K 298. en 

uppmurad öppen terrass i anslutning till en byggnad). 

Någon bestiimd nedre storleksgräns kan knappast utläsas ur praxis. I ett 

fall har en hundkoja med måtten:! x I, 7 m ansetts som byggnad men inte en 

koja med miitten I x I m på samma tomt <RA 1970 C 46). Ett uthus på 1.5 x 

1,5 m har ansetts som byggnad m.A 1971 C 4451. 

Ytterligare exempel på små oci1 enkla konstruktioner som utgör byggna

der är lapp kåta (RÅ 1939 K 321 ). sol- och regn skydd med trätak (RÅ 1950 

K 168). sol- och vindskydd !RÅ 1953 K 526 och RÅ 1%3 K 183). 

8 kOf'· I § 
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Läfl flyflhara konstruktioner 8 kap. / § 

Praxis upprätthåller inte något krav på att en byggnad skall vara förenad 

med marken. Många exempel finns på att husvagnar. redskapsvagnar etc. 

betraktas som byggnad och även några fall där husbåtar har ansetts vara 

byggnader (se bl. a. RÄ 1951 K 317, 1965 K 586, 1966 s. 41, 1967 K 1900, 

1970 C 25, 1963 K 269. 1970 C 126, 1974 s. 78. 1975 Ab 247 och 1975 Bb 

612). Vid bedömningen av dessa och andra liknande fall har regeringsrät

ten tagit hänsyn till användningssättet, utformningen och varaktigheten i 

användningen. 

Var tyngdpunkten läggs i bedömningen är svårt att säga, men med 

tämligen stor säkerhet kan påstås att användning för bostadsändamål (fri

tidshus, gäststuga) på samma ställe under längre tid än normal campingse

mester om några veckor medför klassificering som byggnad. Ett exempel 

på betydelsen av varaktig användning är att en kiosk på hjul, vilken 

dagligen flyttades till och från försäljningsstället, inte ansågs "vara av 

sådan stationär beskaffenhet. att byggnadslov erfordras till dess uppstäl

lande" (RÅ 1962 s. 77). Som byggnad har också ansetts automatvagn (RÅ 

1936 K 184) och försäljningskiosker på hjul (RÅ 1938 K 246. 1939 K 324, 

1940 K 157 och 1948 K 228). 

Vissa speciella konstruktioner 

Konstruktioner som genom sin storlek och form ger samma visuella 

intryck som ett hus har ansetts som byggnad, trots att de har saknat 

utrymmen för människor att uppehålla sig i (RÅ 1967 K 493, 16 m höga 

cisterner för industrisprit. och 1968 K 1520, plåtcylinder för cementbland

ning). En båtkran har inte betraktats som byggnad (RÅ 1979 2: 27) till 

skillnad från en badba~säng, som var uppallad på ett sådant sätt att man 

fick ett användbart utrymme under bassängen (RÅ 1976 s. J03 ). Vidare har 

som byggnad bedömts en enkel anordning, bestående av en plastduk på 

regelverk av trästolpar (RÅ 1976 Ab 6191. Regeringen har !PI 1776/81) 

funnit att en s. k. skyway, en slags landgång till båtar. inte krävde bygg

nadslov. 

Underjordiska cisterner med tillhörande pumpar har däremot inte an

setts som byggnad !RÅ 1947 s. 77). Å andra sidan betraktas en underjor

disk s.k. allmän bekvämlighetsinrättning som byggnad IRÄ 1938 s. IOO). 

I detta sammanhang vill jag påpeka att cisterner och liknande anordning

ar samt underjordiska anliiggningar regleras särskilt i 2 §.Med detta undan

tag finner jag alltså inte skäl att genom en ny legaldefinition ge begreppet 

byggnad ett ändrat innehåll. 

P1111kt 2 

I punkt 2 föreskrivs bygglovsplikt för tillbyggnader. 

F. n. hänförs till- och påbyggnad under nybyggnadsbegreppet (75 § BSJ. 

Som till- och påbyggnad torde inte räknas åtgärder av ringa omfattning och 
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hetydelse. såsom anordnande av mindre veranda. balkong. hlomsterföns- 8 kap. / ~ 

ter e. d. Men även om sådana åtgärder inte räknas som nybyggnad, torde 

m[inga av dem vara byggnadslovspliktiga enligt 54 § I mom. 2 byggnads-

stadgan. där dt:t föreskrivs krav på byggnadslov för bl. a. åtgärder som 

avsevärt p{1verkar en byggnads yttre utseende. 

Med tillbyggnad avses i PBL {\tgärder som syftar till att öka en byggnads 

volym oavsett i vilken riktning detta sker. Även det som i dag benämns 

p~tbyggnad räknas alltså enligt PBL som tillbyggnad. 

Jag har övervägt möjligheterna att i lagen generellt undanta mindre 

tillbyggnader från bygglovsplikt men stannat för att det knappast iir lämp

ligt. Även en liten tillbyggnad kan ibland vara tekniskt komplicerad, och i 

Uit. äldre villabebyggelse kan dc!t vara angeläget att den utförs på ett 

s;irskilt sätt med hänsyn till miljön. Vad som främst skiljer tillbyggnader 

rr.:m smärre uthus är att säkerhet~;mässiga synpunkter och frågor om hus

hi'tllning med energi aktualiseras på ett helt annat sätt när det gäller till

byggnader. Behovet av en granskning i förviig av tillbyggnader är framtrii

dande även med hänsyn till åtgärdernas permanens. Det är svårt att riitta 

till en felaktigt utförd tillhyggnad. 

Däremot är det självfallet möjligt att ha en enkel reglering av mindre 

tillhyggnader på en- eller tvttbostadshus. Jag äterkommer till detta i spe

cialmotiveringen till 12 §. 

Vidare vill jag hiir erinra om 5 ~ första stycket 2 som ger kommunen 

möjlighet att befria mindre tillbyggnader från bygglovsplikt. 

Av H första stycket 6 följer att tillbyggnader som medför att byggna

dens area ime blir större än 10 m~ och taknockshöjden inte kommer att 

överstiga J .0 m under vissa förutsättningar är fritagna från bygglovs plikt. 

P1111k13 

l punkt 3 föreskrivs bygglovsplikt för att ta i anspråk eller inreda hyggna

der för ett väsentligen annat ändamål. På de sbl som lagr<ldcr har anfört 

(yttrandet s. 79) har det i lagrådsremissen använda uttrycket "'för vilket 

bygglov senast har lämnats" ändrats till "för vilket bygglov har lämnat~". 

Enligt 54 * I mom. andra stycket byggnadsstadgan krävs det byggnads

lov. om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligen nytt ändamäl. iiven om 

några iindringsåtgi1rder inte behöver vidtas. Så snart inredningsåtgärdn 

behövs för det nya ändamålet hänförs emellertid såväl det nya ianspdkta

gandet som ändringsåtgärderna till nybyggnad enligt 75 * första stycket dl 

byggnadsstadgan. Att fögärderna hänförs till nybyggnad inneb;ir att sam

hället har ganska vidsträckta prövningsmöjligheter. Behövs däremot inga 

inredningsfttgärdcr, torde enda~t en mycket begr~insad prövning kunna ske 

i byggnadslovsärenden som avser åtgärder i omd1den utan detaljplan. 

Arbetsmiljö-. hälsovårds- och brandskyddssynpunkter och liknande kan 

dock heaktas. Detsamma torde gälla kravet ph parkeringsutrymmen (se 

RÅ 1963 K IJ.,4l. 
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Dagens ordning har visat sig medföra vissa oliigenhetcr <set. ex. rättsfal- 8 kap. / ~ 
lt:t RÅ 1977 s. 58). Det kan inte vara rimligt all möjligheterna till en 

planmässig prövning skall vara beroende av om en inredningsåtgärd behö-

ver vidtas eller inte. Ofta är det just det iindrade användningssättet i sig 

som utgör ett allvarligt prohlcm från plansynpunkt. Jag vill genast skjuta in 

att regeringsriitten ganska nyligen har meddelat en dom som klargör rätts-

läget inom område med detaljplan. Domen innebär att samma problem att 

reglera ändrat användningssätt utan inrcdningsätgärd inte behöver uppstt1 

inom område med detaljplan. Målet avsåg ändrad användning av en fab-

riksbyggnad till detaljhandel. vilket stred mot stadsplanen som angav 

industriändamål. Regeringsrätten ansåg att byggnadsnämnden haft fog för 

sin vägran att meddela byggnadslov IRÅ 1982 2: 83). Domen torde alltsä 

innebära att en planbestämmelse om markanvändningen blir bindande inte 

bara för åtgärder som kan hänföras till nybyggnad. 

Ett väsentligt ändrat sätt att använda en hyggnad bör enligt min mening 

iiven framdeles kräva lov. Detta bör gälla oavsett om några inredningsih

gärdcr behöver företas eller inte. Punkt 3 har utformats i enlighet härmed. 

Vad som ligger i uttrycket väsentligen annat ändamål får avgöras med 

ledning av den praxis som har utbildat sig i anslutning till gällande rätt. I 

första hand är det hyggnadens tidigare faktiska användning som är avgö

rande for frågan om bygglov behövs. Om byggnaden inte tidigare har 

använts alls. får man falla tillbaka på vad som finns angivet i det senast 

liimnade lovet. 

I följande fall har regeringsrätten ansett att byggnadslov krävs för ändrat 

användningssätt: Förär.dring av garage till lager IRÅ 1963 K 1334), föränd

ring av lager och garage till plåtslageri resp. bil verkstad (RÅ 1964 K 239), 

föriindring av svinhus till bil verkstad (RÅ 1964 K 90 I). inrättande av 

c:aferörclse i en villahyggnad <RÅ 1969 C 93). inr~ittandc av billackerings

verkstad i ett garage <RÅ 1971 C 370). inrättande av lager i en del av ett 

källargarage (RÅ 1971 C 346), ianspräktagande av en lagerbyggnad för 

handelsändamål (stormarknad) (RÅ 1977 s. 58), förändring av sport- och 

tennishall till lager- och försäljningslokal <RÅ 1982 2:70) och förändring av 

fahriksbyggnad till detaljhandcl (RÅ 1982 2:83l. 

Enligt en dom av kammarrätten i Stockholm krävs det lov för att ta i 

anspråk en del av ett bostadshus som skola ( K 19742:18L 

Friin regeringens praxis på senare tid kan nämnas att användning av en 

lokal för caferörelse som bostad har ansetts kriiva lov ( rcgeringsbcslut 

1982-0 I - 21. PI 362/8 Il. Vidare har regeringen intagit den ståndpunkten 

att det krävs lov för att börja tillverka betongplattor i en byggnad som 

enligt gällande plan fick användas som magasin (regcringsbeslut 1980-12-

11. PI 2429/80). 

Ett mycket vanligt fall av ändrat användningssätt iir att bostadslägen

heter omvandlas till kontor. Att detta innebär en övergång till ett väsentli

gen annat ändam{il. som kräver hygglov, är fullt klart. Däremot följer av 
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kravet på väsentlighet att det inle behövs bygglov. om en person börjar 8 kap./§ 

använda en mindre del av sin bostad t. ex. som kontor. 

I föijande rättsfall har regeringsrättcn inte ansett byggnadslovsplikt före

ligga. nämligen användning av en sommarstuga som helårsbostad (RÅ 1965 

K 5341 och möbelförsäljning i lokaler där det tidigare har skett bilförsälj

ning <RÅ 19802:511. 

När det gäller kravet på väsentlighet kan med ledning av rättspraxis 

konstateras alt kravet kan vara uppfyllt oberoende av om det är en stor 

eller liten del av byggnaden som tas i anspråk (se t. ex. RÅ 1972 C 242). 

Verksamhetens omfattning kan dock spela en viss roll. särskilt när det iir 

fråga om en verksamhet som en person bedriver i sin bostad (se RÅ 1978 

2: 15 och 1980 2: 3). För att väsentlighetskravet skall vara uppfyllt krävs 

det också att den ändrade användningen inte är av en helt tillfällig karak

tär. Det bör exempelvis inte krä•1as lov. om en bostadslägenhet tillfälligt 

tas i anspråk som kontor på en byggarbetsplats eller som valbyrå för ett 

parti inför ett val. I vissa fall kan emellertid ett säsongsbetonat nyttjande 

kräva lov för ianspråktagande. Det framgår av rättsfallet RÅ 1972 C 242. 

där kravet på permanens var så till vida uppfyllt. att nyttjandet var avsett 

att återkomma år efter är. 

Av specialmotiveringen till 5 k:tp. 7 § framgår att det skall vara möjligt 

att i detaljplancbestämmelser göra skillnad mellan partihandel och detalj

handel och att man dessutom i vissa fall inom kategorin detaljhandel 

genom planbestämmelser kan ski:ja ut handel med skrymmande varor och 

i speciella fall även handel med livsmedel fran handel med andra slags 

varor. Därmed bör det också stå klart att en övergång mellan dessa former 

av handel innebär att lokalen i friiga tas i anspråk för ett väsentligt ändrat 

användningssätt. Detta kräver alltså bygglov i de fall där det finns detalj

planebestämmclser som närmare reglerar handelsändamålel. 

Punkt 4 

I punkt 4 föreskrivs - på motsvarande sätt som i 54 ~ I mom. 2 bygg

nadsstadgan - bygglovsplikt för ändringar som berör bärande delar eller 

som avsevärt påverkar byggnadens planlösning. Till de senare åtgärderna 

lär i allm~inhet inte räknas att man tar upp eller sluter till någon enstaka 

dörröppning inom en och samma hostadslägenhet men däremot att man 

slår samman två bostadslägenheter till en. 

Dagens bestämmelser i detta hänseende har utan ändring i sak tagits in i 

punkt 4. 

Till 4 * första stycket 2 har överförts det undantag frän bygglovsplikten 

som i dag gäller för inre ~indring<tr i bostadshus med högst två bostadslä

genheter 154 * 2 mom. 2 BS). 

Punkt 5 

Enligt punkt 5 krävs lov till installation eller väsentlig ändring av eld-
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stlidcr. rökkanaler eller anordningar för ventilation. vattcnfiirsörjning eller 8 kap. / * 
avlopp. Dessa bestämmelser l~~ris nu i 54 § I mom. 2 och 3 hyggnadsstad-

gan. 

Niir det gäller eldstiider och rökkanaler innebiir punkt 5 i sak den 

ändringt:n att endast väsentliga ändringar underkastas hygglovsplikt. I dag 

krävs lov så snart en ändring av en byggnad berör eldstäder eller rökkana

ler. I övrigt innebär punkt 5 inga ändringar i sak av vad sum gäller i dag. 

Enligt dagens ordning kriivs inte lov för va-ledningar i bostadshus med 

högst två bostadslägenheter. om byggnaden skall vara ansluten till en egen 

anläggning för vattenförsörjning eller avlopp (54 ~ 2 mom. I BS). En 

bestämmelse med samma innebörd har tagits in i 4 ~ första stycket I. 

Jag har inte funnit anledning att följa utredningens förslag om hygglovs

plikt för ledningar även utanför tomter. Mitt förslag motsvarar alltså i den 

delen vad som gäller i dag. 

I motion 1980/81: 373 framfördes krav på lagreglering av ytjordvärmean

liiggningar. I motionen framhålls att ytjordvärmesystem kommer att bli 

vanliga i framtiden. och motionären föreslår att en översyn skall göras av 

giillande författningar för att anpassa dem till utvecklingen på ytjordvär

mcområdet. Motioniiren anser det vidare viktigt att systemet görs säkrare 

så att risken för utsläpp i marken av giftiga frostskyddsmedel minskar. 

Lagutskottets betänkande ( LU 1981/82: 7) innehåller bl. a. följande utta

lamlc: 

Utskottet vill framhålla att det mot bakgrund av utvecklingen på ener
giområdet är av stor betydelse att det utvecklas nya uppv:\rmningssystem 
som för sin funktion inte är beroende av olja. kol eller andra fasta bränslen. 
Exempel på sådana system utgör de i detta betänkande aktuella formerna 
för utvinning av värme ur jord. vatten eller berg. Som framgår av remiss
svaren pågiir det f. n. en livlig forsknings- och ut vecklingsverksamhet på 
ytjordvärmeområdet. Det aktuella forskningsprogrammet sträcker sig över 
en treårsperiod. Enligt utskottets mening finns skäl att avvakta resultatet 
av forskningsarbetet innan man företar en mera genomgripande översyn av 
gällande författningar i syfte att anpassa dem till utvecklingen på ytjordvär
meområdet. 

På vissa områden kan det dock finnas anledning att dessförinnan över
väga vissa åtgärder. I flera remissvar har sålunda framförts önskemål om 
införande av bestämmelser om byggnadslovsskyldighet för ytjordvärmean
läggningar. Med anledning härav vill lagutskottet. i likhet med civilutskot
tet. erinra om att arbete f. n. pågår inom bostadsdepartcmcntet med förslag 
till ny plan- och byggnadslagstiftning. Lagutskottet utgår från att under 
detta arbete även övervägs frågan huruvida en byggnadslovsskyldighet bör 
införas när det gäller ytjordviirmesystem och att resultatet av övervägan
dena redovisas i den kommande propositionen på området. 

Enligt 2 och 16 ** miljöskyddsförordningen ( 1981: 574) föreligger nume

ra tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt miljöskyddslagen 

( 1969: 387) för anläggningar för utvinning av värme ur mark. luft. vatten-
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drag. sjö eller annat vattenomraöe eller ur grundvatten 01.:h avloppsvatkn. 8 kap. / § 

om den ur värmebllan uttagna effekten överstiger I MW. 

För anliiggningar mellan I och 10 MW giiller anmälningsplikt. Överstiger 

effekten 10 MW men inte 50 M\V, skall tillståndsprövning ske hos länssty

relsen. Tillståndsprövning hos kon1.:essionsnämnden skall ske om anlägg

ningens effekt överstiger 50 MW. 

Jag vill vidare erinra om att regeringen med anledning av riksdagens 

beslut om energibesparande åtgärder inom hostadsbeståndet m. m. <Boll 

1983/84: 21. rskr 195) den 24 januari 1985 har uppdragit åt statens natur

vårds verk att i samråd med några andra myndigheter utreda vissa frågor 

om regler för installation 01.:h användning av värmepumpar. I uppdraget 

ingii.r bl. a. att utreda vilket hehov av nya eller ändrade regler som finns i 

detta sammanhang. Med hänsyn till det anförda är jag inte beredd all nu 

föreslå prövningsplikt enligt PEL för vare sig ytjordvärmeanläggningar 

eller värmepumpar i allmänhet. 

P1111kt6 

Enligt punkt 6 krävs lov till im.tallation eller väsentlig ändring av hissar. 

Att installera hiss i en befintlig tiyggnad är en åtgärd som berör bärande 

delar och som diirför regelmässigt kräver lov enligt 54 § I mom. 2 bygg

nadslagen. Enligt bestämmelserna i kungörelsen (1939: 7831 angående an

ordnande 01.:h begagnande samt tillsyn av vissa hissar (hisskungörelsen) 

skall innan hiss uppförs - sedan byggnadslov har meddelats - medgivan

de till uppförandet sökas hos byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheten). 

Om hissanläggningen ändras på sätt som har betydelse i säkerhetshän

seende. skall tillsynsmyndigheten lämna sitt medgivande till ändringen. 

Som jag tidigare har anmält (avsnitt l l .4.) avser jag att i annat samman

hang lägga fram förslag till en förordning om hissar. som skall ersätta 

hisskungörelsen. Jag kommer därvid att föreslå bl. a. att kravet på tillsyns

myndighetens medgivande för uppförande av en hiss eller ändring av en 

hissanläggning slopas. Detta medför alltså att den dubbclprövning som 

finns i dag - byggnadslov 01.:h tillståndsmyndighetens medgivande - tas 

bort. Det medför också ett behov av ändring i byggnadsstadgan så att 

01.:kså en väsentlig ändring av en hiss fordrar byggnadslov. Mot denna 

bakgrund har i punkt 6 tagits in en bestämmelse om all installation av en 

hiss och väsentlig ändring av en hissanläggning, såsom byte av hisskorg 

eller maskineri. kräver bygglov. 

Med hiss förstås i detta sammanhang i första hand en lyftanordning som 

är försedd med hisskorg eller last plan och förs mellan styrlister (gejder) för 

transport av personer eller varor mellan fasta stannplan. Vidare bör hiss

anläggningen, för att krav på bygglov skall kunna ställas, vara permanent 

anordnad. Enligt min mening hör en mindre lyftanordning som I. ex. är 

avsedd att brukas endast av den som är rullstolsbunden eller av annat skäl 

har svårt att gå i trappor och som ersätter ett eller ett par trappsteg från 
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markytan till entrediirren i huset i normalfallet inte kriiva lov. En sådan 8 kap. 1-2 H 

installation kan givetvis av andra skiil - påverkan av byggnadens bärande 

delar eller pä planlösningen - vara bygglovspliktig. Inte heller en bygghiss 

eller kranhiss bör normalt fordra bygglov. 

Andra stycket 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 12.1.3) skall staten 

och landstingskommunerna i fortsättningen vara skyldiga att söka hygglov. 

Denna hygglovsplikt ersätter dagens anmälningsförfarande enligt 66 § 

hyggnadsstadgan. I andra stycket av förevarande paragraf har dock änd

ringar enligt första stycket 4 och 5, som företas i statliga och landstings

kommunala hyggnader, undantagits från bygglovsplikt. 

Lagn/det !yttrandet s. 79) har tagit upp uttrycket ~'tillhör staten eller 

landstingskommuner"'. Jag ansluter mig till den tolkning som lagrådet har 

gjort, dvs. att härmed avses detsamma som "innehar med äganderätt". 

Det innebiir alltså att lättnader i hygglovsplikt ej föreligger för byggnad 

som statt:n eller landsting hrukar men inte äger. Ä andra sidan omfattar 

hestämmelsen då statliga och landstingskommunala byggnader som är 

uthyrda och alltså nyttjas av annan än ägaren. 

Tredje stycket 

Som jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 12.1.3) skall 

ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring i 

princip inte vara hygglovspliktiga annat än i områden med detaljplan (se 3 § 

första stycket 3) och i områden där kommunen har beslutat att bygglovs

plikt skall gälla (6 § andra stycket). Detta innebär en skillnad mot mitt 

förslag i lagrådsremissen. Att ta i anspråk eller inreda en ekonomibyggnad 

för ett väsentligen annat ändamål kräver dock alltid bygglov enligt tredje 

stycket. 

Fjiirde stycket 

Fjärde stycket innehåller några hänvisningar av rent upplysande karak

tär. avsedda att göra lagtexten mera lättöverskådlig. Som lagrådet har 

föreslagit (yttrandets. 79) har stycket kompletterats med en upplysning om 

att bygglovsbestämmelserna i 1 § inte giillcr för byggnader av hemlig natur 

avsedda för totalförsvaret ( 10 § ). 

2 § I fråga om andra anläggningar än hyggnader och beträffande anord
ningar krävs bygglov för att 

I. anordna nöjesparker. djurparker. idrottsplatser, skidbackar med lif
tar. campingplatser. skjuthanor. småbåtshamnar. friluftsbad. motorbanor 
och golfbanor. 

2. anordna upplag eller materialgårdar. 
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana 

eller gruvdrift. 



Prop. 1985/86: I 682 

4. inriitta fasta cisterner dkr andra fasta anordningar för hälso- och 8 kap. 2 § 

miljöfarliga varor och för varor som kan medföra brand dler andra olycks-
händelser, 

5. uppföra radio- eller telemastt:r eller torn. 
6. uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två 

meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd frän gränsen som är 
mindre iin kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast 
monteras på en hyggnad. 

7. uppföra murar eller plank, 
8. anordna parkeringsplatser utomhus. 
9. väsentligt ändra anläggningar eller anordningar som avses i 1-8. 
Bygglov för att inrätta eller uppföra en anordning enligt första stycket 4 

eller 5 eller för att ändra anordningen krävs inte. om anordningen är 
avsedd för endast en viss fastighets hehov. Bygglov för åtgärder enligt 
första stycket 8 hchövs inte. om dc:t på fastigheten finns endast ett eller två 
enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd ute
slutande för fastighetens hehov eller om parkeringsplatsen anläggs med 
stöd av väglagen Il 971: 948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till 
gata eller väg. 

Enligt 5 § får kommunen föreskriva undantag från kravet på bygglov. I 
10* finns särskilda bestämmelser för vissa anläggningar och anordningar 
avsedda för totalförsvaret. 

För att en terminologisk överensstämmelse med fastighetsbildningsla

gcn skall uppnås bör byggnad betraktas som en slags anläggning vid sidan 

av övriga anläggningar som anges i PBL (se t. ex. 5 kap. 27 ~ FBLJ. 

Ingressen till 2 §har utformats i enlighet härmed. 

I denna paragraf anges i olika punkter de anläggningar och anordningar i 

övrigt - vid sidan av byggnader - för vilka bygglov krävs. Paragrafen 

motsvarar 13 kap. 3 §i utrcdningsförslaget. I gällande rätt motsvaras delar 

av paragrafen av 54 § I mom. 5, 6. 8 och 9 byggnadsstadgan. 

Genomgående för alla anläggningar och anordningar är att bygglovsplik

ten omfattar både inrättande och väsentlig ändring. Detta innebär en viss 

utvidgning jämfört med det remitterade lagförslaget, men det stämmer i 

sak överens med vad la1<rådet (yttrandet s. 81) har föreslagit, vilket jag 

således ansluter mig till. 

Första stycket 

Punkt I 

I punkt I föreskrivs hygglovspl.ikt för idrotts- eller fritidsanläggningar. 

De anläggningar som avses här är i gällande rätt inte underkastade någon 

egentlig tillståndsplikt, vare sig enligt byggnadslagstiftningen eller enligt 

någon annan författning. 

Anledningen till att de nu föreslås bli bygglovspliktiga är främst att de är 

arealkrävande. att de medför konsekvenser för de närboende. t. ex. i form 

av ökad trafik, samt att de kan ha inverkan på det rörliga friluftslivets 

intressen och påverka Iandskapsbilden. 



Prop. 1985/86: 1 683 

Utredningen föreslog ett undantag från bygglovsplikten för anläggningar 8 kap. 2 .~ 

som skall utnyttjas av fastighetsägaren för personligt hrnk. I likhet med 

flera n:missinstanser anser jag det inte sakligt motiverat med ett sådant 

undantag. 

När det gäller den lagtekniska utformningen av denna punkt har på de 

skäl lagrådet har anfört (yttrandet s. 79 f) valts en annan lösning än i 

lagrfrdsremissen. Lagrådet har anfört följande i frågan: 

I punkt I föreskrivs bygglovsplikt för att ta i anspråk mark för vissa 
idrotts- eller fritidsanliiggningar. Uttrycket "ta i anspråk mark" synes 
mindre väl valt. Vad man vill åstadkomma är nämligen också ett inflytande 
över utformningen av en anläggning. Lagrådet anser att ordet "anordna" 
bättre täcker vad som avses enligt specialmotiveringen. För att utmärka 
avgränsningen mot bygglovsfria anläggningar har i lagrådsremissen valts 
metoden att genom exempel ange för vilka anläggningar som bygglov 
krävs. Denna metod har här sina nackdelar. Exemplifieringen blir naturli
gen ofullständig och kan därför på ett icke önskvärt sätt låsa rättstillämp
ningcn och även leda den i ej avsedd riktning. En annan metod är att 
bestämma hygglovsplikten genom act i lagtexten skriva in de i lagrådsre
missen angivna kriterierna, nämligen anläggningar vilka medför omfat
tande markarbeten, är arealkrävande eller avsevärt påverkar omgivningen. 
Mot ett så avfattat stadgande kan riktas anmärkningen att det är alltför 
vagt Ol:h oprecist och leder till osäkerhet om vilka anläggningar som är 
hygglovsfria. Lagrådet har stannat för att föreslå ett stadgande som uttöm
mande anger vilka anläggningar som kräver bygglov. Om bestämmelsen 
utformas så krävs en lagändring om man vill inskränka eller utvidga kret
sen av bygglovspliktiga objekt. Olägenheten härav uppvägs emellertid av 
den fasthet och reda i rättstillämpningen som följer av vad lagrådet föror
dar. Enligt lagrådets förslag skall orden "idrotts- eller fritidsanläggningar" 
utgå ur lagtexten. När denna ändamålsbestämning faller bort medför detta 
en viss ändring av kretsen av bygglovspliktiga anläggningar. Som exempel 
kan nämnas en motorbana avsedd för en bilindustri eller en småbåtshamn 
för yrkesfiskare. En sådan utvidgning låter sig emellertid väl förena med 
det syfte som uppbär det förevarande stadgandet. Förutom de i förevaran
de punkt nu angivna anläggningarna bör uppräkningen fyllas ut med det i 
specialmotiveringen angivna exemplet "badplatser" eller bättre uttryckt 
"friluftsbad". Också i överenstämmelse med specialmotiveringen bör 
anges '"skidbackar med liftar". Huruvida permanenta nöjesfält samt djur
parker och s. k. sommarland är bygglovspliktiga anläggningar har inte 
direkt berörts i lagrådsremissen. Både lagtextens utformning och de tanke
gångar som utvecklas i specialmotiveringen tyder på att sådana anlägg
ningar bör omfattas av bygglovsplikten. Visserligen kräver sådana anlägg
ningar som regel byggnader och dessa är underkastade lovplikt enligt I !i. 
Det är emellertid lämpligt att anläggningarna i sin helhet underkastas 
byggnadsnämndens prövning och tillsyn. Lagrådet har d<1 i åtanke främst 
att byggnadsnämnden bör se till att säkerhetskraven enligt 3 kap. 6 ~ första 
stycket jämfört med 14 § samma kapitel är uppfyllda. I lagrådets förslag 
används "nöjesparker" som samlingsbeteckning för permanenta nöjesfält 
och sommarland. 
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Förutom de allmänna lämplighetsbedömningar som kan behöva göras. 8 kap. 2 § 

när de nu avsedda anläggningarna medför en förändring av markanvänd-

ningen. kan det enligt min mening bli aktuellt att bedöma i vad mån kraven 

i 3 kap. I. 2. 4. 5 och 6 ** blir uppfyllda. 
Här uppkommer även frågan om vilk:1 omständigheter som skall anses 

konstituera skyldigheten att ansö:<;:a om lov. dvs. vad som här menas med 

"anordna ... När det gäller t. ex. idrottsplatser och golfbanor ställer sig 

saken ganska enkel. Sådana anLiggningar kräver omfattande åtgärder i 

form av markarbeten m. m. När det däremot gäller t. ex. skidbackar och 

badplatser är det mera osäkert när man skall anse att bygglovsplikten 

inträder. Att allmänheten utnyttjar en naturlig backe eller en badstrand för 

skidåkning resp. bad kan naturligtvis inte få till följd att fastighetsägaren 

skall bli skyldig att söka lov. Här kan man över huvud taget inte tala om att 

en anläggning har kommit till stilnd. För att bygglovsplikt skall inträda 

måste fordras att fastighetsägaren vidtar åtgärder av något slag för att 

bereda marken för det nya ändamålet. I fråga om skidbackar kan sådana 

åtgärder bestå i trädfällning, markarbeten och inrättande av en skidlift. 

När man anlägger en badplats kan det bli fråga om rensning, utfyllnad. 

anläggande av bryggor m. m. Bygglovsplikt bör då konstitut:ras av åtgär

derna sammantagna. i förening med deras syfte. 

I vissa fall kan bygglovsplikt inträda trots att några åtgärder inte behöver 

vidtas. Exempel på detta är upplåtelse av ett område för camping eller 

husvagnsuppställning. Visserligen torde detta som regel kräva sanitära 

åtgärder enligt hälsoskyddslagstiftningen. Men oavsett detta bör hygglovs

plikt gälla. när någon skall utnyttja ett område för camping eller hus vagns

uppställning i en sadan omfattning att verksamheten blir mer eller mindre 

yrkesmässig. 

Punkt 2 

För inrättande av upplag fordras i dag byggnadslov enligt 54 § I mom. 9 

byggnadsstadgan. I vissa fall kan genom ett särskilt förordnande av läns

styrelsen enligt sista stycket samma mom. införas skyldighet att söka 

byggnadslov även för utförande av permanenta anordningar. avsedda att 

utnyttjas för inrättande av upplag, nämligen i form av s. k. materialgård. 

Det saknas anledning att frångå dagens generella krav på bygglov för 

upplag. Kravet har kommit till uttryck i punkt 2. I lagrådsremissen föreslog 

jag att för enkelhetens skull att specialregleringen av materialgård inte 

längre bör upprätthållas utan att sådana anläggningar bör innefattas i 

termen upplag. Emellertid har lagrådet (yttrandets. 80f) invänt mot tekni

ken att genom ett motivuttalande sammanföra under ett begrepp vad som 

enligt gällande rätt är att anse scm två olika slag av anläggningar. Som 

lagrådet har föreslagit har därför punkt 2 kompletterats med föreskrift att 

bygglovsplikten också gäller materialgård. 
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I byggnadsstadgan anges inte närmare vad som avses med upplag. 8 kap. 2 § 

Dcpartcmentschefen gjorde en närmare precisering av vad som skulle 

av-.es med uttrycket (prop. 1959: 168 s. 138). Han anförde därvid bl. a. att 

"en vedstapel eller ett måttligt förråd av byggnadsmaterial för en förestå-

ende reparation" som en villaägare lade upp på sin tomt inte kundt: 

betraktas som upplag. Endast 0111 upplaget var mt:ra permanent eller 

omfattande skulle det betraktas som upplag i byggnadsstadgans mening. 

Det kunde t. ex. vara fråga om upplag av byggnadsmatcrial eller "kassera-

de bilar". 

Enligt definitionen i 1959 års proposition skall alltså ett omfattande 

varuförriid eller materialförråd betraktas som upplag. även om det är 

endast tillfälligt. Ett litet förråd skall också betraktas som upplag, förutsatt 

att det är permanent. 

Endast sådant som lagras utomhus kan betraktas som upplag. Vidare 

torde den begränsningen gälla att uppläggning av foder, gödning och annat 

i samband med jordbruk inte betraktas som upplag. Inte heller förråd, 

råvaror o. d. som läggs upp i anslutning till någon industri torde betraktas 

som upplag. Upplag i byggnadsstadgans mening torde endast föreligga, när 

uppläggningen i någon mån är självständig i förhållande till annan verksam

het. 

Typiska exempel på upplag är uppställning av ett stort antal bilar (s. k. 

bilkyrkogård) (RÅ 1962 K 581 I samt bensin- och bränsleförräd. Vinterupp

läggning av viss omfattning av småbåtar kan också falla under bestämmel

serna om upplag (RÅ 1969 K 1007). Även uppställning av ett antal hus

vagnar under en månad har regeringsrätten bedömt som ett upplag (RÅ 
1980 2: 73). Anläggningar för deponering av avfall och liknande brukar 

betraktas som upplag. 

Kravet på bygglov hör, som jag nyss anförde, i allt väsentligt ha samma 

omfattning som i dag. Utöver de exempel jag nu har anfört vill jag tillägga 

att det inte bör krävas lov för tillfälliga upplag för byggande eller underhåll 

av allmänna vägar. 
Beträffande de krav som skall ställas på upplag vill jag anföra följande. 

Enligt 52 * tredje stycket hyggnadsstadgan får ett upplag inte anordnas 

så att det orsakar brandfara eller risk för olycksfall. och inte heller så all 

det skymmer sikten för trafiken eller för närhocndc. vanpryder omgivning

en eller annars vållar olägenhet av betydelse. Grannarna skall t. ex. inte 

behöva tåla all områdets karaktär förändras. även om upplaget i och för sig 

hålls i vårdat skick (prop. 1959: 168 s. 138). 

Som exempel på sådan olägenhet som kan förhindra inrättandet av 

upplag kan - förutom de allmänna miljömässiga nackdelarna för omgiv

ningen - nämnas risken för anhopning av rfallor och andra skadedjur 

!Bexelius m.11. Byggnadslagstiftningen. 5:e upplagan, s. 481 ). 
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Enligt PBL kommer prövningen närmast att innefatta de krav som 

föreskrivs i 3 kap. I. 2 . .5 och 6§§. Utöver de egenskapskrav som f. n. 

motiverar prövnings plikt kan det tilläggas att. när ett upplag medför ökad 

belastning på marken, prövningen bör avse bl. a. risken för skred och för 

sättningar som är skadliga för omgivningen. Detta ingår i prövningen enligt 

3kap. 2§. 

Punkt J 

Enligt punkt 3 krävs bygglov för anordnande av tunnlar och bergrum. 

Undermarksbyggandet kan ske i flera olika former. Ett sätt är att byggna

der förläggs delvis - eller ibland rentav helt - under markytan. Vid 

bygglovsprövningen av sådana byggnader skall utom annat iakttas bestäm

melserna i 3 kap. 2 § att användningen av markytan inte försvåras. I den 

paragrafen finns också krav på att en för omgivningen skadlig inverkan på 

grundvattnet begränsas. Naturligtvis är också kravet på bäri(irmåga m. m. 

i 3 kap. 4 §av stor betydelse. I vi~;sa fall kan det bli aktuellt att med stöd av 

.5 §ta hänsyn till radonhalten i berggrunden. 

Ett annat sätt att utnyttja utrymmet under marken är att man utför andra 

slags anläggningar än byggnader. Jag tänker da närmast pf1 tunnlar och 

bergrum. Punkt 3 behandlar just denna form av undermarksbyggande. 

Under och efter andra världskriget utfördes ett avsevärt antal försvars

anläggningar i berg. Mest framträdande i dagens undermarksbyggande är 

kanske kommunikations- och försörjningstunnelnätet (tele. avlopp, 

T-bana, vatten, fjärrvärme etc.) I Sverige är de för dagen till volymen 

största undermarksanläggningama bergrum för lagring av olja samt fly

tande naturgas. Framdeles kommer sannolikt att anordnas bergrum även 

för andra ändamål. I. ex. för pumpkraftverk, hetvattenlagring m. m. Till 

följd av undermarkshyggandet kan det uppkomma störningar av grundvat

tenbalansen, sättningsprohlem för befintlig bebyggelse m. m. Mot denna 

bakgrund anser jag i likhet med utredningen att det är ett starkt samhällsin

tresse att kunna pröva tillkomsten och utformningen av bergrum och 

tunnlar. För att prövningen och tillsynen skall samlas hos en enda instans 

är det lämpligt att föreskriva bygglovsplikt för dessa anläggningar. 

Det har under remissbehandlingen frän några håll invänts att dessa 

frågor kräver en särskild kompet·~ns som byggnadsnämnderna hittills inte 

har haft. Den anmärkningen avser främst byggandet av tunnelbanor. 

Landstinget i Stockholms län anför om detta: 

Anläggandet av tunnelbanetunnlar och de åtgärder som i samband där
med vidtas för att undvika fastigh~tsskador, bland annat till följd av grund
vattensänkning. är en verksamhet som kräver specialkunskaper. Dessa 
specialkunskaper finner man inom en liten krets av fackmän med lång 
erfarenhet av underjordsarbeten. Av naturliga skäl saknas denna speciella 
kompetens som regel hos byggnadsnämnderna, och man kan därför inte 
räkna med att den kommunala tekniska kontrollen kan tillföra tunnelbane
byggandet något tekniskt vetande. som skulle göra anläggningarna bättre. 

8 kap. 2 § 
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Vad som gör tillståmlsplikten for tunnelhanehyggen inte minst betänklig 
är den komplicerade hygglovsprövningen. Man kan här erinra om att 
byggnadsnämnden förutom den egna tekniska granskningen har all under
rälla en svåravgränsad krets av sakägare samt att ta ställning till de 
synpunkter som kan inkomma från dessa. 

Jag anser denna anmärkning helt bt:fogad. Flera faktorer skiljer tunnel

banan från andra kommunikationstunnlar. Byggandet av nya tunnelbanor 

kan rimligen inte komma att ske särskilt ofta i framtiden. Om det någon 

gång sker, blir det sannolikt en myået omfattande anläggning i ett tätt 

befolkat område. något som gör att många fastighetsägare och boende 

direkt berörs. Jag kan inte finna någon anledning att befara att banan 

kommer att bli utförd på ett tekniskt bristfälligt siitt utan prövning av 

byggnadsnämnden. Jag räknar med att kommunen får fullständig känne

dom om tunnelns sträckning utan att en formell bygglovsplikt föreligger. 

En prövning av byggnadsnämnden skulle endast medföra en onödig byrå

krati. På dessa skäl föreslår jag att tunnelbanetunnlar undantas från bygg

lovsplikt. En annan sak är att själva stationshallen - som en friståt:nde 

byggnad eller inrymd i en annan byggnad - givetvis kräver bygglov. 

oavsett om hallen ligger över eller under marken. 
I enlighet med utredningens förslag bör inte heller tunnelarbt:ten som 

ingår som ett led i gruvdrift omfattas av bygglovsplikten. Att fortlöpande 

följa och kontrollera arbeten av detta slag måste - som utredningen också 

har framhållit - anses vara en helt orealistisk uppgift för byggnadsnämn

den. Det är tillräckligt att byggnadsnämnden får underrättelser om gruv

ärenden enligt speciallagstiftningen. Därigenom kan kommunerna skaffa 

sig kännedom om eventuella konsekvenser för befintlig bebyggelse i form 

av t. ex. rubbad grundvattenbalans och sättningar. Den fortsatta planlägg

ningen kan då också anpassas efter de beslut om gruvverksamhet som 

redan har fattats. 

En särskild fråga är hur man skall behandla de hemliga bergrumsanlägg

ningar som utförs av överstyrelsen för ekonomiskt försvar och av oljeföre

tagen. Enligt I 0 *detta kapitel föreligger ingen bygglovsplikt för dessa. Det 

är naturligtvis ändå angeläget att byggnadsnämnden på ett lämpligt sätt får 

vetskap om det ungefärliga läget av anläggningarna. Jag återkommer till 

detta i specialmotiveringen till 10 *· 
I övrigt omfattas alltså alla tunnlar och bergrum av bygglovsplikten. Jag 

vill här erinra om vad jag har anfört (avsnitt 14.2.3) om byggnadsnämndens 

möjlighet att minska kravet på att projekteringshandlingar ges in i ärendet. 

Detta bör gälla t. ex. när en statlig myndighet är byggherre (specialmotive

ringen till 8 kap. 29 §). Det är alltid byggherren som ansvarar för att 

konstruktionen sker i enlighet med lagens egenskapskrav. 

Enligt min mening aktualiseras vid bygglovsprövningen främst bestäm

melserna i 3 kap. 2, 4, 5. 6och 8 §§. 

8 kap. 2 ~ 
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Punkt./ 

I punkt 4 föreskrivs bygglovsplikt för cisterner och liknande. Enligt 54 ~ 

I mom. byggnadsstadgan föreligger byggnadslovsplikt för inrättande av en 

fast cistern eller annan fast anordning för hantering eller förvaring av 

br~innbara vätskor. om ätg~ink1 inte av-;er endast att tillgodose en viss 

fastighets husbehov. 

Denna bestiimmelse har överförts till punkt 4. På förslag av n;lgra 

remissinstanser har dagens uttryck brännbara vätskor ersatts med uttryc

ket varor som kan medföra brand. Vad som menas med brandfarliga varor 

definieras i I * förordningen (I% I :568. omtryckt 1977: 423) om brandfar

liga varor. Dit hänförs bl. a. brandfarlig gas och brandfarliga vätskor, 

indelade i fyra klasser. 

l likhet med vad statens naturvårdsverk har föreslagit i sitt remissvar 

anser jag det motiverat med bygglovsskyldighet även för cisterner och 

anordningar där hälso- och miljöfarliga varor skall förvaras. Enligt lagen 

( 1973: 329\ om hälso- och miljöfarliga varor och 1 ~kungörelsen ( 1973: 334. 

omtryckt 1979: 348) om hälso- 01:h miljöfarliga varor indelas dessa varor i 

gifter Ol'.h vådliga ämnen. 

Punkt 4 omfattar både större oljelager och mindre behållare för bensin. 

olja m. m. liksom bensinpumpar o. d .. under förutsättning att de är fast 

anbringade i marken eller i en byggnad. Genom bestämmelserna i andra 

stycket undantas t. ex. anordnin;~ar som behövs för oljeeldning i bostads

hus eller andra byggnader samt bensin- och oljeförråd för jordbruk eller 

liknande näringar. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har punkt 4 utformats sä att 

bygglovsskyldighet föreligger för fasta cisterner eller andra fasta anord

ningar för hiilso- och miljöfarliga varor och för varor som kan medföra 

brand eller andra olyckshändelser. 

Jag vill framhålla att den prövning av bl. a. tillstånd att saluföra brandfar

liga varor som skall ske enligt förordningen om brandfarliga varor och den 

reglering av förvaring som finns i kungörelsen om hälso- och miljöfarliga 

varor inte rubbas genom den nu föreslagna bygglovsplikten. Av kraven i 

J kap. blir främst de som finns i I, 2, 4, 6 och 8 **aktuella för cisterner o. d. 

Punkt 5 

I punkt 5 regleras bygglovsskyldighcten för radio- och telemaster samt 

torn. Master är inte särskilt reglerade i byggnadslagstiftningen. Egenskaps

kraven i 52 * byggnadsstadgan för fasta anordningar anges gälla bl. a. för 

radioantenner. Någon tillståndsplikt är däremot inte föreskriven för vare 

sig master eller antenner. 

Radio- och telemaster utgör ofta framtriidande inslag i stads- eller land

~kapshilden. Även säkerhetsfrågor aktualiseras i samband med att sådana 

anläggningar skall uppföras. I likhet med vad utredningen har förordat 

anser jag därför att de bör vara bygglovspliktiga. De krav i 3 kap. som 

8 kap. 2 ~ 
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n~irmast blir aktuella för master är de som finns i I, 2. 4. 6 och 8 **· 8 kap.:! * 
Mindre antenner och master pä hustak bör - som en del remissinstanser 

framhållit - inte omfattas av bygglovsplikten. Det har visserligen p[1 sina 

håll förekommit att centralantenner för television i höghusbebyggdse har 

s~ttts upp p[t ett sätt som medför att mottagningsförh<'tllandena försämrats 

för hus i omgivningen. Detta bör dock i framtiden kunna undvikas genom 

att problemen uppmärksammas i god tid och klaras ut genom samråd med 

televerket. I andra stycket av förevarande paragraf har därför tagits in ett 

undantag för master som enbart avser att tillgodose en viss fastighets 

behov. Det kan diskuteras hur man skall ställa sig till de. ibland ganska 

stora. antenner som sätts upp av sändareamatörer. Min uppfattning är 

dock att det inte är nödviindigt med en bygglovsprövning för dessa. Jag vill 

erinra om att enligt 3 kap. 14 ~ egenskapskraven i 3 kap. i skälig utsträck

ning skall uppfyllas även för master m. m., som är undantagna från bygg

lovsplikt. Om kraven åsidosätts, kan byggnadsnämnden ingripa i efterhand 

och kräva rättelse med stöd av 10 kap. 12 och 14 **· 
Beträffande tornen är rättsläget f. n. oklart. Ibland hänförs de till bygg

nader, men lika ofta sker ingen tillståndsprövning alls. Även här delar jag 

utredningens uppfattning att bygglovsprövning är nödvändig. 

Tornen kan vara av många slag. Telekommunikations-, vatten-, utsikts

och trafikledningstorn. radartorn, flygplatstorn och fyrar är niigra exem

pel. Till torn kan också räknas gruvlavar och kyltorn, t. ex. vid vissa 

kraftverk. Den teknologiska utvecklingen har gjort det möjligt mt:d mycket 

stora tomhöjder. T. ex. kan telekommunikationstorn vara ända upp till 

400- 500 m höga. De skiftande ändamålen med tornen har medfört högst 

varierande konstruktioner. Gemensamt för de flesta är att vindpåvcrkan är 

en faktor av största betydelse för utförandet. Stor vikt läggs också numera 

vid den arkitektoniska utformningen av torn. För ttJrnen torde samma 

cgenskapskrav bli aktuella som för masterna, dvs. i första hand 3 kap. I, 2. 

4. 6 och 8§~. 

I andra stycket har tagits in ett undantag för ett torn som är avsett för 

endast en viss fastighets behov. 

Punkt 6 

Punkt 6. som handlar om vindkraftverk, motsvarar 54 § I mom. 6 bygg

nadsstadgan. 

Bestämmelserna om vindkraftverk infördes på förslag i prop. 1980/81: 99 

och trädde i kraft den I januari 1982. Bygglovsplikten för vindkraftverk är 

f. n. avgränsad genom detaljerade bestämmelser. Lagrådet har (yttrandet 

s. 81 I - närmast av lagtekniska skäl - föreslagit en förenkling av lagtex

ten. Emellertid innebär lagrådets förslag att bygglovsplikten normalt skall 

omfatta alla slag av vindkraftverk. Med tanke på att de nuvarande bestäm

melserna rätt nyligen har införts och att de såvitt jag har bekant har 

fungerat väl är jag inte beredd att göra den sakliga ändring som ligger i 
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lagri\dets förslag. Med smiim~ spräkliga justeringar har alltså dagens bc

st~immclser tagits in i punkt 6. 

P1111k1 7 

Punkt 7 handlar om murar och plank. Enligt 54 * I mom. 5 byggnadsstad

gan krävs i dag hyggnadslov när n[igon skall uppföra eller viisentligt iindra 

en mur. ett plank eller nägon därmcdjiimförlig anordning. Av~ mom. 4 i 

samma paragraf framgår att man utan lov får uppföra en mur eller ett plank 

för att avgränsa en skydda<l uteplats i anslutning till en hostadsbyggnad 

med högst två bostadsUigenhetcr. Förutsättningarna för befrielse från 

hygglovsplikt är vidare att anordningen placeras minst 4.5 m från tomt

griinsen. att den inte är högre än 1.8 m och att den inte sträcker sig mer än 

3 m ut från byggnaden. Undantaget för en- och tvåfamiljshusen har sin 

grund i ett förslag i prop. 1978/79: 111. bil. 12. 

De nu gällande reglerna synes innebära en lämplig avvägning mellan den 

enskildes intressen av att kunna utföra enklare åtgärder utan krav på 

prövning och önskemålet om att anordningar på tomten inte orsakar olä

genheter fört. ex. trafiksäkerheten och omgivande fastigheter. 

I punkt 7 har tagits upp det generella kravet på lov för murar och plank. 

Undantaget för en- och tvåfamiljshusen finns i 4 § 4. 

Enligt ett uttalande av dcpart·~mentschefcn i prop. 1959: 168 (s. 137) 

skall staket och grindar av sedvanlig beskaffenhet inte omfattas av till

ståndsplikt. Detta bör enligt min mening gälla även i fortsättningen. 

I dag finns det utrymme att kräva lov även för "därmed jämförlig 

anordning". Detta har föranlett några rättsfall som har avgjorts av rege

ringsrätten. I ett fall 1RÅ 1966 s. 45) krävdes lov för en spalje, uppsatt som 

vind- och insynsskydd. I ett annat fall (RÅ 1968 K 270) krävdes däremot 

inte lov för ett stängsel av tätt uppsatta granpinnar. 

Kammarrätten i Göteborg har mot den bakgrunden i sitt remissvar 

framhållit att det även fortsättn;ngsvis kan finnas behov av att kunna 

åberopa lokutionen "därmed jämförlig anordning". Jag har motsatt upp

fattning. En sådan formulering skulle i onödan öppna för tvister om grän

sen för bygglovsplikten. Anordningar som inte är mur eller plank bör alltså 

gå fria från bygglovsplikt. 

Murar och plank prövas främst mot bakgrund av kraven i 3 kap. I, 2 och 

4 ~~-

Punkt 8 

I punkt 8 har tagits in bestämmdser om parkeringsplatser. Enligt gällan

de rätt fordras inget tillstånd för a::t anlägga en parkeringsplats. I stadsplan 

kan visserligen avsättas områden för parkeringsändamål. men detta kan 

inte sägas vara ett tillräckligt effektivt instrument för att utöva påverkan 

från samhällets sida. 

Flera faktorer har bidragit till att det har växt fram önskemål om till-

8 kap. 2 ~ 
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ståndsplikt för parkeringsplatser. En av de viktigaste är konkurrensen om 

marken. Ett ökat miljömedvetaiide har medfört skärpta krav på grönytor 

och krav på hänsyn till buller-. lukt- och ljusstörningar. En annan faktor är 

trafikriskerna st1väl inom parkeringsplatserna som vid framkörningsvägar 

och utfarter. Önskemålen avser inte bara att kunna förpröva nya anlägg

ningar utan i väl så hög grad att kunna komma till rätta med befintlig 

störande parkering främst inom bostadsområden. 

En ganska vanlig situation i samband med förnyelse av bebyggelsen i de 

större och medelstora städerna är att avrivna kvarter tas i anspråk för 

bilparkering. Detta sker ofta på ett helt oreglerat sätt. och det kan ibland 

bli fråga om rätt langvarig markanvändning. De som bor i området har 

ingen möjlighet att påverka saken. Också hänsynen till de kringboende och 

till allmänheten talar alltså för en förprövning. 

I anslutning till rekreationsområden. utflyktsmål och liknande behövs 

som regel rätt stora biluppställningsplatser. Det är i sådana fall viktigt att 

anläggningarna placeras på ett sätt som gör att minsta möjliga ingrepp sker 

i naturen. Likaså måste parkeringsplatserna dimensioneras med hänsyn till 

tillfartsförhållandena m. m. 

Tanken är att i PBL göra det möjligt att lösa parkeringsfrågan på andra 

sätt än i dag. En grund för att åstadkomma sådana lösningar är att anläg

gandet av parkeringsplatser blir en bygglovspliktig åtgärd. 

Mot bakgrund av det anförda och med stöd av en närmast enig remiss

opinion har i punkt 8 föreskrivits att anordnande av parkeringplatser 

utomhus skall kräva bygglov. Vissa undantag har föreskrivits i andra 

stycket. 

Bygglovsplikten för parkeringsplatser avser i första hand fysiska föränd

ringar av marken, såsom asfaltering eller avgrusning samt anordnande av 

räcken och markeringar. Bygglovsplikten skall dock.gälla även ianspråkta

gande av mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av 

marken behöver göras. 

Bygglovsprövningen skall inte bara omfatta anläggningens tillätlighet 

utan även utformningen. Byggnadsnämnden kan exempelvis av miljöskäl 

vilja påfordra att en större parkeringsanläggning delas upp i mindre enhe

ter. Detaljutformningen av anslutningarna till gatan behöver ofta granskas 

av trafiksäkerhetsskäl. Avskärmning av buller och strålkastarijus kan lika

så behöva prövas. 

Vidare kan det tekniska utförandet behöva prövas med hänsyn till an

läggningens inverkan på grundvattenförhållandena. När en tätort byggs ut, 

beläggs stora ytor. inte minst parkeringsytor. med asfalt. Diirmed minskas 

infiltrationsmöjligheterna för ytvattnet. och en del vatten som annars skul

le ha bildat grundvatten avleds eller avdunstar. Stora och asfalterade 

parkeringsplatser kan alltså ha den effekten. att de bidrar till att vattenba

lansen blir störd. Detta kan få till följd att betingelserna för växtligheten 

förändras och att sättningar i marken kan inträffa. 

8 kap. 2 § 
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De bestämmelser som mot denna bakgrund kan komma frilga for 

tillämpning i 3 kap. är alltså främ:;t I, 2 och 6 ~*· 

Punkt 9 

l punk\ 9 föreskrivs p{1 förslag av lagräde1 att bygglovsplikt föreligger för 

viisentliga ändringar av anläggningar eller anordningar som avse~ i punk

h:rna 1-8. 

Andra stycket 

I andra stycket har på lagräde!s förslag samlats undantagen från bygg

lovsplikt för cisterner. master, torn och parkeringsplatser. 

Undantaget för parkeringsplatser gäller - i enlighet med lawådets for

mulering (yttrandet s. 81 J - bl. a. sådana som är avsedda för fastigheter 

med "endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus". 

Undantaget beträffande parkeringsplatser för fastigheter med en- eller 

tvt1bostadshus åsyftar självfallet parkeringsplatser för fastighetens eget 

behov. Om byggnaden på en sådan fastighet rivs. fär där inte utan bygglov 

ordnas en parkeringsanläggning för ett behov som inte har nilgon anknyt

ning till fastigheten. 

Några remissinstanser har före~.lagit undantag för parkeringsplatser som 

anordnas av kommunen på befintlig gatumark eller annan allmän plats. Jag 

delar uppfattningen att en bygglovsprövning inte skulle tjäna något syfte 

om det gäller parkering på gata eller väg. eftersom platsen redan används 

för trafibndamål. Därför har äwn sådana anläggningar undantagits från 

bygglovspliktcn. Däremot kan det finnas skäl att ha en prövning av parke

ringsplatser som skall anläggas på andra allmänna platser. t. ex. i en park. 

Tre1{je stycket 

Som lagrådet har framhållit bör i ett särskilt stycke ges upplysning om de 

bestämmelser i kapitlet som innt~bär avvikelser från paragrafens regler. 

Sädana hänvisningar till 5 och 10 ~i~ har tagits in i tredje stycket. 

Särskilda bestämmelser för områden med deta(iplan 

3 § I områden med detaljplan krävs. utöver vad som föreskrivs i I och 

2 **·bygglov för att 
I. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsma

terial samt för att göra sådana ändringar av byggnader som avsevärt 
påverkar byggnadens yttre utseende, 

2. siitta upp eller väsentligt iindra skyltar eller ljusanordningar. 
3. uppföra. hygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för 

jordbruk. skogsbruk eller därmed jämförlig niiring. 
I 4 och IO ** finns särskilda b~stämmelscr för en- eller tvabostadshus 

och for vissa byggnader avsedda for totalförsvaret. Enligt 5 *tredje stycket 
får kommunen i fraga om vissa enklare byggnader föreskriva undantag från 
kravet på bygglov enligt första stycket. 

8 kap. :!-3 §§ 
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I denna paragraf har under en särskild ruhrik samlats de särskilda 

bestämmelser som gäller om bygglovspliktcn för områden med detaljplan. 

Fiirsta stycket 

Punkt I 

I punkt I föreskrivs bygglovsplikt för vissa yttre åtgiirder på byggnader 

inom områden med detaljplan. Enligt 54 * 1 mom. första stycket 2 hygg

nadsstadgan kräv~ byggnadslov för ändringar som avsevärt påverkar en 

byggnads yttre utseende, oberoende av om byggnaden ligger inom eller 

utanför områden med stadsplan. Vidare föreskrivs i andra stycket av 

samma moment att det inom områden med stadsplan krävs byggnadslov 

för bl. a. omfärgning av fasader som inte vetter mot en kringbyggd gård 

eller annan sådan plats och för utbyte av taktäckningsmaterial. Med änd

ringar som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende avses enligt 

dagens praxis icke alltför obetydliga ingrepp eller andra förändringar i 

byggnadens substans, såsom att man putsar eller lägger på ytterpanel på en 

byggnad som inte tidigare varit putsad eller försedd med panel, samt att 

man tar upp nya fönster eller dörrar eller väsentigt ändrar befintliga så

dana. Däremot anses inte omfärgning och utbyte av taktäckningsmaterial 

ingå i denna kategori, eftersom sådana åtgärder är särskilt reglerade inom 

områden med stadsplan. 

Enligt min mening hör ändringar som avsevärt påverkar en byggnads 

yttre utseende i fortsättningen kräva lov endast inom områden med detalj

plan <H första stycket I). Lagrådet har (yttrandet s. 79) konstaterat att 

detta innebär en i lagrådsremissen inte närmare motiverad ändring i förhål

lande till gällande rätt när det gäller sådana ändringar som t. ex. putsning 

av en byggnad som inte förut varit putsad. Jag vill med anledning härav 

säga att det nu föreslagna systemet med en möjlighet för kommunerna att 

inom områden som utgör en värdefull miljö utvidga bygglovsplikten för 

yttre åtgärder (6 ~ första stycket I) gör att det generella kravet på lov för 

yttre åtgärder inte behöver sättas lika högt som i dag. Det räcker således 

enligt min mening att bygglovsplikten i det nu aktuella avseendet blir 

obligatorisk inom områden med detaljplan. 

I punkt I ,som motsvarar 8 kap. I § 4 i det remitterade lagförslaget har 

alltså samlats alla yttre åtgärder som normalt skall kräva lov inom detalj

plan. 

Förutom de särskilt angivna åtgärderna, nämligen att färga om byggna

der och att byta ut fasadbeklädnaden eller taktäckningsmaterialet, krävs 

det enligt lagtexten hygglov för ändringar som avsevärt påverkar hyggna

dens yttre. Med detta avses samma åtgärder som enligt dagens praxis. 

Jag vill påpeka att det undantag från tillståndsplikt som i dag gäller för 

omfärgning av fasader mot kringbyggda gårdar nu tas hort. Miljöhänsyn 

och de boendes intressen motiverar en förprövning även i dessa fall. 

Punkten I måste ses i samband mt:d några andra föreskrifter i detta 

kapitel för att bilden av bygglovsplikten skall bli fullsrnndig. 

8 kap. 3 ~ 
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Beträffande en- eller tvåbostalshus krävs det enligt 4 ~ första stycket 3 

hygglov för att farga om fasaden endast om hyggnadens karakUtr väsentligt 

iindras. Detta krav giiller dock hara för en- eller tviihostadshus inom 

områden med detaljplan. Utanför detaljplandagda omräden krävs det nor

malt inte byggkw för omfärgnin~\ av nftgra byggnader. Vidare g~iller för cn

cller tviibostadshus vissa undantag i fråga om uteplatser och skärmtak. Det 

framgt1r av 4 *första stycket punkterna 4 och 5. 

Kommunen kan emellertid med stöd av 6 ~ första stycket besluta om 

skärpningar i bygglovsplikten for områden som utgör en värdefull miljö. 

Inom områden med detaljplan kan sålunda med stöd av 6 *första stycket ::! 
införas bygglovsplikt för alla slag av omfärgning av en- eller tvåbostadshus 

inom områden med detaljplan. dvs. även omfärgning som inte ändrar 

byggnadens karaktär. Utanför områden med detaljplan kan kommunen 

enligt 6 § första stycket I genom områdesbcstämmelser införa bygglovs

plikt för alla åtgärder som anges i 3 ~ första stycket l. dvs. inte bara att man 

färgar om husen utan också att man byter fasadbeklädnad eller taktäck

ningsmaterial och att man gör ändringar som avsevärt påverkar byggna

dens yttre utseende. 

Med byte avses här ändring till annat material. Med omfärgning avses att 

byggnaden färgas om i en ny kulör. Att måla om en byggnad i samma färg 

som den har haft förut kräver alltså inte bygglov enligt förevarande punkt. 

I vissa fall kan det dock som en undcrhållsåtgärd kräva lov enligt 6 ~första 

stycket 3. 

Jag återkommer till detta i specialmotiveringen till 6 §. 

Punkt 2 

Punkt 2, som behandlar kravet på bygglov för skyltar och ljusanordning

ar inom detaljplan, motsvarar 54 § I mom. andra stycket byggnadsstadgan. 

13 kap. 3 * 2 samt 5 * 5-7 i utredningsförslaget och 8 kap. 3 § första stycket 

i det remitterade lagförslaget. 

Enligt dagens bestämmelser krävs byggnadslov för uppsättande eller 

väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar. Kravet gäller enbart i 

områden med stadsplan eller hyggnadsplan. För ljusanordningar kan dock 

byggnadslovsplikt råda iiven utanför detaljplanelagt område till följd av ett 

förordnande av länsstyrelsen enligt 54 9 1 mom. sista stycket byggnads

stadgan. Det gäller områden i närheten av befästningar. vissa flygplatser 

m. m. Bestämmelser om hur skyltar och ljusanordningar skall utföras finns 

i 52 * byggnadsstadgan. 

Punkt 2 stämmer i sak överens med dagens bestämmelser om skyltar och 

ljusanordningar inom stadsplan och byggnadsplan. Det innebär ett avsteg 

från utredningsförslaget. som innebär att kommunen måste meddela sär

skilda beslut om att skyltar skall prövas. Jag ansluter mig här till en ganska 

allmän uppfattning hos remissimtanserna. 

Ett krav på prövning av skyltar m. m. är motiverat bl. a. av estetiska 

8 kap. 3 § 
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skäl. Anordningarna måste emellertid också uppfylla vissa krav på säker

het. De skall vara tillräckligt hållfasta och inte medföra risker frän trafiksä

kerhetssynpunkt. Det hetyder att de egenskapskrav i 3 kap. som närmast 

kan hli aktuella finns i I. 2. 4 och 6§~. 

Motsvarigheten till dagens regler om ljusanordningar i niirheten av be

fästningar m. m. finns i 7 ~-

Punkt 3 

I punkt 3 föreskrivs i enlighet med vad jag har anfört i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 12.1.3) att åtgärder med ekonomibyggnader kräver 

bygglov inom områden med detaljplan. 

Andra stycker 

I stycket ges upplysning om de bestämmelser i kapitlet som innebär 

avvikelser från paragrafens regler. 

Särskilda bestiimmelser ji'ir en- eller tvåhostadslzus 

4 § Bestämmelserna i I - 3 §§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgär
der beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående 
uthus. garage och andra mindre byggnader (komplementbyggnader): 

1. installera eller ändra anordningar för vattenförsörjning eller avlopp, 
om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggning för vattenför
sörjning eller avlopp. 

2. göra andra invändiga ändringar, som inte innebär att det inreds någon 
ytterligare bostad eller någon lokal för handel, hantverk eller industri och 
ej heller berör konstruktionen av byggnadens bärande delar, eldstäder eller 
rökkanaler, 

3. färga om byggnader inom områden med detaljplan. om byggnadens 
karaktär därigenom inte ändras väsentligt, 

4. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till 
bostadshuset. om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter. inte 
sträcker sig mer än 3 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen 
än 4,5 meter, 

5. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 4 eller över 
altaner, balkonger eller entreer. om skärmtaket inte är större än 12 kvad
ratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter. 

6. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bo
stadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 
10 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3 meter och byggnaderna 
inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

Om de grannar som berörs medger att åtgärder som avses i första 
stycket 4-6 utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs inte bygglov. 
Anges i en detaljplan eller områdesbestämmelser att byggnader skall pla
ceras på ett visst avstånd från gränsen, krävs dock alltid bygglov för 
f1tgärder som avse~ i första stycket 6, om de skall utföras inom det angivna 
avståndet. 

Enligt 6 § får kommunen i ett särskilt fall föreskriva att den åtgärd som 
avses i första stycket 3 kräver bygglov. 

lJ kap. 3-4 H 
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Till denna paragraf har överförts det sakliga innehålkt i 54 * 2 mom. 1-6 

byggnadsstadgan. En del av de·;sa bestämmelser om undantag från kravet 

på lov till vissa åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus infördes den I 

januari 1980 efter förslag i prop. 1978179: 111 bil. 12. I utredningens förslag 

ilr motsvarande bestiimmelser inte samlade till ett enda lagrum utan 

spridda i 1-3 och 5~*· 

lJ ndantagsbestämmclserna g~iller också vissa byggnader som hör till en

cller tvåbostadshus. Härmed a·.:se~ vad som i 8 kap. 5 * första stycket I i 

det remitterade lagförslaget benämns komplementbyggnader. Som /agrä

det har framhållit (yttrandets. 82) är det lämpligt att redan i 4 *införa detta 

begrepp. Som framgär av paragrafens ingress har begreppet komplement

byggnad - helt enligt lagrådets förslag - inte försetts med den begränsning 

som f. n. ställs upp i 54 ~ 2 mom. 6 hyggnadsstadgan och som innebär att 

byggnaderna inte får vara avsedda som bostad. Jag anser det naturligt att 

nu lttta denna begränsning bortfalla. I den praktiska tillämpningen är be

gränsningen närmast skenbar. Att den tas bort leder till en ökad klarhet i 

regelsystemet. samtidigt som nackdelarna från allmän synpunkt är myået 

små. Jag anser det ligga väl i linje med lagens allmänna inriktning att 

avskaffa regler som onödigtvis begränsar den enskildes frihet. 

Punkt I innehåller en avvikelse Mm utredningsförslaget. Va-ledningarna 

skall enligt utredningsförslaget vara fria från bygglov i fråga om alla slags 

byggnader som är anslutna tiE en egen va-anläggning. Flera instanser 

ifrågasätter om t. ex. hotellanläggningar. industrier och andra större objekt 

verkligen bör omfattas av undantaget. I dag gäller undantaget enbart för 

bostadsbyggnader med högst tvil lägenheter. Jag anser att dagens regler är 

liimpligt avvägda och att det således inte är befogat att göra någon ändring 

av dem. 

Av punkt 2 följer att det krävs bygglov. om någon vill inreda ytterligare 

en bostad i en villabyggnad. Däremot krävs det - som lagrtldet har påpe

kat (yttrandet s. 82) - inte lov om niigon vill utvidga sin bostad genom att 

inrätta ett ytterligare rum exempelvis på vinden utan att bärande delar 

hcrörs. Enligt punkt 2 krävs vidare lov för att inreda en villabyggnad för 

handelsrörelse. hantverk eller industri. Däremot krävs det normalt inte 

lov. om någon inreder ett kontor i sin villa. Jag har erfarit att det på fältet 

råder delade meningar i frågan om detta är en tillräckligt effektiv reglering. 

Ntlgra påtagliga olägenheter av llagens ordning i detta avseende har, såvitt 

jag vet. inte visat sig. Nuvarande bestämmelser har därför i sak oförändra

de tagits in i punkt 2. 

Punkt 3 medger frihet från bygglovsplikt för omfärgning, som inte med

för att byggnadens karaktär väsentligt ändras. I förtydligande syfte har i 

lagtexten utsagts att punkten enbart behandlar byggnader inom område 

med detaljplan. Utanför sådana områden råder ingen bygglovsplikt beträf

fande omfärgning av byggnader. Till skillnad mot dagens ordning skall 

dock kommunen i de fall som avses i 6 *första stycket I och 2 kunna införa 

bygglovsskyldighet för alla slag av omfärgning. 

8 kap. 4 § 
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I anslutning till punkt 6 vill ~ag ta upp en fr{i.ga som har diskuterats, 

nämligen om rätten att utan lov rn uppföra högst tvä uthus eller andra 

liknande. fristaende byggnader skall vara anknuten till begreppet register

fastighet eller om det finns en rätt att uppföra sädana byggnader utan lov 

också pä t. ex. arrenderad mark. 

De lättnader i skyldigheten att söka bygglov som föreskrivs i 4 * avser 

åtgärder som företas i eller i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadshus. 

Vem som äger marken där huset finns saknar därvid betydelse. Om mar

ken arrenderas, bör det avstånd om 4,5 m som föreskrivs i punkterna 4-6. 

lämpligen räknas från gränsen för den tomtplats som arrenderas. På lagrå

det.i inrådan I yttrandet s. 83) har i paragrafen genomgående använts det 

korta uttrycket ·'gränsen". 

Rätten att utan lov uppföra högst två uthus om sammanlagt högst 10 m2 

infördes, somjag nyss nämnde. med verkan från den !januari 1980. Det är 

givetvis inte avsett att den som redan före PBL:s ikraftträdande har utnytt

jat denna rätt. - med hänvisning till det i huvudsak oförändrade stadgan

det i punkt 6 - skall kunna uppföra ytterligare uthus eller liknande byggna

der utan bygglov. Några särskilda bestämmelser om detta torde dock inte 

behövas. 

Andra stycket 

En nyhet är att de byggnader och anordningar som avses i första stycket 

4-6 utan krav på bygglov får placeras närmare gränsen än 4.5 meter, om 

berörda grannar medger det. Beträffande bakgrunden till förslaget hänvi

sar jag till vad jag har sagt om byggnader i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 12. I .3). En skillnad. som framgår av en jämförelse mellan punk

terna 4 och 5 å ena sidan och punkt 6 ä andra sidan, och som är motiverad 

av bl. a. brandsäkerhetsskäl. är att planbestämmelser om att byggnader 

skall förläggas på ett visst avstånd från gränsen alltid skall gälla även som 

en bestämmelse om var bygglov krävs. En överenskommelse med berörda 

grannar är således utan verkan i dessa fall. I klarhetens intresse vill jag 

tillägga att en bestämmelse i en detaljplan om s. k. punktprickad mark bör 

betraktas som en bestämmelse om ett "byggnadsfritt" avstånd från grän

sen. 

Lagrilill'I har avstyrkt bestämmelsen om att - såsom enligt gällande rätt 

- en planbestämmelse om ett byggnadsfritt avstånd från gränsen medför 

att bygglov alltid krävs. om någon vill uppföra en byggnad på detta områ

de. Som har framgått av vad jag nyss anförde är det dock min uppfattning 

att en sådan regel bör finnas även i PBL. Jag vill här närmare bemöta 

l<1grildcts kritik. La1::rädet har bl. a. anfört följande (yttrandets. 83 fl: 

Bestämmelserna om frihet från bygglov skall emellertid inte gälla fullt 
ut. I det remitterade förslaget föreskrivs nämligen i punkt 6 i motsats till 
vad som gäller enligt punkterna 4 och 5 att om det i planbestämmelse anges 

8 kup. 4 ~ 
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att byggnader skall placeras på ett visst avstånd från tomtgränsen den X kap. 4 § 
bestämmelsen alltid skall gälla. Avsikten med denna undantagshcstäm-
mclse är - såsom enligt gällande rätt <se 54 ~ 2 mom. första stycket 6 in 
fine byggnadsstadgan) - att en planbestämmelse om ett hyggnadsfritt 
avstånd från griinsen medför att ::iygglov alltid kriivs om nagon vill uppföra 
en byggnad på detta område. Detta borde komma till tydligt uttryck i 
lagtexten. om inte bestämmelsen skall missförstås. Lagrådet kan emeller-
tid av följande skäl inte tillstyrka bestämmelsen i sak. I 6 ~ anges uttöm-
mande kommunens möjligheter att utvidga bygglovsplikten. Enligt depar
tcmentschefcns förslag är dessa möjligheter snävt avgränsade till vissa 
yttre åtgärder och underhåll inom områden som utgör en värdefull miljö. 
Föreskriften i sista meningen i punkt 6 innebär formellt sett inte en möjlig-
het för kommunen att utvidga bygglovsplikten. Faktiskt för emellertid 
regeln den effekten att kommunen genom planbestämmelser kommer att 
reglera bygglovsplikten. Regeln kan därför på grund av sina verkningar 
uppfattas som en möjlighet för kommunen att utöka bygglovsplikten. En 
sådan möjlighet för kommunen passar mindre väl in i PBL:s system. Inte 
heller någon annan planföreskrift har en sådan effekt på bygglovsplikten. I 
och för sig vore det eftersträvansvärt om planbesUimmelser aldrig kunde 
gå längre än bygglovsplikten. Framförallt är det för den byggande besvä-
rande att en bygglovsfri åtgärd kan vara för~juden till följd av planbestäm-
melse. En sådan ordning synes emellertid inte praktisk möjlig utan man 
måste acceptera att kommunerna genom planbestämmelser ges möjlighe-
ter att reglera också byggnadsåtgärder som ej är hygglovspliktiga enligt 8 
kap. Också andra bestämmelser - t. ex. strandskyddsförcskriftcr - kan 
göra hygglovsfria åtgärder fi.irb~udna. För att återgå till nu förevarande 
paragraf saknar således punkterna 4 och 5 som avser uteplatser och skärm-
tak en hestämmt:lse motsvarande den i punkt 6. Skillnaden är enligt depar
tementschefcn motiverad av bl.a. brandsiikerhetsskäL Grannar kan. tilläg-
ger han. alltså inte "avtala hort" en planbestämmelse om att byggnader 
skall förläggas pä ett visst avstiind friln gränsen. Argumentet synes inte 
övertygande. Inte heller en planbestämmelse om ett längre avstand till 
gränsen än vad som anges i punkterna 4 och 5 kan nämligen den byggande 
och hans grannar råda över. lika litet som de kan göra det i fråga om andra 
planbestämmelser. Något sakligt skäl till varför just nu ifrågavarande 
planbestämmelse skall få hetydelse för bygglovspliktcn har inte framkom-
mit. Lagrådsremissens förslag har begränsad praktisk räckvidd. Huruvida 
hygglovsplikt följer av en planbestämmelse eller ej har nämligen endast 
betydelse för vilka sanktioner mm kan tillgripas vid olovligt byggande. 
Har en byggande vidtagit en åtgiird utan erforderligt bygglov kan vid sidan 
av rättelse också byggnadsavgi.ft tas ut. Den som hygger i strid mot 
föreskrift i detaljplan eller omrildesbestämmclse har diiremot. om åtgiirden 
som st1dan är bygglovsfri. inte hrutit mot hygglovsplikten. Mot honom kan 
emellertid handräckningsåtgärder tillgripas. se 10 kap. IH 3 och vad 
lagrådet anfört under detta lagrum. Lagrådets förslag upptar på grund av 
det anförda ingen motsvarighet till si~ta meningen i punkt 6. 

Den nu föreslagna regleringen bygger som nämnts på gällande rätt. 

Redan i dag gäller nämligen att planbestämmelser kan fä effekter för 

lovspliktens omfattning när det gäller nya byggnader men inte hetriiffande 

uteplatser och skärmtak. Detta system har såvitt jag vet fungerat viil i 

praktiken och jag ser ingen anledning att förändra det. även om det från 
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rent lagstiftningstckniska utgångspunkter möjligen inte iir helt invänd

ningsfritt. Att inte bara 6 * utan åven 4 * andra stycket innehåller regler om 

hur kommunen kan bestämma vilka åtgärder som kräver lov eller inte har 

lagddct ansett passa mindre väl in i PBL:s system. Jag kan dock inte inse 

det egentliga skälet till att just detta skulle utgöra något brott mot systemet 

som sådant. I enlighet med vad lagrådet i andra hand har föreslagit har 

lagtexten formulerats om så att det tydligt framgår att det i andra stycket är 

fråga om en regel som anger vad som kräver bygglov. Vad lagrådet har 

anfört om skillnader i fråga om sankti~msmi.ijligheter 1 olika fall kan jag helt 

ansluta mig till. 

I likhet med lagriJdet (yttrandet s. 82 I) anser jag inte att lagtexten bör 

innehålla något krav på att grannens medgivande skall vara skriftligt. För 

den byggande är det likväl angeläget att ha medgivandet manifesterat i en 

handling. Han kan ju annars råka i svårigheter om han behöver visa att han 

fått grannens medgivande. 

Som regel blir det ägaren till angränsande fastighet som skall lämna 

medgivande. Ibland kan emellertid som lagrådet påpekar (yttrandets. 83) 

förhållandena vara sådana att det är en arrendator - ensam eller tillsam

mans med fastighetsägaren - som skulle beröras av den tilltänkta åtgär

den. I överensstämmelse med lagrådets förslag har därför föreslagits att 

medgivandet skall lämnas av de grannar som berörs. 

Tredje stycket 

Som lagrådet har föreslagit (yttrandets. 84) har i tredje stycket tagits in 

en upplysning om det undantag från paragrafen som kan förekomma. 

nämligen möjligheten för kommunen att enligt 6 * föreskriva bygglovsplikt 

för vissa åtgärder. 

Kommunala beslut om bygg/m·spliktens om.fiittning 

5 ~ Kommunen får i områdesbestämmelser före~kriva att bygglov inte 
krävs för att 

I. uppföra komplementbyggnader. 
'.!. göra mindre tillbyggnader. 
3. utföra sådana åtgärder som avses i I* första stycket 4 och 5. 
4. utföra eller ändra anläggningar eller anordningar som avses i 2 ~. 
5. bygga till eller på annat sätt ändra industrihyggnader. 
Bestämmelser enligt första stycket 1-4 får inte meddelas. om bygglov 

krävs för att tillvarata grannars intressen eller allm[inna intressen. Inte 
heller får sådana bestämmelser meddelas beträffande åtgärder som avser 
arbetslokaler eller personalrum i andra byggnader än industribyggnader. 
Bestämmelser enligt första stycket 5 får meddelas endast om yrkesinspek
tionen samt sl-;yddsombud. skyddskommitte eller organisation som före
träder arbetstagarna har tillstyrkt bestämmelserna. 

Kommunen får i detaljplan föreskriva att enklare fritidshus. kolonistu
gor och liknande byggnader på det sätt som närmare anges i planen får 
uppföras, byggas till eller på annat sätt ändras utan bygglov. Om sådan 
tillstyrkan föreligger som anges i andra stycket tredje meningen. får kom
munen i detaljplan föreskriva att bygglov inte hävs för att på det sätt som 
närmare anges i planen bygga till eller på annat sätt ändra industribygg
nader. 

8 kap. 4-5 ~~ 
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Fijrsra och andra styckena 

Paragrafens första stycke, som motsvarar 13 kap. 4 * i utredningsförsla

get. ger kommunerna möjlighet att inom ett omriide som inte omfattas av 

detaljplan medge vissa lättnader i den generella bygglovsplikten för nya 

komplementbyggnader, mindre tillbyggnader. invändiga ändringar och lik

nande. anläggningar och anordningar som anges i 2 ~ samt för t1tgärder med 

befintliga industribyggnader. Med komplementbyggnader avses enligt defi

nitionen i 4 * första stycket t. ex. uthus. garage och andra mindre byggna

der som kompletterar ett en- eller tvåhostadshus. Däremot kan ett bostads

hus aldrig utgöra en komplementhyggnad. 

Möjlighet till befrielse från bygglov finns inte inom områden där det 

finns granneintressen eller allmänna intressen, t. ex. hänsynen till land

skapsbilden eller den omgivande miljön, som kan behöva bevakas. Detta 

framgår av andra stycket. 

Jag vill påpeka att mitt förslag i flera hänseenden innebär en utvidgning 

av kommunernas möjligheter att göra undantag från bygglovsplikten. jäm

fört med utrcdningsförslaget. 

Sålunda har jag velat göra de:: mQjligt för kommunerna att befria även 

mindre tillbyggnader från bygglovsplikt inom vissa områden. De skäl som 

jag i specialmotiveringen till I§ första stycket 2 har åberopat mot tanken 

att generellt befria tillbyggnader från bygglovsplikt kan givetvis inte tillmä

tas samma tyngd överallt i landet och inte heller i fråga om alla slags 

tillbyggnader. Det hör därför stå kommunerna fritt att i vissa fall ge avkall 

pil kravet på förhandsprövning. Det är flera remissinstanser som har föror

dat en sådan möjlighet. 

Undantag skall vidare kunna göras för anläggningar och anordningar 

som anges i 2 §. Detta ger alltså möjlighet för kommunerna att inom vissa 

områden medge lättnader. l. ex. för upplag, cisterner, parkeringsplatser 

och annat. På lagrådets förslag (yttrandet s. 84) har tillagts att inte bara 

utförande utan även ändring av dessa anläggningar och anordningar får 

undantas från kravet på bygglov. 

Bestämmelserna i 5 * innehåller ingen motsvarighet till utredningens 

krav på att åtgärder som innebär att markanvändningen förändras inte får 

undantas från bygglov. Utredningen motiverade sitt krav med att det i 

dessa fall alltid finns ett behov av planmässiga överväganden. Jag kan i 

princip dela den uppfattningen men anser med hänsyn till paragrafens 

tillämpningsområde att någon begränsning av det slag som utredningen har 

förordat inte är nödvändig. 

Slutligen avviker mitt förslag: från både utredningsförslaget och det 

remitterade förslaget på det sättet att tillbyggnader och andra ändringar av 

industribyggnader kan hefrias från bygglovsplikt. Bakgrunden till förslaget 

i denna del har jag redovisat i den allmänna motiveringen (avsnitt 12.1.5). 
Genom mitt förslag skapas en viss motsvarighet till den möjlighet som 

Hinsstyrelsen har i dag att enligt 54 * 3 mom. hyggnadsstadgan undanta 

8 kap. 5 § 
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industriomdiden från hygglovsplikt. I andra stycket anges den förutsätt

ning som gäller för beslut om bd'rlelse för <ltgärder med industribyggnader. 

niimligen att yrkesinspektionen samt skyddsombud. skyddskommitte eller 

organisation som företräder arbetstagarna har tillstyrkt beslutet. 

Beslut enligt första stycket om undantag från skyldigheten att söka 

bygglov skall meddelas i form av områdesbestiimmelser. Från bl. a. rätts

säkerhetssynpunkt är det nödvändigt att de åtgiirder som kommunen un

dantar från prövning preciseras så l[mgt som möjligt i områdesbestiimmel

serna. För byggnader torde det t. ex. ofta hli nödvändigt att ange för vilket 

eller vilka ändamål som hyggnader fär uppföras utan lov. deras maximi

storlek samt eventuella krav på placering. utformning och utförande. 

Tredje stycket 

Tredje stycket om hefrielsc från bygglov inom områden med detaljplan 

har ingen motsvarighet vare sig i utredningsförslaget eller i giillande rätt, 

bortsett från undantaget i fråga om industrihyggnader. som har en viss 

motsvarighet i 54 * 3 rnom. hyggnadsstadgan. Jag har i den allmänna moti

veringen (avsnitt 12.1.5) redovisat bakgrunden till förslaget i vad det avser 

enklare fritidshus. kolonistugor och liknande byggnader. Jag har valt att 

inte föreslå någon definition av uttrycket enklare fritidshus. Här anser jag 

det nämligen lämpligt med en hetydande handlingsfrihet för kommunerna. 

Avsikten är alltså att planbestiimmelserna skall ange ramen för vad som får 

utföras utan lov. 

Betriiffande den särskilda frågan om planläggning av områden för kolo

nitriidgårdsiindamål hänvisar jag till statens planverks rapport 40. Koloni

trädgårdar och odlings lotter. Av den framgår ockst1 vilka slags planhestäm

mclser som kan vara lämpliga i dessa sammanhang. 

Avcn för beslut i detaljplan om befrielse för åtgiirder med industrihygg

nader gäller ett krav på tillstyrkan av yrkesinspektionen samt av skydds

omhud. skyddskommittc eller organisation som företräder arbetstagarna. 

6 * Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö föreskri
va att bygglov krävs för att 

I. inom områden som inte omfauas av detaljplan utföra siidana åtgärder 
som avses i 3 * första stycket I, 

2. inom områden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och 
komplementbyggnader. 

3. underhålla sadan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses i 
3kap. 12*. 

Kommunen får vidare. om det finns särskilda skiil. föreskriva att bygg
lov krävs för att inom omräden som inte omfattas av detaljplan uppföra, 
bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordhruk. skogs
bruk eller därmed jämförlig niiring. 

Föreskrift enligt första och andra styckena skall meddelas genom detalj
plan eller områdesbestämmelser. 

I frfiga om byggnader som avses i 10§ får föreskrift enligt första och 
andra styckena inte meddelas. 

8 kap. 5-6 ~~ 
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Denna paragraf. som motsvarar 13 kap. 5 ~ i utredningsförslaget, anger 

kommunens möjligheter att utvidga hygglovsplikten. 

Dessa möjligheter är hetydligt snävare avgränsade än i utredningsförsla

get. De tar nu sikte enbart på några olika situationer där kommunen 

behöver slå vakt om bevarandeintresset eller ett liknande intresst.:. 

Fiirsra stycket 

Punkterna i och 2 

Det som i lagtexten anges i punkterna I och 2 var i det remitterade 

lagförslaget sammanfört i en punkt. La!{rådet I yttrandets. 851 har emeller

tid funnit en uppdelning och precisering böra ske och jag ansluter mig alltså 

till detta. Skälet till uppdelningen är följande. Av 3 § första stycket I 

framgår att i princip alla yttre åtgärder kräver bygglov, om de skall utföras 

inom områden med detaljplan. Enligt 4 ~ första stycket 3 krävs dock inte 

bygglov för sådan omfärgning som inte väsentligt förändrar byggnadens 

karaktär av en- eller tvåbostadshus och komplementbyggnader som ligger i 

detaljplanelagt omrfide. Punkt 2 har därför renodlats så att den behandlar 

enbart utvidgning av bygglovspliktcn för en- eller tvåbostadshus inom 

detaljplan. så att skyldigheten att söka lov kommer att omfatta alla slag av 

omfärgning. Punkt I, som tillämpas för områden utan detaljplan, blir 

därmed mera generell. Den gälkr all slags bebyggelse inom områden som 

utgör en värdefull miljö och alla typer av yttre åtgärder. 

Kommunens beslut enligt både punkt I och punkt 2 om utökad bygglovs

plikt för omfärgning och enligt punkt I för utbyte av fasadbeklädnad och 

andra yttre åtgärder kan - när det gäller bebyggelse med särskilt bevaran

deviirde - samtidigt innehålla en precisering av kraven i de avseenden som 

är berörda, s. k. skyddsbestämmelser. Det framgår av 5 kap. 16 ~ första 

stycket 4 att områdesbestämmdser kan innehålla preciseringar av detta 

slag. I 5 kap. 7 s första stycket 4 finns motsvarande bestämmelser för 

detaljplanernas del. Det är alltså möjligt att utfärda bestämmelser om färg, 

material m. m. Eftersom utvecklingen går snabbt vad giiller nya material 

och metoder, kan det hända att man ibland väljer att inte låsa den framtida 

utformningen alltför hårt genom sådana planbestämmelser. Det kanske 

anses tillräckligt att kommunen genom att besluta om skyldighet att söka 

bygglov tillförsäkrar sig möjlighet att diskutera olika lösningar med sökan

den mot bakgrund av eventuella informella riktlinjer som kan finnas utar

hetadc av kommunen för det ak1uella området. 

Av samma skäl som jag anförde i anslutning till 5 ~ är det givetvis 

angeläget att det av kommunens beslut klart framgår vilka åtgärder eller 

vilken typ av åtgärder som skall kräva bygglov. 

Punkt 3 

Punkt 3 har införts för att ge kommunerna möjlighet att bevara särskilt 

värdefull behyggelse. 

8 kap. 6 § 
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Den nyss berörda prövningsplikten enli~t punkterna I och 2 lar sikte p{1 

att iippna mi.ijligheter att kontrollera hl. a. att byggnaden inti: för en annan 

kulör än den förut har haft. Det kan emellertid ocks~t vara önskvärt från 

samhällets sida att fä till ståml en förändring av färgsättningen. när det blir 

aktuellt för ägaren att mii.la huset. I allmänhet betingas då samhiillcts 

önskemål av att man behöver kunna rätta till missgrepp som har gjorts vid 

tidigare ommftlningar. Ett inflytande kan också vara motiverat av tekniska 

skäl. t. ex. när fastighetsägaren vill underhålla fasaden utan att ändra 

kulören men det tidigan: tillämpade tekniska förfarandet inte längre är 

liimpligt eller möjligt. Teknisk rådgivning kan behövas i s?tdana och liknan

de situationer. Prövningsplikt bör därför kunna förordnas iiven beträffande 

mfilning som inte tar sikte pil all ge byggnaden en annan färg. dvs. sådan 

målning som kan räknas till normalt underhåll. Punkt 3 är avsedd att ge 

möjlighet till sådan kontroll. Det skall också vara möjligt att med stöd av 

denna punkt bevaka au olika värdefulla detaljer på och inne i byggnader 

bevaras. Jag tänker på gipsfigurer. ornament. stuckaturer. dörrar. fönster. 

verandasnickerier. kakelugnar. takmålningar etc. 

Jag vill även i anslutning till punkt 3 framhföla det nödvändiga i att 

kommunen i beslutet om underhållsskyldighet klart anger vilka åtgärder 

som skyldigheten skall omfatta. 

När det gäller punkt 3 ställs i lagtexten upp ett särskilt rekvisit för 

kommunernas möjligheter att besluta om bygglovsplikl. Lagtexten hänvi

sar till de byggnader som anges i 3 kap. 12 *· Detta beror naturligtvis på att 

en samhällskontroll av att underrållet sköts på ett rikligt sätt bör användas 

bara där byggnadens egenart kriiver särskild varsamhet vid arbetenas 

utförande. 

Andra styckl!t 

Enligt andra stycket ges kommunerna möjlighet att besluta att bygglovs

plikt skall glilla för ekonomibyggnader inom vissa områden. Jag hänvisar 

till vad jag har anfört i den allm;inna motiveringen (avsnitt 12.1.3 ). Som en 

förutsättning för detta anges i lagtexkn att slirskilda skäl skall föreligga. 

Exempel på sådana särskilda skäl kan vara att omrädet är känsligt med 

hänsyn till landskapsbilden eller bebyggelsens karaktär. Det kan också 

vara så att vissa slag av ekonomibyggnader i nära anslutning till ett bo

stadsområde kan behöva prövas med hiinsyn till risken för immissioner. 

Tredjl! stvcket 

I tredje stycket föreskrivs formerna för beslut om utökad bygglovsplikt. 

Som jag förut har nämnt kan besluten meddelas antingen i detaljplan eller 

genom områdesbestämmelser (se 5 kap. H första stycket I och 16 ~första 

stycket I). 

8 kap. fi ~ 
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fjiirdc stycket 

Kommunens möjligheter att utvidga bygglovsplikten bör inte gälla för 

sådana för totalförsvaret avsedda byggnader som anges i 10 §. På lagrådets 

förslag (yttrandet s. 85) har detta föranlett ett tillägg i tjärde stycket. 

7 § Kommunen får i områdesbestämmclser föreskriva att bygglov krävs 
för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som 
ligger i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för totalförsva
ret. statliga flygplatser. andra flygplatser för allm~int bruk, kärnreaktorer 
eller andra kärnenergianläggning.ar. 

Paragrafen motsvarar 54 § 1 mom. tredje stycket byggnadsstadgan. 

13 kap. 5 § 7 i utredningsförslagel och 8 kap. 3 § andra stycket i det remitte

rade lagförslaget. På laRrädets förslag (yttrandet s. 82) har bestämmelsen 

fått bilda en egen paragraf. 

Enligt paragrafen kan kommunen besluta om bygglovsplikt för ljusan

ordningar inom skyddsområden intill militära anläggningar och liknande. 

Sådana beslut skall meddelas genom områdesbestämmelser. Av 9 §tredje 

stycket framgår att kommunen för samma typ av skyddsområden kan 

besluta att schaktning. fyllning, trädfällning och skogsplantering inte får 

ske utan marklov. Om kommunen avser alt införa både bygglovs- och 

marklovsplikt i nu berörda områden, kan det vara lämpligt att det sker i ett 

sammanhang. För detta talar inte bara administrativa skäl utan också 

hänsynen till berörda fastighetsägare. 

Med stöd av förevarande paragraf och 9 § tredje stycket. tillsammans 

med kravet på bygglov för byggnader, upplag m. m. i I och 2 §§. bör det 

vara möjligt att åstadkomma samma skydd för försvarsanläggningar m. m. 

som dessa har i dag på grund av bestämmelserna i 81 och 82 §§ hyggnadsla

gen. 

Ljusanordningar torde behöva prövas på samma grunder som skyltar, 

dvs. enligt 3 kap. I. 2, 4 och 6§§. 

Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov 

8 § Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggna
der eller delar av byggnader. om inte annat har bestämts i planen. 

Kommunen får i områdesbest.ämmelser föreskriva att rivningslov krävs 
för att riva byggnader eller delar av byggnader. 

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av 
byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får dock föreskriva 
att rivningslov krävs för sådana åtgärder. 

Paragrafen. som motsvarar 13 kap. 8 * i utredningsförslaget och 8 kap. 

7 ~ i det remitterade lagförslaget. anger omfattningen av rivningslovsplik

ten och utgör därmed grunden för den reglering av rivningsfrågorna som i 

PBL föreslås ersätta 35 a * byggnadslagen. 

Inledningsvis vill jag nämna att lagrådet (yttrandets. 85) har utgått ifrån 

8 kap. 6-8 §§ 
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att det inte är avsett att rivningslov krävs för att riva sådana byggnader 

eller delar av byggnader som få{ uppföras utan lov och att det inte heller 

kan vara meningen att en kommun skall fi"i föreskriva rivningslovsplikt för 

sådana byggnader eller byggnadsdelar. Mot den bakgrunden har lagrådet 

tagit en föreskrift med denna innebörd i sin lagtext. 

Dagens byggnadslagstiftning innehåller inte något undantag från skyl

digheten att söka byggnadslov för rivning av byggnader som fär uppföras 

utan lov. Detta har inte medfört några olägenheter. såvitt jag har mig 

bekant. För att undanröja eventuella oklarheter i frågan om rivningslovs

plikt fön:ligger eller ej i l. ex. den situationen att någon vill flytta en 

komplementbyggnad som avses i 4 § första stycket 6 anser jag ändå befogat 

att i tredje stycket ta i en föreskrift om att rivningslov inte behövs för 

denna och liknande åtgärder. Däremot ansluter jag mig inte till lagrådets 

förslag i övrigt i denna del. Önskemål från kommunalt håll om att föreskri

va rivningslovsplikt för byggnader som är befriade från bygglovsplikt torde 

visserligen bli mycket sällsynta. Å andra sidan kan det inte uteslutas att det 

någon gång i framtiden visar sig att rivning behöver hindras. Nya värde

ringar inom kulturminnesvården kan med tiden mycket väl ge vid handen 

att t.ex. delar av industribyggnader. ekonomibyggnader i speciella områ

den eller fritidshus, som med stöd av PBL har fått uppföras utan lov bör 

bevaras som exempel på en gången tids byggnadsskick eller av miljöskäl. 

Jag anser del således olämpligt att nu låsa systemet så att det i delta 

avseende skapas svårigheter i ett längre tidsperspektiv. 

Första stycket 

J enlighet med vad jag har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 

13.1.2) föreskrivs i första stycket att rivning av byggnader eller delar av 

byggnader kräver lov inom detaljplanelagda områden. såvida inte kom

munen bestämmer annat i planen. 

Grunderna för rivningslovsprövningen och vissa särskilda förfarande

reglcr finns i 16 och 17 *§. I övrigt gäller de generella bestämmelserna i 19-

28 §§. 

Bestämmelser om ersättning till fastighetsägare i vissa fall linns i 14 kap. 

8§. 

Det hör också nämnas att bestämmelser om hur rivningsarheten skall 

utföras finns i 9 kap. I - 2 ~~. Den som för egen räkning friretar eller låter 

företa rivningen har att på eget ansvar iaktta dessa bestämmelser. som 

bl. a. innebär att arbetena skall planeras och utföras så att personer och 

egendom inte skadas och sä att minsta möjliga obehag uppkommer. 

Att byggnadsnämnden i vissa fall kan besluta om rivning av en byggnad 

framgår av IOkap. 16och IH§. 

Någon delinition pil vad som skall avses med rivning har hittills inte 

gjorts i lagstiftningen. Detta har dol:k såvitt bekant aldrig vållat några 

23 RikldaRi'n 1985/l/6. I sam/. Nr I 
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problem i riittstillämpningen. Det kan ändå finnas skäl att kort beröra 

frågan. 

Vissa iitgärdcr med en byggnad skulle kunna sägas stå pft gränsen mellan 

rivning i förening med uppför<:<nde av en ny byggnad och genomgripande 

ändring av en byggnad. Låt os~ säga att man river ut alla invändiga väggar. 

khir av timmerstommen dess panel och tar av ett ruttet tak. Huset kommer 

alltså att stå som en avklädd stomme med enbart fönsterhål. Avsikten är 

att göra en modern byggnad med hjälp av den gamla stommen. Hur skall 

detta betraktas enligt PBL? 

Först hör sägas att det egentligen inte spelar så stor roll om man hänför 

dessa och liknande åtgärder till rivning eller ändringsarbt:ten. Prövnings

grunderna blir. nämligen likartade. Vid både rivning och ändring kan de 

kulturhistoriska och miljömässiga aspekterna göras gällande. Även bo

stadsförsörjningens behov är en av prövningsgrunderna vid rivning. Detta 

behov kan - på grund av kopplingen mellan PBL och bostadssaneringsla

gen - beaktas även i samband med ändringsarbett:n. 

Även om det alltså inte är oundgängligen nödvändigt att här definiera 

rivning. torde det kunna anses rimligt att fordra ännu mer av "bortta

gande" än i det nyss angivna e xemplct för att det skall bli tal om rivning. I 

prim:ip bör rivning inbegripa ett totalt borttagande av en byggnadskropp. 

dvs. även av stommen. Om bara grunden avses finnas kvar och utnyttjas 

till en ny byggnad. hör rascrandet av byggnaden i övrigt betraktas som 

rivning. 

Även om man fullständigt tar bort endast en del av ett hus. t. ex. en 

veranda eller en gårdsllygel, bör detta hänföras till rivning. Både bostads

försörjningsskäl och framför allt estetiska skäl skall alltså kunna åberopas 

mot en sådan åtgärd. I paragrafen har med hänsyn härtill tagits in också ett 

krav på lov för rivning av en del av en byggnad. 

Andra stycket 

Jag har i den allmänna motiveringen också föreslagit att krav på riv

ningslov skall kunna införas i områden som inte omfattas av detaijplan. 

Bestämmelser om detta har tagits in i andra stycket. Det torde knappast bli 

aktuellt att tillämpa bestämmelserna på andra områden än sådana där 

kulturhistoriskt eller miljömäs~.igt värdefull bebyggelse skall bevaras. 

Tredje stycket 

I tredje stycket föreskrivs i enlighet med laRrådet.1· förslag att rivningslov 

inte behövs för sådana byggnader eller delar av byggnader som får upp

föras utan bygglov. Av de skäl :;om jag nyss har anfört föreskrivs vidare att 

kommunen får införa rivningslovsplikt för sådana åtgärder. 

9 § Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i 
planen. marklov för schaktning eller fyllning som medför att höjdläget för 

8 kap. 8-9 *·~ 
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tomter eller mark för ullmän pluls ändras avseviirt. Om ett visst höjdläge 
för markytan anges i planen, krävs dock inte marklov för att höja eller 
sänka markytan till denna nivå. 

Kommunen får i detaljplan föreskriva att marklov krävs för trädfällning 
eller skogsplantering. 

Kommunen får i områdesbestämmclser föreskriva att marklov krävs för 
schuktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering inom c'ffiråden som 
är avsedda för bebyggelse eller inom områden som ligger i närheten av 
befintliga eller planerade anläggningar för totalförsvaret. statliga flygplat
ser. andra flygplatser för allmänt bruk. kärnreaktorer. andra kärnenergian
läggningar eller andra anläggningar som kräver ett ;;kydds- eller säkerhets
område. 

Paragrafen. som motsvarar 13 kap. 9 § i utredningsförslagct och 8 kap. 

8 § i det remitterade lagförslaget anger marklovspliktens omfattning. Paral

lellerna i dagens system är närmast de s. k. trädfällningsforbuden i 17. 40 

och 110 §§ byggnadslagen och byggnadslovsplikten enligt 54 ~ I mom. 

byggnadsstadgan för schaktning. fyllning eller liknande åtgärd inom tomt 

och inom vissa andra områden. 

Bakgrunden till paragrafen har jag utförligt redogjort för i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 13.2.4). Den redaktionella utformningen ansluter 

nära till lagrådets förslag. På de skäl som jag tidigare har redovisat (avsnitt 

5.4.3) anser jag inte längre att PBL skall innehålla regler om marklovsplikt 

inom områden som är avsedda för friluftsliv. 

Statens planverk och statens geotekniska institut vill i sina remissvar 

kompt"ettera förteckningen över marklovspliktiga åtgärder med spräng

ning. Institutet anför: 

En intressant fråga är vad som avses med schaktning. Ofta talar man om 
bergschaktning och jordschaktning. Bergschaktning fordrar sprängning av 
berget innan schaktningsarbetet kan hörja. Sprängning räknas i många 
sammanhang ingå i bergschaktning. Därmed kan schaktning komma att 
avse även sprängning. Sprängning kan orsaka olägenheter för omgivningen 
i form av sättningar och förändrad grundvattenströmning och kan i olyck
liga fall utlösa jordskred. 

Jag anser inte att några särskilda föreskrifter behöv~ om sprängning. 

Däremot anser jag att uttrycket schaktning bör innefatta både jord- och 

bergschaktning. Det innebär alltså att sprängning i vissa fall kan ingå som 

ett led i schaktningen. 

Beträffande trädfällning anför kammarrätten i Göteborg: 

Bestämmelsen har sådan utformning att den torde kunna tillämpas inom 
ett bostadsområde även efter det att bebyggelsen är slutförd. Kammarrät
ten vill ifrågasätta om det är rimligt att kommunens befogenhet i detta 
avseende även bör omfatta enstaka träd inom enskilda fastigheter. 

Som jag har framhållit i den allmänna motiveringen (avsnitt 13.2.4) kan 

f\ kap. 9 .~ 
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det i speciella fall uppstå behov av att genom en tillstånc..lsplikt skydda även 8 kap. 9-/0 !i!i 
enstaka triid. som utgör viirdefu:la inslag i c..len bebyggda miljön. Avsikten 

är alltst1 att marklovsplikt för trädfollning skall kunna träffa även sf1c..lana 

fall. Att marklov kan krävas för skogsplantering innebär givetvis inte att 

kommunen kan reglera plantering av fruktträd på villatomter och liknande 

åtgärder. 

I förtydligande syfte vill jag framhålla, att schaktning och fyllning. som 

utgör förberedelser till byggnadsarbetcn. inte kräver marklov. Markarbe

tena prövas i dess<1 fall i bygglovsärendet. 

Det ~ir i vissa fall ett starkt ~.\atligt intresse att marklovsplikt införs i 

närheten av de anläggningar som anges i tredje stycket. Om en kommun till 

äventyrs skulle underlåta att införa marklovsplikt inom skyddsområdena 

kan staten - om det är fråga om ett riksintresse - som en sista utväg 

tillgripa möjligheten till planföreläggande enligt 12kap. 6§. 

Med anläggningar för totalförwaret avses i tredje stycket både befäst

ningar och andra anläggningar, som t. ex. ammunitionsförråd. radio- och 

radarstationer. tcleanhiggningar etc. 

Prövningsgrunderna för marklov finns i 18 §. I övrigt gäller de generella 

bestämmelserna om prövningen i 19- 28 §§. 

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m. m. 

10 § Bestämmelserna om bygglov. rivningslov och marklov gäller inte 
åtgärder med byggnader, andrz. anläggningar eller anordningar som är 
avsedda för totalförsvaret och wm är av hemlig natur. Sådana åtgärder 
skall föregås av samråd med länsstyrelsen, som på lämpligt sätt skall 
underrätta kommunen om åtgiircerna och var de skall utföras. 

I paragrafen. som motsvarar 13 kap. 6 * i utredningsförsfaget och 8 kap. 

9 ~ i det remitterade lagförslaget anges hur man sk~1ll förfara med hemliga 

byggnader och andra anläggnif!gar. Paragrafen har utformats helt i enlighet 

med /af.?rådcts förslag. 

I 66 ~ byggnads stadgan finns bestämmelser som i korthet innebär att 

staten skall göra anmälan till byggnadsnämnden, innan en byggnad påbör

jas och att länsstyrelsen kan förordna att situationsplan, ritningar och 

beskrivningar inte skall ges in till nämnden, när det är fråga om en befäst

ning eller annan hemlig anläggning. 

Utredningsförslagct innebär att hemliga anläggningar undantas från 

prövning. Diiremot föreslås inte något anmälningsförfarande eller liknande 

som kan ersätta tillståndsprövning. Detta har kritiserats av tlera remissin

stanscr. Kritiken :ir enligt min mening befogad. I 10 *har därför föreskri

vits en skyldighet för den byggande att samråda med länsstyrelsen betrlif

fande hemliga objekt. Länsstyrelsen har i sin tur att på lämpligt sätt 

informera kommunen. 

Att den formella regleringen har detta innehåll utesluter givetvis inte att 

direkta kontakter under hand tm. mellan försvarsmyndigheterna och kom-
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munen. Tvärtom vill jag stryka under fördelarna för alla parter med sådana 8 kap. /0-11 §§ 

samråd. som f. ö. förekommer redan i dag niir en hemlig anläggning skall 

byggas. Detta följer av de regler för planläggning av säkerht:tsskydd vid 

byggande av hemlig anliiggning för försvarsmaktens räkning (den s. k. 

Säkbygg) som överbefälhavaren fastställde den 26 oktober 1976. 

Ordet "totalförsvaret" har samma innebörd som i 19 kap. 5 § brottsbal

ken (prop. 1979/80: 176 s. 8 och JuU 1981/82: 8 s. 6 och 26). 

Förutsättningar för lov m. m. 

I 11-18 §§har tagits in bestämmelser som föreskriver under vilka förut

sättningar som bygglov ( 11-15 §§ ). rivningslov ( 16 och 17 §§)och marklov 

(18 §) skall lämnas. 

De bestämmelser som rör förutsättningarna för bygglov har samlats i 

fyra paragrafer, varav en (I I §I avser områden med detaljplan och en 

annan ( 12 §) områden som inte omfattas av detaljplan. Efter en paragraf 

med en definition av begreppet kompletteringsåtgärder ( 13 §) kommer be

stämmelser om bygglov till tillfälliga åtgärder (14§). Den nu redovisade 

dispositionen följer helt /a!frådets förslag. 

Bygglo1· 

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan 
skall bifallas om 

1. åtgärden inte strider mot detaljplanen, varvid det förhållandet att 
genomförandetiden löpt ut inte utgör hinder mot att bygglov lämnas, 

2. den fastighet och den byggnad på vilken åtgärden skall utföras stäm
mer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för 
området, och 

3. åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 
Om fastigheten inte stämmer överens med fastighetsplanen och om 

ansökningen kommer in före utgången av genomförandetiden för detalj
planen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid visa att ansökan om 
förrättning gjorts för att genomföra den fastighetsindelning. som förutsätts 
i fastighetsplancn. 

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I § första 
stycket 4-6 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 § första 
stycket I skall bygglov lämnas även om förutsättningarna i första stycket 2 
inte är uppfyllda. 

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov till 
ätgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 
ändamål lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
detaljplanen eller fastighctsplanen, om avvikelserna iir förenliga med syftet 
med planen. 

Paragrafen svarar mot 8 kap. 10 * i det remitterade lagförslaget. 
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Fiirsta stycket 

Punkt I 

Bestämmelserna i punkt 1 motsvarar i huvudsak 34och 110** forsla 

stycket byggnad slagen samt 13 kap. 30 och 31 ~§ i utredningsförslaget. 

Innebörden av punkt l är att detaljplanen i princip är bestämmande för 

vilka åtgärder som skall tillåtas och vilka som kan vägras inom planområ

det. Med anledning av vad lawådet uttalat i sitt resonemang om genomfö

randetid !yttrandet s. 56). som ja;5 redovisade i specialmotiveringen till 5 

kap. 5 *· har ett tillägg gjorts i lagtexten med innebörd att det förhållandet 

att genomförandetiden löpt ut inte utgör hinder mot att bygglov lämnas. 

Eftersom genomförandetiden ta~. upp i en planbestämmelse skulle det 

annars kunna göras gällande att alla åtgärder som söks efter genomföran

detidens utgång strider mot planen. 

Att det kan finnas ett visst tolkningsutrymme med beaktande av plankar

tans noggrannhet och planlinjernas utformning ligger i sakens natur. Direk

ta avvikelser från detaljplanen ryms däremot inte inom den rätt till bygglov 

som sökanden har. Som framgår av sista stycket i paragrafen har dock 

byggnadsnämnden möjlighet att göra vissa avvikelser. om nämnden anser 

det lämpligt. 

Punkt 2 

I punkt 2 ställs ett krav på att fastigheten som sådan och den aktuella 

byggnaden stämmer överens med detaljplanen och den fastighetsplan som 

eventuellt gäller. I viss mån mot~;varas detta krav av 34och 110§§ första 

stycket byggnad slagen. Även föröudet i 38 ~ byggnads lagen mot nybygg

nad på fastigheter som inte stämmer överens med tomtindelningen kan 

betraktas som en motsvarighet. 1 utredningsförslaget finns liknande be

stämmelser i 13 kap. 30 och 31 §§. 

Byggnaden. om det finns en sådan på fastigheten. skall vara anpassad till 

detaljplanen med hänsyn inte bare. till läge och användningssiitt utan även i 

andra hänseenden. Som lagrådet (yttrandets. 851) har påpekat skall bygg

lov givetvis kunna viigras t. ex. om byggnadens höjd överskrider va<l som i 

detaljplanen är föreskrivet om högsta tillåtna höjd. 

Kravet att fastigheten skall vara anpassad till fastighetsplanen innefattar 

ett förbud att bygga innan fastighetsplanen är genomförd. Man får allts[1 

inte bygga över de i fastighetsplanen föreslagna fastighetsgränserna. För 

att ingen tvekan skall dda om vad som menas med att en fastighet stäm

mer överens med fastighetsplan vill jag klargöra att överensstämmelse 

föreligger först när fastigheten :;åväl till sina gränser som i fråga om 

servitutsrättigheter och andelar i gcmensamhetsanläggningar uppfyller be

stiimmelserna i fastighetsplanen. 

I tredje stycket finns några speciella situationer reglerade. som har 

samband med principerna i punkt 2. Jag återkommer till dessa fall i motive

ringen till tredje stycket. 

8 kap. I I § 
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f'1111kt 3 

För att bygglov skall ges krävs det slutligen enligt punkt 3 att åtgärden 

kan antas uppfylla kraven i 3 kap. En motsvarighet till detta finns i 56 ~ I 

mom. första stycket hyggnads~Ladgan. 1 utredningsförslaget finns en mot

svarighet i D kap. 30 ~. Punkt 3 har utformats i enlighet med lagrådets 

förslag (yttrandet s. 861. I lagrådsremissen föreslog jag en bestämmelse i 

punkt 3 med innebörden att hygglov skalle lämnas, om det av ansöknings

handlingarna och övriga omständigheter framgår att det finns förutsätt

ningar för att den ansökta åtgärden kommer att uppfylla kraven i 3 kap. En 

bestämmelse med i sak denna innebörd tas nu in i 29 *· Jag återkommer 

därför i specialmotiveringen till den paragrafen med ett utförligt resone

mang om vad som bör tjäna som underlag vid prövningen enligt förevaran

de punkt 3. 

Andra stycket 

I andra stycket regleras det fallet att en fastighetsägare ansöker om 

bygglov före genomförandetidens utg{mg men innan fastighetsindelningen 

har bringats i överensstämmelse med fastighctsplanen. I och för sig skulle 

det då vara formellt möjligt för byggnadsnämnden att avslå ansökningen. 

eftersom kraven i första stycket punkt 2 inte är uppfyllda. Med hänsyn till 

fastighetsägarens rättigheter under genomförandetiden är det dock angelä

get att ansökningen inte omedelbart avslås i denna situation. Visserligen 

skulle fastighetsägaren i så fall kunna ansöka om bygglov på nytt. sedan 

fastighetsbildningen har gemimförts. I det skedet kan dock genomförande

tiden ha löpt ut. vilket innebär att fastighetsägaren då inte 1ängre har någon 

rätt att få bygglov. Kommunen kan upphäva planen lltan att det medför 

nägon rätt till ersättning för fastighetsiigaren. En sådan effekt är naturligt

vis inte acceptabel. Därför bör ansökningen om lov i det första skedet inte 

föranleda avslag utan i stället leda till att byggnadsnämnden förelägger 

sökanden att inom en viss tid visa att ansökan om förrättning gjorts för 

genomförande av fa!'.tighelsplanen. Under tiden bör hygglovsärendct vila. 

En bestämmelse med denna innebörd har därför tagits in i andra stycket. 

I det remitterade lagförslaget finns i motsvarande stycke även en regel 

som säger att bygglov får vägras, om inte föreläggandet uppfylls. Som 

lai.:rildet har anmärkt (yttrandets. 86) hör en sadan regel nära samman med 

vad som föreskris i 20 *· Regeln har därför flyttats till den paragrafen. 

fredje stycket 

I tredje stycket föreskrivs ett undantag från kravet på planenlighet. 

Undantaget gäller yttre och inre åtgärder med byggnader. Med inre ihgär

der avses åtgärder enligt I* första stycket 4 och 5, men däremot inte att en 

byggnad inreds helt eller delvis för ett väsentligen annat ändamål. dvs. 

åtgiirder enligt I* första stycket 3. 

Bestämmelsen medger att det sker vissa yttre och inre ändringar av en 

8 kap. Il * 
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byggnad. även om detaljplanen anger ett förändrat användningssätt för 

byggnaden eller om byggnaden på något annat sätt strider mot planen. Det 

utgör inte heller något hinder mot bygglov att fastigheten inte stämmer 

överens med detaljplanen eller med den fastighetsplan som kan finnas för 

området. Bakgrunden till detta förslag. som innebär en viss uppmjukning 

av det nuvarande förbudet mot :iybyggnadsåtgärder i strid mot plan eller 

tomtindelning. har jag utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt 

12.4.2). Lagtexten har justerats något i förhållande till lydelsen av det 

remitterade lagförslaget. Den nu föreslagna lydelsen klargör att bygglov 

skall lämnas även om förutsättni 11garna i första stycket 2 inte är uppfyllda. 

Det är att märka att bestämmelserna i första stycket I gäller i de nu 

berörda fallen, dvs. åtgärden i ~.ig får inte strida mot någon planbestäm

melse. Detta betyder att I. ex. skyddsbestämmelser som syftar till att 

bevara en byggnad. oavsett vilket användningssätt den har, blir bindande, 

iiven om byggnaden används i strid mot det i planen angivna ändamålet. 

Däremot får sådana planbestämmelser ingen genomslagskraft, som är in

riktade på en närmare reglering av just ändamålsbestämningen i planen. 

Jag vill här anknyta till det exempel som jag har berört i den allmänna 

motiveringen, nämligen att inre i1tgärder skall utföras i en byggnad som på 

lagligt sätt har fått kontorsanvändning men som ligger på en fastighet som 

enligt planen skall användas för bostadsändamål. Om denna plan innehäl

ler bestämmelser om t. ex. lägenhetsfördelning eller en viss ombyggnads

standard för bostäderna. kan en åtgärd som syftar till förbättring av kon

torsanvändningen inte sägas strida mot planbestämmelserna. 

Fjiirde stycket 

Bestämmelsen, som motsvarar 13 kap. 35 * andra stycket i utrednings

förslagct, innebär en nyhet i förhållande till gällande ordning. 

Inom begreppet kvartersmark för allmänt ändamål ryms f. n. en rad vitt 

skiftande verksamheter, t. ex. skola, reningsverk. simhall, värmecentral 

m. m. Ett genomgående syfte med PBL är ju att kommunmedlemmarna 

skall kunna av planhandlingarna utläsa vad olika områden skall användas 

till. Mot den bakgrunden föreslog utredningen en regd som innebär att en 

plan med "allmänt ändamål" visserligen kan antas - I. ex. om kommunen 

behöver reservera mark och i ett inledande skede bara vill nå den expro

priativa effekten - men att den inte kan läggas direkt till grund för ett 

bygglov. Det krävs att det allmär..na iindamålet först närmare preciseras för 

medborgarna genom en komplettering av planbestämmelsen. 

Flera remissinstanser. förutom kommunförbundet ett tiotal kommuner. 

ser den föreslagna bestämmelsen som ett hinder. om man snabbt vill lösa 

ett planproblem !">Om har uppkommit. Det förs därför fram olika förslag till 

uppmjukningar av bestämmelsen. 

Jag anser det mycket värdefullt med hänsyn till medborgarinflytandet att 

en spärregel av detta slag införs i PBL. Önskemålet om största möjliga 

8 kap. 11 § 
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effektivitet i beslutsprocessen mf1ste här vika. om det skulle råka i konflikt 

med kravet att konsekvenserna av detaljplaner skall vara förutsebara. För 

min Jcl tror jag dock inte att det regelmässigt är så ont om tid att man får 

svårt att hinna med det förfarande som en precisering av en planhestäm

melse drar med sig. 

Fjärde stycket har därför utformats så att det i sak stämmer överens med 

utredningsförslaget. 

Jag är emellertid beredd att på det sättet gå kritiken till mötes att jag 

föreslår att kravet på precisering i planen av ändamålet skall gälla enbart 

planer som antas efter ikraftträdandet av PBL. Vid upprättandet av planer 

dessförinnan har man ju inte haft att räkna med att en ytterligare plane

ringsomgång skulle behövas. Jag är också medveten om att det finns 

många kommuner som redan har en stor mängd planer med ospecifiserade 

allmänna ändamål. Mitt förslag. som jag tar upp i en övergångsbestäm

melse ( 17 kap. 7 *). gör att det inte behöver uppstå några problem med de 

befintliga planerna. 

Femte stycket 

Bestämmelsen motsvarar 13 kap. 35 § första stycket i utredningsförsla

get och den kan närmast jämföras med 13, 34 och 37 ** samt 110 § första 

stycket byggnadslagen. 

Detaljplaner, områdesbestämmclser och fastighets planer är bindande 

för den enskilde i den bemärkelsen att han inte har någon rätt till bygglovs

pliktiga åtgärder utöver vad som medges i de nämnda besluten. 

I femte stycket behandlas den befogenhet som byggnadsnämnden har att 

medge avvikelser från detaljplan och fastighetsplan. En motsvarande be

stämmelse om avvikelser från områdesbestämmelser finns i 12 § fjärde 

stycket. 
Befogenheten att medge avvikelser har sina klara gränser. något som får 

anses mycket viktigt bl. a. med tanke pii medborgarinflytandet. Avsteg 

som inte ligger i linje med planens syfte får inte medges. utan i sådana fall 

krävs planändring. Detsamma gäller alla avsteg som inte är att anse som 

"mindre"'. 
I dag gäller inga andra formella begränsningar i detta avseende än att det 

~kall föreligga särskilda skäl för undantag ldispensl från planen. De nu 

gällande dispensreglerna tillkom efter förslag i prop. 1972: 111. bil. 2 

(s. 370ff). I det sammanhanget gjorde departementschefen bl. a. följande 

uttalande, som belyser omfattningen av byggnadsnämndens handlingsfri

het i dag: 

Att dispensen - såsom r. n. föreskrivs beträffande stadsplan (34 § BLJ -
inte får försvåra en ändamålsenlig användning av marken bör självfallet 
iakttas utan särskild föreskrift härom. En bedömning härvidlag måste 
givetvis ske som ett led i prövningen huruvida särskilda skäl för dispens 
föreligger. Vid bedömningen om särskilda skäl föreligger torde vidare utan 
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S:irskild föreskrift beaktas intres:;et av att planc ~ såvitt möjligt fullföljs i 
enlighet med sitt syfte. Inom ramen för prövningen huruvida särskilda skäl 
för dispens föreligger torde sålunda enligt sakens natur göras de i remiss
kritiken berörda överväganden som f. n. kommer till uttryck i BL beträf
fande Kungl. Maj:ts dispensbcfo~:enheter. 

Utredningens förslag innebär <1tt en mindre avvikelse från planen skall 

kunna göras. om avvikelscn är förenlig med planens syfte. Uppenbarligen 

har meningen varit att begränsa möjligheten till avsteg frän planen i förhål

lande till vad som förekommer i dag. Uttrycket "mindre avvikelse·· tyder 

på detta. Önskemålet om ett förbättrat medborgarinflytande har givetvis 

spelat in här. En fördel med en s{Ldan begränsning är att man undviker att 

få så många situationer där planerna efter genomförandet inte avspeglar de 

faktiska förhållandena på markt:n. Den alte;:rnativa heslutsform som utred

ningen anvisar är att en ansökan om en större avvikelse från plan skall 

behandlas som s. k. enkel detaljplaneändring. 

Flera remissinstanser har vänt sig mot förslaget att inskränka möjlighe

krna att direkt i bygglovsärendea göra avvikelse;:r från planen. Min upp

fattning är att möjligheterna till avsteg bör vara ungefär desamma som 

motsvarar lagstiftarens mening med de nu gällande reglerna. Att alltid 

tvingas att ändra planen anser j.1g vara onödigt komplicerat. Samtidigt 

instämmer jag i utredningens bedömning att avvikelser som tär konsekven

ser för ett större område bör belysas genom planändring. Mot den bak

grunden har i femte stycket föreskrivits att det skall vara fråga om mindre 

avvikelse. Smärre avsteg - t. ex. att placera en byggnad någon meter in på 

s. k. punktprickad mark - bör enligt min mening kunna medges med stöd 

av femte stycket. Andra exempel kan vara att överskridande av högsta 

tillåtna byggnadshöjd är påkallat av byggnadstekniska eller andra skäl eller 

att överskridande av tillåten byggnadsarea är motiverat för att en bättre 

planlösning skall kunna uppnås. Däremot är femte stycket naturligtvis inte 

tillämpligt, om någon vill använda marken för ett i planen icke avsett 

ändamål. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att avvikelser, som på grund av 

femte stycket inte kan medges i dd enskilda bygglovsärendet, i många fall 

torde kunna handliiggas enligt be:>tämmelserna om s. k. enkelt planförfa

rande i 5 kap. 28 §. 

12 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden som inte om
fattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden 

l. uppfyller kraven i 2 kap .. 
2. inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestämmelserna i 

5kap. I§. 
3. inte strider mot områdcsbcst~tmmelser och 
4. kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 
Beträffande en- eller tvåhostadshus skall ansökningar om bygglov till 

kompletteringsåtgärder som ange> i 13 § bifallas. om åtgärden uppfyller 

/:\kap. lf-12 ~~ 
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kraven i första stycket 4 och inte strider mot sådana områdesbestiimmclser 
~om anges i 5 kap. 1 h * 3 eller 4. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller även andra byggnader än en- eller 
tvilbostadshus. om ansökningen avser sådana inre åtgärder i byggnader 
som anges i I §första stycket 4-6. sådana yttre åtgärder på byggnader som 
anges i 3 * första stycket I eller underhållsåtgärder på sådana byggnader 
som avses i 3kap. 12§. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
områdesbestämmelser, om avvikelserna är förenliga med syftet med be
stämmelserna. 

Paragrafen. som behandlar bygglovsprövningen i områden som inte 

omfattas av detaljplan. bygger på 13 kap. 32 * i utredningsförslaget och 

8 kap. 11 § i det remitterade lagförslaget. Motsvarigheten i gällande rätt är 

närmast reglerna om tätbebyggelsedispens i 511 § I mom. fjärde stycket och 

67 * I mom. byggnadsstadgan. Bestämmelserna i första stycket kan betrak

tas som huvudregler. Där anges i fyra punkter de grunder som skall gälla 

för prövningen. Beträffande punkternas inbördes ordning ansluter det nu 

föreliggande förslaget till lagrådsremissen. något som innebär en viss avvi

kelse från lagrådets lagtext. l andra stycket föreskrivs ett undantag från 

bl. a. kravet på allmän lämplighetsprövning beträffande s. k. komplette

ringsil.tgärder. Definitionen av kompletteringsåtgärder, som i det remittera

de lagförslaget finn~ intagen i andra stycket. har på /a[:rtldets förslag 

(yttrandets. 87) brutits ut till en egen paragraf. 13 §.Tredje stycket tar upp 

bedömningen av yttre och inre åtgärder på alla slags byggnader. medan 

fjärde stycket ger möjlighet till mindre avvikelser från områdesbestäm

melser. 

F«irsta stycket 

I punkt I slås fast den grundläggande principen att ny bebyggelse skall 

prövas lämplig och att bestämmelserna i 2 kap. skall utgöra grunden för 

den prövningen. Genom hänvisningen till 2 kap. blir även NRL tillämplig 

vid lämplighetsprövningen. 

Innebörden av punkt 2 är att bygglov kan vägras i ett speciellt fall. 

nämligen med stöd av det s. k. detaljplanekravet i 5 kap. I §. De situationer 

där det bör vara möjligt för byggnadsnämnden att med enbart en hänvis

ning till detaljplanekravet avslå en ansökan har jag beskrivit i specialmoti

veringen till 5 kap. I~-

Bestämmelsen i punkt 3 om att åtgärden inte får strida mot områdesbc

stämmelser har sin parallell i 11 §första stycket 1 beträffande detaljplan. 

Punkt 4 stämmer helt överens med 11 § första stycket 3 och kommente

ras närmare i specialmotiveringen till 29 §. 

Vid behandlingen av bygglovsiirenden i områden som inte omfattas av 

detaljplan blir situationen regelmässigt den att byggnadsnämnden an

vänder översiktsplanen som bcslutsunderlag vid bygglovsprövningen. En 

viktig avsikt med översiktsplanen är ju att ge information om kommunens 
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prim:ipiella uppfattning om markanvändningen i olika delar av kommunen. 

Därför bör man kunna utgå från att den som skall söka bygglov utformar 

sitt projekt så att det så långt som möjligt följer uttalandena i översikts
planen. 

Som jag tidigare har framhållit (avsnitt 7.3) kan de mål som kommer till 

uttryck i översiktsplanen ha olika styrka och olika tidsperspektiv i skilda 

delar av kommunen. Jag skall nu med några exempel belysa hur prövning

en i bygglovsärenden kan utfalla i olika slags områden. 

Bei·arandeomrdden 

Ett bevarandeområde kan vara angivet i översiktsplanen för att man vill 

slå vakt om ett kulturpräglat jordbrukslandskap med inslag av bebyggelse 

som är karakteristisk för trakten, ägoindelning med stenmurar. odlingsrö

scn och fornminnen av olika slag. Området kant. o. m. vara av riksintresse 

enligt N RL. Om någon vill bygga ett nytt hus inom området, får detta 

effekter i flera avseenden. Det nya huset bör inpassas i landskapet så att 

det ansluter till det lokaliseringsmönster som den äldre bebyggelsen har. 

Material och färg hör också till sin karaktär ansluta till det för trakten 

typiska. Det viktiga är att de särdrag som bär upp det kulturhistoriska 

viirdet i området inte äventyras. Ansökan om ett väl utformat men störan

de placerat hus bör därför avslås. Likaså bör lov kunna vägras till ett hus 

som har en lämplig placering men en storlek och utformning som inte står i 

samklang med miljön i området. Endast i undantagsfall torde det kulturhis

toriska värdet utesluta varje form av ny bebyggelse. I så fall är områdets 

karaktär så unik att områdets skydd och vård bör behandlas genom detalj

plan, områdesbestämmelser eller naturreservat. 

En annan typ av bevarandeområden i översiktsplanen kan avse att 

säkcrställajordbruksmark för framtida produktion. Ett sådant mål innebär 

naturligtvis stor restriktivitet mo': åtgärder som kan komma att störa en 

fortsatt rationell jordhruksdrift. Ny bebyggelse kan här försvåra en lämplig 

arrondering, störa brukningscentrum. försvåra markbearbetning, gödning, 

besprutning etc. Kompletterande bebyggelse i anslutning till befintliga 

boningshus kanske däremot kan tillåtas. om PBL:s övriga krav uppfylls 

och detaljplanekravet inte gör sig gällande. 

Översiktsplaners områdesindelning skall vara översiktlig och blir där

med ganska grov. Ett större land~.kapsavsnitt kan därför komma att redo

visas som jordbruksområde. fastän det kanske innehåller rätt stora områ

den med skog, impediment, hete~mark, våtmarker m. m. Av riktlinjerna i 

översiktsplanen bör då framgå hur bebyggelsemöjligheterna ter sig i de 

delar som inte direkt berör den öppna jordbruksmarken. Här kan det 

mycket väl tänkas att en viss bebyggelse både är möjlig och kanske till och 

med önskvärd. Riktlinjer av positivt vägledande art skall här ses som råd 

oc:h upplysningar till enskilda om hur det allmänna intresset gör sig gällan

de vid lokalisering av bebyggelse i området. Beträffande öppna landskap 
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kan riktlinjerna också innehälla viss ledning för byggnadernas lämpliga 

utformning. Sökanden bör naturligtvis sil långt som möjligt beakta dessa 

riktlinjer vid utformningen av sitt projekt. De kan betraktas som en sorts 

rekommendationer till dem som önskar bygga. Riktlinjerna kan emellertid 

- som jag tidigare sagt - inte vara bindande för vare sig kommunen eller 

sökanden. En byggnads tillåtlighet avgörs slutligt under hänsynstagande 

både till det allmännas och till sökandens intressen i bygglovsärendet. 

Översiktsplanens riktlinjer kan vara ett uttryck för hur kommunen avser 

att säkerställa områden av riksintresse enligt NRL. I sådana fall då det 

råder enighet mellan staten och kommunerna om hur detta starka allmänna 

intresse skall tillgodoses anser jag det självklart att enskildas intressen av 

att t. ex. uppföra nya byggnader i allt väsentligt måste underordna sig det 

allmänna intresset. I själva verket kan kommunen här sägas ha i uppdrag 

att behandla bygglovsärenden på ett sätt som är likartat för likvärdiga 

områden i hela landet. Utrymme för lokala tolkningar finns naturligtvis. 

men det är begränsat. 

Ett annat slag av bevarandeområden kan utgöras av närrekreationsom

råden för en tätort. Detta är ett lokalt intresse men av stor allmän betydel

se. Ny bebyggelse skulle t. ex. kunna utsläcka allemansrätten i området. 

Sådana byggnader. parkeringar, motionsspår m. m .. som gör området till

gängligt och är förenliga med den markanvändning som kommunen har 

tänkt sig bör kunna tillåtas. Önskemål om privat bebyggelse kan däremot 

endast i undantagsfall komma ifråga. Ansökningar som påtagligt inskrän

ker tillgängligheten i området bör alltså bedömas restriktivt. 

Ett bevarandeområde i översiktsplanen kan också syfta till att säkerstäl

la möjligheten att i framtiden utvinna en viss naturresurs, som grus. malm. 

torv etc. Hur skall då en bygglovsansökan behandlas'! Det kan gälla ett hus 

eller en större anläggning, t. ex. en skidlift. Här hör man ta hänsyn till det 

allmänna intressets tidsmässiga aktualitet och dess ekonomiska värde i 

förhållande till den sökta åtgärden. En långsiktig markanvisning i över

siktsplanen behöver exempelvis inte hindra att man ger bygglov till en 

mindre. lätt flyttbar byggnad. Den enskildes intresse av att utnyttja mar

ken kan man eventuellt tillmötesgå under en betydande tidsperiod. kanske 

upp till 20 år. Innan naturresursen i fråga exploateras någon gång i framti

den. kan det många gånger vara möjligt att låta marken nyttjas enligt den 

enskildes önskemål. Reglerna om lov för tillfällig åtgärd i 14 § kan här 

komma till användning. En skidlift som innebär en större investering och 

som breder ut sig över en större del av det bevarandevärda området bör 

däremot inte utan vidare tillåtas. 

F öriindrinr.:sområden 

Översiktsplanen kan också redovisa områden där marken avses få en 

annan användning inom kortare eller längre tid. Jag väljer till en början 

som exempel en expansionszon för en tätort. Jag förutsätter att markreser-
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vationen är välgrundad och markbehovet realistiskt bedömt. I detta fall 

anser jag att det allmiinna intresset bör ha betydande genomslagskraft vid 

bedömning av ett bygglovsärende. Därmed vill jag inte säga att alla ansök

ningar bör avslås. T. ex. ett upplag som inte är förenat med några byggna

der bör kunna tillåtas för begräm.ad tid. Detsamma bör gälla byggnader för 

tillfälligt bruk. 

Ansökningar om bygglov för mer varaktiga ändamål mäste emellertid 

bt:handlas mot bakgrund av de planer som kommunen har för tätortens 

expansion. Jag föreställer mig att syftt:t med den avsedda markanviind

ningen ofta hindrar att bygglov lämnas till olika åtgärder som på ett 

olämpligt sätt begränsar kommunens möjligheter att senare åstadkomma 

en god miljö i området. Men d1:t kan också finnas åtgärder som är väl 

förenliga med kommunens avsikter i området. I sådana fall bör kommunen 

kunna gå den enskilde tillmötes och bevilja ansökningen. 

Ett annat förändringsområde kan avse reservat för framtida vägutbygg

nad eller en större ledning. Marken är alltså i översiktsplanen reserverad 

för ett visst ändamål som har stor betydelse för kommunens fysiska struk

tur. men anläggningens huvudman - som ofta kan vara staten eller något 

privat företag - har inte kommit :;å långt i projektering och förberedelse att 

markförvärv har aktualiserats. Här anser jag emellertid att det är ett 

mycket starkt allmänt intresse att marken verkligen är tillgänglig för an

läggningen när genomförandet närmar sig. Under förutsättning att markre

servationen fortfarande har aktualitet - om än på lång sikt - bör över

siktsplanen i denna del i praktiken ha avgörande inverkan vid bygglovs

prövning. 

Skydd.1·umråden 

S. k. skyddsområden i översiktsplanen kan avse att skydda fortsatt drift 

av en miljöstörande anläggning eller en viktig allmän anläggning, t. ex. en 

vattentäkt. Bebyggelse med avloppsutsläpp måste här av hygieniska skäl 

kunna avvisas. Riktlinjer till skydd för sådana samhällsintressen får anses 

ha en avgörande inverkan på möjligheterna att bygga eller göra andra 

ingrepp i miljön. Här anser jag diirför att enskilda intressen av att t. ex. få 

bygga hus som regel måste vika, eller att projektet i vart fall måste ges ett 

sådant tekniskt utförande som lokaliseringen kräver. 

Ett annat skyddsområde kan vara utlagt kring en anläggning som tjiinar 

ett väsentligt statligt samhällsintresse. t. ex. en militär anläggning. elt 

kärnkraftverk eller en högspänningsledning. Översiktsplanens riktlinjer 

utgör i sådana fall ofta en upplysning om restriktioner som redan gäller 

enligt annan lagstiftning. Avsikten är att värna om den enskildes säkerhet 

och hälsa. Sådana riktlinjer i översiktsplan måste givetvis - för den 

enskildes bästa - få avgörande betydelse så länge anläggningen i fråga är i 

drift. Men jag vill även här stryka under behovet av en realprövning i varje 

enskilt fall. Uppförande av ett fritidshus i närheten av en militär anläggning 
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kan många gånger, liksom hittills skett. tilliltas om anläggningens funktion 

inte störs nämnvärt. Jag föruts~tter att byggnadsnämnden samråder med 

militära myndigheter i dessa ärenden. 

Att bygga hus för enskilt ändamål inom skyddsområden för kärnkraft

verk. högspänningsledningar etc. kan emellertid inte komma i fråga. Sam

ma rigorösa skydd hart. ex. fornminnen. 

Andm stycket 

Andra stycket. som behandlar rätten att få lov tills. k. kompletteringsåt

gärdcr. har utformats i överensstämmelse med förslaget i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 12.3). Denna rätt tillkommer ägare av en- eller två

bostadshus utanför detaljplanelagt område. Den prövning som skall göras 

består i att byggnadsnämnden skall bedöma om åtgärden kan antas uppfyl

la kraven i 3 kap. I övrigt kan kompletteringsåtgärderna hindras bara om 

tillstånd till expropriation har lämnats eller kommunen antagit vissa om

rådesbestämmclser som reglerar åtgärderna. Enligt andra stycket kan 

kompletteringsåtgärder vägras, om de strider mot områdesbestämmelser 

enligt 5 kap. 16 § 3 eller 4. Begränsningen till punkterna 3 och 4 har en 

väsentlig betydelse för omfattningen av rätten till komplettcringsåtgärder. 

Det innebär bl. a. att områdesbestämmelser, som slår fast ett visst ändrat 

iindamål med markanvändningen (5 kap. 16 § 21. inte kan träffa komplette

ringsåtgärder på en fastighet, som i fråga om sitt användningssätt strider 

mot det nya ändamålet enligt bestämmelserna. En regel med motsatt 

innebörd skulle öppna möjligheter att på ett enkelt sätt för lång tid framåt 

förbjuda all byggnadsverksamhet, dvs. även smärre förbättringar och kom

pletteringar. Detta skulle uppenbarligen strida mot en av grundtankarna 

bakom reformen, nämligen att dagens nybyggnadsförbud måste avskaffas. 

De begränsningar i rätten till kompletteringsåtgärdcr som kan införas 

genom områdesbestämmelser är i huvudsak att byggnads- eller bruksarean 

för fritidshus kan maximeras, att skyddsbestämmelser för särskilt värde

fulla byggnader eller bebyggelsemiljöer kan utfärdas och att kraven i övrigt 

i 3 kap. på placering, utforming och utförande av byggnader kan preci

seras. 

Det bör särskilt framhållas att detaljplanekravet enligt 5 kap. I~ inte kan 

åberopas som avslagsgrund när det gäller kompletteringsåtgärder. 

Enligt 23 ~ detta kap. kan byggnadsnämnden besluta om anstånd med 

avgörandet av ansökningar om bygglov. Den möjligheten kan användas, 

om kommunen t. ex. vill hindra en komplctteringsåtgärd genom att expro

priera den berörda fastigheten eller genom att anta områdesbestämmelser, 

som närmare reglerar hur kompletteringsåtgärder skall utföras. Byggnads

nämnden kan då skjuta upp avgörandet en viss tid i avvaktan på att 

1:xpropriationstillstånd lämnas eller områdesbestämmelser antas. 

När det gäller expropriationstillstånd innebär mitt förslag en viss avvi-
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kclse från det remitterade lagförslaget. vari föreskrivs att lov till komplet

lcringsåtgärder får vägras om kommunen har lämnats tillstiind att expro

priera den fastighet eller den fastighctsdcl där åtgärden skall utföras. 

Lagrädet har föreslagit (yttrandets. 86) att bestämmelsen härom utformats 

så att den omfattar alla fall av expropriation. dvs. även när staten eller 

enskild får expropriationstills1ånd. För egen del har jag ingen erinran mot 

den princip som lagrådets förslag grundas på. Att en bestämmelse med 

denna innebörd tas in i 12 * - på det sätt jag föreslog i det remitterade 

lagförslaget - men inte i de paragrafer som behandlar förutsättningarna för 

bygglov i andra situationer och för rivningslov och marklov anser jag 

emellertid vara något missvisande. Bakom mitt förslag ligger nämligen 

tanken att ett tillstånd till expropriation kan utgöra grund för anslag på 

ansökningar om lov av alla slag. Detta framstår som en självklar konse

kvens av 23 *och i viss mån även av l.'i §. Någon uttrycklig regel om detta 

har därför inte tagits in i 12 *· 
Tredje stycket 

En bestämmelse som i sak motsvarar 11 * tredje stycket har tagits in i 

tn:dje stycket av förevarande paragraf. Bestämmelsen innebär att de be

gränsade prövningsgrunderna i andra stycket gäller för yttre och inre 

åtgärder med byggnader av alla ~lag. dvs. inte bara bostadsbyggnader med 

högst två bostadslägenhetcr. Sådana ändringar skall alltså inte lämplighets

prövas och inte heller prövas mot bakgrund av detaljplanekravet. 

Bestämmelsen kommer sanno:.ikt inte att få samma principiella betydel

se som 11 ~tredje stycket. men elen kan ändå få praktisk effekt i vissa fall. 

Det viktigaste fallet torde bli att detaljplanekravet inte får åberopas som 

avslagsgrund. Ett annat exempel är när invändiga ändringar skall göras i en 

byggnad som ligger i ett område där kommunen har tänkt sig en annan och 

förlindrad markanv[indning på sikt. Att hyggnaden på det sättet "ligger 

fel" enligt vad en lokaliseringsprövning skulle utvisa utgör alltst1 inte 

hinder för bygglov till de invändiga ändringarna. Innebörden av tredje 

stycket är kort uttryckt att yttre och inre åtgärder skall prövas enbart mot 

bakgrund av dels cgenskapskra\len i 3 kap. och dels vissa angivna om

rådesbestämmelser. 

Fjiirde stycket 

Fjärde stycket reglerar möjligheterna att lämna bygglov som innebär 

mindre avvikelser från områdesbestämmelser. I den frågan vill jag hänvisa 

till vad jag i anslutning till 11 § femte stycket har anfört om möjligheterna 

till avvikelser från detaljplaner. 

13 § Med komplettcringsåtgärc\er avses att 
I. uppföra komplementbyggnader. 
2. göra mindre tillbyggnader. 

8 kap. 12-13 H 
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3. utföra sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I* första stycket 
4-6 och sådana yttn.: åtgärder på byggnader som anges i 3 * första 
stycket I. 

4. utföra underhållsåtgärder på sådana byggnader som avses 3 kap. 
129. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i gällande rätt, bygger på en be

stämmelse i 8 kap. 11 * andra stycket i det remitterade lagförslaget. 

I enlighet med vad lagrådet har förordat (yttrandets. 87) har definitionen 

av begreppet komplctteringsåtgärdcr fått bilda en egen paragraf. som re

daktionellt har utformats på det sätt som lagrådet har föreslagit. 

I fyra punkter räknas de olika kompletteringsåtgärderna upp. Punkt 4. 

som avser underhållsåtgärdcr. har tillagts på la,;rädcts förslag (yttrandet 

s. 87). Jag anser inte att det resonemang som jag i den allmänna motivering

en (avsnitt 12.3.2) har fört om kompletteringsåtgärderna här behöver ut

vidgas annat än på en speciell punkt. 

Vid tillbyggnader men även när en ny byggnad uppförs kan det uppstå 

tveksamhet om hur man skall bedöma små. successiva förändringar av 

verksamheten på en fastighet. om förändringarna i ett längre tidsperspek

tiv gör att användningssättet blir ett helt annat än det ursprungliga. Varje 

åtgärd för sig kanske inte får väsentliga effekter för kommunens planering. 

men om man betraktar åtgärderna sammantagna kan de tänkas ha sådana 

konsekvenser att byggnadsnämnden behöver tillgripa ett bredare register 

av prövningsgrundcr. 

Naturligtvis går det inte att i lagen införa en generell föreskrift som anger 

i vilket utvecklingsskede en verksamhet skall vara för att en bygglovsansö

kan inte längre skall behandlas enligt reglerna för komplettcringsåtgärder. 

Sannolikt kommer det många gånger att falla sig naturligt att fastställa när 

en sådan kritisk punkt har uppnåtts. Bedömningen i den frågan bör göras 

med hänsyn tagen till alla förbättringsåtgärder som har· skett under utveck

lingens förlopp. Man är alltså inte hänvisad till att isolerat betrakta den 

senast sökta åtgärdens effekter utan får gå tillbaka till hur läget ursprungli

gen var. 

14 * Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11eller12 §. 
får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas. om sökanden begär det. Sådant lov 
skall lämnas, om den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplanebestäm
melse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad eller 
annan anläggning uppförs. byggs till eller i övrigt ändras och att en bygg
nads eller en byggnadsdels användning ändras. Lovet skall lämnas för 
högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i 
siinder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. 

Paragrafen handlar om bygglov för tillfälliga åtgärder och motsvarar 56 * 

2 mom. andra stycket byggnadsstaugan, 13 kap. 26 *andra stycket i utred

ningsförslaget och 8 kap. 12 *i det remitterade lagförslaget. Jag har tidigare 

8 kap. 13-14 §§ 
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hehandlat tillfällig markanvändning i den allmiinna motiveringen (avsnitt 

!U.21 och i anslutning till 5 kap. 7 *första stycket 9. En nyhet i mitt förslag 

iir att tillfälligt lov kan ges även för ändring av en byggnads anviindnings

siill och att det iindrade användningssättet kan giilla iiven en del av en 

hyggnad. Pfi så sätt kant. ex. n[igra lägenheter i ett lkrhostadshus umkr en 

tid användas för ett provisoriskt ändamfö. t. ex. till förskl,\a. fritidshem 

eller skollokakr. Man kan också tänka sig möjligheten att bostäder tillfäl

ligt omvandlas till kontor i samband med stadsförnyelse eller ombyggnad. 

Paragrafens första stycke tar upp bade de fall då lov för tillfällig åtgärd 

får liimnas och de fall då sådant lov skall lämnas. 

I det remitterade förslaget har paragrafens tilliimpningsområde oavsikt

ligt hlivit alltför begränsat. De åtgärder som får omfattas av lovet angavs 

där vara uppförande och ändring av användningssiittet. Givetvis bör liven 

tillbyggnad. ombyggnad och övrig<• ändringar innefattas i möjligheten att 

lämna lov för tillfälliga åtglirder. Lagtexten har justerats i enlighet härmed. 

F11rsta stvcket 

Av första stycket framgår att lov för tillfällig åtgiird får lämnas, om 

permanent bygglov inte kan ges pii grund av hcstämmclserna i 11 eller 12 §. 

Finns det förutsättningar för ett permanent lov, skall sådant lov alltså 

Hinmas. om sökanden begär det. I det remitterade lagförslaget föreskrivs 

som ytterligare en förutsättning för lov till en tillfällig åtgärd att marken 

eller byggnaden inte genast behöver tas i anspråk för det mer långsiktiga 

ändamålet enligt planen. 

Som lagrådet påpekar (yttrandet s. 87) behöver detta villkor inte anges. 

Någon rätt till sådant bygglov föreligger nämligen inte i annat fall än som 

avses i andra stycket. Om marken behöver tas i anspråk för det avsedda 

iindamålet. kan sökandens begiir<m avslås utan att denna avslagsgrund iir 

uttryckligen angiven i lagen. 

I första stycket föreskrivs vidare att lov till en tillfällig åtgärd skall 

lämnas, om ätgärden stämmer överens med en detaljplanebestämmclse om 

tillfällig markanvändning. Av 5 kap. 7 *första stycket 9 framgår att sådana 

planbestämmelser kan meddelas. 

Andra stycket 

Tiden för bygglov enligt första :>tycket är enligt andra stycket väsentligt 

längre än den tid som anges i 56 ~ 2 mom. andra stycket byggnadsstadgan. 

Byggnaden får nämligen finnas har i högst tio ilr. men hyggnadsnämnden 

kan på ansökan medge förlängning av tiden med högst fem år i sänder. Den 

sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år. När tiden har gått ut. 

skall den tillfälliga markanvändningen upphöra. Om så inte sker. kan 

byggnadsnämnden tillämpa bestämmelserna i I 0 kap för att åstadkomma 

rättelse. 

Med anledning av synpunkter från några remissinstanser vill jag fram-

8 kap. 14 ~ 
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hrtlla att det enligt min mening inte kan finnas nf1gra bt:tänkligheter från li kap. 14-15 ~~ 

rättssäkerhetssynpunkt med bygglov för tillfälliga åtgärder. Det kan alltså 

inte vara till nackdel för den enskilde att under sä ![mg tid ha bara ett 

sildant lov till stöd för sin markanvändning. Man måste niimligen se della 

som en möjlighet i reserv för det fall att den gällande plam:n lägger hinder 

för ett permanent lov. Reglerna om lov för tillfälliga ihgärder iir med andra 

ord uppställda i sökandens intresse. 

15 § Om bygglov har vägrats till en viss åtgärd på grund av att tillstånd 
till expropriation har lämnats och tillståndet har upphört att gälla. får en ny 
ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på samma grund förrän tio år 
har förflutit från den dag då det första tillståndet till expropriation medde
lades. 

Paragrafen, som motsvarar 13 kap. 39 § i utredningsförslaget och 8 kap. 

14 § i det remitterade lagförslaget. innehåller en spärr mot att byggnads

nämnden upprepade gånger vägrar lov till kompletteringsåtgärder på grund 

av att kommunen ansöker om tillstånd till expropriation. 

Lagrddet har <yttrandet s. 89) anfört skäl både för och emot en regel av 

den föreslagna innebörden men stannat för slutsatsen att bestämmelsen 

fyller sin plats som ett skydd för den enskilde. I enlighet med lagrådets 

förslag har regeln utformats så att den kan tillämpas inte bara när det är 

kommunen som önskar expropriera. 

Som framgår av specialmotiveringen till 12 § kan bygglov vägras. om 

expropriationstillstånd har meddelats beträffande den fastighet eller fas

tighetsdel där åtgärden skall vidtas. I förevarande paragraf behandlas det 

fallet att expropriationstillståndet inte har utnyttjats utan upphört att gälla. 

Byggnadsnämnden är då förhindrad att skjuta upp avgörandet av en ny 

bygglovsansökan om samma åtgärd i avvaktan på en ny ansökan om 

tillstånd till expropriation. Detta hinder för nämnden gäller under en tid av 

tio år. Först när tioårsperioden har gått till ända, kan alltså en ny bygglovs

ansökan beträffande samma åtgärd avslås på nytt av samma skäl. om 

förutsättningarna för detta i övrigt är uppfyllda. 

Bestämmelserna i förevarande paragraf hindrar dock inte byggnads

nämnden att när som helst, dvs. även under tioårsperioden. besluta om 

anstånd med avgörandet av en ny ansökan om lov i den situation jag nyss 

beskrev. därför att kommunen vill anta, ändra eller upphäva en detaljplan 

eller områdesbestämmelser. Bestämmelser om detta finns i 23 ~-

I motsats _till ~ad Näringsliv~_ts bygg~ads~ele~ation pä~d~r i sitt rcmiss
svar anser .iag mte att det kravs en andnng 1 exprqpnatlonslagen som 

hindrar förlängning av expropriationstillstånd. De nuvarande reglerna i 

ämnet (3 kap. 6 ~ ExL) är tillräckligt restriktiva för att den enskildes 

intressen skall få det skydd som behövs. 
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Ri1·11i11gslo\' och mark./01· 

16 § Ansökningar om rivningslov skall bifallas. om inte byggnaden eller 
byggnadsdelen behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras på grund 
av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska. miljömäs
siga eller konstnärliga värde. 

Paragrafen motsvarar till viss del 13 kap. 4(1* i utredningsförslaget och 

grundas på 8 kap. 15 § i det remitterade lagförslaget. I sak kan den närmast 

jämföras med 35 a § byggnadslagcn. 

l paragrafen anges de två möjliga grunderna för att vägra rivning. nämli

gen hänsynen till bostadsförsörjningen och önskemålet att bevara histo

riskt, kulturhistoriskt. miljömässigt eller konstnärligt värdefull bebyggelse. 

Jag har i den allmänna motiveringen <avsnitt 13.1.3) närmare utvecklat vad 

som skall läggas in i dessa båda prövningsgrunder. 

Lavådet har i anslutning till 15 § i det remitterade förslaget anfört 

följande (yttrandets. 89f): 

En grund för att vägra rivning är enligt förevarande paragraf önskemålet 
att bevara kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse. Av den 
allmänna motiveringen (s. 223) framgår att ansökan om rivningslov inte 
heller skall bifallas om hebyggelst:n är värdefull ur historisk eller konstnär
lig synpunkt. Detta har beaktats i lagrådets förslag (16§). Härigenom får 
man också överensstämmelse m~d 3 kap. 11 § såvitt avser bebyggelsens 
egenskaper, låt vara att det sär>kilda krav som uppställs i sistnämnda 
paragraf saknar motsvarighet här. Möjligheten att vägra rivningslov enligt 
förevarande 15 § gäller således också andra byggnader än dem som enligt 
3 kap. 11 § har ett särskilt bevarandevärde. Av bestämmelsen bör tydligt 
framgå att rivningslov kan vägras bäde om byggnaden i sig har angiven 
egenskap och om den ingår i en bebyggelse av sådant slag. 

Lagrådets uttalande har heaktäts och föranlett vissa justeringar av lag

texten i förhållande till det remit,:erade förslaget. Med 3 kap. 11 § avses i 

det nu föreliggande förslaget 3 kap. 12 §. 

17 § Om upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen 
(1973: 531) har meddelats och åläggandet inte har förfallit, får rivningslov 
inte lämnas för den byggnad som avses med åläggandet. 

Rivningslov får inte heller lämnas för sådana byggnader som avses i 
3 kap. 12 *och som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmelser. 

Paragrafen. som motsvarar 13 kap. 41 *i utredningsförslaget och - med 

en mindre justering - 8 kap. 16 § i det remitterade lagförslaget, föreskriver 

förbud att meddela rivningslov i vissa fall. 

Paragrafen riktar sig alltså närmast till byggnadsnämnden, och dess syfte 

är att inskärpa vikten av att nämnden inte går ifrån den bedömning av 

byggnadens bevarandevärde som en gång har gjorts i ett tidigare ärende. 

8 kap. /(>- 17 §~ 
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Fiirsta stycket 

Bestämmelserna i första stycket motsvarar 56 ~ 4 mom. andra stycket 

byggnadsstadgan. 

Andra stycket 

Av andra stycket följer att. om skyddsbcstämmelsc:r har mc:ddelats i en 

detaljplan eller i områdesbestämmelscr. rivning inte kan beslutas. med 

mindre planen dler bestämmelserna först ändras eller upphävs. Rivnings

förbud följer ju direkt av skyddsbestämmelserna. 

Jag vill här ocksä erinra om det rivningsförbud som fö(ier av en bygg

nadsminnesförklaring enligt lagen ( 1960: 690) om byggnadsminnen. 

18 * Ansökningar om marklov skall bifallas om den sökta ätgärden inte 
I. strider mot detaljplan eller områdesbcstämmelser. 
2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyg

gelse. 
3. medför olägenheter för användningen av sådana försvarsanläggningar 

eller andra anläggningar som avses i 9 § tredje stycket. 
4. i annat fall medför störningar för omgivningen. 
Marklov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 

detaljplan eller områdesbestämmelser. om avvikelserna är förenliga med 
syftet med planen eller bestämmelserna. 

Paragrafen, som tar upp prövningsgrunderna för marklov. motsvarar 

13 kap. 48 § i utredningsförslaget. Motsvarande bestämmelser i gällande 

rätt är 17 och 40 §§ byggnadslagen samt 54 § I mom. sista stycket bygg

nadsstadgan. 

Jag har i den allmänna motiveringen !avsnitt 13.2.5) gett en bakgrund till 

den föreslagna bestämmelsen. Den närmare utformningen av paragrafen 

har skett i nära anslutning till lagrädets förslag (yttrandets. 90). Bl. a. har 

andra stycket med bestämmelser om mindre avvikelser från detaljplan 

eller områdesbestämmelser tillagts på lagrådets förslag. De bestämmelser i 

det remitterade lagförslaget som handlade om marklovsprövning inom 

friluftsområden har utgått på skäl som jag tidigare har anfört (avsnitt 

5.4.3). 

Skyldigheten att söka marklov regleras i 9 §. första stycket i nämnda 

paragraf behandlar åtgärder inom detaljplanelagt område som ändrar höjd

lägel för en tomt eller mark för allmän plats. Om det i planen finns 

bestämmelser om sådana höjdlägen. prövas ansökningar om marklov mot 

den planbestämmelsen. Det blir då punkt I i förevarande paragraf som 

tillämpas. Anges inga höjdhigen i planen. sker marklovsprövningen i stället 

enligt någon av de övriga punkterna. i de flesta fall punkt 4. Samma 

prövningsgrunder tillämpas. om kommunen enligt 9 ~ andra stycket har 

beslutat införa marklovsplikt för trädfällning eller skogsplantering inom ett 

omrf1dc med detaljplan. Om planen inte innehåller någon bestiimmelse av 

förbudskaraktär. som kan ligga till grund för marklovsprövningen enligt 

X kap. 17-18 §§ 
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punkt I i förevarande paragraf. får prövningen i stället göra~ mot bakgrund 

av antingen punkt 2 eller punkt 4. 

Av 8 kap. 9 ~ tredje stycket framgilr att kommunen i två fall genom 

områdesbestämmclser kan inföi-a marklovsplikt, nämligen inom blivande 

bebyggelseområden och i vissa skydds- eller säkerhetsområdcn. Av .5 kap. 
16 ~ 6 följer att kommunen genom områdesbestämmelser också har möjlig

het att utfärda materiella bestämmelser om hur marklovsprövningen bör 

utfalla, dvs. vilka åtgärder som är tillåtna och vilka som är förbjudna. Har 

sådana bestämmelser utfärdats. får enligt punkt I i förevarande paragraf 

marklov vägras. om den sökta åtgärden strider mot områdesbestämmel

serna. Det finns emellertid inget krav på att kommunen genom omdides

bestämmelser måste ange hur prövningen av marklovsansökningar skall 

ske. Det kan sålunda mycket väl tänkas att kommunen anser det tillräckligt 

att marklovsplikt införs och att det därefter från fall till fall får avgöras 

vilka ansökningar om marklov som kan bifallas och vilka som måste 

vägras. Ett sådant förfaringssätt kan användas i alla de situationer som 

beskrivs i 9 * tredje stycket. De prövningsgrunder i förevarande paragraf 

som då blir aktuella är punkt 2 beträffande åtgärder i blivande behyggcl

seområdcn samt punkt 3 beträffande åtgärder inom skydds- eller säker

hetsområden. 

Enligt 14 kap. 8 * har markägaren i vissa fall rätt till ersättning om 

marklov vägras. 

Handläggningen av lovärenden 

Generella bestämmelser 
19 § Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov. rivningslov 
och marklov. 

Ansökningar om lov skall göras hos nämnden. Ansökningarna skall vara 
skriftliga. Beträffande enkla åtgärder får ansökan dock göras muntligen. 

Bestämmelser om prövning av bygglov eller marklov utan ansökan finns 
i tokap. 19§ andra stycket. 

Bestämmelsen motsvarar .5.5 ~· I mom. första stycket byggnadsstadgan 

och 13 kap. 10 § i utredningsförslaget. 

Första stycket 

På lat;rådets förslag (yttrandet s. 92) har i första stycket uttryckligen 

angetts all det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om lov. 

Andra styckPt 

Huvudregeln är att ansökningar om bygglov. rivningslov och marklov 

skall göras skriftligt. Under förutsättning att det är fråga om enklare 

åtgärder kan ansökningen ock~å göras muntligt. Utredningen har inte 

föreslagit någon begränsning i fråga om möjligheten att göra muntliga 

ansökningar. Pä förslag av vissa remissinstanser har emellertid. i likhet 

8 k11p. 18-19 ~.~ 
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med vad som gäller i dag. möjligheterna att göra muntliga ansökningar 

begriin~ats till enklare åtgärder. S?1 kan vara fallet niir det inte krävs 

ritningar i egentlig mening. Att i lagen närmare precisera dessa åtgärder är 

dock inte möjligt. Det mäste ank11mma p;\ byggnadsniimnden att avgöra 

när en muntlig ansökan kan användas. Om en ansökan har gjorts muntligt 

och den enligt byggnadsnämndens mening inte kan avgöras utan handling

ar. bör sökanden hänvisas att komplettera ansökningen. Det innebär alltsä 

att den enskilde inte får nagon ovillkorlig rätt att göra sin ansökan muntligt. 

Eftersom det ligger ocksii i byggm1dsnämndens intresse och skyldighet att 

åstadkomma förenklingar. kan man emellertid enligt min mening på goda 

grunder utgå fran att nämnderna så långt det är möjligt kommer att tillämpa 

förfarandet med muntliga ansökningar. 

På vissa håll handläggs i dag muntliga ansökningar på så sätt att den 

tjänsteman som tar emot ansökningen antecknar på en särskild blankett 

vilken åtgärd ansökningen avser. var åtgärden skall utföras och annat som 

är av betydelse. Som lagrådet har påpekat (yttrandet s. 92) bör det också 

antecknas när ett ärende om bygglov anhängiggörs vid byggnadsnämnden. 

eftersom detta kan ha betydelse för rätt till ersättning enligt 14 kap. 5 ~. 

Stadsarkitekten. som i flertalet kommuner har rätt att bevilja bygglov för 

enklare åtgärder. prövar därefter den ansökta åtgärden. undertecknar 

blanketten och sänder den till sökanden som bevis på att denne fått 

byggnadslov. En kopia av blanketten arkiveras sedan hos nämnden. 

Om de uppgifter som sökanden lämnar muntligt behöver undersökas 

närmare. kan nödvändig kontroll göras i nämndens arkiv. hos någon annan 

nämnd eller vid besök på platsen. Rilder någon oklarhet i fråga om den 

sökta åtgärden. bör givetvis samråd ske med sökanden. 

Det är naturligtvis inte nödvändigt att ansökan antecknas på en särskild 

blankett. Det måste dock av en handling framgä dels vilken åtgärd det är 

fräga om och var den skall vidtas. dels att bygglov beviljas och datum för 

beslutet. Det är viktigt att sökanden får en bekräftelse på att ansökningen 

finns registrerad hos nämnden. Bekräftelsen kan ha formen av ett lämnat 

bygglov. en begäran om kompletterande handlingar och liknande eller helt 

enkelt en underrättelse om att nämnden har mottagit ansökningen och vad 

denna enligt nämndens uppfattning avser. 

Tredje stycket 

I I 0 kap. 19 * andra stycket finns bestämmelser om alt byggnadsnämn

den i vissa fall kan pröva frågan om bygglov eller marklov utan ansökan. 

när åtgärden har vidtagits utan lov. En hänvisning till detta stadgande har 

gjorts i tredje stycket. 

20 * När ansökan görs. skall de ritningar. beskrivningar och uppgifter i 
övrigt lämnas in som behövs för prövningen. 

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnadsnämnden föreläg-

8 kap. 19-20 H 
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ga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggan
det. får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. 

Följs inte t:tt föreläggande enligt 11 *andra stycket. får ärendet avgöras i 
hefintligt skick. 

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en 
upplysning om verkan av att föreläggandet inte följs. 

Fiirsta stycket 

Första stycket motsvarar 55 § I mom. andra stycket byggnadsstadgan 

och 13 kap. 11 § första stycket .i utredningsförslaget. I 55 § byggnadsstad

gan finns ganska detaljerade fö:·eskrifter om vilka slag av handlingar som 

skall fogas till ansökningen eller som senare kan tillföras ärendet. I före

varande paragraf har, i enlighet med utredningens förslag. tagits in mer 

allmänt hållna bestämmelser som anger att ansökan skall åtföljas av de 

ritningar, beskrivningar och uppgifter i övrigt som behövs för att den sökta 

åtgärden skall kunna prövas. Det innebär bl. a. att byggnadsnämnden allt 

efter åtgärdens art kan bestämna att vissa handlingar. t. ex. nybyggnads

karta, kan undvaras. 

I fråga om ansökningar som avser ny- och tillbyggnader krävs i regel en 

situationsplan över tomten. Denna bör normalt vara grundad på en ny

byggnadskarta. Detta är viktigt för att bl. a. va-anläggningar, kraftledning

ar, fornlämningar. servitut och nyttjanderätter skall kunna redovisas. Det 

är också nödvändigt för att ge besked om vilka sakägare, t. ex. grannar. 

som berörs av åtgärden. eftersom dessa enligt 22 § i vissa fall skall lämnas 

tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Nybyggnadskarta bör dock kunna undvaras i många fall. t. ex. vid till

byggnader långt från tomtgräns, vid uppförande av komplementbyggnader 

osv. Det är i så fall byggnadsnämnden som avgör i vilka fall nybyggnads

karta inte behöver ges in. Det hör observeras att nämnden därvid enligt 

1 l kap. 1 § andra stycket skall ta till vara möjligheterna att förenkla för den 

enskilde. 

Nybyggnadskartor upprättas av byggnadsnämnden. I de fall nämnden 

anser att en nybyggnadskarta är nödvändig är nämnden enligt Il kap. 2 * 
andra stycket skyldig att tillhandahålla sådan karta. 

I specialmotiveringen till 29 § återkommer jag något till frågan om vilka 

handlingar som behöver ges in till byggnadsnämnden. 

Andra stycket 

Enligt andra stycket, som motsvarar 55 ~ 2 mom. byggnadsstadgan och 

13 kap. 11 § andra stycket i utredningsförslaget kan byggnadsnämnden 

förelägga sökanden att avhjälpa brister i ansökningen. 

Utredningen har föreslagit att byggnadsnämnden får avgöra ärendet i 

befintligt skick, om sökanden inte kompletterar sin ansökan inom den 

föreskrivna tiden. En ansökan kan emellertid vara så ofullständig att den 

över huvud taget inte går att pröva i sak. Därför har. som flera remissin-

8 kap. 20 § 
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stanser också har föreslagit, i andra stycket tagits m en möjlighet för 

byggnadsnämden att avvisa ansökningen. 

Det bör påpekas att byggnadsnämnden enligt 8 § förvaltningslagen 

( 1971: 290) under vissa förutsättningar iir skyldig att viigleda sökanden om 

ansökningshandlingarna är ofullständiga och om vägledning behövs för att 

sökanden skall kunna ta till vara sin rätt. 

Tredje stycket 

Enligt 11 § andra stycket kan byggnadsnämnden förelägga en bygglovs

sökandc att ansöka om förrättning för fastighetsindclning. Följden av att 

föreläggandet inte följs hör som lagrädet har anfört (yttrandets. 86) regle

ras i förevarande stycke. 

fjärde stycket 

I föreläggandet skall sökanden upplysas om vilka följder det kan få om 

föreläggandet inte följs. 

21 § Även om en åtgärd med byggnader, andra anläggningar. anordning
ar eller mark inte kräver lov enligt 1-9 §§.skall byggnadsnämnden, om det 
begärs. pröva frågan om lov till åtgärden. 

Bestämmelserna i denna lag om lov skall tillämpas i ärenden enligt första 
stycket. 

Paragrafen ger möjlighet att påkalla byggnadsnämndens prövning av 

sådana åtgärder som inte kräver lov. En motsvarighet till paragrafen finns i 

5H 4 mom. byggnadsstadgan och 13 kap. 12 §i utredningsförslaget. 

Bakgrunden till stadgandet är bl. a. att även icke bygglovspliktiga åtgär

der enligt 3 kap. 9 § andra stycket, lO § andra stycket I och 3 samt 14 och 

18 §§skall uppfylla egenskapskraven i 3 kap. i skälig utsträckning, samt att 

de inte får utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmclser (5 kap. 

36§ första stycket). Eftersom byggnadsnämnden sedan kan ingripa enligt 

10 kap. 12 och 14 §§om kraven inte har iakttagits i tillräcklig utsträckning, 

kan det finnas ett intresse hos fastighetsägaren att få åtgärden prövad. 

I specialmotiveringen i lagrådsremissen (s. 593) anförde jag att ett ärende 

enligt 21 §. som t. ex. rör byggande, skall handläggas som ett vanligt 

bygglovsärende och att bifall till ansökningen skall meddelas i form av 

bygglov. Detta har föranlett följande uttalande av lagrådet (yttrandet 

s. 92 f): 

Avsikten torde vara att i ärenden enligt denna paragraf såväl materiella 
som processuella regler om bygglov - eller i förekommande fall marklov 
och rivningslov - skall gälla. Lagrådet föreslår därför ett tillägg till lagtex
ten enligt vilket bestämmelserna om lov i PBL skall tillämpas i dessa 
ärenden. Bifall till en ansökan som avser det fallet att en byggande vill 
utföra en icke lovpliktig åtgärd i strid mot planbestämmelser kommer 
därför - bortsett från möjligheten av lov till tillfällig åtgärd - inte att 

8 kap. 20-21 ~.~ 
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kunna förenas med villkor om tidsbegriinsning av lovet. Lagrådet vill 
anmärka att detta iir en ändring i förhållande till gällande rätt eftersom en 
dispens enligt 67 * hyggnadsstadgan kan tidshegränsas (se Bexelius s. 50()). 
Av det föreslagna tillägget följer också att de regler om statlig kontroll 
m. m. i 12 kap. och om överkla~:ande i 13 kap. som avser lov kommer att 
giHla ärenden enligt nu förevarande 21 §. Ett bifall eller avslag i ärende 
enligt 21 * inverkar ej på frågan om huruvida åtgiirden är bygglovspliktig. 
Detta har hetydelse om det blir aktuellt att tillämpa sanktioner enligt 
IOkap. 

Jag kan ansluta mig till vad lagrådet har anfört. Andra stycket har 

utformats i enlighet med lagråde:s förslag. 

22 § Innan lov lämnas. skall byggnadsnämnden genom underrättelse be
reda kiinda sakägare och de kända bostadsrättshavare. hyresgäster och 
boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening som ange5 
i 5 kap. 25 * första stycket 2 tillfälle att yttra sig över ansökningen, om 
åtgärden 

I. innebär en avvikelse från dt:taljplan eller områdesbestämmelser eller 
2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgärden 

inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdesbe
stämmclser. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 * tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. 

Ärenden om lov får inte avgöras utan att sökanden underrättats om det 
som tillförts ärendet genom anjra än honom sjmv och tillfälle beretts 
honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ett ärende 
utan att sft skett. om det är uppenbart onödigt att sökanden yttrar sig. 

Paragrafen. som har utformats i enlighet med lagrådets förslag, innehål

ler best~immelser om kommunicering av ansökningar om lov. Den motsva

rar närmast 13 kap. 13 * i utredni;1gens förslag. Någon direkt motsvarighet 

finns inte i byggnadsstadgan. Grannar skall emellertid enligt 67 * 3 mom. 

erhålla tillfälle att yttra sig över ansökningar om undantag från nybygg

nadsförbud. 

Enligt byggnadsstadgan finns alltså inte någon direkt skyldighet att 

underriitta grannar och andra sak ägare om ansökningar om hyggnadslov. 

LaRrådet har anfört bl. a. följande i denna fråga (yttrandet s. 93): 

Förvaltningslagen ( 1971: 290) är emellertid tillämplig på byggnadsnämn
dens handläggning av sådana ärenden. där besluten överklagas genom 
förvaltningsbesvär. I nämnda lag finns bestämmelser, 15 §,om underrättel
seskyldighet. som innebär att nämnden i viss utsträckning har att kommu
nicera ansökningar om byggnadslov med t. ex. ägare av grannfastigheter. 

I I * andra stycket förvaltningslagen finns en bestämmelse om lagens 
förhållande till avvikande regler i andra lagar eller författningar som beslu
tats av riksdagen eller regeringen. Bestämmelsen slår fast att sådana avvi
kande regler gäller framför det som iir föreskrivet i förvaltningslagen. Av 
specialmotiveringen till förevarande paragraf får anses framgå att avsikten 
är att exklusivt reglera frågan om nämndens kommunikationsplikt i lov-

8 kap. 21-22 ~~ 
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ärenden. De bestämmelser som finns i 15 § förvaltningslagen skall således 
inte gälla vid sidan om bestiimmclserna i förevarande paragraf. 

Jag ansluter mig till denna ståndpunkt. som alltså klarlägger att 22 ~ "tar 

över'' 15 ~ förvaltningslagen. 

Farsta stycket 

Som jag tidigare har föreslagit upptar det nu föreliggande förslaget. Pil 

grund härav har - i överensstämmelse med lagrcldct.1· förslag - genom en 

uppräkning i första stycket angetts vilka som vid sidan av de kända 

sakägarna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningar om lov. 

I förhållande till utredningens förslag har bl. a. den ändringen gjorts att 

underrättelseskyldigheten inskränks till kända personer eller organisatio

ner. Skälet till ändringen är att det för byggnadsnämnden kan vara i det 

närmaste omöjligt att la reda på varje rättighetsinnehavare som berörs av 

ett visst ärende. Som känd bör emellertid normalt räknas den vars rättighet 

är inskriven i fastighetsboken. Som lagrådet har påpekat (yttrandet s. 94) 

kan det emellertid inträffa att inte heller dessa rättsinnehavare kan påträf

fas. 

Andra stycket 

Enligt dt:! remitterade lagförslaget gäller som huvudregel att underrättel

sen skall sändas som rekommenderat brev eller på annat siitt som kan 

styrkas men att underrättelse till de boende inom viss fastighet kan ske 

genom anslag inom fastigheten. I överensstämmelse med lagrådets förslag 

(yttrandets. 64 och 94) har nu kravet på rekommenderat brev slopats. och 

dessutom har genom en hänvisning till 5 kap. 25 * tredje stycket första 

meningen införts möjlighet att lämna underrättelse genom kungörelse i 

ortstidning. Angående förutsättningarna för sädani kungörande hänvisar 

jag till 5 kap. 25 *och specialmotiveringen till den paragrafen. Kungörelsen 

bör innehålla en kortfattad upplysning om den sökta åtgärden och en 

uppgift om var ansökningshandlingarna finns tillgängliga. Vidare bör na

turligtvis anges när och till vem eventuella yttranden skall lämnas in. 

Det nu föreliggande förslagt:t innebär att det är byggnadsnämnden som 

genom underrättdse skall bereda sakägare tillfälle att yttra sig. I det 

remitterade lagförslaget föreskrivs - i syfte att underlätta handläggningen -

att nämnden kan bestämma att sökanden skall sköta underrättelsen. Lag

rildet (yttrandet s. 94) anser att motiven för att vältra över ansvaret för 

kommuniceringen på sökanden är dåligt underbyggda. I lagrådets förslag 

har be<>tämmelsen därför fått utgå. Hl. a. med hänsyn till att det nu öppnas 

möjlighet att lämna underrättelse genom kungörelse i ortstidning kan jag 

ansluta mig till lagrådets förslag. Den nyss nämnda bestämmdsen har 

därför fått utgå. 

När det härefter gliller frågan i vilka fall som sakägare och andra intres

senter skall underrättas är följande att säga. 

8 kap. 22 § 
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Utredningen har föreslagit att sakiigare skall lämnas tillfälle att yttra sig 

över alla ansökningar om lov och att byggnadsnämnden skall ansvara för 

detta. Utredningen har motiverat sitt förslag bl. a. med att det för alla 

parter måste vara en fördel att eventuella synpunkter och erinringar från 

grannar blir bnda. innan byggn2.dsnämnden fattar sitt beslut och inte först 

genom att grannarna överklagar beslutet. 

Flera remissinstanser kritiserar för~laget och menar att förfarandet är 

alltför tids- och resurskriivande. särskilt i de fall när den ansökta åtgärden 

är medgiven i en detaljplan. 

Jag delar den grundinställning som ligger bakom utredningens förslag 

och anser attt ~akägarna i princip skall underrättas om och få tillfälle att 

yttra sig över ansökningar om lov. Samtidigt måste emellertid förslaget 

utformas så att inte handläggningen av ärenden om lov blir alltför tungrodd 

och resurskrävande. I likhet med en del remissinstanser anser jag sMunda 

att underrättelse bör kunna undvaras om åtgärden stämmer överens med 

en detaljplan eller med områdesbestämmelser. I dessa fall har sakägarna 

och andra intressenter haft tillfälle att tillvarata sina intressen vid planens 

eller bestämmelsernas tillkomst. Någon underrättelseskyldighet bör inte 

heller föreligga i fråga om kompktteringsåtgärder som skall företas i områ

den utan detaljplan. Sådana åtgärder har normalt så begränsad omgiv

ningspåverkan att grannar och andra sakägare inte berörs. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört har i 22 § första stycket tagits in 

bestämmelser som anger i vilka fall underriittelse skall ske. Enligt punkt I 

skall sakägarc och andra intress~nter beredas tillfälle att yttra sig beträf

fande ansökningar som innebär mindre avvikelse från en detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Förutsätlningarna för att medge sådana avvikelser 

anges i 11 § femte stycket och 12 § fjärde stycket. Punkt 2 handlar om 

åtgärder utanför områden med detaljplan. I dessa fall skall tillfälle till 

yttrande lämnas. såvida inte ansökningen avser kompletteringsåtgärder 

enligt 13 § eller åtgärder som - i de avseenden som berör sakägare och 

övriga intressenter - är reglerade i områdcsbestämmelser. Så kan vara 

fallet t. ex. i ett fritidshusomdde, där byggnadernas storlek, utformning 

och läge har fastlagts i bestämmelserna. 

Det är ingenting som hindrar att sökanden inhämtar yttrande från gran

nar och andra sakägare redan in11an ansökan görs och bifogar yttrandena 

till ansökningen. Detta är ett förfarande som ofta tillämpas i dag och som 

kan bidra till att ärendet fftr en kortare handläggningstid. 

Tredje stycket 

I tredje stycket har paragrafen på lagrådets förslag (yttrandet s. 93) 

kompletterats med en bestämmelse om att ärenden normalt inte får avgö

ras med mindre kommunikatiomskyldigheten gentemot sökanden har bli

vit fullgjord. Bestämmelsen är föranledd av att paragrafen är avsedd atr 

uttömmande reglera kommunikationsskyldighctcn i lovärenden. 

8 kap. 22 § 
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23 * Begärs tillständ att expropriera den byggnad eller mark som en 
ansökan om lov avser eller påbörjas arbete för att anta. ändra eller upphä· 
va detaljplan. områdesbestämmelser eller fastighetsplan som berör bygg
naden eller marken. får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgö
randet om lov till dess att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts 
eller planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom 
två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden. skall 
dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 

Paragrafen. som i huvudsak motsvarar l 3 kap. 37. 38 och 44 ** i utred

ningsförslaget samt 8 kap. 13 * och 17 ~ andra styl:ket i det remitterade 

lagförslaget behandlar tidsfristerna för avgörande av ärenden om lov. Det 

finns ingen direkt motsvarighet till dessa bestämmelser i gällande rätt. I 

viss miln kan de dock jämföras med de möjligheter som i dag finns att 

utfärda nybyggnadsförbud. En avgörande skillnad är dock att tiden enligt 

mitt förslag inte kan förlängas utöver vad som anges i bestämmelserna. 

Till en början vill jag framhålla att i paragrafen har sammanförts regler 

om anstånd med avgörandet av alla slag av lov. dvs. även marklov. Detta 

är en lagteknisk lösning. som lagrädet har förespråkat (yttrandet s. 87 I) 

och som jag anser utgör en förbättring. 

Enligt det remitterade förslaget är huvudregeln att ärenden om bygglov 

och rivningslov skall avgöras snarast möjligt och senast inom ett år. Att i 

lovärenden sätta upp en allmän tidsfrist på ett år är emellertid inte lämpligt. 

anser lagrådet, som här anför bl. a. följande (yttrandets. 88): 

En sådan regel kan nämligen tas till intäkt för att anmärkning om bris
tande snabbhet inte kan riktas mot byggnadsnämnden. ifall avgörandet 
sker inom ett år. Det är emellertid tveksamt om PBL över huvud taget bör 
uppta någon generell regel om snabbb handläggning. Ärenden skall alltid 
avgöras så skyndsamt som är möjligt. En regel härom har därför knappast 
sin plats i en speciallag. I förvaltningslagen finns ingen sådan bestämmelse. 
Förvaltningsrättsutredningen har emellertid (se SOU 1983: 73 s. 561) före
slagit en bestämmelse i iimnet utformad så att skymlsamhetskravet balan
seras mot övriga huvudsakliga krav som bör ställas pil verksamheten hos 
förvaltningsmyndigheter. Lagrådet har i sitt förslag inte tagit upp en sär
skild bestämmelse om skyndsamhet. 

Jag har ingen erinran mot vad lagrådet anför. Någon särskild bestämmel

se om skyndsamhet har därför inte upptagits i paragrafen. 

Ytterligare en skillnad mellan det nu föreliggande förslaget och lagråds

remissen är att byggnadsnämnden nu blir skyldig att genom ett uttryckligt 

beslut ta ställning till frågan om anstånd. Även detta moment har tillkom

mit som en följd av /af,trådets omarbetning av paragrafen (yttrandets. 89). 

Jag instämmer också i lagrådets påpekande att byggnadsnämnden i sitt 

beslut om anstånd hör ange skälet till att ärendet inte avgörs genast. En 

sådan upplysning är av stort värde för sökanden. eftersom anståndsbeslu

tet kan överklagas. Det nu föreslagna förfarandet 1iggcr helt i linje med 

striivandena att göra myndighetsverksamheten mera serviceinriktad. 

8 kap. 23 § 
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I sak råder i stort set! överensstämmelse mellan det nu föreliggande 

förslaget och det remitterade förslaget med undantag av att - på skäl som 

angetts i specialmotiveringen till 12 § - beslut om anstånd med anledning 

av en ansökan om tillstånd att expropriera kan meddelas även om annan än 

kommunen har ansökt om expropriationen. 

Enligt lagtexten iir en förutsättning för beslut om anstånd att ett planar

bete påbörjas. Det är omöjligt att göra något entydigt uttalande om vad 

som skall förstås med uttrycket att påbörja ell planarbete. Oftast torde det 

finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts. men om 

sådana inte linns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret 

åtgärd som har vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar. 

förslag till program eller liknande. Givetvis hör beslut om att påbörja 

planarbete kunna fattas vid samma tillfälle som beslutet om anstånd. 

Om ett anståndsbeslut har meddelats, har ett rådrum skapats inför 

avgörandet av lovärendet. Tidsfristen går ut när ärendet om expropria

tionstillstånd har avgjorts eller när planarbetet avslutats. Dock föreskrivs 

en yttersta tidsgräns för det fallet att anståndet beror på ett påbörjat 

planarbete. I sådant fall måste lovärendet avgöras inom två år från det 

ansökningen om lov kom in, om inte planarbetet dessförinnan har resul

terat i ett beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestäm

melser eller fastighetsplan. Om kommunen inte fattar något sådant plan

beslut. måste bygglovsärendet avgöras i enlighet med gällande plan och 

med tillämpning av de prövningsgrunder som för den aktuella situationen 

anges i 8 kap. 11- IH*· 
Det räcker med att kommunen fattar sitt planbeslut inom den föreskriv

na tiden for att ärendet om bygglov skall kunna hållas vilande ytterligare en 

viss tid. Det krävs alltså inte att beslutet i planärendet har vunnit laga 

kraft. 
När det giiller expropriation ger inte bestämmelserna om anstånd bygg

nadsnämnden möjlighet att låta bygglovsärendet vila ända till dess att en 

eventuell expropriation är fullbordad. Det kan ju dröja liinge innan t. ex. 

crsättningsfrågan är avgjord. Beslut i lovärendet skall fattas snarast möjligt 

efter det all ansökningen om tillstfmd till exprnpriation har slutligt av

gjorts. 
Med anledning av ett påpekande i remissvaret från Stockholms hygg

miistarcförening vill jag framhålla att det inte finns något som hindrar 

byggnadsnämnden från att skjuta upp avgörandet av ett bygglovsärendc i 

väntan pä planändring även under genomförandetiden för en detaljplan. 

Byggmästarcföreningen har ifrågasatt vad som händer. om någon plan

lindring inte beslutas inom den föreskrivna tidsfristen och gcnomförandeti

den har gått till ända under tiden som ansökningen har varit vilande. Svaret 

pft den frågan är att sökanden har rätt att f'å bygglov i enlighet med 

detaljplanen. eftersom ansökan om lov har gjorts före genomförandetidens 

utgång och planen alltjämt gäller när bygglovet prövas. 

8 kap. 23 .9 
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Nästa fråga är. om kommunen unuer genomföranuctiden bör kunna 

skjuta upp avgörandet av en bygglovsansökan för att. sedan genomföran

detiden har löpt ut. ändra planen enligt de för kommunen mer gynnsamma 

hestiimmelserna i 5 kap. 11 * andra stycket. Något hinder för kommunen 

att förfara på detta sätt finns inte. Eftersom kommunen därigenom gör det 

omöjligt för fastighetsägaren att genomföra planen. är denne emellertid 

berättigad till ersättning. Det följer nämligen av 14 kap. 5 *tredje stycket 

att sökanden har rätt till ersättning eller inlösen. om bygglov som har sökts 

före genomförandetidens slut därefter lämnas utan bifall. 

Jag vill lämna några exempel som visar olika situationer där kommunen 

kan behöva vänta med avgörandet av ett bygglovsärende. 

I. Fiir att anta detaljplan 

Sökanden vill göra en tillbyggnad av ett fritidshus inom ett område som 

inte omfattas av detaljplan. Sökanden åberopar att det rör sig om en 

k(lmpletteringsåtgärd enligt 13 ~- Kommunen anser att tillbyggnaden är 

olämplig. eftersom området har blivit attraktivt för permanentbllsättning 

och kommunen inte avser att bekosta den service som då skulle behövas. 

Avgörandet av bygglovsärendet skjuts upp. varpå en detaljplan antas som 

begränsar den högsta tillåtna byggnads- eller bruksarean till den area som 

den befintliga byggnaden faktiskt har. Tillbyggnaden kan därefter vägras 

med stöd av 11 * första stycket I. 

l. För all ändra deta(ip/an 

Inom ett område med detaljplan. för vilken genomförandetiden har gått 

till ända, vill sökanden göra en tillbyggnad som är medgiven i planen. Han 

vill alltså ta i anspråk en outnyttjad byggrätt. Kommunen anser att planen 

iir föråldrad, eftersom den tillåter en exploatering som inte är acceptabel i 

den miljö som numera har uppkommit i området. Genom att vänta med 

avgörandet av bygglovsansökningen och ändra planen - varvid bestäm

melserna i 5 kap. 11 * andra stycket skall tilliimpas - kan byggrätten 

minskas så att tillbyggnaden kan vägras med stöd av 11 §första stycket I. 

3. Fiir all upphärn deta(iplan 

Inom ett område med detaljplan. för vilken genomförandetiden har gått 

till ända. vill sökanden uppföra ett nytt hus på en hittills obebyggd fastig

het. Detaljplanen medger att den sökta byggnaden uppförs. men kom

munen anser att planen är helt föråldrad och att omrii.det även i fortsätt

ningen bör bevaras obebyggt. Om planen först upphävs - varvid bestäm

melserna i 5 kap. 11 ~ andra stycket skall tillämpas - kan byggnadsnämn

den därefter vägra lov till åtgärden. Detta förutsätter dock att det finns 

·stöd för avslaget i 12 *första stycket. som ju då blir tillämpligt. 

8 kap. 23 .~ 
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..J. Fiir all anta områdesh1'.\"liimmd.1cr 

Det kan här föreligga samma förhållanden som i exemplet I. dvs. ~ökan

den vill göra en tillhyggnad på ett fritidshus inom ett område som inte 

l1mfattas av detaljplan. Genom att områdesbestiimmelser antas som be

gränsar hyggnad~- eller bruksarean kan ansökningen därefter avslås med 

stöd av 12 ~ andra stycket eller - om hyggnadsnämnden inte delar sökan

dens uppfattning att det är fråga om en kompletteringsålgärd - med stöd 

av första stycket 4 samma paragraf. 

24 § Begärs upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen (1973: 
531 l beträffande den byggnad som en ansökan om rivningslov avser. skall 
byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgörandet om lov till dess att 
ärendet om upprustningsåläggandet avgjorts. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 13 kap. 45 ~ i utredningsförslaget och 

8 kap. 17 * första stycket i det remitterade lagförslaget. Paragrafen innebär 

hinder mot att byggnadsnämnden lämnar rivningslov medan det pågår 

prövning enligt bostadssaneringslagen av frågan om byggnaden skall upp

rustas eller inte. Bestämmelsen, som har sin motsvarighet i 56 ~ 4 mom. 

första stycket byggnadsstadgan, innehåller alltså en obligatorisk anstånds

grund i just detta fall till skillnad från 23 §, som öppnar en möjlighet för 

nämnden att besluta om anstånd. 

Syftet bakom 24 !i är naturligtvis att skapa garantier för att det inte 

meddelas rivningslov som föregriper den prövning av bevarandefrf1gan 

som pågår i annan ordning. 

Jag vill nämna att det remitterade lagförslaget innehåller ytterligare en 

obligatorisk anståndsgrund, som tar sikte på att ansökan gjorts om att 

byggnaden skall förklaras för byggnadsminne. Med hänsyn till bestämmel

serna i 8 kap. 16 ~ denna lag och 7 § lagen (1960: 690) om byggnadsminnen 

synes - som lawådet framhållit <yttrandet s. 90) - någon särskild före

skrift om obligatoriskt anstånd knappast fylla någon funktion för si~t

nämnda fall. Denna grund har därför fått utgå ur lagtexten. 

25 § Om byggnadsnämnden finner anledning anta att en åtgärd som 
kräver lov fordrar tillstånd även av någon annan myndighet, skall nämnden 
upplysa sökanden om detta. 

Paragrafen motsvarar 57 § första stycket byggnadsstadgan. 13 kap. 19 ~ 

andra stycket i utredningsförslaget och 8 kap. 24 § i det remitterade lagför

slaget. 

Då byggnadsnämnden prövar en ansökan om byggnadslov skall nämn

den enligt gällande ordning se till att det tillämnade byggnadsföretaget inte 

strider mot vissa i 56 !i I mom. första stycket byggnadsstadgan uppräknade 

författningar. Behövs även annat tillstånd skall byggnadsnämnden enligt 

57 § första stycket hänvisa sökanden att begära sådant tillstånd. 

8 kap. 23-25 ~§ 
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Utredningen har föreslagit all dagens ordning vad gäller hyggnadsnämn- 8 kap. 25 ~ 

dens skyldighet enligt 56 § I mom. första stycket byggnadsstadgan i allt 

väsentligt överges. Däremot har utredningen föreslagit ( 13 kap. 19 § andra 

stycket) att byggnadsnämnden skall se till att tillstånd från andra kommu-

nala organ finns innan bygglov ges. 

Dagens ordning har, som utredningen har pekat på. lett till en viss 

oklarhet och osäkerhet i tillämpningen, särskilt i frfiga om ansvarsfördel

ningen mellan den sökande och byggnadsnämnden. Det hart. ex. från den 

enskildes synpunkt inte alltid framgått om byggnadslovet kan betraktas 

som det slutliga beskedet om att alla berörda myndigheter har godkiint 

åtgärden. eller om hyggnadslovct bara är ett bland flera erforderliga till

stånd. Byggnadsnämnderna har inte heller alltid möjlighet att göra den 

prövning som dagens bestämmelser förutsätter. Som jag har föreslagit i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 5.4.4) kan varken en detaljplan eller ett 

bygglov innebära något slutligt besked från samhället om att det inte finns 

några hinder mot att bygga eller vidta andra åtgärder. Med hänsyn till det 

nu anförda och då det inte heller finns något behov av en motsvarighet till 

56 § I mom. första stycket byggnadsstadgan i PBL:s prövningssystem. bör 

några bestämmelser av nu berört slag inte tas in i PBL. Av i huvudsak 

samma skäl anser jag att någon skyldighet inte heller skall föreligga för 

byggnadsnämnden att se till att tillstånd från andra kommunala organ finns 

innan bygglov ges. 

Den föreslagna ordningen innebär att det är sökanden som har det 

yttersta ansvaret för att nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning finns. 

Däremot bör det självfallet ingå i byggnadsnämndens serviceuppgifter att 

upplysa sökanden om att det vid sidan av bygglovet kan finnas andra 

tillstånd som han är tvungen att söka. Sökanden bör erinras om detta. 

lämpligen i beslutet om bygglov. rivningslov eller marklov. En bestämmel

se motsvarande 57 § första stycket byggnadsstadgan har därför tagits in i 

paragrafen. I vad mån byggnadsnämnden skall förmedla ansökan om andra 

sådana tillstånd eller ansöka om sådana tillstånd för sökandens räkning är 

frågor som inte bör regleras i lag utan överlämnas till nämndens egen 

bedömning inom ramen för vad som är både möjligt och lämpligt i varje 

enskilt fall. Jag har tidigare (avsnitt 21.4) redogjort för hur prövningen kan 

gå till. 

Lar:rlldet har anslutit sig till den princip som paragrafen bygger på 

(yttrandet s. 95) men anser att bestämmelsen bör ges en lydelse som bättre 

uttrycker dess syfte att föreskriva en serviceåtgärd, vilken inte avlyfter 

sökandens ansvar. Lagtexten har därför utformats i enlighet med lagrådets 

förslag. 

Vidare har laRrådet (yttrandets. 95 f) gjort följande uttalande. som även 

jag ställer mig bakom: 

Det kan uppstå tvekan om hur långt nämndens serviceverksamhet skall 

~4 Riksd"!ten f<J85!86. I sam/. Nr I 
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sträcka sig. Det är lämpligt om byggnadsn~imndcrna genom t. ex. planver
ket tillhandahålls förteckning önr de lagar och författningar som kan bli 
aktuella när nu förevarande pa;-agraf skall iakttas. Erinran får inte bli 
innehållslös. För att erinran skall fylla sin funktion måste byggnadsnämn
den ange de författningar som nämnden vid sin granskning av handlingarna 
funnit att sökanden har att beakta. Det är självfallet bra om denna upplys
ning kan ges till sökanden på w tidigt stadium och alltså redan före 
byggnadsnämndens beslut i lovärendet. 

26 § Beslut varigenom ett ärende om lov avgörs, skall innehålla skäkn 
till beslutet i enlighet med vad som föreskrivs i IH förvaltningslagcn 
(1971:290). 

Beslut varigenom lov lämnas, :ikall ange 
I. lovets giltighetstid, 
2. de anmälningar och besiktningar som behövs för tillsyn och kontroll 

enligt 9 kap. och 
3. de villkor och upplysningar i övrigt som behövs. 

I paragrafen. som har utformats i enlighet med lawtldets förslag, regle

ras vad ett beslut om lov skall innehålla. En motsvarighet till paragrafen 

finns i 58 § 1 mom. andra stycket byggnadsstadgan och 13 kap. 16 § i 

utredningsförslaget. 

LaRrådet !yttrandet s. 961 anser att paragrafens förhållande till 17 § för

valtningslagen är oklart och föreslår att i paragrafen skall göras ett tillägg 

som anger att beslut varom nu är i fråga skall innehålla skälen till beslutet i 

enlighet med vad som föreskriv~; i nämnda paragraf. Jag ansluter mig till 

förslaget. Den nu förevarande paragrafen reglerar därmed exklusivt vad ett 

beslut om lov skall innehålla. 

Enligt det remitterade förslagei: skall beslutet ange de åtgärder som lovet 

avser och den eller de fastigheter pä vilka åtgärderna skall utföras. På 

/11f.!rädets förslag har hestämmehen härom fätt utgå som obehövlig. 

Bland de villkor som kan tas in i ett beslut om lov kan nämnas krav på att 

åtgärden skall utföras på ett visst sätt. krav enligt 29 § tredje och fjärde 

styckena att handlingar av ett visst slag skall ges in till nämnden eller krav 

att t. ex. en viss byggnad skall rivas eller att ersättning för gatorm. m. skall 

betalas eller säkerhet för ersättningen skall ställas innan arbetena får 

påbörjas (se 32 § första stycket). Om bygglov för tillfällig åtgärd lämnas 

enligt 14 ~.skall i lovet anges den tid under vilken lovet gäller. Det kan i en 

del fall också finnas anledning att ställa villkor om att särskilda skyddsät

gärder skall vidtas när hyggnadsarhetena utförs, t. ex. bullerdämpande 

fögärder. I likhet med lawädet (yttrandets. 96) vill jag framhålla att bygg

nadsnämnden endast kan föreskriva villkor som har stöd i PBL. 

Upplysningar i lovet kan t. ex utgöras av en upplysning enligt 25 § om 

att åtgärden i fråga kräver tillstår.däven av annan myndighet än byggnads

nämnden. Om länsstyrelsen eller regeringen enligt 12 kap. 4 ~ har förordnat 

att bestämmelserna om prövning i 12 kap. skall tillämpas, bör även detta 

anmärkas i beslut som omfattas av förordnandet. Att besvärshiinvisning 

skall lämnas i vissa fall framgår z,v 27 §. 

8 kap. 25-26 ~~ 
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I förhållande till utredningens förslag har det tillägget gjorts att bygg

nadsnämnden i beslut varigenom lov lämnas skall ange de anmälningar och 

besiktningar enligt 9 kap. som skall göras. Detta är en följd av att bestäm

melserna om anmälningar och besiktningar i 9 kap. fått en delvis annan 

konstruktion än i utredningsförslaget. 

27 ~ Sökanden och den som har beretts tillfälle att yttra sig enligt 22 § 

och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda skall av byggnadsnämnden 
omedelbart underrättas om innehållet i beslut varigenom ett ärende om lov 
avgörs. Är det uppenbart att beslutet gär honom emot. skall han även 
underrättas om vad han har att iaktta vid överklagande av beslutet och om 
skiljaktig mening som antecknats i protokoll eller annan handling. Under
rättelse får ske genom delgivning. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 * tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. Sökanden skall dock 
alltid underrättas enligt första stycket. 

I paragrafen. som i huvudsak motsvarar 58 § I mom. hyggnadsstadgan. 

13 kap. 14* i utredningsförslaget och 8 kap. 23 * i det remitterade lagförsla

get, finns regler om hur underrättelse om besluten skall ske. 

Fiirsta stycket 

Enligt utredningens förslag skall byggnadsnämnden underrätta såväl 

sökanden som berörda sakägare. För att inte onödigtvis tynga byggnads

nämnden med nya administrativa uppgifter har emellertid i det remitterade 

lagförslaget föreskrivits att sökanden - såsom enligt dagens ordning -

skall ha ansvaret för att underrätta de sakägare och övriga intressenter som 

har lämnats tillfälle att yttra sig i ärendet. och vilkas synpunkter inte har 

tillgodosetts. 
Lag,.Jdet (yttrandet s. 95) har anfört följande i denna fråga: 

Den som skall ta reda på vilka som inte fått sina synpunkter tillgodo
sedda torde behöva ha tillgång till handlingar som förvaras hos byggnads
nämnden. Nämnden torde också vara den som är bäst skickad att göra de 
bedömningar som ibland kan behövas för att avgöra om någon fått eller 
inte fatt gehör för vad han anfört. I lagrådets förslag har därför nu ifrågava
rande skyldighet lagts pä nämnden. 

Siirskilt med tanke på att underrättelse enligt andra stycket i vissa fall 

kan ske genom kungörelse i ortstidning får det anses vara en lämplig 

ordning att nämnden handhar hela förfarandet. Om man ser till den totala 

resursatgången i samband med hanteringen av lovärenden och till kostna

derna i stort för verksamheten, innebär de nu föreslagna reglerna om 

underrättelse enligt min mening ingen väsentlig belastning för byggnads

nämnderna. Jag kan därför ansluta mig till vad lagrådet har anfört. Första 

stycket har utformats i enlighet med lagrådets förslag. 

Enligt första stycket får underrättelsen ske genom delgivning. Formule-

8 kap. 26-27 ~~ 
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ringen har sin förehild i 18 § första stycket förvaltningslagen ( 1971 :290) och 

innebär att det förfarande som anges i dclgivningslagen ( 1970: 428) kan 

användas men att nämnden även på andra sätt kan ombesörja underrättel

sen. 

Även vad som sägs i stycket om bcsvärshänvisning och skiljaktig me

ning har hämtats från 18 §första stycket förvaltningslagen. Därmed uppnås 

att förevarande paragraf på ett uttömmande sätt reglerar underrättelseskyl

digheten i lovärenden. 

Andra stycket 

I stället för det i lagrådsremissen föreslagna systemet med anslag inom 

fastigheten har i andra stycket föreskrivits kungörelse i ortstidning. om 

förhållandena är sådana som ang~s i 5 kap. 25 § tredje stycket första me

ningen. Därigenom uppnås - på det sätt som lagrådet har avsett - en 

överensstämmelse i förfarandet mellan plan- och lovärenden, något som 

enligt min mening har stora fördelar. 

28 § Om förordnande enligt 12 kap. 4 § meddelats, skall byggnadsnämn
den genast sända sådana beslut om lov och förhandsbesked som omfattas 
av förordnandet till länsstyrelsen. 

Bestämmelsen. som redaktionellt har utformats i enlighet med lagrådets 

förslag, motsvarar 13kap. 15§ i utredningsförslaget och Rkap. 25§ i det 

remitterade lagförslaget. 

Enligt 12 kap. 4 § kan länsstyre:1sen eller regeringen för ett visst område 

förordna att bestämmelserna i 12 kap. om prövning skall tillämpas på 

beslut att liimna bygglov. rivning;;lov, marklov eller förhandsbesked. För 

att länsstyrelsen skall få kännedom om beslut, som omfattas av ett sftdant 

förordnande. har i förevarande paragraf föreskrivits att byggnadsnämnden 

snarast möjligt skall sända ett exemplar av besluten till länsstyrelsen. 

Siirskilda bestämmelser om bygg!ol' 

29 § Byggnadsnämnden får anpassa sin granskning av ritningar och övri
ga handlingar till den sökta åtgärdens art och omfattning och till byggher
rens kvalifikationer. 

Nämnden skall i beslutet om l:ygglov fastställa de ritningar och övriga 
handlingar som har legat till grund för lovet. Nämnden skall godta typgod
kända material, konstruktioner och anordningar i de avseenden som typ
godkännandet gäller. 

1 beslutet om bygglov eller senare kan nämnden bestämma att konstruk
tionshandlingar och andra handlingar skall ges in till nämnden innan arbe
tena påbörjas. Sådana handlingar skall granskas av nämnden. Byggherren 
skall underrättas om resultatet av granskningen. 

I beslutet om bygglov kan nämnden även bestämma att handlingar som 
beskriver byggnaden i färdigställt skick skall ges in till nämnden, när 
arbetena har avslutats. 

8 kap. 27-29 9.Q 
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Paragrafen, som bl. a. behandlar frågan vad byggnadsnämndens pröv

ning i bygglovsärenden skall oinfatta. har inte någon direkt motsvarighet 

vare sig i gällande rätt eller enligt utredningens förslag. Den motsvarar i 
huvudsak 8 kap. 28 § i det remitterade lagförslaget. Första stycket har 

tillagts med anledning av den k1 itik som lagrådet <yttrandet s. 21) har 

framfört mot att lagtexten inte särskilt väl klargör innebörden av den nya 

grundsynen att byggherrens eget ansvar skall betonas och att byggnads

nämnden skall kunna bestämma omfattningen av sin granskning beroende 

på omständigheterna i det enskilda fallet. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 14.2.3) har jag tagit upp frågan om 

vad byggnadsnämndens prövning i ärenden om lov skall avse. Jag vill här 

utveckla mitt resonemang i detta hänseende. Jag vill då förutskicka att 

resonemanget på en del punkter avviker från vad jag anförde i lagrådsre

missen. 

Bestämmelserna i 29 § innebär att byggnadsnämndens befattning med 

ritningar och handlingar kan indelas i två skeden och anknyter därmed till 

den praxis som sedan länge utbildats vid prövning av objekt av någon 

större omfattning. 

Första stycket 

Här kommer man in på frågan om vad som skall ingå i bygglovspröv

ningen och vad som bör ligga på byggherren att på eget ansvar beakta. Jag 

har tidigare flera gånger påpekat att byggherren. även om den åtgärd som 

han skall vidta inte kräver lov, på visst sätt måste se till att de krav uppfylls 

som ställs på åtgärden, t. ex. i tillämpningsföreskrifter eller i en detaljplan. 

Principen att byggherren skall ta ett eget ansvar måste prägla även bygg
lovsprövningen. Begreppet byggherre definieras i 9 kap. I§. 

Enligt 56 § l mom. första stycket byggnadsstadgan skall byggnadsnämn

den se till att den ansökta åtgärden inte strider mot bl. a. byggnadsstadgan 

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av stadgan. Det ställer krav 

på att nämnden gör en mycket detaljerad kontroll, som i många fall är 

orimligt resurs- och tidskrävande. I den allmänna motiveringen (avsnitt 

14.2.3) har jag utvecklat skälen för att dagens system bör överges och 

ersättas av en ordning där ansvaret för att byggnader m. m. utförs i enlighet 

med gällande bestämmelser läggs på byggherren. Av den anledningen har i 

8 kap. 11 § första stycket 3 och 12 § första stycket 4 föreskrivits att lov skall 

lämnas, om åtgärden "kan antas uppfylla kraven i 3 kap." Som jag har 

framhållit i den allmänna motiveringen skall i princip följande frågor prö

vas av byggnadsnämnden: 

l. Byggnadens eller anläggningens placering, funktion och utformning i 

förhållande till gällande plan eller områdcsbestämmelscr. Till grund för 

prövningen i detta avseende kan ligga en situationsplan med s. k. plushöj

der samt plan-, fasad- och sektionsritningar. Vidare bör sökanden ange 

byggnadens ändamål och olika lokalers användning. 

8 kap. 29 ~ 
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2. Hyggnadens yttre utformning och placering med hänsyn till stads

ellcr landskapsbilden och till skyddet mot brandspridning mellan byggna

der. Till grund för prövningen kan läggas situationsplanen samt plan-. 

fasad- och sektionsritningar. Ritningarna bör i vissa fall innehålla uppgifter 

om material i ytterväggar och tak for bedömning av brandklassen. Ibland 

kan också en modell behöva stud·;ras för att anpassningen till omgivningen 

skall kunna bedömas. 

3. Byggnadens tillgänglighet och planlösning med hänsyn till kraven p~i 

tillgänglighet, god funktion, brandsektionering och brandutrymning. 

Aven här kan underlaget utgöras av situationsplanen och ritningar. 

Planritningen bör vara försedd med brandcellsgränser, uppgift om brand

teknisk klass och om utrymnings vägar. 

4. Grundkonstruktionens principiella utformning och grundläggningsdju

pet med hänsyn till mark- och grundvattenförhållandena enligt redovisad 

grundundersökning eller enligt vad som i övrigt kan anses vara väl kiint om 

det berörda markområdet. 

5. Byggnadens och tomtens utformning med hänsyn till behovet att 

kunna avbörda avlopps- och dagvatten och att åstadkomma en tillfredsstiil

lande driinering av grund och tomtytor. Underlaget är främst situations

planen med plushöjder. 

6. Den principiella utformning(!n av byggnaden och dess olika installa

tionssystem med hänsyn till kraven på god energihushållning och på att 

olägenheter inte skall åsamkas -omgivningen i form av t. ex. buller och 

luftföroreningar. Bedömningen kan grundas på ritningarna och på uppgif

terna om byggnadens ändamål och lokalernas användningssätt. Av ritning

arna bör framgå valet av uppvärmnings- och ventilationssystcm. 

7. Omfattningen och utformningen av den kontroll som byggherren skall 

ta ansvar för under produktionsskedet på byggplatsen. 

Beträffande prövningen av arb·~tsmiljöfrågor och liknande vill jag hänvi

sa till bestämmelserna i 30 ~. De innebär i korthet att frågorna måste vara 

så väl belysta innan bygglov lämnas att yrkcsinspektionen samt skyddsom

bud, skyddskommitlc eller organisation som företräder arhetstagarna har 

kunnat bilda sig en uppfattning s::>m kan läggas till grund för ett yttrande i 

iirendel. 

Det är långt ifrån alltid som de ingivna handlingarna i ett hygglovsärende 

klart belyser alla krav som ställs upp i 3 kap. Ändå hör bygglov kunna 

meddelas på grundval av sådana ansökningshandlingar, om det kan bedö

mas att åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 

Till grund för den bedömningen kan läggas inte bara handlingarna i 

ärendet utan också övriga omsi:ändigheter av hetydelse. Vad som di.i i 

första hand kommer in i bilden är byggherrens kompetens i förh<lllande till 

den ansökta åtgärdens svårighctsgrad. På grund härav har i lagtexten tagits 

in ett första stycke som klart anger möjligheten att anpassa granskningen 

från fall till fall. 

8 kap. 29 ~ 
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Det blir alltså nämnden själv som bestiimmer ,vilka handlingar som 

behövs för den första granskning. som föreg:°tr beslutet om bygglov. Ge

nom lovet Higger byggnadsnämnden fast förutsättningarna för projektet. 

Sedan detta har skett ankommer det pf1 byggherrcn att ansvara för att 

genomförandet sker i enlighet med lovet och giillande tekniska bestämmel

ser. I lovet kan byggnadsnämnden enligt tredje stycket ge föreskrifter om 

att vissa handlingar skall ges in före arbetets påbörjande. S{1dana begärda 

handlingar skall nämnden granska enligt tredje stycket. Även efter det att 

bygglov har lämnats. bör byggnadsnämnden under själva byggnadsskedet 

ha möjlighet - men inte skyldighet - att kräva in mer detaljerade projckte

ringshandlingar. om nämnden anser det viktigt att i det enskilda fallet 

särskilt granska vissa moment. innan byggnadsarbetena påbörjas i just det 

aktuella hänseendet. Det kan vara fråga om t. ex. hållfasthet. brandsäker

het. handikappanpassning eller sophantering. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 12.1.3) har jag föreslagit att även 

staten och landstingskommunerna skall vara skyldiga att söka bygglov 

enligt PBL. 

När det gäller granskningen av statens och landstingens byggprojekt 

föreslog utredningen följande bestämmelse ( 13 kap. 24* ): 

Byggnadsnämnden behöver inte granska ansökningshandlingarna i ett 
hygglovärendc. om sadan granskning har utförts av en statlig myndighet 
eller en landstingskommun i den utsträckning som statens planverk i ett 
siirskilt kompetensbevis har bestämt för myndigheten eller landstingskom
munen. Prövningen av ansökan i dess helhet ankommer på byggnadsnämn
den. 

Genom den möjlighet som. enligt vad jag nu har föreslagit. skall öppnas 

för byggnadsnämnden att anpassa granskningen med hänsyn till omstän

digheterna i det enskilda fallet. uppnår man också en lämplig lösning på 

friigan om hur statens och landstingen~ bygglovsansökningar skall behaml

las. Inga sådana särregler som utredningen föreslog behövs därmed för 

dessa fall utan byggnadsnämnden kan inrikta granskningen i huvudsak på 
den planmässiga bedömningen och på byggnadens yttre utseende och 

anpassning till miljön. Byggnadsnämnden kan alltså ge bygglov på grund

val av ett begränsat underlag och därefter kan man underlåta att kräva in 

ytterligare handlingar. Jag förutsätter att sådant enklare bygglovsförfaran

de tillämpas niir det gäller t. ex. byggnadsstyrelsen. fortifikationsförvalt

ningen och landstingens byggnadskontor. 

Under remissbchandlingen har några remissinstanser. däribland statens 

planverk. i anslutning till utredningens förslag om särskilda regler för 

staten och landstingen invänt att det kan vara motiverat med en förenklad 

granskning även för andra kategorier, t. ex. kompetenta kommunala verk 

och stora byggherrar. 

Det förslag som jag nu lägger fram innebiir. som jag tidigare nämnde. att 

8 kt1p. 29 * 
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hyggnadsnämnden kan anpassa detaljeringsgraden i sin prövning även med 

hiinsyn till den kännedom som nitmnden har av en sökandes kvalifikationer 

och dennes tidigare erfarenhet. Kompetenta byggherrar som har visat sig 

ta sitt ansvar för hyggproduktionen bör kunna hänföras till den grupp av 

byggherrar som kan antas följe. kraven utan någon detaljerad kontroll. 

Någon särreglcring behövs diirmed inte heller för de fall som remissinstan

serna har tagit upp. 

Byggnadsnämnden hör också kunna tillämpa ett enklare förfarande i de 

fall då hygglov för ekonomibyggnader skall prövas. Staten lämnar genom 

lantbruksnämnderna ekonomiskt stöd till ny-, till- eller ombyggnad av 

djurstallar och andra ekonomib~1ggnader. I samband härmed prövas pro

jektet av lanthruksnämndens byggnadstekniska expertis. Inom lantbruks

styrelsen har utarbetats tekniska anvisningar för produktionsbyggnader 

inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Om en sftdan gran~kning har skett, 

behöver byggnadsnämnden inte göra en egen byggnadstt.:knisk prövning. 

Vissa av kraven i 3 kap. är sådana att de som regel behandlas i detalj

planer. Givetvis behöver inte b:rggnadsnämndens granskning i bygglovs

ärenden omfatta krav, som redan har föranlett ett ställningstagande i 

planen. Här räcker det med en prövning av huruvida åtgärden stämmer 

överens med planen lse 8 kap. I I ~ första stycket l ). 

Andra stycket 

Enligt andra stycket skall nämnden fastställa de handlingar som legat till 

grund för lovet. De handlingar som nämnden härvid behöver från byggher

ren skall vara så tydliga och utförliga att niimndcn kan utföra sin gransk

ning. Anser nämnden att handlingarna inte är tillräckliga kan sökanden 

åläggas att ge in kompletterande material som niimnden inte själv förfogar 

över. t. ex. redovisning av grundl'örhållandena på en tilltänkt tomtplats. De 

handlingar som enligt 20 § skall lämnas tillsammans med en bygglovsansö

kan skall å andra sidan inte behöva vara mer detaljerade än som erfordras 

för att byggnadsnämnden skall bnna pröva att de grundläggande förutsätt

ningarna för bygglov är uppfyllda. Det är angeläget att byggherren inte 

skall behöva lägga ned kostnad,~r på detaljprojektering, innan byggnads

nämnden har prövat projektet i stort. 

Granskningen skall resultera i att byggnadsnämnden i beslutet om hygg

kw fastställer de handlingar som utgjort underlaget för granskningen. 

Fastställelsen innebär att handlingarna skall föijas. inte bara när åtgärder

na utförs utan även vid den påföljande detaljprojekteringen. Enligt andra 

stycket skall byggnadsnämnden godta typgodkända material m. m. i de 

avseenden typgodkännandet gäller. Det är naturligt, eftersom ett typgod

kiinnande innebär en prövning av att kraven i PBL och i tillämpningsbe

stiimmclserna är uppfyllda. En bestämmelse med samma sakinnehåll finns 

i 56 * I mom. femte stycket byggnadsstadgan. 

8 kap. 29 .~ 
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Tredje stycket 

Enligt tredje stycket kan byggnadsnämnden i beslutet om bygglov eller 

senare bestämma att vissa handlingar skall redovisas för nämnden innan 

arbetena påbörjas. Nämnden skall sedan granska de infordrade handlingar

na och lilla byggherren få redä på resultatet av grnnskningen. 

Nämnden hör i första hand välja ;itt infordra sådana handlingar som 

visar om hygghcrren har löst de för det speciella objektet besvärligaste 

teknisk;i problemen eller uppfyllt de strängaste tekniska kraven. Nämn

dens granskning av dessa handlingar skall anses utgöra en begränsad 

engångskontroll av att byggherren tagit sitt grundläggande ansvar att ge

nomföra byggprojektet i enlighet med kraven i PBL och i tillämpningsföre

skrifterna. Till skillnad från nuvarande ordning behöver byggnadsnämnden 

alltså inte fastställa de granskade konstruktionshandlingarna. Ett sådant 

fastställande skulle vara opraktiskt, eftersom dessa handlingar ofta revide

ras under arbetenas gång. Det viktigaste skälet för att byggnadsnämnden 

inte skall behöva fastställa konstruktionshandlingarna är dock, som jag har 

föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 14.2.2) att det är byggher

ren som har ansvaret för att byggprojektet i färdigt skick uppfyller alla 

gällande krav. 

De anmärkningar mot konstruktionshandlingarna som byggnadsnämn

den finner vid sin granskning bör givetvis meddelas byggherren, så att 

denne får möjlighet att rätta de påtalade felen. Byggherren får härigenom 

möjlighet att även i övrigt överväga om anmärkningarna ger anledning till 

omprövning av det sätt på vilket han har tagit sitt ansvar, t. ex. genom val 

av konsult för projekteringen. Lämpligast är givetvis att byggnadsnämn

den vid större projekt meddelar byggherren anmärkningarna i skriftlig 

form, t. ex. som ett granskningsprotokoll. I de fall. t. ex. vid mindre objekt, 

där anmärkningarna är få och inte avser tekniskt komplicerade konstruk
tioner eller berör personsäkerheten i någon högre grad. bör det räcka med 
ett meddelande per telefon. 

För mindre byggnadsarbeten, som tillbyggnader av småhus. uppförande 

av fritidhus och mindre uthus, är det många gånger inte nödvändigt att 

byggnadsnämnden i bygglovsbeslutet kräver att konstruktionshandlingar 

skall redovisas. Del kan i dessa fall vara praktiskt att erforderliga tekniska 
'ietaljer redovisas redan på de handlingar som utgör underlag för bygglovs

beslutel. Att byggnadsnämnden fastställer dessa handlingar innebär då en 

fullständig kontroll av att konstruktionsdetaljerna är normenliga, om inte 

nämnden i beslutet uttryckligt begränsar godkännandet av dessa detaljer. 

Fjärde stycket 

I fjärde stycket har tagits in bestämmelser som ger möjlighet för bygg

nadsnämnden all fordra in handlingar som beskriver byggnaden i färdig

ställt skick. Bestämmelserna gäller inte bara vid nybyggnad utan också vid 
om- och tillbyggnad. 
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Att den befintliga bt:byggelsens tekniska i:gcnskapcr dokumi:nteras har 

betydelse i flera avseenden. I första hand kan handlingarna ligga till grund 

för nämndens slutbesiktning. De;: kan emellertid också vara värdefullt för 

den enskilde att. t. ex. vid ombyg:~nad. kunna få tillgång till handlingar ~om 

han kanske inte själv har tillgång till. t. ex. därför att de har uppriittats av 

en tidigare ägan:. 

30 ~ Bygglov som avser arbet:;lokaler eller personalrum för verbam
heter där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares riikning får 
lämnas endast om 

1. yrkesinspektionen har yttrat sig över åtgiirdens lämplighet från arbets
miljösynpunkt och 

2. om det av yttrandet framgår att skyddsombud, skyddskommitte eller 
organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökningen. 

Första stycket 2 gäller endast cm det är känt för vilket slag av verksam
het arbetslokalen är avsedd. 

Bygglov som avser byggnader med tillfälliga personalbostäder för sam
manlagt minst tio boende får lämnas t:ndast om organisation som företrä
der arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Första och andra .Hyckena 

Bestämmelserna motsvarar 55 \i 4 mom. och 56 ~ I mom. andra och tred

je styckena byggnadsstadgan. 13 :<ap. 20 * i utredningsförslaget och 8 kap. 

29 * i det remitterade h1gförslaget. 

Bestämmelserna överensstämmer i sak med nuvarande ordning och 

innebär i korthet följande. Ett utlittande från yrkesinspektionen skall alltid 
företes i ärenden om byggnadslov som avser arbetslokaler. Av utlåtandet 

skall det framgå om skyddsombud, skyddskommitte eller arbetstagarorga

nisation fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget. Undantag från 

detta krav görs emellertid, om det inte är känt för vilket slag av verksamhet 

arbi::tslokalen är avsedd. 

Utöver vad jag anförde i lagråd~remissen vill jag nämna att, även om inte 

lagen innehåller ett krav på obligatoriskt yttrande från facklig organisation, 

det självfallet är lämpligt att yrkcsinspektionen tar kontakt med fackliga 

företrädare. Jag vill här ocksä hänvisa till den hesvärsrätt som skyddsom

bud och arbetstagarorganisationer har enligt 13 kap. 7 * andra stycket. 

I anslutning till vad laRrådet har anfört (yttrandet s. 971 vill jag framhålla 

att bestämmelserna kan komma att gälla också ekonomibyggnader för 

jordbruk. skogsbruk o. d .. såvida kommunen genom områdesbestäm

melser har infört bygglovsplikt för sådana byggnader. I praktiken är det 

dock inte särskilt vanligt att arbete i ekonomibyggnader utförs av "arbets

tagare··. 

I tredje stycket i det remitterade förslaget föreskrivs att beslut om 

bygglov i visst fall skall innehålla en erinran om den skyldighet som enligt 

lag eller annan författning kan föreligga för arbetsgivaren att göra anmälan 

till yrkesinspektionen innan arbetslokalen tas i bruk. 

8 kap. 29-30 ~~ 
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Enligt /a>:rcldet.1 mening (yttrandet s. 971 är det inte riktigt att i lag 

föreskriva att ett beslut som riktar sig till sökanden innehåller en erinran 

om att tredje man kan vara skyldig att göra vissa anmälningar. Endast i det 

fall då sökanden och arbetsgivaren är en och samma person får bestämmel

sen någon mening. anser lagrådet. I det nu föreliggande förslaget till lagtext 

har därför tredje stycket utgått. 

Tredje stycket 

Bakgrunden till bestämmelsen i tredje stycket är i korthet följande. 

Frågan om bostadsförhållandena för byggnads- och anläggningsarbetare 

vid tillfälliga arbeten utanför hemorten har diskuterats i skilda samman

hang under en följd av år. Den senaste utredningen har gjorts av statens 

institut för byggnadsforskning på grundval av ett uppdrag från regeringen. 

som lämnades i februari 1983. Institutet överlämnade sin rapport till bo

stadsdepartementet den 18 december 1984. Rapporten - Tillfälligt boende 

för byggnadsarbetare och andra långpendlare - har utarbetats av institutet i 

samverkan med en referensgrupp med företrädare för statens vattenfalls

verk. statens planverk. Svenska kommunförbundet, Byggförbundet, LO 

och Svenska byggnadsarbetareförbundet. 

I rapporten finns några förslag som berör PBL. Ett av dessa förslag, som 

jag nu har tagit fasta på, går ut på att tillfälliga personalbostäder bör kräva 

bygglov och att lagreglerna bör utformas så att berörda arbetstagarorgani

sationer får tillfälle att yttra sig i bygglovsärendet. Därigenom bereds en 

möjlighet för de fackliga organisationerna att hävda de rekommendationer 

för planering av boende vid långvarig bortavistclse, som referensgruppen 

har godkänt och som har tagits in som en bilaga till rapporten. När det 

gäller avgränsningen av de fall på vilka en bestämmelse om samrådsplikt 

bör tillämpas framförs i rapporten den åsikten att ett riktmärke. t. ex. 

avseende antalet bostäder. torde behövas och att det därvid framstår som 

oliimpligt om mer än några tiotal bostäder faller utanför samrådsplikten. 

Med ledning av de i rappor1en framförda synpunkterna har i tredje 

stycket föreskrivits att bygglov som avser byggnader med tillfälliga per

sonalhostäder för sammanlagt minst tio boende får lämnas endast om 

organisationer som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig 

över ansökningen. Att jag har stannat för att låta antalet boende i stället för 

antalet bostäder vara utslagsgivande beror på att det ib'and kan förekom

ma att ett stort antal personer delar bostad och att det givetvis är angeläget 

att arbetstagarnas synpunkter inhämtas även i dessa fall. En förutsättning 

for bestämmelsens tillämpning är att ansökningen rör en eller nera byggna

der. Beträffande innebörden av begreppet byggnad hänvisar jag till special

motiveringen till 8 kap. I~- Här bör framhållas endast att uppställning av 

baracker, husvagnar och liknande flyttbara konstruktioner för bostadsän

damål enligt praxis anses som byggnader, om uppställningen har en viss 

varaktighet. Utan tvekan är varaktighetskravet normalt alltid uppfyllt i 

8 kap. 30 § 
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fråga om de anordningar som används till bostäder vid arbetsplatser av det 

slag som det här är fråga om. 

I detta sammanhang vill jag också peka på bestämmelsen i 3 kap. 5 § om 

att byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål. På grund av denna 

bestämmelse kan kraven i 3 kap. anpassas efter byggnadens användnings

sätt, vilket givetvis får betydel:\c bl. a. när det gäller byggnader med 

tillfälliga personalbostäder. 

31 § Om en organisation av hyr,~sgäster motsätter sig att sådana åtgärder 
som avses i. 2 a § andra stycket bostadssaneringslagen ( 1973: 531} vidtas, 
får bygglov lämnas endast om hyresnämnden medger det. 

Paragrafen motsvarar 13 kap. 22 § i utredningsförslaget och 8 kap. 30 § i 

det remitterade lagförslaget. 

Av 56 § I mom. första stycket byggnadsstadgan följer att byggnadslov 

inte får meddelas i strid mot bl. a. bestämmelserna i bostadssaneringsla

gen. Med en formell tolkning medför detta att byggnadsnämnden på grund 

av 2 a § andra stycket i den lagen i vissa fall är förhindrad att lämna 

byggnads\ov till sådana åtgärder i bos\adsbyggnaden som in\e behövs for 

att lägenheterna i byggnaden skall uppnå lägsta godtagbara standard. I 2 a ~ 

andra stycket föreskrivs nämligen att. om en hyresgästorganisation mot

sätter sig åtgärder av nyss nämnt slag, åtgärderna får vidtas endast om 

hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren medger det. 

I praktiken tillämpas dessa bestämmelser på så sätt att ägare till byggna

der med hostadslägenheter måste ge in ett s. k. hyresgästintyg till bygg

nadsnämnden innan byggnadslov till åtgärder i sådana byggnader kan 

lämnas. 
Den nu föreslagna 31 §, som ersätter den beskrivna regleringen enligt 

56 § 1 mom. första stycket byggnadsstadgan, innebär alltså inget nytt i sak 

utan bör snarare ses som en k,Jdifiering av rådande praxis. som har 

fungerat väl. Jag vidhåller därför mitt förslag, trots att lagrådet har fram

fört invändningar mot det (yttrandet s. 96). Lagrådet har betraktat förslaget 

som ett undantag från principen att byggnadsnämnden inte skall pröva en 

åtgärds tillåtlighet på grund av annan lag än PBL. Jag vill dock hävda att 

det inte är meningen att byggnadsnämnden skall göra någon självständig 

prövning enligt bostadssaneringslagen. Föreskriften innebär bara att 

nämnden i vissa fall skall invänta utfalkt av en sådan prövning. Exempel 

pä motsvarande typ av reglering finns i 24 §. Jag anser därför inte att 31 ~ 

bryter mönstret i övrigt i PBL. 

Begreppet organisation av hyresgäster har samma innebörd som i bo

stadssaneringslagen. Enligt I § tredje stycket i den lagen avses härmed 

organisation som har avtal om fr1rhandlingsordning för fastigheten eller, 

om förhandlingsordning ej gäller, riksorganisation eller förening, som ~ir 

ansluten till sådan organisation oc:h inom vars verksamhetsområde fastig

heten är belägen. 

8kap.30-3/ §§ 
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32 § I heslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte fftr 
påhör:ias förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator eller andra 
allmänna platser eller ställt säkerhet för ersättningen. 

Om bygglov eller marklov meddelas till en åtgärd som redan har utförts. 
får i beslutet om lov föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det 
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken ändring
arna skall vara utförda. 

Till en början vill jag anmärka att det remitterade lagförslaget även 

innehåller en föreskrift 18 kap. 31 ~ första stycket) av följande lydelse: 

Bygglov som innebär medgivande att uppföra en ny byggnad eller annan 
anläggning får. om fastighetsägaren skriftligt samtycker till det, innehålla 
bestämmelser att annan byggnad eller anläggning på tomten skall rivas, 
byggas om eller ges ändrad användning eller att utfarten från fastigheten 
skall ändras. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken åtgärden skall ha 
vidtagits. 

Lagrådet har emellertid på anförda skäl funnit att det inte finns saklig 

eller rättslig grund att i PBL ha en bestämmelse med det föreslagna 

innehållet (yttrandet s. 97 f). Jag finner inte anledning att motsätta mig vad 

lagrådet har anfört i denna del, vartör bestämmelsen har fått utgå ur mitt 

förslag. Av 26 § 3 framgår att sådana villkor kan föreskrivas som bestäm

melserna i PBL ger stöd för. t.ex. villkor om rivning och ändring av 

utfarten. 

Första stycket 

Första stycket. som saknar motsvarighet i utredningsförslaget, motsva

rar närmast 56 § I mom. första stycket sista meningen byggnadsstadgan 

och 8 kap. 31 § tredje stycket i det remitterade förslaget. 

Anledningen till att utredningen inte tog upp någon bestämmelse i ämnet 

framgår av följande resonemang (betänkandets. 478): 

Det kan diskuteras om man bör föra över 56 § 1 mom. byggnadsstadgan 
till PBL, såvitt avser skyldigheten att betala eller ställa säkerhet för bidrag 
till gatukostnaderna innan bygglov kan beviijas. Förfallna avgifter kan ju 
utmätas. Nuvarande ordning torde dessutom vara unik i den bemärkelsen 
att tillstånd kan vägras därtör att kostnader som rör en helt annan fråga än 
den som tillståndet avser inte betalats. Med hänsyn till det anförda bör 
denna bestämmelse inte föras över till PBL. 

När det gäller skyldigheten att anordna utfartsväg eller avlopp från 

fastighet som villkor för bygglov kan erinras om bestämmelsen i 2 kap. 4 § 

som ger det allmänna möjlighet att bevaka att fastigheten är lämpad för 

bebyggelse med hänsyn bl. a. till att frågorna om utfarts väg och avlopp kan 

få en tillfredsställande lösning. Med hänsyn härtill lämnas inte här något 

förslag i dessa hänseenden. 

Flera remissinstanscr yttrar sig i denna fråga. Belysande är yttrandet 

från Stockholms kommun (fastighetskontoretJ, där bl. a. föijandc anförs: 

8 kap. 32 § 
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Vad som inte överfors från 38 * BL förutom att där generellt krävs 
utfartsviig oeh avlopp, är skyldigheten att hetala gatukostnader eller ställa 
~äkerhet härför. Gatukostnadsutredningen ansåg i sitt hetänkande Kom
munernas gatuhållning. SOU 1977:65. övervägande skäl tala för ett bibe
hällande av bestämmelserna i 38 § BL vilket tunga remissinstanser som 
Svenska kommunaltekniska föreningen, Kommunförhundet och Stock
holms kommun m. n. ävt:n understrukit. Motiven härför är för det första 
som gatukostnadsutredningen äv,~n framhf\llit att möjligheterna för kom
mun att fä ut dessa kostnader är större i samhand med bebyggelse av 
fastighet. Ett ännu tyngre skäl för överförande av bestämmelserna är att en 
som är betalningsansvarig för gatukostnader håde enligt nu gällande regler 
oeh den föreslagna kommunväglagen KYL är den som vid upplåtelsetillfäl
let är lagfaren ägare. Då det alltid förilyter viss tid innan kravet kan ställas 
hinner fastigheten dessförinnan ufta byta ägare - ibland flera gånger. 
Dt"tta omöjliggör i vissa fall uttagande! av dessa kostnader. 

I utredningen framhallcs att nuvarande ordning är unik i den bemärkel
sen att tillstånd kan vägras om kostnader som rör en helt annan fråga än 
den som tillståndet avser inte betalts. Förutom att det i gällande lagstift
ning anses naturligt och till och med önskvärt bör anföras all för bebyggel
se av fastighet måste anslutning finnas till områdets gatunät. En fastighets 
värde ligger ju till största delen i att den kan bebyggas, varför kopplingen 
av gatukostnader till bygglov är naturlig. Fastighetsägaren blir likaså med
veten om den gatukostnad som åvilar eller tillkommer fastigheten och kan 
placera in kostnaden i fastighetens belåningskalkyl. 

Mot bakgrund av remissutfallet anser jag det befogat att i PBL införa en 

möjlighet att fört:na bygglov med villkor att skyldigheten att betala ersätt

ning för gatukostnader har fullgjorts eller godtagbar säkerhet har stiillts. 

innan byggnadsarbete får påbörja~;. 

En annan fråga är om det behövs någon motsvarighet till förbudet enligt 

38 §andra stycket hyggnadslagen att företa nybyggnad innan skyldighet att 

anordna utfartsväg och avlopp har fullgjorts. Enligt min mening finns det 

knappast något sådant hehov. De~.sa frågor kan tillräckligt effektivt klaras 

av med stöd av bestämmelserna i .3 kap. 

Andra stycket 

I andra stycket. som i sak stämmer överens med 58 ~ 2 mom. tredje 

sty~ket byggnadsstadgan, 13 kap. 26 ~ tredje stycket i utredningsförslaget 

och 8 kap. 31 ~ andra stycket i det remitterade lagförslaget, föreskrivs att. 

om bygglov eller marklov meddelas till en åtgärd som redan har utförts. i 

beslutet om lov får föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det 

utförda som hehövs. 

Lagrådet har i anslutning till denna föreskrift gjort följande uttalamle 

(yttrandet s. 98): 

Nämnden kan i denna situation inte efter fritt skön ge föreskrifter om 
ändringar i t. ex. en uppförd byggnad. Ett lov som avser en redan utförd 

8 kap. 32 § 
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iltgiird bör självfallet inte skilja sig från ett lov som meddelas för en sökt 
fttgiird. Lovet måste i båda fallen grundas på en prövning enligt bestämmel
serna i PBL. bl. a. kraven i 3 kap. 

Jag vill med anledning av detta uttalande endast päpcka att denna 

föreskrift självfallet inte - lika likt somt.ex. 26 §andra stycket - är avsedd 

att ge utrymme för en skönsmässig tillämpning av det slag som lagrådet 

antyder. Däremot kan det tänkas förekomma fall då byggnadsnämnden av 

ekonomiska eller tekniska skäl ser sig förhindrad att ställa samma krav 

som den skulle ha kunnat göra. om lovet hade avsett en icke utförd åtgärd. 

Giltighetstiden för lov 

33 * Bygglov. rivningslov och marklov upphör att gälla. om åtgärden 
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för 
beslutet om lov. 

Bestämmelser om bygglov för tillfälliga åtgärder finns i 14 ~. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om giltighetstiden för bygglov, riv

ningslov och marklov. Den motsvarar 59 §första stycket byggnadsstadgan. 

13 kap. 17 § i utredningsförslaget och 8 kap. 27 ~ i det remitterade lagförsla

get. Paragrafen har fått sin redaktionella utformning enligt lagrådets för

slag. 

För act den medgivna åtgärden skall anses påbörjad krävs att de egent

liga byggnads-. rivnings- eller markarbetena har kommit igång. Det räcker 

alltså inte att förberedande åtgärder vidtas. Om lovet innebär medgivande 

att ändra användning~sättet för en byggnad utan att någon faktisk åtgärd 

behöver vidtas. krävs det att byggnaden börjar användas för det nya 

ändamålet inom tvåårsfristen. 

Det bör anmärkas att om ett bygglov har meddelats i enlighet med en 

detaljplan. genomförandetiden inte har niigon betydelse för lovets giltig

het. Lovet är alltsä giltigt även om genomförandetiden går ut innan arbetet 

påbörjas. 

I 59 § första stycket byggnadsstadgan finns en bestämmelse om att ett 

bygglov förfaller. om det inte har återupptagits inom två år efter inträffat 

avbrott. Bestämmelsen har visat sig ha ringa praktisk betydelse. Med 

hänsyn till detta och till att ett lov aldrig är giltigt för längre tid än fem år 

har någon motsvarighet till bestämmelsen inte tagits in i paragrafen. 

I andra stycket har gjorts en hänvisning till bestämmelserna om bygglov 

för tillfällig åtgiird i 14 ~.Som lagrådet har påpekat (yttrandets. 96) upphör 

givetvis även sådana lov att gälla. om åtgärden inte har påbörjats och 

avslutats inom de tider som anges i första stycket av förevarande paragraf. 

Förhandsbesked 

34 * På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

8 kap. 32-34 ~~ 
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Meddelas det sökta tillständet. skall niimnden hestämma en viss tid från 
dagen för beslutet. högst två t1r. inom vilken ansökan om bygglov skall 
giiras samt föreskriva de villkor i övrigt som behövs. Tillstimdet är bin
dande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom den bestämda 
tiden. 

Görs inte ansökan om bygglov inom den bestämda tiden. upphör tillstån
det att gälla. I beslutet om förhandsbesked skall tas in en upplysning om 
detta. Sökanden skall också upplysas om att tillståndet inte medför rätt att 
påbörja den sökta ätgärden. 

Bestiimmelserna i 19-23 samt 25-28** skall tillämpas i fråga om för
handsbesked. 

Paragrafen motsvarar 13 kap. '27 och 29 ~* i utredningsförslagct samt 

8 kap. 32 * i det remitterade lagförslaget. Förslaget att benämningen hör 

ändras från förhandslov till förhandsbesked har jag kommenterat i den 

allmänna motiveringen (avsnitt : .6). I gällande byggnadslagstiftning sak

nas en direkt motsvarighet till förhandsbesked. Motiven för den nu före

slagna 34 * har jag utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt l 2.5). 

Enligt det remitterade förslaget utgör en begäran om förhandsbesked 

inte ett särskilt ärende utan ingår som ett led i ett ärende om ansökan om 

bygglov. Om förhandsbesked lämnas, ~kall byggnadsnämnden bestämma 

en viss tid. högst två år. inom vilken ansökningen om lov skall fullföljas. 

Fullföljs den inte inom den utsatta tiden. upphör förhandsbeskedet dvs. 

tillståndet att gälla. 

Laxrtldet har förordat en annan konsiruktion. som innebär att förhands

beskedet blir ett särskilt, från bygglovsansökningen fristående ärende. Jag 

ansluter mig till denna uppläggning, som har klara fördelar. Lagrildet har 

grundat sitt förslag på följande re:;onemang (yttrandets. 98 !): 

Varken av lagtext eller motiv kan utläsas hur ansökningen om lov skall 
hanteras om tiden för fullföljd har gått ut och sökanden inte låter höra av 
sig. Otvivelaktigt ligger det närma.st till hands att tolka hans passivitet som 
en önskan att inte fullfölja ansökningen och därför tillåta byggnadsnämn
den att avskriva ärendet. Utan en uttrycklig lagbestämmelse kan dock 
nämnden inte göra det. Invändningar kan för övrigt göras mot att låta 
niimnden utan vidare genom ett avskrivningsbeslut skilja ärendet ifrån sig. 
Fall kan tänkas då det inte krävs något ytterligare initiativ frfin sökandens 
sida för att få ansökningen om lov prövad och måhända bifallen. Det 
förhållandet att det en gång lämnade tillståndet har förfallit innebär i och 
för sig inte att åtgärden ej kan tilliitas på den avsedda platsen. Ett avskriv
ningsbeslut borde därför. kan det hävdas. föregås av försök från nämndens 
sida att förvissa sig om att sökanden inte vidhåller sin ansökan om lov. 
Lagbestämmelser kan alltså fordras även om vad nämnden har att iaktta 
innan ett avskrivningsbeslut meddelas. 

De nu antydda problemen kommer man till rätta med på ett enkelt sätt 
om förhandsbeskedet frikopplas Mm bygglovsansökningen och får bilda 
ett ärende för sig. Ansökan görs då om förhandsbesked och sökanden får 
ett sådant besked. antingen positivt eller negativt. Ärendet är därmed 
avslutat. Blir beskedet positivt ankommer det på sökanden. om han vill 

X /.:.ap. 34 * 
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begagna sig av detsamma. att ge in en ansökan om hygglov inom den tid 
nämnden utsatt i förhandsbeskedet. Nilgot bygglovsärende är inte an
hiingigt hos nämnden förrän ansökningen om lov kommer in. Byggnads
nämnderna befrias från de olägenheter det kan innebära att ha ärenden 
liggande obehandlade under lång tid m:h besparas arbetet med att bevaka 
dem när tiden gått ut. Niigon olägenhet för sökanden kan det inte innebära 
att han. om han vill fullfölja saken. måste ge in en ny ansökan. Han kan i 
denna hänvisa till tidigare ingivna handlingar. 1 lagrådets förslag har för
handsbeskedet utformats som ett särskilt från bygglovsansökningen fristå
ende ärende. Med denna konstruktion bör i lagen uttryckligen anges att 
förhandsbesked varigenom tillstånd ges till viss lokalisering är bindande 
vid prövningen av ansökan om bygglov som görs inom den i förhandsbe
skedet utsatta tiden. 

Fiirsta stvcket 

Enligt första stycket är byggnadsnämnden skyldig att pröva frågan om 

förhandsbesked. om det begärs av någon som skall vidta en åtgärd som 

kräver bygglov. Någon möjlighet att få förhandsbesked i frågor om rivning 

eller om marklovspliktiga åtgärder finns alltså inte. 

Byggnadsnämndens prövning skall avse frågan om åtgärden kan tillåtas 

pf1 den avsedda platsen. Vad detta innebär har jag behandlat i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 12.5.2). Beslut i frågor om förhandsbesked kan 

överklagas. vilket framgår av 13 kap. 2 §. 

Andra stycket 

Ett förhandsbesked utgör ett bindande beslut om att den sökta åtgärden 

kan tillåtas på avsedd plats. I vissa fall kan särskilda krav behöva ställas på 

utförandet av åtgärden för att den skall kunna tillåtas. Det kan vara 

påkallat av kulturhistoriska skäl eller t. ex. frän energihushållnings- eller 

grundläggningssynpunkt. Sådana särskilda upplysningar bör anmärkas i 

förhandsbeskedet (26§ 3). Det är angeläget inte minst med hänsyn till att 

det måste råda klarhet om vilka frågor som har avgjorts genom förhands

beskedet. Av den anledningen har i andra stycket ställts krav på att 

förhandsbeskedet skall innehålla besked om nödvändiga villkor för att 

åtgärden skall tillåtas. 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 12.5.2) har jag föreslagit att för

handsbesked skall ha en giltighetstid av högst två år. 1 enlighet härmed har 

i andra stycket föreskrivits att i beslutet om förhandsbesked skall anges en 

viss tid - högst två år - inom vilken ansökan om bygglov skall göras. 

Tredje stycket 

Om ansökan om bygglov inte görs inom den utsatta tiden. förfaller 

förhandsbeskedet. En upplysning om detta skall enligt tredje stycket tas in 

i beslutet. Sökanden skall också erinras om att förhandsbeskedet inte 

innebär någon rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

8 kap. 34 .~ 
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fjärde stycket 

Ändringen av benämningen "förhandslov" till "förhandsbesked·· föran

leder - som lagråill'l har påpekat <rttrandet s. 99) - en särskild hänvisning 

till de hcstämme!ser om handläggning av lovärenden som skall tillämpas i 

fråga om förhandsbesked. 

8 kap. 34 ~ 
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9 kap. Byggnadsarbcten, tillsyn och besiktning 

lksHlmmelserna i 9 kap. följer i allt väsentligt motsvarande bestämmel

ser i 60-64 §§ byggnadsstadgan och 14 kap. 6- I 2 §§ i utrednings förslaget. 

I 16 kap. 7 § finns en bestämmelse om tillträdesrätt till fastigheter. byggna

der och andra anläggningar. Regler om typgodkännande av material. kon

struktioner eller anordningar i byggnader eller andra anläggningar finns i 

16kap. 2 och 3 §§.I förhållande både till byggnadsstadgan och utrcdnings

förslaget är bestämmelserna i 9 kap. mindre detaljerade. Av bl. a. det 

skälet behöver 9 kap. i viss utsträckning kompletteras med ytterligare 

föreskrifter. Det gäller bl. a. beträffande 3 § om vilken myndighet som får 

godkänna ansvarig arbetsledare med riksbehörighet. 

Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 14.2.2) redogjort för mina 

överväganden ombyggnadsarbeten. tillsyn och kontroll. 

I § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings
eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt be
stämmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller beslut som har medde
lats med stöd av dessa bestämmelser. Han skall vidare se till att kontroll 
och provning utförs i tillräcklig omfattning. 

Paragrafen motsvarar 60 ~ första stycket byggnadsstadgan och 14 kap. 

6 § i utredningsförslaget. Remissinstanserna har i stort sett godtagit utred

ningens förslag. Några instanser har dock anfört att förslaget är otydligt i 

förhållande till <lagens bestämmelser. Med hänsyn till denna kritik har 

vissa preciseringar gjorts i förhållande till utredningsförslaget. 

I det remitterade lagförslaget upptas i 9 kap. I § en allmän bestämmelse 

om att byggnads-, rivnings- och markarbeten skall utföras på föreskrivet 

sätt. I 3 § finns en bestämmelse där det sägs vem som skall se till att 

föreskrifter om arbetets utförande iakttas. 

Lagrcldet (yttrandet s. 99[) anser att I§ får sitt egentliga innehåll först i 

samverkan med 3 § och har därför fört samman de båda paragraferna till 

I*· Jag ansluter mig till detta. varför I§ har utformats i överensstämmelse 

med lagrådets förslag med det undantaget att jag vidhåller att begreppet 

"byggherren" bör användas. Begreppet är väl inarbetat och mer entydigt 

än det uttryck som lagrådet har stannat för. nämligen "den byggande". 

Enligt min mening kan "den byggande" ensidigt uppfattas som "den som 

utför byggandet". vilket kan leda helt fel i de fall där en entreprenör utför 

arbetet. 
Pfi förslag av några remissinstanser har klargjorts att paragrafen omfat

tar även rivnings- och markarbeten. I 60 § byggnadsstadgan finns ett krav 

på att byggnadsarbeten skall utföras med ändamålsenligt material. Någon 

motsvarighet till detta har inte tagits in i 9 kap. eftersom kravet på än<la

m[ilsenligt material följer redan av 3 kap. 

Enligt I § i det remitterade förslaget skall arbetena utföras enligt "gällan-

9 kap. 1 § 
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de bestämmelser" och vissa andra föreskrifter. Med det citerade uttrycket 

avses enligt motiven (lagrådsremissen s. 606) i första hand bestämmelserna 

i PBL och föreskrifter till PBL men även bestämmelser i annan lag som 

t. ex. arbetsmiljölagen och miljöskyddslagen. Enligt lagnldets mening (ytt

randet s. 100) bör i PBL regleras endast sådana åligganden för vilkas 

åsidosättande kan medföra påföljder och ingripanden enligt PBL. 

Att lov enligt PBL lämnas inverkar, som jag tidigare har anfört, inte på 

den skyldighet att söka tillstånd som kan vara föreskriven i annan lag. 

Motsvarande gäller i fråga om skyldigheten att iaktta föreskrifter av annat 

slag i andra författningar. I beslut om lov bör lämpligen erinras om att även 

bestämmelser i andra författningar kan vara tillämpliga på verksamheten. 

Mot bakgrund härav anser jag numera att det inte är ertorderligt att 

utforma bestämmelsen så allomfattande som i lagrådsremissen. I lagtexten 

har därför - med 10 kap. 1 § första stycket som förebild - angetts att 

byggherren skall iaktta att arbetena utförs enligt "bestämmelserna i denna 

lag och enligt föreskrift eller beslut som har meddelats med stöd av dessa 

bestämmelser". De skyldigheter som enligt andra författningar kan åvila 

byggherren anges alltså uteslutande i dessa författningar. 

Med den nu föreslagna lydelsen. som ansluter till lagrådets förslag, 

behöver det inte särskilt anges art arbetena skall utföras enligt "de hand

lingar som nämnden har fastställt". Som framgår av 8 kap. 29 § skall 

nämligen, såvitt gäller arbeten som kräver bygglov, byggnadsnämnden i 

beslutet om lov fastställa de ritningar och övriga handlingar som är nöd

vändiga för nämndens prövning. Därmed avses t. ex. situationsplaner, 

ritningar och översiktliga beskrivningar av objektets utformning. 

Uttrycket "beslut som har mec.delats med stöd av dessa bestämmelser" 

innefattar givetvis också detaljplaner och områdesbestämmelser samt så

d~rna villkor som byggnadsnämnden kan knyta till ett bygglov (se 8 kap. 

26 § andra stycket 3). Med föreskrifter avses t. ex. byggnormen. 

Paragrafen är tillämplig på byggnads-, rivnings- och markarbeten som 

regleras enligt PBL. oavsett om arbetena kräver lov eller ej. Med bygg

nadsarbeten avses inte bara byggnadstekniska arbeten utan också exem

pelvis installationsarbeten. Markarbeten, som inte direkt har samband 

med byggnadsarbeten. omfattar huvudsakligen sådana arbeten som kräver 

marklov, dvs. fristående schaktningsarbeten, fyllning, trädfällning och 

skogsplantering. 

Paragrafen innebär alltså att d•:n som för egen räkning utför eller låter 

utföra arbeten som regleras i PBL (byggherrenl måste vidta sådana åtgär

der och anlita sådana resurser att projektet kan genomföras på föreskrivet 

sätt. Byggnadsnämndens tillsyn genom en viss granskning av konstruk

tionshandlingar samt besiktningar och andra stickprovsmässiga kontrollåt

giirder fritar inte hyggherren från detta grundläggande ansvar. Som jag 

tidigare har utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt 14.2.2) bör 

niimndens tillsyn inriktas bl. a. på att kontrollera att hyggherren har tagit 

sitt ansvar. 

9kap. I§ 
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Byggherren skall själv eller genom en sakkunnig leda arbetena och utöva 

tillsyn över dem. Vid tillståndspliktiga arbeten skall ledningen och till

synen normalt utövas av en eller flera särskilda sakkunniga, vilkas kompe

tens och lämplighet prövats av byggnadsnämnden - ansvariga arbetsle

dare. Denna delegering av vissa uppgifter från byggherren till den ansvari

ge arbetsledaren innebär dock inte att byggherren kan avlasta sig det 

yttersta ansvaret för att arbetena genomförs på ett riktigt sätt. 

Den kontroll och provning som byggherren skall låta utföra enligt I * 
utförs i allmänhet vid tillståndspliktiga arbeten av den ansvarige arbetsle

daren. 

Vid en kontroll på byggplatsen bör bevakas att mottaget material e. d. är 

kontrollerat och kvalitetsmärkt av tillverkaren, så att materialet och dess 

egenskaper kan identifieras före inbyggnaden. För material som inte har 

kontrollerats och kvalitetsdeklarerats på ett objektivt sätt före levereran

sen, förutsätts att kontrollen på arbetsplatsen utvidgas till att även omfatta 

undersökningar eller provningar av produkter som skall fylla viktiga funk

tioner i byggnaden. 

Det är viktigt att den kontroll och provning som skall utföras på bygg

nadsplatsen blir väldefinierad samt utformad och beskriven på ett sådant 

sätt att den kan varieras beroende på hur komplicerade konstruktioner 

som skall utföras och på hur viktiga funktioner dessa har. Kvaliteten hos 

det utförda arbetet är givetvis också beroende av att utförliga och riktiga 

konstruktionshandlingar - detaljhandlingar - finns att tillgå på byggplat

sen. Som jag tidigare har påpekat är det byggherren som gentemot det 

allmänna har ansvaret för detta. 

Det kan i vissa fall vara nödvändigt att utreda om ett utfört arbete har 

gett avsedd funktion. Även detta ingår som ett led i byggherrens kontroll. 

Med stöd av 6 * andra stycket kan byggnadsnämnden föreskriva att bygg

herren skall förete bevis av sakkunnig att vissa krav har uppfyllts. 

2 § Arbetena skall planeras och utföras med aktsamhet så att personer 
och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppkommer. 

Paragrafen stämmer i sak överens med 60 § andra och tredje styckena 

byggnadsstadgan och 14 kap. 7 §i utredningsförslaget. Paragrafen omfattar 

således även de i 60 § tredje stycket särskilt uppräknade arbetsmomenten. 

Det kan finnas skäl att framhålla att aktsamhetskravet i paragrafen också 

bl. a. inbegriper aktsamhet beträffande grundvattenivån, så att inte skador 

uppstår på befintliga byggnader, ledningar, andra anläggningar och mark 

under byggtiden. Det åligger byggherren att göra de undersökningar som 

krävs för att utröna om siirskilda försiktighetsmått måste vidtas. 

Kravet i 2 ~ innebär bl. a. att rivningsarbeten skall ske så att annan 

bebyggelse inte skadas. 1 detta sammanhang finns det anledning att erinra 

om bestämmelsen i 51 § 2 mom. byggnadsstadgan. Om det finns ohyra eller 

9 kap. 1-2 §§ 
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virkcsförstörande insekter i en hyggnad som skall rivas. följer av den 

bestämmelsen att utrotningsatg[irder skall vidtas. Utredningen har föresla

git (6 kap. 6 * andra stycket) att byggnadsnämnden i sådana fall för före

skriva att lämpliga utrotningsatgärder skall redovisas och vidtas. 

Någon motsvarighet till 51 * 2 mom. har inte tagits in i PBL. Det bör 

enligt min mening ankomma på regeringen eller den myndighet som rege

ringen bestämmer att meddela detaljerade föreskrifter av detta slag. Jag 

avser att återkomma till regeringen med förslag i dt:tta avseende. 

3 * För arbeten som kräver lov skall dt:t finnas en ansvarig arbetsledare 
som har utsetts av byggherren. Om arbetena är av mindre omfatlning, kan 
dock byggnadsnämnden bestämma att ansvarig arbetsledare inte skall 
utses. För skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arbetsledare utses. 
En av dem skall samordna deras uppgifter. 

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som har fått godkännande 
(riksbehörighct) av den myndight:t som regeringen bestämmer eller den 
som byggnadsnämnden godkänr,er för ett visst arbete. Riksbehörighet får 
meddelas för visst slag av arbete och får begränsas till vi'is tid. 
Den ansvarige arbetsledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över 
arbetena så att de utförs på föreskrivet sätt. Han skall vara närvarande vid 
byggnadsn[imndens besiktningar. 

Om byggnadsnämnden finner att den ansvarige arbetsledaren har asido
satt sina skyldigheter, får nämnden ta ifrån honom ledningen av arbetet. 
Om han grovt har åsidosatt sina :;kyldigheter, kan nämnden besluta att han 
under viss tid inte får vara ansvarig arbetsledare inom kommunen. Nämn
den skall anmäla sådana beslut till den myndighet som avses i andra 
stycket. Om en ansvarig arbetskdare med riksbehörighet grovt har åsido
satt sina skyldigheter. får myndigheten återkalla godkännandet av honom. 

Paragrafen stämmer i huvud<iak överens med 61 ~ byggnadsstadgan, 

14 kap. 8 * i utredningsförslaget och 9 kap. 4 § i det remitterade lagförsla

get. 

Fiirsta stycket 

Lagrådet (yttrandet s. 100) har till en början anmärkt att bestämmelsen 

innebär en i lagrådsremissen inte kommenterad utvidgning av skyldigheten 

att ha ansvarig arbetsledare. Enligt 61 § I mom. första stycket byggnads

stadgan är huvudregeln nu att ansvarig arbetsledare skall finnas endast för 

arbeten som avser nybyggnad eller rivning eller ändring av byggnad. 

Av lagtexten - som har utformats i enlighet med lagrådets förslag -

framgår det att byggnadsnämnden kan bestämma att ansvarig arbetsledare 

inte skall utses vid arbeten av mindre omfattning. Som lagrådet påpekar 

torde därmed några praktiska olägenheter inte hehöva befaras. 

I första stycket finns liksom i 61 § I mom. byggnadsstadgan en bestäm

melse om att olika arbetsledare kan utses för skilda delar av arbetet. Det 

finns i dag ett ökat behov av samordning på byggplatsen. inte minst med 

hänsyn till att vid större projekt inte sällan olika entreprenörer utför olika 

9 kap. 2-3 §~ 
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delarbeten, ofta under hård tids- och kostnadspress. N~ir det finns flera 

ansvariga arbetsledare på en hyggplats hör därför enligt min mening en av 

dessa ha samordningsuppgiften. På förslag av lt1Rnldc1 (yttrandet s. 100 I) 

har detta lagts till i lagtexten. Den samt)rdnande arbetsledarens uppgift 

blir. utöver att vara ansvarig arbetsledare för det egna området, bl. a. att se 

till 
att oklarheter inte råder om ansvaret för någon viss del av arbetena, 

alt på arbetsplatsen underlätta byggnadsnämndens kontakter med olika 

arbetsledare, 

att ingripa vid motstridande uppgifter i handlingarna för olika slag av 

arbeten och medverka till att rättelse sker, vid behov i samråd med bygg

nadsnämnden, 

att medverka till att intyg. utlåtanden m. m. avseende besiktningar eller 

provningar av delarbeten. vilka har slutförts långt före byggnadsnämndens 

slutbesiktning, redovisas vid denna samt 

att av byggnadsnämnden beslutade anmälningar sker vid rätt tidpunkt 

(SC 4 ~I. 
Samordnarens uppgift innebär inte ett övergripande ansvar för att arbe

tena utförs på föreskrivet sätt. De olika ansvariga arbetsledarna ansvarar 

sålunda var och en för att arbetena inom deras resp. delområde kontinuer

ligt leds på ett betryggande sätt och att anmälningar görs till hyggnads

närnndcn osv. 

Andra stycket 

Andra stycket innehåller i likhet med 61 § 2 mom. byggnadsstadgan 

bestämmelser om vem som får utses till arbetsledare. Det bör ankomma på 

regeringen att bt:stämma vilken myndighet som skall godkänna ansvariga 

arbetsledart: med rikshehörighet och vilka kompetenskrav som skall ställas 

på ;.irhetsledare i olika situationer. Jag avser att återkomma till regeringen 

med förslag i dessa avseenden. 

Lar;rådet ( yttrandt:! s. JO Il har tagit upp frågan om vad som inträffar om 

den ansvarige arbetsledarens riksbehörighet upphör undt:r ett pågående 

byggnadsarbcte. Därvid har lagrådet gjort den -enligt min mening riktiga 

tolkningen - att den ansvarige arbetsledaren får stå kvar i sin påbörjade 

syssla, även om han förlorat sin riksbehörighet. Jag vill dock för egen del 

framhålla att detta knappast torde utgöra något praktiskt problem. Om 

arbetsledaren så grovt har åsidosatt sina skyldigheter att hans behörighet 

upphör, torde byggnadsnämnden dessförinnan ha funnit anledning att med 

stöd av fjärde stycket första meningen ta ifrån honom ledningen av arbetet. 

I 61 * 3 mom. byggnadsstadgan föreskrivs att det innan arbetena påbör

jas skall ges in en skriftlig förklaring till byggnadsnämnden att arbetsk

daren åtar sig uppdraget. Jag anser det inte nödvändigt med en särskild 

bestämmelse om detta. Bygghen-en kan självfallet inte utst: och byggnads

nämnden inte godkänna en ansvarig arbetsledare, om denne intt: har åtagit 

sig uppdraget. 

9 kap. 3 § 
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Som /ap·ädet (yttrandets. 101) påpekar iir utseende och i förekomman

de fall goJkännande av ansvarig arbetsledare inte något villkor för bygg

lov. Lagrådet anför att praktiska skäl kan föranleda att detta ordnas 

efteråt. dcick senast i samband med den anmälan som skall göras innan ett 

byggnadsnrbete piibörjas. Eftersom den ansvarige arbetsledaren i allm~in

het inte är - och inte heller kan kriivas bli - utsedd redan vid tiden för 

ansökan om bygglov. har jag inget att erinra mot vad lagrådet har uttalat. 

Tredje stycket 

Tredje stycket. som föreskriver vad som åligger den ansvarige arbetsle

daren. motsvarar i sak 61 § 4 mom. byggnadsstadgan. Arbetsledarens arbe

te går i första hand ut på att leda arbetena så att de utförs på föreskrivet 

sätt. Normalt skall arbetsledaren kunna förvänta sig att de arbetsritningar 

som bygghem:n tillhandahåller följer gällande bestämmelser. Om den an

svarige arbetsledaren anser att ett på ritningar angivet utförande kan strida 

mot god teknik eller mot gälland·~ bestämmelser och alltså kan medföra ett 

felaktigt utförande. bör han givetvis uppmärksamma byggherren på detta. 

Han kan även, t. ex. i samband med besiktning från byggnadsnämndens 

sida, uppmärksamma nämndens tjänsteman på förhållandet och begära 

dennes bedömning i frågan. I dm mån ritningar eller andra handlingar är 

sådana att utformningen av någon viss detalj eller något arbetsmoment 

överlåts till arbetsledarens bestiimmande, skall arbetsledaren givetvis se 

till att gällande bestämmelser följs. Normalt bör det dock kunna förutsä•tas 

att arbetsledaren har tillgång till fullständiga handlingar. Det ingår i bygg

herrens ansvar att tillhandahålla sådana handlingar. 
I arbetsledarens uppgift att svara för tillsynen ingår. som jag tidigare 

nämnde, Ml låta genomföra egenkontrollen på byggplatsen. Vidare skall 

han närvara vid byggnadsnämndens besiktningar. En föreskrift. som i det 

remitterade lagförslaget upptogs i anslutning till de avhandlade bestämmel

serna, om att den ansvarige arbetsledaren skall göra anmälningar till bygg

nadsnämnden har av systematiska skäl på förslag av lagrådet (yttrandet 

s. 101) flyttats till 4 §. 

Fjärde stycket 

Till pan1grafens fjärde stycke har. utan ändring i sak. överförts bestäm

melserna i 61 * 5 mom. byggnad~stadgan. 

4 § När en byggnad eller annan anläggning skall uppföras. byggas till 
eller på annat sätt ändras eller när den skall rivas och åtgärden kräver 
bygglov eller rivningslov, skall den ansvarige arbetsledaren göra anmälan 
till byggnadsnämnden innan arbetena påböi:jas och när de har slutförts. 
Om ansvarig arbetsledare inte har blivit utsedd, skall anmälningarna göras 
av byggherren. Nämnden får medge befrielse helt eller delvis från anmäl
ningsskyldigheten. 

Utöver vad som följer av första stycket skall anmälan göras vid de 
tillfällen som byggnadsnämnden bestämmer i beslutet om lov. 

9 kap. 3-4 §* 
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Paragrafen motsvarar 62* by~gnadsstadgan. 14 kap. 9 § i utredningsför

slagct samt 9 kap. 5 § och delar av 4 § tredje stycket i det remitterade 

lagförslaget. 

Jämfört med dagens ordning och utredningsförslaget har den ändringen 

gjorts att kravet på anmälan vid vissa tekniskt angivna tillfällen har tagits 

bort. Detta överensstämmer med önskemålet hos många remissinstariser. 

Vidare har anmiilningsskyldight:ten utvidgats till att omfatta också andra 

anläggningar än byggnader. Med ändring av en byggnad eller annan anlägg

ning avses tillbyggnad. ombyggnad och andra ändringar Dkap. 10§). För 

alla åtgärder som kräver bygglov eller rivningslov skall byggnadsnämnden 

uppmärksammas på påbörjande! och avslutandet genom anmälningar. Vid 

bygglovspliktiga arbeten skall byggnadsnämnden därutöver i beslutet om 

lov kunna bestämma att anmälningar skall göras vid vissa. för det aktuella 

projektet tekniskt lämpliga tidpunkter under produktionsskedet, då besikt

ningar bör göras. Det framgår av 8 kap. 26 §andra stycket 2. 

Förevarande paragraf har på lagrådets förslag utformats så att anmäl

ningsskyldigheten åligger den ansvarige arbetsledaren. Eftersom det i vis

sa fall kan föreligga t:n anmälningsskyldighet även för arbeten där en 

ansvarig arbetskdare inte skall finnas, upptar paragrafen en bestämmelse 

om anmälningsplikt i vissa fall för bygghcrren. 

Det remitterade förslaget föreskriver - liksom dagens lagstiftning (61 § 

4 mom. BS) - att den ansvarige arbetsledaren skall göra anmälningar inte 

bara till byggnadsnämnden utan också till andra berörda myndigheter. Jag 

instämmer i lagrådets uppfattning (yttrandet s. IO I) att en sådan bestäm

melse inte har sin plats i PBL. I stället bör varje enskild författning primärt 

reglera anmälningsskyldight:ten. Annars kan - som lagrådet har framhållit 

- olika sanktionsbestämmelser konkurrera med varandra (se 10 kap. 6 § 

första stycket 2). Det nu föreliggande förslaget upptar därför ingen sådan 

regel. 

5 § När till byggnadsnämnden har inkommit en anmälan t:nligt 4 § första 
stycket att en byggnad skall uppföras ellt:r byggas till eller att annan 
anläggning skall utföras eller väsentligt ändras, skall nämnden skyndsamt 
låta utstaka byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och utmärka dess 
höjdläge, om detta är motiverat med hänsyn till förhållandena på platsen 
och omständigheterna i övrigt. Är byggnaden dler anläggningen till sitt 
läge direkt beroende av gränsen mot en grannes fastight:t, skall grannen 
kallas till utstakningen. 

Paragrafen motsvarar 63 ~ byggnadsstadgan, 14 kap. 11 ~första stycket i 

utredningsförslaget och 9 kap. 6 ~ i det remitterade lagförslaget. 

Flera rernissinstanser har berört frågan om utstakning och utmärkning. 

Statens och landstingens byggnader bör enligt flera instanser undantas från 

bestämmelsen. Flera kommuner föreslår att utstakning skall vara obligato

risk för alla nya byggnader men att byggnadsnämnden skall kunna medge 

befrielse. 

9 kap. 4-5 §§ 
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Enligt min mening bör det unkomma pii byggnadsnämnden att pröva om 

utstakning och utmLirkning erfordras. Behovet av sådana förrättningar gör 

sig starkast giillande i fråga om bygglovspliktiga åtgiirder inom områden 

med samlad hehyggelse. För miI1dre byggnader. tillbyggnader och anlägg

ningar av mindre omfattning eller for byggnadsatgärder inom glest be

byggda omrilden hör byggherren själv kunna ta ansvaret för att placeringen 

hlir riktig. I sädana fall bör hygpiad:;nämmlcn allts[i avstå från utstakning 

och utmärkning. Det bör ocksä kunna ske i fråga om projekt där bygg.her

ren eller entreprenören är ett vitlrennomerat företag e.d. med tillgång till 

mätteknisk kompetens. Därmi.:cl bör statens och landstingens byggnader 

normalt kunna undantas. 

I detta sammanhang vill jag erinra om vad jag anförde i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 3.6.3) om striivanden efter enkelhet för den byggan

de även när del gäller utstakning. hesiktningar m. m. 

I 6 * i det remitterade förslagc:t upptogs även en bestämmelse om kon

trollmätning. varmed avses mätning av den utförda grundkonstruktionens 

läge. I lagrådets förslag har denna bestämmelse utgått. Kontroll mätning av 

grunden får enligt lagrådet (yttnndet s. 101 f) anses ingå i de besiktningar 

som nämnden skall utföra (6 §). Jag delar denna uppfattning. Förevarande 

paragraf innehåller därför inte niigra bestämmelser om kontrollmätning. 

När det giiller paragrafens utformning i övrigt har den på /agradcts 

förslag (yttrandets. 101) utform::.ts så att det tydligare framhävs när nämn

dens skyldigheter i fråga om utstakning inträder. 

I 63 ~ byggnadsstadgan finns en bestämmelse om att grannen skall kallas 

till utstakningen. om byggnaden eller an!Jggningen till sitt läge är dir.::kt 

beroende av gräns mot dennes fastighet. Det remitterade förslaget upptar 

inte någon motsvarande bestämmelse. Skälet till detta är att grannars 

intressen skall beaktas redan i samband med att bygglov lämnas. Som 

fo[{rtldet (yttrandets. 102) har framhållit gäller emellertid skyldigheten for 

nämnden att i bygglovsärcnden höra grannar endast i vissa fall. I stor 

utsträckning kommer således grannar inte att höras i hygglovsärenden. På 

lagrådets förslag har därför tagits in en bestämmelse om att grannen i 

angivet fall skall kallas till utstakning. 

Utstakning och utmärkning hör givetvis ske så skyndsamt som möjligt 

efter det att anmiilan enligt 4 * har kommit in till byggnadsnämnden. 

(1 * Byggnadsnämnden skall i erforderlig utstriickning besikta arbeten 
som kräver bygglov. Sluthesiktning skall göras. om det inte är uppenbart 
onödigt. och skall alltid göras. om byggherren eller yrkcsinspektionen 
begär det. Skall en byggnad besiktas av någon annan myndighet än nämn
den. skall nämnden verka för att den besiktningen på ett lämpligt siitt 
samordna'.\ med nämndens besiktningar. 

Byggnadsnämnden får, om byggnaders och andra anbggningars egen
skaper och funktioner inte på ett enkelt sätt kan iakttas och bedömas vid 
niimndens besiktningar, begära att byggherrcn skall förete bevis av sak
kunnig om att egenskaperna och funktionerna uppfyller kraven i 3 kap. 

9 kap. 5-n H 
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Byggnadsnämnden skall utfärda skriftligt bevis över vad som förekom
mit vid nämndens besiktningar. 

Paragrafen motsvarar M § byggnadsstadgan. 14 kap. 11 och 12 §~i utred

ningsförslagct och 9 kap. 7 § i det remitterade lagförslaget. 

Första stycket 

I förhållande till 64 § I mom. och förslaget har den ändringen gjorts att i 

första stycket inte preciseras några givna besiktningstillfällen. För åtgärder 

som kräver bygglov skall byggnadsnämnden i stället i beslutet om lov ange 

vid vilka tillfällen besiktning skall ske. Det framgår av 8 kap. 26 * andra 

stycket 2. 

I likhet med vad som gäller i dag 164 * I mom. tredji: och fjärdi: styckena 

BSJ har föreskrivits att slutbesiktning skall ske. om byggherren eller yrkes

inspcktionen begär det. 

Möjligheterna att upptäcka brister och rätta till dessa vid slutbesiktning

en är begränsade. Det är vid detta tillfälle oftast för sent att påverka t. ex. 

grundkonstruktionen och inmurade delar i byggnaden. Det är därför viktigt 

att besiktning sker återkommande under byggandets gång. En noggrann 

grundhotten-. stom- eller fukt- och dräneringsbcsiktning kan medföra att 

eventuella brister och fel kan åtgärdas med mindre kostnad än om bristen 

eller felet hade upptäckts vid slutbesiktningen. 

Slutbesiktningen ger i huvudsak byggnadsnämnden tillfälle att kontrolle

ra att byggnaden har föreskrivna funktioner. genom syn på platsen och 

genom att ta del av utlåtanden från sakkunniga rörande provning av funk

tionen hos färdigställda installationer. Som jag har anfört i specialmotive

ringen till 5 * ingår kontroll mätning av grundkonstruktionens läge i besikt

ningsverksamheten. Jag vill betona att slutbesiktningen inte innebär att 

byggherren avlastas sitt ansvar enligt I*· Ryggnadsniimndens sluthesikt

ningshevis hör dock ge upplysning - så långt byggnadsnämndens tjänste

män kunnat finna - om byggnaden eller anläggningen har byggts enligt 

gällande föreskrifter och fastställda handlingar. En godkänd slutbesiktning 

bör därför kunna ses som en form av skydd för byggherren att han gent

emot det allmänna har uppfyllt sina skyldigheter enligt PBL och att han 

inte senare skall kunna drabbas av påföljder och ingripanden enligt PBL 

för felaktigheter som rimligen kunnat påtalas vid slutbcsiktningen. 

Slutbesiktning bör alltid göras av arbeten som fordrar bygglov, om det 

inte är uppenbart onödigt. På lagrådets förslag (yttrandet s. 102) har detta 

siirskilt framhållits i lagtexten. Slutbesiktning bör kunna undvaras om en 

åtgärd har varit av ringa omfattning och i liten utsträckning har betydelse 

för människors säkerhet till liv eller hälsa eller för samh;illets intressen i 

övrigt. Exempel på sådana åtgärder är uppförande av mindre byggnader 

eller mindre. ut viindiga förändringar på en byggnad. 

Slutbesiktningen bör göras före eller i så nära anslutning till ianspråkta-

9 kap. 6 § 
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gandet av hyggnaden eller anfaggningen som möjligt så att kontroll kan ske 

av att allvarliga hrister inte finns. Samlingslokaler. affärslokaler eller andra 

lokaler eller anläggningar. där en stor mängd människor skall vistas eller 

passera. bör slutbesiktas före i;rnspråktagandet. så att det står klart att 

t. ex. anordningar för personbefordran är säkra och att brandutrymning 

kan ske på ett tillräckligt säkert ~.ätt. 

Slutbcsiktningen bör ske som en samlad besiktning. Delbesiktningar hör 

undvikas, bl. a. för att det inte skall uppstå oklarheter om i vilken utsträck

ning slutbesiktning verkligen har utförts. Även av hänsyn till byggherren är 

det angeläget att berörda myndigheter så långt det är möjligt samordnar 

sina besiktningar. I första stycket har föreskrivits en skyldighet för bygg

nadsnämnden att se till att sådan samordning sker. 

Vad jag nu har sagt om tidpunkten för slutbesiktningen och angelägenhe

ten av en samlad slutbesiktning ställer krav på att byggherren och den 

ansvarige arbetsledaren slutför <irbetcna och planerar tidpunkten för slut

besiktningen i god tid. Det förutsätter också att byggnadsnämnden rn:h 

andra berörda kommunala instariser har en sådan resursplanering att de 

kan lämna byggherren uppgift om vilken aviseringstid som behövs för 

slutbesiktningen. I de fall slutbe~iktning sker är det också den tidpunkt då 

byggnadsnämnden i administrati';t hänseende kan avsluta och arkivera ett 

ärende. 

Andra stycket 

Med stöd av andra stycket kan byggnadsnämnden kräva att funktionen 

hos färdigställda delar eller anordningar skall prövas av en särskild sak

kunnig och att utlåtande från denne skall företes. Andra stycket motsvarar 

närmast 64 § 2 mom. byggnadsstadgan. som föreskriver att hevis av skor

stensfejare m. fl. skall företes vid slutbesiktningen. I förhållande till be

stämmelserna i byggnadsstadgan är andra stycket mer generellt utformat. 

Detta motiveras av att byggnader och anläggningar numera bestär av 

tekniskt mer komplicerade och sammansatta delar och system. Byggnader 

skall klara bl. a. de under senare :'ir allt högre ställda kraven på klimatkom

fort och energihushållning. Därmed ökar risken för att någon enstaka 

bristfälligt utförd detalj kan medföra en dålig slutfunktion. Den slutliga 

funktionen hos t. t:X. installationssystem kan därför behöva provas genom 

en funktionskontroll när systemet har utförts. 

Tredje styrket 

I tredje stycket har tagits in en bestämmelse om skriftliga bevis över 

utförda besiktningar. Motsvarandt: bestämmelse finns i 64 § 3 mom. hygg

nadsstadgan. 

I 64 ~ 4 mom. hyggnadsstadg<1n föreskrivs att yrkt:sinspektiont:n skall 

kallas till sluthesiktning som avser arbetslokal eller personalrum. I 8 kap. 

30 § PBL sägs att bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum får 

9 kap. 6 § 
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meddelas endast om yrkcsinspektionen har yttrat sig. Det åligger yrkesin

spektionen enligt sin instruktioh att bl. a. utföra inspektioner och andra 

förrättningar. Jag anser det diirför inte nödvändigt med en siirskild bestäm

melse i förevarande paragraf om att yrkesinspektioncn skall kallas till 

slutbesiktningen. 

9 kap. 6 !$ 
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10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

Lagen om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. (pi1-

följdslagen) innehaller som jag ;1ämnde i den allmänna motiveringen (av

snitt 15.1 l bestämmelser om de Is pilföljder och ingripanden vid överträ

delser av si1dana föreskrifter om byggande som har meddelats i eller m1.:d 

stöd av byggnadslagen eller byggnadsstadgan, dels ingripanden i form av 

handräckning och förelägganden när någon underlåter att utföra arbete 

eller vidta annan åtgärd som åligger honom enligt byggnadsstadgan eller 

beslut som har meddelats med stöd av stadgan. 

Utredningen har föreslagit alt bestiimmelserna som rör påföljder och 

ingripanden vid överträdelser 1.as in i ett särskilt kapitel om påfoijder. 

ingripanden m. m. ( 15 kap. l. och att bestämmelserna om ingripanden i 

övriga fall tas in i ett kapitel om åtgärdsförelägganden (16 kap. I. 

För egen del anser jag att bestämmelserna bör hållas samman i ett 

kapitel. Det är med utredningen~; modell svårt att dra en skarp gräns mellan 

vad som bör stå i det ena eller det andra kapitlet. Vinsterna med en sådan 

ordning överväger enligt min m~ning inte de olägenheter den för med sig. 

Påföljdslagens bestämmelser har därför i allt väsentligt tagits in i 10 kap. 

En del av lagens bestämmelser har emellertid utmönstrats. Det gäller till 

att börja med I §. som anger lagens tilliimpningsområde och som blir 

överflödig på grund av att best::immelserna kommer att ingå som ett sär

skilt kapitel i PBL. I 12 § päfö)Jdslagcn finns bestämmelser om straff vid 

överträdelse av bestämmelserna i 136 a ~ byggnad slagen m. m. En motsva

righet till 136a~ är avsedd att ingå i NRL. Bestämmelserna i IH påföljds

lagen skall därför inte tas in i I 0 kap. 

l 10 kap. saknas även vi-;sa andra paragrafer som i dag finns i påföljdsla

gen. Skälen till detta är att paragraferna har tagits in i andra kapitel i PBL. 

Det gäller t. ex. fullföljdsbestämmelserna som återfinns i 13 kap. Jag åter

kommer till dessa paragrafer när jag behandlar de avslutande bestämmel

serna i 10 kap. 

Utredningen har i kapitlet om särskilda krav beträffande vissa befintliga 

byggnader. underhåll m. m. (6 kap.) föreslagit f1era bestämmelser som ger 

byggnadsnämnden rätt att besluta att fastighetsägaren skall vidta vissa 

åtgärder. t.cx. riva skadade byggnader (o-9~§ och Il* andra stycketl. 

Sådana beslut kan enligt utredningens förslag genom bestämmelserna i 16 

kap. förenas med åtgänlsförelilggande mot fastighetsägaren. Motsvarighe

ter till de nyss nämnda bestämmelserna i 6 kap. i utredningsförslaget 

återfinn~ med några undantag i 10 kap. 

Utredningen har också föreslagit att vissa bestämmelser i naturvårdsla

gen. bl. a. de som ger möjlighet för byggnadsnämnden att förelägga rn'l.gon 

att ordna stängselgenombrott. skall föras över till PBL. Jag har tidigare 

(avsnitt 5.4.3) föreslagit att i princip alla de bestämmelser som enligt 

utredningens förslag skall överföras till PBL skall behållas i naturvårdsla-

IV kap. 
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gen. N~igon motsvarighet till den n~imnda besliimmelsen har därför inte JO kap. /-2 H 

tagits in i 10 kap. 

Inledande bestämmelser 
I * Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande 
enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse 
har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon 
föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestäm
melser. 

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidta
gits utan lov. skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir 
undanröjt eller på annat sätt rättat. om inte lov till åtgärdc:n meddelas i 
efterhand. 

Paragrafen motsvarar i sak 2 * första stycket påföljdslagen och 15 kap. 

I § i utredningsförslaget. 

Byggnadsnämndens skyldighet att ta upp frågor om påföljd eller ingri

pande gäller i dag enbart överträdelser av sådana föreskrifter om byggande 

som har meddelats i byggnadslagen eller byggnadsstadgan eller med stöd 

av någon av dessa författningar. En motsvarande begränsning har tagits in 

i I *. Det tillägget har dock gjorts att byggnadsnämndens skyldighet skall 

omfatta även överträdelser av beslut som har meddelats med stöd av 

bestämmelserna om byggande i PBL. Uttrycket byggande har samma 

vidsträckta innebörd som enligt I § påföljdslagen och omfattar inte bara 

byggnads verksamhet i vanlig bemärkelse utan också t. ex. sådana åtgärder 

som kräver marklov. 

Byggnadsnämndens skyldighet att vara verksam för att det som har 

utförts olovligt hhr undanröjt omfattar inte bara som i dag åtgärder som 

kräver bygglov utan också åtgärder som kräver marklov. 

Jag vill peka på att i 16 och 17 ** finns föreskrifter. som ger byggnads

niimndcn möjlighet att ingripa även mot annat än rena överträdelser. 

2 * Om någon begär det. skall byggnadsnämnden lämna skriftlig upplys
ning om det beträffande en viss byggnad. annan anläggning eller anordning 
har vidtagits någon åtgärd som föranleder ingripande enligt detta kapitel. 

Paragrafen motsvarar 2 ~ andra stycket påföljdslagcn och 15 kap. 3 * i 
utredningsförslagct. 

I det remitterade förslag har uttrycket besked använts i paragrafen. Som 

lagrådet påpekar (yttrandets. 103) är '"besked"" enligt denna paragraf inte 

bindande för byggnadsnämnden. Det kan inte heller överklagas. Eftersom 

ordet besked kan leda tanken till att överklagande iir möjligt. har det - för 

att en sådan tolkning skall undvikas - på lagrådets förslag bytts ut mot 

··upplY';ning". 

Jag är medveten om att behovet av siirskilda bestämmelser av det slag 

som nu har tagits in i ~ * kan ifrågasättas. eftersom byggnadsnämnden 
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enligt 11 kap. 2 § har en allmän skyldighet att lämna skriftliga besked i JO kap. 2-3 §§ 

frågor inom dess ansvarsområde. Skyldigheten för nämnden att enligt 

förevarande paragraf lämna skriftlig upplysning om ett ingripande enligt 

kapitlet kan komma att ske, går emellertid längre än skyldigheten enligt 11 

kap. 2 §. Bestämmelserna utgör dt för allmänheten viktigt komplement till 

bestämmelserna om ingripanden, bl. a. för den som har för avsikt att köpa 

en fastighet och är os~iker på om någon åtgärd har vidtagits som kan 

föranleda ingripande. Av dessa skäl anser jag det alltså befogat att i 10 kap. 

ha en särskild paragraf om skyldigheten att lämna skriftliga upplysningar. 

F. n. gäller den begränsningen att byggnadsnämnden är skyldig att lämna 

besked om ingripande endast på begäran av den vars rätt kan beröras. 

Syftet med begränsningen torde vara att förhindra att nämnden i dessa fall 

belastas med onödiga arbetsuppgifter. Med stöd av 11 kap. 5 § kan emeller

tid nämnden ta ut avgift för det arbete som sådana upplysningar föranle

der. Denna befogenhet torde i tillräcklig utsträckning avhålla från att 

upplysningar begärs i onödan. Något krav att upplysningen måste begäras 

av någon vars rätt kan beröras därav har därför inte uppställts. 

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m. m. 

3 § Byggnadsnämnden får fört~uda att ett visst byggnads-. rivnings- eller 
markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet 
eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med si:öd av lagen. 

Ar det uppenbart att ett arbett'. eller en åtgärd som avses i första stycket 
äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller 
hälsa. skall nämnden förbjuda att arbetet eller ätgiirden fortsätts. även om 
de förutsättningar som anges i första stycket inte föreligger. 

Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite. 
Hcslut enligt denna paragraf g:"iller omedelbart. 

Paragrafen. som redaktionelh: har utformats enligt lagrädets förslag, 

motsvarar 15 kap. 4 § i utredningsförslaget. 

I 3 § påföljdslagen finns bestämmelser bl. a. om byggnadsnämndens möj

ligheter och skyldigheter att förbjuda byggnadsarbeten. F. n. får nämnden 

förbjuda att byggnadsarbete fortsätts. om det är uppenbart att arbetet 

strider mot 

I. byggnadsstadgan. 

2. fastställd generalplan, stadsplan. byggnadsplan eller utomplansbe

stämmelscr eller 

3. förbud enligt byggnadslagen eller enligt föreskrift som har meddelats 

med stöd av byggnadslagen att fi.ireta nybyggnad eller att riva byggnad. 

Skyldighet att ingripa med förbud inträder. när ett hyggnadsarhete även

tyrar byggnadens eller en närliggande byggnads hållfasthet eller medför 

fara för människors liv eller häls1. 
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Fiirsta stycket 

Utredningen har föreslagit att bestämmelserna i första stycket utvidgas 

till att omfatta andra åtgärder än rena byggnadsarheten. t. ex. schaktning, 

fyllning. träJfällning m. m. Även användning av en lokal för en från exem

pdvis brandskyddssynpunkt helt olämplig verksamhet bör enligt utred

ningen omfattas av bestämmelsen. 

Utredningen har dessutom påpekat att en överträdelse av föreskrifterna 

i Svensk byggnorm. vilka är utfärdade med stöd av byggnadsstadgan. i dag 

inte kan självständigt läggas till grund för ingripande. Utredningen har 

därför föreslagit att förbud bör kunna avse även sådana fall. 

Den föreslagna utvidgningen av bestämmelsernas tillämpningsområde 

har godtagits av remissinstanserna. Även jag ansluter mig till utredningens 

förslag i denna del. 

Första stycket har utformats i enlighet härmed. Det framgår sålunda att 

förbud kan avse inte bara byggnadsarbeten utan också rivnings- och mark

arbeten. t. ex. schaktning och fyllning. Av första stycket framgår vidare att 

pågående olovliga åtgärder kan förbjudas. Med åtgärder avses här i första 

hand andra åtgärder än rena byggnadsarbeten. t. ex. olovligt ianspråkta

gande av en bostadslägenhet för ett annat ändamål. 

På grund av att plansystemet i PBL har en annan uppbyggnad än dagens 

och att nybyggnadsförbuden upphävs måste första stycket ges en annan 

utformning än 3 §första stycket i påföljdslagen. I det nu föreslagna första 

stycket föreskrivs att arbeten och åtgärder av det slag jag nyss nämnde får 

förbjudas. om det är uppenbart att arbetena eller åtgärderna strider mot 

denna lag - dvs. PBL - eller mot någon föreskrift eller något beslut som 

har meddelats med stöd av lagen. Beslut med stöd av lagen kant. ex. avse 

beslut enligt 8 kap. 9 § tredje stycket att införa marklovsplikt inom ett visst 

område för schaktning och fyllning. Om någon utan lov påbörjar schakt

ning inom området, kan alltså byggnadsnämnden med stöd av 3 § första 

stycket förbjuda att arbetena fortsätts. 

Andra stycket 

l paragrafens första stycke regleras de fall när byggnadsnämnden har 

möjlighet att ingripa. medan det i andra stycket stadgas i vilka situationer 

byggnadsnämnden är skyldig att ingripa. På samma sätt som i första 

stycket har den utvidgningen gjorts att andra stycket gäller inte bara 

byggnadsarbeten utan också mark- och rivningsarbeten samt andra åtgär

der. 

Tredje och j]ärJe styckena 

Tredje och fjärde styckena innebär inga förändringar i sak av vad som 

gäller f. n. 

25 Rihda{:en 1985!86. I .;wnl. Nr I 

JO kap. 3 § 
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A''gifter 

4 § Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller 
marklov. skall byggnadsavgift tas ut. 

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som enligt taxa. fastställd med stöd av 11 kap. 5 §. skulle 
ha betalats om lov till samma ~.tgärd hade meddelats, Byggnadsavgiften 
skall dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften bestäms på 
grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänk
ningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i 
det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser 
kostnader för nybyggnadskarta. utstakning eller lägeskontroll av byggnad 
eller andra mätningstekniska åtgärder. 

Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre 
belopp än som följer av andra stycket eller helt cfterges, 

Paragrafen. som redaktionellt har utformats enligt laRrådcrs förslag. 

motsvarar 4 § påföljdslagen och 15 kap. 5 § i utredningsförslaget. 

Fiirsta stycket 

I första stycket har, i enlighet med utredningsförslaget. den ändringen 

gjorts att byggnadsavgift skall tas ut inte bara när bygglovspliktiga åtgärder 

vidtas olovligt utan också när motsvarande överträdelser sker av bestäm

melserna om rivningslov eller marklov. Byggnadsavgiften kommer alltså 

att kunna träffa sådana åtgärder som kräver marklov. t. ex, schaktning, 

fyllning. trädfällning, Dessa åtgärder regleras i dag i vissa fall av förbud 

enligt byggnadslagen (t. ex. 17 !il och föranleder vid överträdelse endast 

särskild avgift. dvs. maximalt 500 kr. Den skärpning som 4 § innebär för 

dessa fall anser jag mycket befogad. 

l fråga om rivningslov innebär förslaget ingen saklig förändring. efter

som dessa åtgärder i dag omfattas av byggnadslovsplikt. 

I övrigt innebär 4 § att byggnadsavgift kllmmer att kunna tas ut för vissa 

anläggningsåtgärder som i dag inte kräver lov. Det gäller t. ex. idrotts- eller 

fritidsanläggningar. tunnlar och bergrum samt parkeringsplatser för fler

bostadshus. 

Andra srycket 

I andra stycket har den nuvarande hänvisningen till taxebestämmelserna 

i 8 * byggnadsstadgan ersatts aY en hänvisning till 11 kap, 5 *·där bestäm

melserna nu återfinns. Bland de kostnader som. enligt vad som f. n. gäller, 

inte skall beaktas när byggnadsavgiften bestäms är kostnader för framställ

ning av fotonegativ och bildkort. Dessa kostnader ingår numera i det s. k. 

grundbeloppet enligt Svenska kommunförbundets normalförslag till bygg

nadslovstaxa och de framräknas alltså inte längre särskilt. BL a, på grund 

härav frms det enligt min mening inte längre anledning att frånräkna dessa 

kostnader när byggnadsavgiften bestäms. Jag biträder alltså inte laRrildets 

förslag (yttrandets. 104) på denna punkt. 

10 kap. 4 
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Tre1(ic stycket /0 kap. 4-6 §§ 

I den allmänna motiveringen I avsnitt 15.3.1 l har jag föreslagit att bygg

nadsnämnden skall kunna nedsätta byggnadsavgiften eller avstå från att 

pfiföra avgift. om överträdelsen är ringa. Bestämmelser om detta har tagits 

in i tredje stycket. 

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om rättelse sker innan frågan om 
påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till överläggning vid 
sammanträde med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift skall inte heller tas 
ut, om iitgärden avser rivning av en byggnad och rivningen har företagits 

I. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för 
att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller 

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda 
eller någon annan liknande händelse. 

Paragrafen motsvarar 5 §påföljd slagen och 15 kap. 6 §i utredningsförsla

get. 

För att rättelse skall medföra avgiftsbefrielse krävs i dag att den sker 

innan friiga om påföljd eller ingripande tas upp vid sammanträde med 

byggnadsnämnden. Har nämnden vid sammanträdet diskuterat om det 

byggda kan tillåtas stå kvar eller inte. medför rättelse som sker därefter 

inte avgiftsbefrielse. Något krav på att frågan om påföljd eller ingripande 

skall ha avgjorts vid sammanträdet uppställs således inte (prop. 

1975/76: 164 s. 67, 284 och 285). 

Utredningen har påpekat att det i den praktiska tillämpningen har upp

fattats som oklart huruvida en sådan anmälan om ett s. k. svarthygge till 

byggnadsnämnden, som bara föranleder en bordläggning utan att frågan 

om påföljd tas upp till sakdiskussion. skall avskära från möjligheten att 

genom rättelse åstadkomma avgiftsbefrielse. Utredningen konstaterar att 

det inte torde vara avsett att ett sådant bordfäggningsbeslut skall mi:dföra 

att rättelse som sker därefter inte skall medföra avgiftsbefrielse. Eftersom 

tveksamhet har ansetts föreligga pä denna punkt. har utredningen föresla

git att ett förtydligande görs genom att ordet "upptagas" ersätts med orden 

"tas upp till överläggning". Hovrätten för Nedre Norrland har avstyrkt 

den föreslagna ändringen därför att den kan leda till godtycke och sköns

mä~~iga bedömningar. Enligt min mening finns det inte anledning att hysa 

sådana farhågor som hovrätten har gett uttryck för. Jag ansluter mig alltså 

till utredningens förslag. Paragrafen har utformats i enlighet härmed. 

En mindre jämkning har gjorts i förhållande till det remitterade lagförsla

get. För att det klarare skall framgå att paragrafen avser även det fallet att 

en olovlig användning av en byggnad eller byggnadsdel upphör har uttryc

ket "om det som har utförts blir rättat" bytts ut mot "om rättelse sker". 

6 § Siirskild avgift skall tas ut om. i andra fall än som avses i 4 * första 
stycket, en överträdelse sker genom att 

1. arbete utförs utan ansvarig arbetsledare i strid mot bestämmelserna i 
9kap. H. 
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2. någon underlåter att göra sådana anmälningar till byggnadsnämnden 10 kap. 6 ~ 
som avses i 9 kap. 4 ~ eller 

3. arbete utförs i strid mot något beslut som byggnadsnämnden har 
meddelat enligt denna lag. 

Den särskilda avgiften skall bi~stämmas till minst 200 och högst I 000 
kronor. Ar överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut. 

Paragrafen motsvarar 6 § påföljdslagen och 15 kap. 7 §i utredningsförsla

get. 

Fiirsta stycket 

Enligt 6 § första stycket påföljd slagen skall särskild avgift tas ut om en 

överträdelse. som inte samtidigt utgör olovligt byggande, sker genom att 

någon 

I. vidtar en åtgärd i strid mot förbud som har meddelats i eller med stöd 

av byggnadslagen. 

2. underlåter att ställa sig till dterrättelse vad i byggnadsstadgan före

skrivs om rätt att vidta atgärd som avses i stadgan eller 

3. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som föreskrivs i stadgan 

eller att vid utförande av arbete följa fastställda ritningar eller av byggnads

nämnden meddelade föreskrifter. 

Bortsett från de rivningsförbud som automatiskt följer av skyddsbestäm

melser kan sådana förbud som avses i punkt I inte meddelas enligt PBL. 

Skyddsbestämmclser torde inte meddelas utan att samtidigt rivningslovs

plikt föreligger. Den som utför en åtgärd i strid mot ett rivningsförbud 

drabbas därmed av byggnadsavgift enligt 4 §och tilläggsavgift enligt 7 §. På 

grund hiirav har i enlighet med utredningsförslaget någon motsvarighet till 

den nyss niimnda punkt I inte tagits med i 6§. 

Punkt 2. som i sak oförändrad fördes över från byggnadsstadgan till 

påföljdslagen, torde vad gäller PBL ha betydelse endast för det fall att 

någon vidtar en åtgärd utan att ha ansvarig arbetsledare. I 6 §första stycket 

I har därför. i enlighet med utredningsförslaget, tagits in en bestämmelse 

som tar sikte på just detta fall. 

Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 stämmer i sak överens med punkt 3 

i dagens bestämmelser. 

När det gäller punkten 3 har den omformulerats i enlighet med lagrådets 

förslag (yttrandets. 104). I det remitterade lagförslaget användes formule

ringen "arbete utförs i strid mot fastställda handlingar eller villkor som 

byggnadsnämnden har beslutat". Jag delar lagrådets uppfattning att så

dana handlingar ot:h villkor utgör integrerade delar av beslutet om lov, 

varför någon särskild föreskrift härom inte är nödvändig. 

Som lagrcldet påpekar (yttrandet s. I04J kan särskild avgift inte tas ut. 

om hygglovsprövningen enligt 8 kap. 29 ~ ·' lagts på en låg nivå·· så att vissa 

ritningar inte fastställts och byggandet sker i strid mot sådana ej fastställda 

ritningar. Jag anser inte att denna konsekvens av det nyanserade pröv-
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ningssystcmet utgör någon allvarlig olägenhet från allmän synpunkt. Vik- JO kap. 6-7 §§ 

tigt är att rättelsemöjligheter står till buds, om byggandet sker i strid mot 

lagen eller mot någon föreskrift, meddelad med stöd av lagen (se 12 och 

14§§). 

Andra stycket 

l enlighet med vad jag har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 

15.3.2) har i andra stycket den övre beloppsgränsen höjts från 500 till I 000 

kr. 

7 § I sådana fall som avses i 4 § första stycket skall förutom byggnadsav
gift även tilläggsavgift tas ut, om åtgärden innebär att 

I. en byggnad uppförs, 
2. en tillbyggnad görs, 
3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelen 
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats eller 

4. en byggnad rivs. 
Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §.Tilläggsavgift skall 

inte heller tas ut, om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars 
bruttoarea inte överstiger tio kvadratmeter. 

Tilläggsavgiften skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor 
för varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När brut
toarean beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje 
stycket eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats 
enligt 14§, om rättelse har skett genom handräckning eller på annat sätt 
eller om det annars finns särskilda skäl. 

Paragrafen motsvarar 7 § påföljdslagen och 15 kap. 8 §i utredningsförsla

get. 

Första stycket 

l första stycket har endast redaktionella ändringar och sådana ändringar 

gjorts som är föranledda av att delvis nya uttryck och begrepp används i 

PBL. I punkt 2 talas t. ex. enbart om tillbyggnad. Som jag har närmare 

kommenterat i specialmotiveringen till 3 kap. 10 § och 8 kap. I§ första 

stycket 2 omfattar begreppet tillbyggnad i PBL även påbyggnad. Punk

terna I och 2 har redaktionellt utformats enligt lagrådets förslag. Punkt 3 

har på lagrådets förslag (yttrandet s. 104) anpassats till lydelsen av 8 kap. 

I§ första stycket 3. 

Andra och tredje styckena 

Andra och tredje styckena stämmer i sak överens med dagens bestäm

melser. 
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Fjiirdc styckl't /0 kap. 7-8 §§ 

På samma skäl som har anförts i specialmotiveringen till 5 * har uttryc-
ket "det utförda har rättats'' bytt; ut mot "rättelse har skett". 

Beträffande möjligheterna att med stöd av fjärde stycket nedsätta eller 

helt eftcrgc tilläggsavgift vill jag hänvisa till vad jag anfört i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 15.3.3.). 

8 * Frågor om byggnadsavgift •)Ch särskild avgift prövas av byggnads
nämnden. 

Finner byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att ta ut tilläggs
avgift på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra styckena. skall 
nämnden anmäla förhållandet till allmän åklagare. 

Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av åklagaren. 
Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har gjort anmälan enligt 
andra stycket. I fråga om sådan talan tillämpas hestämmelserna i rätte
gångsbalken om åtal för brott på vilket inte kan följa svårare straff än böter 
och om k v<lrstad i brottmål. 

Paragrafen stämmer i sak överens med 8 * påföljdslagen och 15 kap. 9 §i 

utredningsförslaget. 

Fiirsta stycket 

Några remissinstanser framhåller att det bör ankomma på domstol och 

inte på byggnadsnämnden att pröva frågor om byggnadsavgift. Några 

olägenheter som motiverar en ändring av dagens ordning i detta avseende 

har såvitt bekant inte förekommit. Byggnadsnämnden 1'ör därför även i 
fortsättningen pröva frågor om byggnadsavgift. 

Andra stycket 

Bestämmelserna i andra stycket har tillkommit på initiativ av laf,:rådet, 

vars motivering förtjänar att återges i dess helhet (yttrandet s. 105): 

Av förarbetena till påföljd slagen framgår att. när fråga uppstår om att 
göra anmälan till åklagaren om ull.agande av tilläggsavgift. byggnadsnämn
den inte får göra någon egen bedömning av möjligheten till eftergift av 
avgiften. Finner alltså byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att 
ta ut tilläggsavgift pft grund av bestämmelserna i 7 & första och andra 
styckena har nämnden en obligatorisk anmälningsskyldighet. Detta förhål
lande framgår emellertid inte tydligt av lagtexten. något som har vållat 
tillämpningssvårigheter (se JO: s ämbetsberättelse 1984/85 s. 358). Lagrå
det föreslår därför ett nytt and,:a stycke i förevarande paragraf varav 
framgår att byggnadsnämnden inte för göra någon diskretionär prövning av 
frågan om en överträdelse skall rapporteras till åklagaren. Det sagda inne
biir att lagrådet instämmer i departementschefens uttalande att anledning 
ej finns till ändring i dagens ordning. Detta ställningstagande är nämligen 
en naturlig följd av att tilläggsavg;Jt skall prövas inte av byggnadsnämnden 
utan av allmän domstol. En politiskt sammansatt nämnd som byggnads
nämnden har nämligen ansetts ~j (se prop. 1975/76: 164 s. 2781) böra få 
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efter skönsmässig bedömning alägga enskild betydande avgifter. Det bör JO kap. 8-/0 §§ 

då inte heller ankomma på byggnadsnämnden att ta ställning till om skäl 
för eftergift föreligger. 

Trl'd}I' stycket 

I tredje stycket föreskrivs att frågor om tilläggsavgift prövas av allmän 

domstol pf1 talan av åklagaren. Som jag har framhiillit i den allmänna 

motiveringen tavsnitt 15.3.3) skall åklagarens prövning friimst avse frågan 

om förutsättningarna är uppfyllda för att tilläggsavgift skall kunna tas ut. 

Åklagaren skall t.ex. inte väcka talan, om det står klart att byggnadsnämn

den har handlagt ärendet felaktigt, att kravet riktar sig mot fel person eller 

att preskription har inträtt. 

Som lagrådet har påpekat (yttrandet s. I 0.'i) kan en byggnadsnämnd som 

är missnöjd med att en åklagare inte har väckt talan om tilläggsavgift, 

påkalla prövning av överordnad åklagare. 

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks 
var ägare av den fastighet, byggnad. anläggning eller anordning som den 
olovliga iitgärden avsåg. Den särskilda avgiften skall tas ut av den som 
begick överträdelsen. 

Tilläggsavgiften skall tas ut av 
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 ställe denne var. 
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 9§ påföljdslagen och ISkap. 10* 

utredningsförslaget. 

Första stycket 

I första stycket har gjorts ett tillägg i förhållande till g~illande rätt som 

innebär att byggnadsavgift kan tas ut av ägaren till den fastighet som den 

olovliga åtgärden avsåg. Tillägget har gjorts för att avgift skall kunna tas ut 

om en markägare utför marklovspliktiga åtgärder utan lov. Första stycket 

har vidare kompletterats så att avgift kan tas ut av ägare till anläggningar 

som utförs utan lov. 
I det remitterade lagförslaget finns en i förhållande till påföljdslagen ny 

bestämmelse om hur avgiften får fördelas mellan flera. På skäl som lagrå

det har anfört (yttrandet s. 10.'i) har emellertid denna bestämmelse fått 

utgå. 

10 * Var två eller flera ägare av den fastighet. byggnad. anläggning eller 
anordning som den olovliga åtgärden avsftg, svarar de solidariskt för bygg
nadsavgift och tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare. 
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11 § Om det finns särskilda skäl. får länsstyrelsen nedsätta eller helt 10 kap. / l-12 H 
eftcrge byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har 
beslutat. Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 
13kap. 2§ över nämndens beslut. 

Paragraferna motsvarar i huvudsak 10 och 11 §§ påföljdslagen samt 15 

kap. 11 och 12 §§ i utredningsför~laget. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

12 § Tingsrätten får meddela handräckning så att rättelse sker när någon 
I. utan lov har vidtagit en åtg~lrd som kräver bygglov, rivningslov eller 

marklov. 
2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivningslov eller marklov, 

om lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga 
kraft. 

3. i annat fall än som avses i I har vidtagit en åtgärd som strider mot 
denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats 
med stöd av lagen, 

4. har underlåtit att utföra arbt::te eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom enligt 15 §, 16 § första stycket eller 17 §. 

Paragrafen svarar mot 13 § påföljdslagen samt 15 kap. 13 §och 16kap. 3 § 

i utredningsförslaget. 

Enligt 13 § påföljdslagen får handräckning ske när 

I. en åtgärd, till vilken har krävts byggnadslov, har vidtagits utan sådant 

lov, 

2. en åtgärd annars har vidtagits i strid mot något förbud som har 

meddelats i eller med stöd av byggnadslagen, 

3. en åtgärd har vidtagits i strid mot godkända ritningar eller av bygg

nadsnämnden meddelade eller eljest gällande föreskrifter, 

4. någon underlåter att efter föreläggande därom utföra arbete eller vidta 

någon annan åtgärd som åligger honom enligt byggnadsstadgan samt 

5. fall som avses i 12§ föreligger. 

En motsvarighet till dessa bestämmelser har tagits in i 12§. Vissa änd

ringar har emellertid gjorts. Punl:t I har sålunda i enlighet med utredning

ens förslag kompletterats så att den täcker också fall när kravet på marklov 

har åsidosatts. I lagrådsremissen (s. 625) uttalade jag att något behov av att 

ha möjlighet till handräckning när kravet på rivningslov har åsidosatts av 

naturliga skäl inte finns. 

Lagrådet (yttrandet s. 106) har dock anmärkt att i vissa situationer ett 

sådant behov dock kan göra sig gällande. exempelvis när en rivning påbör

jats men inte fortskridit så långt att ett återställande ter sig meningslöst. 

Situationer av det slag som lagrådet åsyftar torde enligt min mening bli 

mycket sällsynta. Jag vill emellertid trots detta inte motsätta mig lagrådets 

förslag. Punkt I upptar därför äwn åtgärder som kräver rivningslov. 

Som utredningen har föreslagit har vidare den nuvarande punkt 2 utgått. 

eftersom någon motsvarighet till dessa förbud inte finns i PBL. bortsett 
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från de rivningsförhud som följer av skyddsbestämmelser. Eftersom ett IO kap. 12- 14 §§ 

åsidosättande av ett sådant förbud innebär att punkt I blir tillämplig. be-

hövs ingen särskild föreskrift härom. 
En i förhållande till såväl Jagens ordning som utrcdningsförslaget ny 

bestämmelse har tagits in i punkt 2. Bestämmelsen avser den situation som 

kan uppstå, om någon vidtar en åtgärd med stöd av ett lov som byggnads

nämnden lämnar men lovet efter besvär ändras eller undanröjs av någon 

överinstans. Om åtgärden redan har utförts när lovt:t undanröjs. är det 

oklart vilka möjligheter som f. n. finns att åstadkomma rättelse. Den nu 

föreslagna bestämmelsen i punkt 2 gör det möjligt att ingripa i dessa fall. 

Punkt 3 motsvarar 13 § 3 påföljdslagen men har i likhet med utrednings

förslaget fått en mer generell utformning. Den är tillämpligt. ex. när någon 

underlått:r att iaktta villkor som byggnadsnämnden har ställt upp i ett 

bygglov. 

Kammarrätten i Göteborg har i sitt remissvar påpekat att det inte finns 

någon möjlighet till ingripande enligt vare sig påföljdslagen eller utred

ningsförslaget. om någon har vidtagit en icke bygglovspliktig åtgärd utan 

att iaktta de krav som lagen uppställer för åtgärden. Jag vill framhålla att 

den nu föreslagna punkt 3 är tillämplig på alla åtgärder som strider mot 

denna lag. I 3 kap. 9 § andra stycket föreskrivs att vissa bestämmelser i 

3 kap. i skälig utsträckning skall tillämpas i fråga om sådana byggnader 

som får uppföras utan lov. Ingripande kan alltså ske enligt punkt 3, när 

dessa krav inte har iakttagits i tillräcklig utsträckning. Lagrådet anför som 

ytterligare exempel (yttrandet s. 106) det fallet att en icke bygglovspliktig 

åtgärd har vidtagits i strid mot en planbestämmelse. 

Punkt 4 motsvarar den gällande punkt 4. I utredningens förslag finns en 

motsvarighet i 16 kap. 3 §. 

På de skäl som jag anförde i inledningen till detta kapitel har någon 

motsvarighet till den nu gällande punkt 5 inte tagits in i den nya paragrafen. 

13 § Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Be
stämmelser om sådan handräckning finns i 17 § handräckningslagen 
(198 I: 847). 

Enligt 14 § påföljdslagen gäller bl. a. att ansökan om handräckning kan 

göras av allmän åklagare i de fall när straff kan komma i fråga. Eftersom 

den nuvarande straffbestämmelsen i 12 §inte skall föras över till PBL, har 

den nu föreslagna 13§. som motsvarar 15kap. IH i utredningsförslaget. 

utformats så att ansökan om handräckning får göras endast av byggnads

nämnden. 

14 § l de fall som avses i 12 § 1-3 får byggnadsnämnden. i stället för att 
ansöka om handräckning. förelägga ägaren av den fastighet. byggnad. 
anläggning eller anordning som frågan gäller att inom viss tid vidta rättelse. 
Följs inte föreläggandet. får byggnadsnämnden begära handräckning. 
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Avser ett föreHiggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts }(}kap. /4 .l:i 

utan hygglov. diir sådant krävs. rnr hyggnadsnämnden i föreläggandet 
förbjuda att åtgärden åter utförs. 

Beviljas bygglov. rivningslov t:ller marklov efter det att föreliiggande har 
meddelats. upphör föreliiggandet att gälla. 

Paragrafen motsvarar 15 ~ påföljdslagen och 15 kap. 15 *i utrcdningsför

slaget. 

F(irsra stycke/ 

Enligt första stycket får byggnadsnämnden. i stället för att ansöka om 

handräckning, utfärda föreläggande om rättelse. För att lagtexten bättre 

skall täcka även det fallet att någon har tagit en byggnad i anspråk för ett 

nytt iindamål utan att några inredriingsåtgiirder utförts har orden ''rätta det 

utförda" på förslag av lagrådet (yttrandet s. 106) bytts ut mot "vidta 

rättelse". l enlighet med vad som gäller f. n. skall föreläggandet kunna 

riktas mot vederbörande ägare. Enligt det remitterade lagförslaget lagråds

remissen (s. 626) öppnas dessutom möjlighet att i stället rikta föreläggandet 

mot en byggherre. som inte längre är ägare till fastigheten. Lagrildet 

framhåller (yttrandet s. l06f) bl. a. med anledning härav att den. som inte 

längre har rätt att förfoga över en fastighet, inte bör kunna föreläggas att 

vidta vissa åtgärder med fastigheten. eftersom hans faktiska och rättsliga 

möjligheter att efterkomma föreläggandet är begränsade. På grund av vad 

lagrådet har anfört vidhåller jag inte längre förslaget i denna del. 

Andra stycket 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 15.4) har i andra s1ycket tagits in en bestämmelse som ger 

byggnadsnämnden möjlighet att förena ett föreläggande. som avser en 

åtgärd som har utförts utan bygglov, med ett förbud att upprepa åtgärden. 

Bestämmelsen har alltså begränsats till bygglovspliktiga åtgärder. I enlig

het med lagrådets förslag lyttrandet s. 107) har lagtexten utformats så att 

detta tydligt framgår. Som jag framhöll i den allmänna motiveringen är 

bestämmelsen avsedd att tillämpa> i fråga om åtgärder som lätt kan undan

röjas och därefter åter vidtas. Det kan t. ex. gälla anordnande av upplag, 

uppställande av husvagnar eller andra lätt flyttbara anordningar. som är att 

anse som byggnader, eller olovligt ianspråktagande av byggnader. Förbu

det måste enligt andra stycket vara kopplat till ett föreläggande. Det 

innebär bl. a. att förbud inte kaa utfärdas innan en olovlig åtgärd har 

vidtagits första gången. 
Jag vill instämma i lagrådets påpekande (yttrandet s. 107) att det är 

viktigt att byggnadsnämnden i sitt beslut noga anger vilken åtgärd och 

vilken plats förbudet avser. 

Enligt 18 § första stycket får förbudet förenas med vite. 
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Tredje stycket 

I 15 § andra stycket pMöljdslagen finns en bestämmelse om att föreläg

ganden i vissa fall förfaller när bygglov meddelas. Bestämmelsen har nu 

tagits in i tredje stycket och har - i enlighet med utredningsförslaget -

utformats så att den omfattar även fall då marklov meddelas. I konsekvens 

med det tillägg om rivningslov som har gjorts i 12 § har tredje stycket gjorts 

tillämpligt tickså när rivningslov har meddelats. 

Enligt 15 § tredje stycket påföljdslagen skall tomträttshavare i vissa fall 

jämställas med fastighetsägare. Någon motsvarighet till detta stycke har 

inte tagits in i 14 §. eftersom en generell bestämmelse med samma innebörd 

har införts i 16 kap. 5 §. 

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta någon annan 
åtgärd som åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller 
något beslut som har meddelats med stöd av lagen. får byggnadsnämnden 
förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. 

För att de krav på underhåll av byggnader och andra anläggningar som 

jag tidigare har föreslagit (avsnitt 11.2.3) skall kunna upprätthållas, bör det 

precis som i dag finnas en möjlighet för byggnadsnämnden att ingripa när 

dessa skyldigheter blivit åsidosatta. En motsvarighet till 16 § påföljd slagen 

och 16 kap. I § i utredningsförslaget har av bl. a. den anledningen tagits in i 

15 §. Bestämmelsen behandlar både sådana åtgärder som fastighetsägare 

m. fl. är skyldiga att vidta direkt på grund av bestämmelserna i PBL eller 

föreskrifter som har meddelats med stöd av PBL och sådana där skyldighe

ten uppkommer genom ett beslut av byggnadsnämnden. Med föreskrifter 

som har meddelats med stöd av PBL avses i första hand föreskrifter som 

regeringen eller någon myndighet kan meddela på grund av bemyndigandet 

i 16kap. I§. 

16 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning är förfallen eller 
om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden, 
anläggningen eller anordningen. 

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra 
säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den, får 
byggnadsnämnden förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. 
Förbudet får allt efter omständigheterna riktas mot ägaren, mot den som 
har nyttjanderätt till egendomen eller mot båda. 

Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnads
nämnden bestämmer annat. 

Bestämmelserna motsvarar 51 § I mom. och 52 § andra stycket bygg

nadsstadgan samt 6 kap. 6 § första stycket i utredningsförslaget. 

/Okap.14-16 ~~ 
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1-'iirsta stycket 

I paragrafens första stycke har tagits in bestämmelser som ger byggnads

nämnden rätt att förelägga ägaren att riva byggnader eller andra anlägg

ningar som är förfallna eller skadade. 

Andra stvcket 

Om en byggnad skulle ha brister som äventyrar säkerheten för dem som 

vistas i eller i närheten av byggnaden, saknar byggnadsnämnden i dag 

möjlighet att hindra användning av byggnaden under den tid som bristerna 
består. Detta är enligt min mening otillfredsställande, särskilt om man 

betänker att det kan dröja avsevärd tid innan frågan om skyldigheten att 

riva eller sätta byggnaden i stånd blir slutligt avgjord. Enligt min mening 

bör därför, som utredningen har föreslagit, byggnadsnämnden ges möjlig

het att förordna om användningsförbud då sådana brister föreligger som 

äventyrar säkerheten. Denna möjlighet bör - på samma sätt som enligt 

utredningsförslaget - finnas även i fråga om andra anläggningar än bygg

nader. 

Bestämmelser om detta har tagits in i andra stycket. Användningsförbud 

kan enligt lagrådsremissen komma i fråga endast för sådana förfallna eller 

skadade byggnader och andra anläggningar som avses i första stycket. På 

förslag av lagrådet (yttrandets. 107) har denna begränsning tagits bort. Det 

räcker alltså att det finns brister som kan äventyra säkerheten. I ett 

användningsförbud skall anges den tid under vilken förbudet skall gälla. 

Användningsförbud behöver inte vara kopplat till ett föreläggande enligt 
första stycket utan kan beslutas innan byggnadsnämnden bestämmer att 

rivning skall ske. 

Som lagrådet har betonat (yttrandet s. 107) får ett användningsförbud 
självfallet inte göras mer omfattande än vad säkerheten kräver. Kan bris
terna hänföras till en viss del av en byggnad. bör således förbudet begrän

sas till att avse den bristfälliga delen. 
På lagrådets förslag (yttrandet s. 107) har i andra stycket tillagts en 

bestämmelse som anger mot vilka ett användningsförbud kan riktas. 

Tredje stycket 

De fall som avses i andra stycket har stor likhet med de fall i vilka 

byggnadsnämnden enligt 3 §andra stycket kan meddela förbud att fortsätta 

byggnadsarbeten m. m. I tredje stycket har därför - i överensstämmelse 

med 3 § tjärde stycket - föreskrivits att användningsförbud gäller omedel

bart. Att användningsförbud kan förenas med vite framgår av 18 § första 

stycket. 

För att göra det möjligt med snabba beslut kan byggnadsnämnden i dag 

uppdra åt t. ex. en tjänsteman hos nämnden att fatta beslut om förbud att 

fortsätta byggnadsarbeten och att därvid förelägga vite (3 § andra stycket 2 

BS). Jag anser att samma möjligheter bör finnas i fråga om användningsför

bud. l 11 kap. 3 § har tagits in bestämmelser härom. 

JO kap. 16 § 



Prop. 1985/86: 1 781 

Beslut om användningsförbud kan enligt 13 kap. H överklagas hos JO kap. 16-17 §§ 

länsstyrelsen, som därvid kan förordna med stöd av 13 § förvaltningslagen 

att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla. 

Enligt det remitterade förslaget skall förbudet gälla "under en viss tid". 

Tidsbestämningen har på lagrådets förslag (yttrandet s. 107) getts lydelsen 

"till dess byggnadsnämnden bestämmer annat'·. 

17 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning inom område 
med detaljplan har kommit att medföra stora olägenheter för trafiksäkerhe
ten på grund av att förhållandena har ändrats. får byggnadsnämnden före
lägga ägaren att ta bort den eller att vidta någon annan åtgärd med den. 
Beträffande byggnader får dock sådant föreläggande meddelas endast om 
byggnaden kan flyttas utan svårighet eller är av ringa värde. 

Inom områden med detaljplan får byggnadsnämnden. om det behövs 
med hänsyn till trafiksäkerheten, förelägga ägaren av en fastighet eller en 
byggnad att anordna stängsel eller ändra utfart eller annan utgång mot 
gator eller vägar. 

Om en byggnad, annan anläggning eller anordning för industriändamål 
inte längre används, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna 
stängsel kring den, om det behövs till skydd mot olycksfall. 

Första styckl'I 

I 52 § väglagen finns bestämmelser som ger länsstyrelsen möjlighet att 

ingripa mot företeelser som medför olägenheter från trafiksäkerhetssyn

punkt. Om en lagligen påbörjad anordning är belägen intill en väg. kan 

länsstyrelsen sålunda meddela föreläggande vid vite för ägaren att avlägs

na, ändra eller byta ut anordningen eller att vidta annan åtgärd med den. 

Föreläggande får dock meddelas endast under förutsättning att anordning

en på grund av ändrade förhållanden eller i annat fall medför sådan olägen

het att en begäran om tillstånd till anordningen skulle ha avslagits. I fråga 

om byggnader gäller bestämmelserna bara om byggnaden kan flyttas utan 

svårighet eller är av ringa värde. Enligt 64 § väglagen skall skada till följd 

av föreläggande med stöd av 52 §ersättas av väghållaren. 

Jag delar utredningens uppfattning att de möjligheter som länsstyrelsen i 

dag har enligt 52 § väglagen bör öppnas även för byggnadsnämnden inom 

områden med detaljplan. 

I paragrafens första stycke har därför tagits in bestämmelser som ger 

byggnadsnämnden rätt att förelägga ägaren att ta bort eller vidta någon 

annan åtgärd med en byggnad. annan anläggning eller anordning. Flera 

remissinstanser har riktat kritik mot den utformning som bestämmelserna 

har fått i utredningsförslaget. Bl. a. mot den bakgrunden har 17 § - för

utom att den utvidgats till att omfatta även anordningar och andra anlägg

ningar än byggnader - utformats i nära anslutning till nuvarande bestäm

melser i 52 § väglagen. Det innebär bl. a. att det saknar betydelse om 

byggnaden eller anläggningen har uppförts med eller utan lov. Vidare får 

ingripande beträffande byggnader ske endast om byggnaden kan flyttas 
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utan svårighet clh:r är av ringa värde. En ytterligare förutsättning är att det /(}kap. J 7- Jli §9 

på grund av ändrade förhållanden har uppstått stora olägenheter för trafi-

ken. På la[!rådets förslag (yttrandet s. I 07 f) har lagtexten utformats så att 

del framgår att de ändrade förhållandena skall ha inträtt efter tillkomsten 

av hyggnaden, anläggningen eller anordningen. 

Andra stycket 

I andra stycket. som redaktionellt har utformats i enlighet med lagrådets 

förslag, har tagits in bestämmelser som ger byggnadsnämnden möjlighet 

att inom områden med detaljplan meddela föreläggande om ändring av 

utfart eller annan utgång eller uppsättande av stängsel med hänsyn till 

trafiksäkerheten. Även i dessa fall bör samråd ske med vägmyndigheten. 

Bestämmelserna kompletterar 40 § väglagen som ger länsstyrelsen rätt att 

besluta om ändring av utfart inom områden utanför detaljplan. 

Som framgår av 14 kap. 3 § har fastighetsägaren rätt till ersättning, när 

han på grund av beslut enligt den nu föreslagna paragrafen åläggs att riva 

eller att vidta någon annan åtgärd med en byggnad. annan anläggning eller 

anordning eller att ändra en utfart eller annan utgång. Däremot skall det 

inte berättiga till ersättning när någon föreläggs att ordna stängsel. Skälen 

till detta redovisar jag i specialmotiveringen till 14 kap. 3 §. 

Tredje stycket 

Tredje stycket har tillkommit dter det att lagrådsremissen beslutades 

och saknar motsvarighet i utredningens förslag. Bestämmelsen, som rör 

säkerhetsriskcr vid övergivna industrianläggningar, har tagits in efter för

slag av industrisaneringsutredningen i betänkandet 1.SOU 1982: 10) Sane

ring efter industrinedläggningar. 

Som utredningen har pekat på. ·1ilket har lämnats utan erinran av remiss

instanserna. kan övergivna byggnader. andra anläggningar och anordning

ar för industriändamål medföra olycksrisker, t. ex. genom att området blir 

en uppehållsplats för barn. Bestämmelsen i tredje stycket ger byggnads

nämnden befogenhet att förelägga ägaren att sätta upp stängsel för att 

förhindra olycksfall. 

I likhet med vad som skall gi:dla i fråga om stängselskyldighet enligt 

andra stycket skall det inte berättiga till ersättning när någon föreläggs att 

anordna stängsel enligt tredje stycket. 

18 § Föreläggande enligt 14 §första stycket, 15 §. 16 §första stycket eller 
17 §får förenas med vite eller mec1 förskrift att åtgärden. om föreläggandet 
inte följs. kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på den 
försumliges bekostnad. Förbud enligt 14§ andra stycket och 16§ andra 
stycket får förenas med vite. 

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom 
byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl till 
annat. besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall 
nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår. 
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I beslut om föreläggande enligt första stycket eller beslut enligt andra JO kap. /8-20 §§ 

styckt!t far förordnas att beslutet skall gälla omedelhart. 
Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträdt: som behövs för att 

beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras. 

19 § Har en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov dler marklov vidta
gits utan sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas 
till ätgärden, skall byggnadsnämnden. innan handriickning begärs eller 
föreläggande meddelas. bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om 
lov. 

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid. får byggnadsnämnden 
trots detta pröva frågan om lov till åtgärden. Nämnden får därvid på 
ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa 
de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet. 

Bestämmelserna i 18 och 19 §§stämmer i sak överens med 17 och 18 §§ 

påföljdslagen samt med 15 kap. 16 och 17 §§ i utredningsförslaget och 

IO kap. 19 och 20 §§ i det remitterade lagförslaget. 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 15.4) har i 18 § första stycket tagits in en bestämmelse om 

att förhud enligt 14 § andra stycket får förenas med vite. Även använd

ningsförhud enligt 16 §andra stycket får förenas med vite. 

Vad som föreskrivs i 18 § tredje stycket och som innebär en avvikelse 

från lagrådsremissen stämmer i sak överens med den av riksdagen nyligen 

beslutade lydelsen av I H tredje stycket påföljdslagen (JuU 1984/85: 22. 

rskr211). Lagändringen innebär att byggnadsnämnden kan förordna om 

omedelbar verkställighet även av själva föreläggandet. Skälen härtill är 

utvecklade i prop. 1984/85: 96 med förslag till sag om viten m. m. (s. 41 f 

och 57). Regeln är tillämplig oberoende av om det aktuella föreläggandet 

har förenats med vite eller inte. Den gäller även i fråga om föreläggande 

med hot om tvångsutförandc. 

I 18 § påföljdslagen finns i dag bestämmelser om att byggnadsnämnden i 

vissa fall skall bereda den som har gjort sig skyldig till olovligt byggande 

tillfälle att ansöka om byggnadslov m. m. I likhet med vad som har föresla

gits i bl. a. 12 § har 19 § utformats så att den gäller även rivningslov och 

marklov. 

20 § Finner byggnadsnämnden att det föreligger brister i fråga om under
hållet av en byggnad eller annan anläggning. får nämnden uppdra åt en 
sakkunnig person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhålls
åtgärder. 

Någon motsvarighet till bestämmelserna i 20 § om särskild utredning 

finns inte i dagens byggnadslagstiftning och inte heller i utredningens 

förslag. Jag anser det emellertid angeläget att förbättra byggnadsnämndens 

möjligheter att komma till rätta med eftersatt underhåll. Om ägaren till en 

fastighet eller anläggning i dag missköter underhållet, måste byggnads-
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nämnden. innan föreläggande kan meddelas. låta utreda byggnadens skick. 10 kap. 20-21 §§ 

Detta tvingar många gånger byggnadsnämnden till ett omfattande utred-

ningsarbete som tar stora resurser i anspråk. Med hänsyn härtill och till att 

det är ägaren som har ansvaret för att kraven på underhåll blir uppfyllda. 

har i 20~ - som motsvarar IOkap. 18§ i det remitterade lagförslaget -

tagits in bestämmelser som innebär att byggnadsnämnden får uppdra åt en 

sakkunnig person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhålls-

åtgärder. Överväganden om föreläggande enligt den nu föreslagna 20 * 
kan aktualiseras t. ex. med anled;1ing av påpekanden från hyresgäster eller 

hyresgästorganisationen. Innan föreläggande beslutas. torde det do\:k re-

gelmässigt bli nödvändigt att byggnadsnämnden genom besiktning eller på 

annat sätt skaffar sig kännedom om den aktuella byggnadens skick i stort. 

Att det föreligger brister i fråga om underhållet måste nämligen konstateras 

innan paragrafen får tillämpas. 

I lagrådsremissen föreslog jag att nämnden skall kunna förelägga ägaren 

att genom en sakkunnig person, som nämnden skall godkänna. låta utreda 

behovet av underhåll. Enligt lagrådets mening (yttrandet s. 108) är det en 

smidigare ordning att i stället låta nämnden utse en sakkunnig, som handlar 

pft dess uppdrag. Paragrafen har utformats i enlighet med lagrådets förslag, 

som enligt min mening har flera fördelar inte minst från effektivitetssyn

punkt. Genom den lösningen blir det också klarlagt att byggnadsnämnden 

har det avgörande inflytandet på valet av sakkunnig, även om det naturligt

vis alltid är önskvärt att valet kan ske i samråd med fastighetsägaren. 

Med ledning av den redovisning som sedermera lämnas kan byggnads

nämnden ta ställning till om det är påkallat att ingripa t. ex. med föreläg

gande enligt 15 *· 
Beslut enligt 20 § kan i likhet mt:d förelägganden enligt detta kapitel 

överklagas hos länsstyrelsen enligt 13 kap. 2 §. 

Verkan av föreläggande i vissa fall m. m. 

21 § Har ett föreläggande enligt 14 § första stycket. 15 §. 16§ första 
stycket eller 17 § eller ett förbud enligt 14 ~ andra stycket eller 16 §andra 
stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet och 
övergår äganderätten till fastigheten till ny ägare, gäller föreläggandet eller 
förbudet i stället mot denne. Har i förläggandet eller förbudet utsatts 
löpande vite enligt H lagen (1985: 206) om viten och har fastigheten 
överlåtits genom köp. byte eller gåva, gäller vitet mot den nye ägaren 
räknat från tidpunkten för äganderättsövergången, under förutsättning att 
anteckning om vitesföreläggandet. dessförinnan gjorts enligt 22 §. Löpande 
vite som avser viss period får c:ndast tas ut av den som var ägare vid 
periodens början. Annat vite gäller inte mot den nye ägaren, men bygg
nadsnämnden får sätta ut vite för denne. 

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har medde
lats någon i egenskap av tomträttshavare eller eljest som ägare av en 
byggnad på mark som tillhör någon annan. Vad som sägs om löpande vite 
gäller dock endast i fråga om föreläggande eller förhud som har meddelats 
någon i egenskap av tomträttshavare. 
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I ärenden om föreläggande dler förbud som anges i första eller andra JO 1. )] ~ ..:up. - ,,. 
stycket skall bestämmelserna i riittegångshalken om verkan av att tviste-
föremålet överlåts och om tredje mans deltagande i riittegång tillämpas. 

Paragrafen motsvarar i sak 19 § påföljdslagen och 15 kap. 18 § i utred

ningsförslaget. 

Första och andra styckl'nll 

Bestämmelserna innebär till en bö1:jan att föreläggande. som utfärdas för 

niigon i egenskap av fastighetsiigare. tomträttshavare eller ägare av bygg

nad på s. k. ofri grund. skall gälla även mot ny ägare av egendomen. Om 

förbud enligt IH andra stycket att upprepa en olovlig åtgärd skall få 
avsedd effekt. anser jag det nödvändigt att förbuden - i likhet med föreläg

ganden - får giltighet mot ny ägare. I första stycket har därför gjorts ett 

tillägg om dessa förbud. Även användningsförbud enligt 16§ andra stycket 

gäller mot ny ägare. Så långt överensstämmer reglerna med vad jag före

slog i lagrådsremissen. Vad som nu har tillfogats är de i påföljdslagen 

nyligen införda bestämmelserna om att även löpande vite gäller mot ny 

fastighetsägare och ny tomträttshavare, om överlåtelsen sker genom köp, 

byte eller gåva (JuU 1984/85: 22. rskr21 I). Dessa bestämmelser har sin 

grund i prop. 1984/85: 96 med förslag till lag om viten m. m. (s. J I ff. 58, 93 f 

och 108 t). Jag vill särskilt framhålla att löpande vite inte övergår till ny 

ägare vid s. k. familjerättsliga förvärv och inte heller till ny ägare av en 

byggnad plt ofri grund. 

Trots att tomträttshavare på grund av bestämmelsen i 16 kap. 5 § jäm

ställs med fastighetsägare är det befogat att just i förevarande paragraf 

ändå särskilt nämna tomträttshavare. Den åsyftade skillnaden mellan 

tomträttshavare och t. ex. arrendatorer när det gäller giltigheten av lö

pande vite skulle nämligen annars bli svår att uttrycka på ett tillfredsstäl

lande sätt. 

Tl"l'dje styckl'I 

Kammarrätten i Göteborg har i sitt remissvar påpekat att de olägenheter 

som lagstiftaren eftersträvade att få bort genom att införa 19 § påföljd sla

gen i viss mån kvarstår. nämligen om en fastighet byter ägare innan ett 

föreläggande har vunnit laga kraft. För sådana fall måste ett nytt föreläg

gande utfärdas för den nye ägaren. Kammarrätten påpekar att denne inte 

har någon möjlighet att överta den tidigare ägarens talan i besvärsmålet. 

eftersom regler om intervention saknas i förvaltningsprocesslagen. 

Jag delar kammarrättens uppfattning att ägarbyten under ett ärendes 

gång kan leda till förseningar och andra olägenheter. Förvaltningsprocess

lagen innehåller inte några regler om vad som skall gälla när en part under 

handläggningen av ett ärende överlåter det objekt som ärendet angår, t. ex. 

en fastighet. Med 30 § andra stycket bostadsförvaltningslagen ( 1977: 792) 
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som förehild har i tredjc stycket tagit~ in en särskild hestämmelse om att JU /.;ap. 21-24 ~.~ 

reglcrna i rättegångshalken om v1~rkan av att tvisteföremålet överlåts och 

om tredje mans deltagande i rättegång skall tillLimpas i de fall som avses i 

den nu föreslagna 21 *· Det innebir att hestämmelserna i LI kap. H rätte-

gångshalken om överlåtelse av tvistcföremälet och reglerna i 14 kap. 

samma balk om intervenients deltagande i rättegiingen blir tillämpliga. En 

överlåtelse av en fastighet medför dä all den nye ägaren är skyldig att 

inträda som part i m[1let. Handläggningen av ärendet behöver dä inte 

avbrytas utan kan fortsätta i vanlig ordning med den nye ägaren som part. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

22 * Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som 
avses i 21 * skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndighi:ten för 
ante1.:kning i fastighetsboken elkr tomtsrättsboken. Har i föreläggandet 
eller förbudet utsatts löpande vite, skall även detta antecknas. Inskriv
ningsmyndigheten skall genast i rekommenderat brev underrätta den som 
senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om anteå
ningen, om denne inte är föreläggandets eller förbudets adressat. 

23 § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 
22 ~, skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndighe
tcn för motsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller 
förbud upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla, eller 
har föreläggandet följts. skall byggnadsnämnden, så snart nämnden har fått 
vetskap om detta. anmäla förhMlandet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning. 

24 * Gör inte byggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 ~. skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan, om någon vars rätt berörs ansöker om 
det. 

Bestämmelserna i 22-24 §§ motsvarar i sak 20-22 ** påföljdslagen 01.:h 

15 kap. 19-21 §* i utredningsförslaget. I enlighet med vad jag anförde i 

anslutning till 21 § innefattas i 22 och 23 g även förbuden enligt 14 § andra 

stycket. 

I förhållande till förslaget i lag;~ådsremissen har gjorts det tillägget i n 9 
att löpande vite skall ante1.:knas ; fatighetsboken eller tomträttsboken och 

att inskrivningsmyndigheten skall underrätta den som senast sökt lagfart 

eller inskrivning av förvärv av tomträtt. Dessa bestämmelser, som nyligen 

har införts i påföljdslagen tJuU 1984/85:22. rskr2Ill har sin grund i den 

förut nämnda prop. 1984/85: 96 med förslag till lag om viten m. m. och de 

kommenteras närmare i nämnda proposition Is. 58 O. 

Övriga bestämmelser 

Under rubriken Övriga bestämmelser i påföljdslagen finns en rad fön:

skrifter i skilda frågor, av vilka flertalet bör tas in i I 0 kap. Återstoden av 

bestämmelserna har - som jag nämnde i inledningen till detta kapitel -
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tagits in i andra kapitel i PBL. Det giiller 249 med tillträdesbestiimmelser. JO kap. :!.J-27 §§ 

som har tagits in i 16 kap. 7 §. 30 § med fullföljdsbestiimmelser som motsva-

ras av 13 kap. 2 §.samt 31 §om innehav av egendom på grund av testamen-

tariskt förordnande. som titerfinns i 16 kap. 6 *. 
25 § Överlåts egendom på vilken har utförts en åtgärd som avses i H 
första stycket. mot ersättning och skall rättelse vidtas på grund av heslut 
enligt detta kapitel, skall 4 kap. 12 §jordabalken tillämpas. om inte överlå
taren vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars känt 
till eller hort känna till denna. 

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. Til
läggsavgifter tillfaller staten. 

Paragraferna. som redaktionellt har utformats enligt lagrådets förslag. 

stämmer i sak överens med 23 och 25 §§ påföljdslagen och motsvarar 

15 kap. 22 och 2H§ i utredningsförslaget. 

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första 
stycket inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnads
nämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks, får byggnadsavgift 
eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. 
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år. 

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § I - 3 
vidtogs. får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta 
om föreläggande enligt 14 §första stycket. 

Paragrafen motsvarar 26 § påföljdslagen och 15 kap. 25 § i utredningsför

slaget. 

Flera remissinstanser har tagit upp frågan om preskription vid olovligt 
ianspråktagande av en byggnad eller del av en byggnad för ett nytt ända

mål. Några av dem har hävdat att preskriptionstiden inte borde börja löpa 

så länge verksamheten - t. ex. olovlig kontorisering - pågår. medan andra 

har föreslagit att preskriptionstiden skall räknas redan från ianspråktagan

det. 
Vid lagrådsbehandlingen av förslaget till påföljdslag gjorde lagrådet föl

jande allmänna uttalande om beräkning av preskriptionstiden vid olovligt 

byggande (prop. 1975/76: 164 s. 263): 

Enligt det remitterade förslaget skall preskriptionstiden räknas från det 
den olovliga åtgärden började eller. såvitt gäller 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 än 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 underlå
tenhet. Detta innebär att tiden i princip inte börjar löpa så länge överträdel
sen kan anses pågå. Det bör här tilläggas, att hur utgångspunkten för 
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beräkningen av preskriptionstide:1 än anges. det inte kan undvikas att vissa JO kap. 27-30 §§ 
problem ibland uppkommer i tilUtmpningen. De principer som vid bedöm-
ning av preskriptionsfrågor har utbildats inom straffrätten bör kunna tjäna 
till ledning i nu ifrågavarande hänseende. 

Dåvarande departcmentschefr;1 biträdde lagrådets förslag. 

Enligt min mening finns det inte skäl att föreslå någon ändring av 

preskriptionsbestämmelserna. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att frågan om preskription vid olov

ligt ianspr[1ktagande numera har prövats av regeringsrätten (RÅ 1980 

2: 51). I målet hade lokaler, som enligt gällande byggnadslov var avsedda 

för garage, samlingssal. kluhbrum m. m. under mer än tio år använts för 

bitförsäljning. Regeringsrätten konstaterade i sin dom att byggnadsnämn

den med hänsyn till bestämmelsen i 26 § andra stycket påföljd slagen nume

ra inte kunde ingripa för att åstadkomma rättelse. 

28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapi
tel skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länssty
relsen inom två månader från det att beslutet eller domen vann laga kraft. 
En upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen. 

29 § Betalas inte avgiften inom den tid som anges i 28 §, får avgiften 
tillsammans med en restavgift, beräknad enligt 58 § I mom. uppbördslagen 
( 1953: 272), indrivas i den ordning som enligt nämnda lag gäller för indriv
ning av skatt. 

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit 
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran. 

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas 
till fängelse. 

Bestämmelserna i 28-30§§ stämmer i sak överens med 27-29§§ på

följdslagen och 15 kap. 26-28 §§ i utredningsförslaget. 
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11 kap. Byggnadsnämnden 

I kapitlet finns bestämmelser om byggnadsnämndens uppgifter (I och 

2 §§)och dess verksamhet (3 och 4 §§ ). Dessutom finns en paragraf (5 §)om 

avgifter. 

I § Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall nämnden 

I. verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskaps
miljö, 

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 
dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning. 

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbe
te och intressen berör nämndens verksamhet, 

4. lämna råd och upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet, 
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen medde

lade föreskrifter och beslut. 
Byggnadsnämnden skall ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla 

och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens 
föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. 

Enligt 1 kap. 7 § skall i varje kommun finnas en byggnadsnämnd med 

uppgift att pröva frågor om bygglov, rivningslov och marklov. 

Byggnadsnämnden är en s. k. specialreglerad nämnd som i sin myndig

hetsutövning är fristående från såväl kommunstyrelsen och kommunfull

mäktige som andra nämnder. Nämndens myndighetsutövning kan rikta sig 

inte bara mot enskilda utan också mot kommunala organ. 

Paragrafen har utformats i enlighet med lagrådets förslag. 

Första stycket 

I paragrafens första stycke har tagits in en uppräkning av de uppgifter 

som byggnadsnämnden skall uppmärksamma. Stycket stämmer sakligt i 

stort sett överens med I§ andra stycket byggnadsstadgan och 14kap. 2 §i 

utredningsförslaget. 

Punkt J, som saknar motsvarighet i dagens bestämmelser, föreskriver 

att byggnadsnämnden skall verka för en god byggnadskultur samt en god 

stads- och landskapsmiljö. Punkt I tar sikte inte bara på nämndens myn

dighetsutövning utan också på nämndens verksamhet i övrigt. Det ligger i 

sakens natur att nämnden har en större möjlighet att se till att kraven 

uppfylls i fråga om åtgärder som kräver lov, men nämnden skall verka med 

den angivna inriktningen även i samband med t. ex. rådgivning och annan 

upplysningsverksamhet. 

Enligt punkt 2 skall byggnadsnämnden uppmärksamt följa den allmänna 

utvecklingen i kommunen och dess närmaste omgivning och ta de initiativ 

som behövs i planläggningsfrågor m. m. Punkt 2 stämmer i sak överens 

med I § andra stycket första att-satsen i byggnadsstadgan. 

11 kap. I § 
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Som jag tidigare har föreslagit (avsnitt 8.5.2 och 8.8.2) skall riittcn att // kap. / § 

anta detaljplan och områdesbestämmelser i PBL kunna delegeras antingen 

till byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Delta berör hl. a. byggnads-

nämndens prövning av lov samt rådgivning i samband därmed. Jag förut-

sätter därför att om kommunstyrd sen har fåll fullmäktiges delegation. det 

under beredningen av planärenden skapas sådana kontakter mt:llan kom-

munstyrelsen och byggnadsnämnden att nämnden kan fullfölja sina upp-

gifter enligt denna punkt. Någon reglering i PBL av denna samverkan 

anser jag inte behövs. 

Nämndens skyldighet att samarbeta med bl. a. andra myndigheter kom

mer till uttryck i punkt 3. I förhållande till gällande bestämmelser (I* andra 

stycket andra att- satsen BSl och utredningsförslaget har nämndens skyl

digheter vidgats till att omfatta också organisationer och enskilda vilkas 

arbete och intressen berör nämndens verksamhet. Förutom detta samarbe

te bör nämnden även i övrigt sträva efter att skapa goda kontakter med 

skilda organ i samhället. 

Byggnadsnämndens mer allmänna rådgivnings- och servicefunktion har 

tagits in i punkt 4, som i sak stämmer överens med såväl gällande bestäm

melser ( 1 ~ andra stycket tredje att-satsen BSJ som utredningsförslaget. I 

den allmänna motiveringen (avsnitt 14. l. l) har jag utvecklat betydelsen av 

att nämnden strävar efter att ge förebyggande information. 

Punkt 5 ålägger byggnadsnämnden att övervaka efterlevnaden av PBL 

och med stöd av PBL meddelade föreskrifter samt beslut som har medde

lats med stöd av lagen eller föreskrifterna. En i sak motsvarande bestäm

melse finns i 1 ~ byggnadsstadgan (andra stycket sista att-satsen) och i 

14 kap. 2§ utredningsförslaget (punkt 5). På samma sätt som i dag är 

nämndens övervakande uppgifter tämligen detaljreglerade genom bestäm

melserna om lovprövning samt tillsyn och kontroll av byggnadsarbeten 

m. m. Enligt bestämmelserna i 10 kap. 1 * har nämnden skyldighet att ta 

upp frågan om påföljd eller ingripande till behandling så snart det finns 

anledning anta att en överträdelse har begåtts. 

Andra stycket 

Enligt andra stycket skall bygf!nadsnämnden i sin verksamhet ta tillvara 

de möjligheter som PBL ger all förenkla och underläl\a för enskilda. l 
denna fråga vill jag erinra om vad jag anförde i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 3.6.3) om byggnadsnämndens service och det angelägna i att 

enkelhet präglar nämndens hela verksamhet i förhållande till den enskilde. 

Detta innebär t. ex. att nämnden vid prövning av bygglovsärenden inte 

skall begära in utförligare handlingar eller ritningar än vad som behövs för 

att ärendet skall kunna avgöras. Nämnden skall inte heller ställa krav som 

belastar byggherren med onödiga kostnader. t. ex. nybyggnadskarta för 

mindre tillbyggnader eller kontrollmätning i sådana fall där detta inte är 

motiverat av något kontrollbehov. I andra stycket framhålls avslutningsvis 
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att nämnden ocks{1 hör verka för att möjligheterna till hygglovshefridse // kap. 1-2 !$!$ 

enligt 8 kap. 5 § tas till vara. 

2 § Om någon begär det. skall hyggnadsnämnden lämna skriftliga upp
lysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 

Behövs nybyggnadskarta för prövningen av en fråga om hygglov inom 
områden med samlad bebyggelse. skall byggnadsnämnden tillhandahålla 
sådan karta. om sökanden begär det. 

Paragrafen har fått sin utformning i huvudsaklig överensstämmelse med 

lagrådets förslag. 

Fiirsta stycket 

I 2 §första och andra styckena byggnadsstadgan samt 2 * andra stycket 

påföljdslagen finns bestämmelser om skyldighet för byggnadsnämnden att 

lämna skriftligt besked i vissa särskilt angivna frågor. I utredningsförslaget 

finns bestämmelser om skriftliga besked i 14 kap. 3 § och 15 kap. 3 §. I 

lagrådsremissen föreslog jag en formulering av lagtexten som innebar att 

byggnadsnämnden skall lämna "skriftligt besked". Lagrädet har i anslut

ning till \Okap. 2 § (yttrandet s. 103) framfört invändningar mot ordet 

·'besked'' i dessa sammanhang. På grund av vad jag har anfört i specialmo

tiveringen till 10 kap. 2 § har ordet "besked" även i förevarande paragraf 

bytts ut mot "upplysning". 

Som jag närmare utvecklade i specialmotiveringen till I 0 kap. 2 §bör 2 § 

andra stycket påföljdslagen liksom i dag placeras i anslutning till de be

stämmelser med vilka den närmast hör samman, dvs. i IOkap. Det nu 

föreslagna första stycket i 2 § motsvarar närmast 2 § första och andra 

styckena byggnadsstadgan. Enligt 5 § skall byggnadnämnden kunna ta ut 

avgift för vissa tids- eller kostnadskrävande arbeten som nämnden på 

begäran utfört. En upplysning enligt 2 § första stycket kan således föranle

da att avgift tas ut. Detta förhållande bör i tillräcklig utsträckning avhålla 

från att upplysningar begärs i onödan. 

De upplysningar som nämnden på grund av 2 § första stycket kan bli 

skyldig att lämna kan givetvis avse mycket skiftade frågor. Fastighetskö

pare eller kreditgivare kant. ex. önska upplysning om de planförhållanden 

som gäller för en viss fastighet. En fastighctsköpare kan också vara intres

serad av att få en upplysning om storleken av kostnader för gator och 

andra allmänna platser som skall betalas av ägaren till fastigheten. Det är 

emellertid angeläget att klart särskilja denna typ av upplysning angående 

faktiska förhållanden, som kan konstateras på platsen eller utläsas i redan 

fattade beslut. från besked i bedömningsfrågor, som normalt skall avgöras 

genom lovprövning m. m. För s<idana besked i fråga om åtgärder som 

kräver bygglov anvisar PBL en särskild form, nämligen förhandsbesked 
(8kap. 34§). 
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Andra stycket 

I andra stycket har tagits in bestämmelser om byggnadsnämndens skyl

dighet att tillhandahålla nybygg;1adskarta inom områden med samlad be

byggelse. Nybyggnadskartan uq:ör underlag för den situationsplan som i 

dag skall upprättas när byggnad:;lov söks för nya byggnader eller tillbygg

nader. Inom områden. där byggnadsnämnden tillhandahåller nybyggnads

kartor. skall situationsplanen vara grundad pf\ en sådan karta 155 ~ I mom. 

andra stycket BS). 

Enligt utredningsförslaget (14 kap. 3 § andra stycket) skall byggnads

nämnden ha skyldighet att tillhandahålla nybyggnadskarta över fastigheter 

som ingår i en detaljplan eller en fastighetsplan. Nämnden bör enligt 

utredningsförslaget tillhandahålla nybyggnadskarta även för andra fastig

heter, om sökanden begär det. 

Enligt 2 § tredje stycket byggnadsstadgan har nämnden i dag denna 

skyldighet inom områden med stadsplan. Inom andra områden. bl. a. så
dana med byggnadsplan. bör nämnden tillhandahålla nybyggnadskarta om 

det lämpligen kan ske. Att nu föreskriva en generell skyldighet för bygg

nadsnämnden att tillhandahålla nybyggnadskarta inom områden med de

taljplan skulle enligt min mening föra alltför långt. eftersom detaljplanen är 

avsedd att komma till användning även i sådana områden som i dag läggs 

under byggnadsplan. 

Byggnadsnämndens skyldighet enligt det nu föreslagna andra stycket är 

avsedd att i stort sett ha samm1 omfattning som f. n. Skyldigheten skall 

således främst gälla i fråga om sådana områden för vilka stadsplan används 

i dag. Till skillnad från dagem bestämmelser är dock skyldigheten att 

tillhandahålla sådan karta inte absolut. Den gäller enbart inom områden 

med samlad bebyggelse där nybyggnadskarta behövs för prövningen av 

bygglov. Detta bör även ge möjlighet till att kravet på användning av 

nybyggnadskarta på ett bättre :;ätt än f. n. kan anpassas till de faktiska 

förhållandena. Med hänsyn till att avgift för upprättande av nybyggnads

karta kan tas ut enligt 5 §. anser jag det angeläget att byggnadsnämnden 

inte tillhandahåller kartan, om ~ökanden t. ex. av kostnadsskäl hellre av

står från den sökta åtgärden än fullföljer sin ansökan. Detta har föranlett 

tillägget i lagtexten att kartan skall tillhandahållas bara om sökanden begär 

det. 

3 § Följande bestämmelser i 3kap. kommunallagen 11977: 179) skall till
lämpas i fråga om byggnadsnämnden 

2 *om antalet ledamöter m. m .. 
3 § första stycket om valbarhet m. m .. 
4 § om rätt till ledighet från anställning. 
5 ~första stycket om mandattid, 
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång, 
6 § om ordförande och vice ordförande. 
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman

träde, 

11 kap. 2-3 H 
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8 *om suppleants tjiinstgöring m. m.. 11 kap. 3 ~ 
9 § första stycket om beslutsförhet. 
10 §om beslutsförfarande och protokoll m. m., 
11 § om delgivning m. m., 
12 § om reglemente och delegation. 
För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 §första stycket och 6 § 

kommunallagen. 
Delcgationsuppdrag enligt 3 kap. 12 §andra stycket kommunallagen får 

inte omfatta befogenhet att 
I. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt, 
2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som 

avses i 10 kap. 3 §och 16 §andra stycket eller meddela förelägganden med 
föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens 
försorg på den försumliges bekostad eller 

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. 
Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen ( 1971: 290) skall 4 och 5 §§ nämnda 

lag tillämpas i samtliga ärenden hos byggnadsnämnden. 

Paragrafen stämmer i sak överens med 3 § byggnadsstadgan och 14 kap. 

4 § i utredningsförslaget. Den har utformats med 5 § hälsoskyddslagen 

( 1982: 1080) som förebild. Samma hänvisningar till kommunallagen finns 

beträffande andra specialreglerade nämnder. I paragrafen har gjorts 

smärre språkliga justeringar och förtydliganden. som har föreslagits av 

lagrådet. 

Möjligheterna att delegera befogenhet att meddela vitesföreläggande har 

emellertid, jämfört med dagens ordning, vidgats till att omfatta också fall 

som avses i IOkap. 16§ andra stycket. Skälen till detta har jag redovisat i. 

specialmotiveringen till den paragrafen. 

Jag har erfarit att tillämpningen av de allmänt utformade delegationsreg

lerna i byggnadsstadgan varierar mellan olika kommuner. I de flesta kom

munerna är det stadsarkitekten som har rätt att besluta i byggnadslovs

iirenden. medan byggnadsinspektören som regel faststälh:r konstruktions

handlingar. I större kommuner förekommer det att konstruktionshandling

ar rörande vatten- och avloppsinstallationcr fastställs av en särskild VVS

inspektör, som kan vara anställd inom en annan kommunal förvaltning än 

byggnadsnämnden. 

Utredningen har funnit dclegationsbestämmclserna i byggnadsstadgan 

betydelsefulla för att åstadkomma en snabb och smidig handläggning av 

ärendena och föreslår att de förs över till PBL. Några remissinstanser 

anser emellertid att bestämmelserna bör förtydligas. De pekar på olägen

heter när den delegerade befogenheten kopplas till en befattning i stället 

för till en viss person. Vidare bör delegation enligt dessa instanser ges till 

så få personer som möjligt vid beslut som rör ett och samma objekt. 

En lämpligt avvägd delegation gör det möjligt att befria byggnadsnämn

den från ärenden av rutinkaraktär eller med utpräglat teknisk inriktning. 

Därigenom kan nämnden i stället huvudsakligen koncentrera sig på prin

cipfrågor. Det är därför naturligt att befogenheterna fördelas efter de olika 
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befattningshavarnas kompetensområden. Samtidigt iir det emellertid ange- //kap. 3-5 ~~ 

liiget att de anspråk på en samordnad behandling av iirenden som allmän-

heten kan ställa blir tillgodosedda. En iindamålsenlig lösning på detta kan 

vara att byggnadsnämnden ser till att de olika. slag av handlingar !'.Om skall 

ges in granskas på ett samordnat siitt och att sökandena får klart besked 

om vem de kan vända sig till för att fä upplysningar m. m. 

4 ~ Byggnadsnämnden skall 1.ill sitt biträde ha minst en person med 
arkitektutbildning och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompeten~ ~;om behövs för att nämnden skall kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Paragrafen motsvarar 4 ~ byggnadsstadgan och 14 kap. 5 ~ i utrednings

förslaget. Till skillnad mot vad _iag föreslog i lagrådsremissen föreskrivs i 

paragrafen att byggnadsnämnder1 skall ha tillgång till minst en person med 

arkitektutbildning. I den allmänna motiveringen {avsnitt 14.1.2) har jag 

närmare redovisat skälen för detta samt vilken sorts kunskaper hos perso

nalen i övrigt som svarar mot det stadgade anspråket på kompetens. 

Enligt lagrädets mening {yttrandet s. 109) ligger det i sakens natur att 

nämnden måste ha tillgång till kompetent personal för att kunna fullgöra 

sina åligganden enligt PBL. Därför har lagrådet ansett bestämmelsen böra 

utgå. Jag kan hålla med om att det som föreskrivs i paragrafen närmast är 

en självklarhet. lcke desto mindre anser jag det värdefullt att detta grund

läggande kompetenskrav blir förankra! i lagen. Därför vidhåller jag mitt 

förslag i denna del. 

Med anledning.av attjag i lagrådsremissens allmänna motivering (s. 243) 

pekat på möjligheten för nämnden att anlita personal utanför kommunför

valtningen. t. ex. konsulter, har lawådet (yttrandet s. 109) framhållit att 

detta inte får medföra att offentlighetsprincipen sätts ur spel. Till detta vill 

jag först säga att några nya problem med hänsyn till allmänhetens rätt till 

insyn i verksamheten inte skapas genom att PBL införs. Redan nu är det ju 

vanligt att utomstående konsulter anlitas för uppdrag i kommunal verk

samhet. Att vissa praktiska oläg·~nheter kan vara förenade med detta 1orde 

vara obestridligt. Man kant. ex. tiinka sig det fallet att någon hos myndig

heten begär att få tillgång till en 1llmän handling som tillfälligt förvaras ho~ 

en konsult på annan ort. Teoretiskt finns kanske ock-;å en risk att en 

konsult. när uppdraget redovisas för myndigheten. inte bifogar sådan 

dokumentation som det skulle ha varit av värde för allmänheten att få ta 

del av. Jag är dock övertygad om att sådana problem inte skall behöva 

uppstå. om kommunerna och konsulterna fortsätter att samverka på ett 

lika smidigt och förnuftigt sätt som f. n. 

5 * Byggnadsnämnden får ta ut avgift i ärenden angående lov och för
handsbesked samt i andra ärenden som föranleder upprättande av nybygg
nadskarta, ritningsgranskning, besiktning. framställning av arkivbestän
diga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 
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Lämnas bygglov för uppförande, tillbyggnad eller nmbyggnad av en //kap. 5 ~ 
byggnad eller annan anläggning inom område med detaljplan eller om
rådesbestämmelser som har antagits eller ändrats enligt denna lag. får 
byggnadsnämnden dessutom ta ut t:n planavgift för att täcka kostnaderna 
för sådana åtgärder som enligt denna lag erfordras för att uppriitta eller 
ändra detaijplaner. områdesbestämmclser och fastighetsplaner. Planavgift 
får tas ut endast om fastighetsägaren har nytta av plant:n eller bestämmel-
serna. 

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens 
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av avgif
terna skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna tas ut av sökanden och får tas ut i förskott. 

Paragrafen, som har utformats i huvudsaklig överensstämmelse med 

lawädets förslag, motsvarar till viss del 32 och 111 ** byggnad slagen. 8 § 

byggnadsstadgan och 14 kap. 13 § utredningsförslaget. 

Fiirsta stycket 

Enligt första stycket får byggnadsnämnden ta ut avgift för åtgärder och 

förrättningar som utförs i samband med prövning av lov, tillsyn, mätning 

och närt. ex. skriftliga upplysningar som är tids- eller kostnadskrävande 

ges. 

Avgifternas storlek varierar i dag mellan olika kommuner. Principerna 

för avgiftsuttag torde dock vara tämligen enhetliga. eftersom de flesta 

kommunerna använder sig av en normaltaxa som har utarbetats av Svens

ka kommunförbundet. På liknande sätt ansluter sig ofta mätningsförrätt

ningar till den taxa som lantmäteriverket tillämpar. 

Det torde numera vara allmänt bekant att byggnadsnämnden tar ut en 

avgift i samband med att byggnadslov meddelas. Mindre känt torde det 

vara att nämnden kan ta ut avgift när lov vägras och även för andra 

åtgärder. I de fall nämnden avser att ta ut avgift för en skriftlig upplysning 

eller för annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd. kan det därför vara 

befogat att nämnden på lämpligt sätt underrättar sökanden om avgiftsbe

stämmelserna innan utredning m. m. utförs. 

Andra stycket 

Andra stycket reglerar kommunens möjligheter att ta ut ersättning för 

plankostnader. 

Med stöd av 32 och 111 §~ byggnadslagen kan kommunen under vissa 

förutsättningar ta ut kostnader för tomtindelningar och byggnadsplaner av 

fastighetsägarna. 

Utredningsförslaget !14 kap. I H andra stycket) innebär i princip att 

kostnaderna för att upprätta en detaljplan eller en fastighetsplan skall bäras 

av kommunen. Om en fastighetsägare begär att en sådan plan skall upprät

tas eller ändras. kan han emellertid enligt förslaget bli skyldig att i skälig 

utsträckning bidra till plankostnaderna. Detta gäller dock endast under 
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förutsättning att planläggningen är till avsevärd nytta för honom, t. ex. från / / kap. 5 § 

exploateringssynpunkt. De kostnader som får tas ut är endast sådana som 

hänför sig till själva planförslaget. I fråga om detaljplaner kan, enligt 

utredningsförslaget, en avsevärd nytta för fastighetsägaren föreligga en-

dast i sådana fall då planen eller planändringen medger förändrad markan-

vändning. 

De remissinstanser som har yttrat sig i denna del - framför allt kom

muner - anser i princip att kommunerna bör ges större och mer klart 

uttalade möjligheter att avgiftsfinansiera sin verksamhet än som framgår 

av utrcdningsförslaget. I första hand vänder de sig mot att det fordras att 

planen tillkommit på hegäran av fa~tighetsägare och att planen skall vara 

till avsevärd nytta. Kommunförbundet framhåller att kravet i 111 § bygg

nadslagen på avsevärd nytta enligt dagens praxis anses uppfyllt endast om 

markägaren genom planen kan exploatera minst 3-5 tomtplatser. Det 

finns enligt kommunförbundet bi::hov av regler som gör det möjligt att ta ut 

kostnader för planläggning redan för en enda tomtplats. 

Jag har för egen del tagit fasta på remisskritiken. I andra stycket har 

därför öppnats en i förhållande till såväl gällande bestämmelser som utred

ningsförslaget vidgad möjlighet för kommunerna att ta ut ersättning för 

plankostnader (planavgift). 

Enligt det remitterade förslaget skall planavgift kunna tas ut vid uppfö

rande av nya byggnader och vid tillbyggnader. Avgiften skall kunna avse 

kostnaderna för detaljplaner och fastighetsplaner. Vid ytterligare övervä

ganden av frågan om planavgiftt'.r har jag funnit anledning att i viss mån 

utvidga tillämpningsområdet. Ett viktigt syfte med PBL-reformen är ju att 
underlätta den del av stadsförnyelsen som består av ombyggnad. I det 

sammanhanget kan förutses ett rätt omfattande planarbete, som kan vara 

av värde inte bara för kommunen utan även för fastighetsägarna, eftersom 

ombyggnadskraven skall kunnas närmare bestämmas genom både detalj

planer och områdesbestämmelser. Det faller sig därför naturligt att i den 

mån fastigheten får nytta av planen eller hestämmelserna öppna möjlighet 

för kommunen att ta ut avgifter även vid ombyggnad och att därvid 

likställa kostnader för områdesbcstämmelser med detaljplanekostnader. 

Mot bakgrund härav har i andra stycket föreskrivits att kommunen kan 

ta ut planavgift för detaljplaner, områdcsbestämmelser och fastighets

p\aner som har antagits eller ändrats med stöd av PBL. Det innebär bl. a. 

att kommunen inte fiir ta ut planavgift för att täcka kostnaderna för stads

och byggnadsplaner. Dessa plan•!r blir visserligen på grund av övergångs

bestämmelserna i 17 kap. detaljplaner. men de har inte antagits enligt PBL. 

Däremot blir det möjligt att genom planavgift ta ut kostnaderna för ändring 

av sådana planer. Lagrådet anser (yttrandets. 110) att denna regel har nära 

samband med övergångsbestämmelserna och därför har sin plats i promul

gationskapitlet. För egen del anser jag att regeln bör finnas i förevarande 

paragraf bl. a. med hänsyn till att en sådan lösning måste underlätta för 

tillämparna. 
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En grundläggande förutsättning för att kommunen skall få ta ut avgift för 11 kap. 5 § 

den nya planen - nyupprättad eller ändrad - är naturligtvis att kommunen 

har haft kostnader för planen. I fråga om sådana planer som annan än 

kommunen har bekostat, t. ex. på grund av ett exploateringsavtal. kan 

någon planavgift således inte tas ut. 

Andra stycket innebär vidare att byggnadsnämnden i samband med 

bygglovsgivningcn - med ledning av den taxa som omnämns i tredje 

stycket - skall besluta vilken planavgift som i det enskilda fallet skall utgå. 

Varje gång som bygglov beviljas för att uppföra nya byggnader eller andra 

anläggningar eller för att bygga till eller bygga om befintliga sådana kan 

planavgift tas ut. Avgiften får emellertid endast tas ut om fastighetsägaren 

har nytta av planen. Lämnas bygglov för ny-. om- eller tillbyggnad som 

medges i planen, torde som regel sådan nytta föreligga. 

I fråga om de kostnader som får beaktas när planavgiften bestäms. 

överensstämmer andra stycket i huvudsak med utredningsförslaget, efter

som endast sådana kostnader som erfordras för att upprätta själva plan

förslagen eller förslagen till planändring skall kunna täckas. Det första 

skedet i ett planarbete består ofta av att man tar fram ideer eller skissför

slag i form av planillustrationer eller program som politiskt skall förankras. 

Kostnaderna i detta skede skall alltså inte kunna tas ut med planavgiften. 

Den får avse enbart de kostnader som uppkommer i planarbetets andra 

skede. vilket består i att formella planhandlingar för detaljplaner. områdes

bestämmelser eller fastighetsplaner upprättas och att planförslagen förs 

fram till antagande. Hit hör t. ex. kostnader för administration, såsom 

personal- och kontorskostnader, och kostnader för grundundersökning, 

mätning, kartframställning, annan projektering, samråd och utställning. 

Givetvis får kommunen med planavgiften inte ta ut ersättning for kostna

der som fastighetsägarna skall betala på grund av andra bestämmelser. Jag 
tänker närmast på kostnader som avser gator och andra allmänna platser 

enligt bestämmelserna i 6 kap. 31- 39 §§. Några särskilda bestämmelser om 

detta torde dock inte behövas. 

Tredje stycket 

Av bestämmelserna i tredje stycket följer att avgifter enligt första och 

andra styckena får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens 

genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Kostnadsuttaget skall grundas på 

den s. k. självkostnadsprincipen. som innebär att avgift för verksamheten 

inte rår tas ut med högre belopp än som svarar mot självkostnaden. 

Bestämmelserna i fråga om planavgiften liksom andra avgifter enligt 

denna paragraf vilar på den s. k. likställighetsprincipen. Det innebär att 

kommunen skall fördela avgifterna mellan berörda bygglovssökan<le efter 

objektiva grunder - för lika fall skall samma avgift betalas. Andra stycket 

ger kommunen möjlighet men inte skyldighet att ta ut planavgift. Även 

befrielse från planavgift skall naturligtvis bestämmas efter en likformig och 

rättvis fördelningsprincip. 
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Av tredje stycket framgår vidare att grunderna för heräkning av avgifter / / kap. 5 § 

enligt första och andra styckena skall anges i en taxa som heslutas av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges heslut att fastställa taxa kan 

överklagas genom kommunalbesvär. Vid sidan härav kan inte bara frågan 

huruvida avgiftsskyldighet som 'ådan föreligger utan också taxans riktig-

het prövas av allmän domstol. om fastighetsägaren bestrider kommunens 

krav på betalning för planläggning eller andra avgiftshclagda åtgärder 

enligt taxan. Dessutom kan byggnadsnämndens avgiftsbeslut överklagas 

med stöd av 13kap. 2§. 

Fjiirde stycket 

På förslag av lagrådet (yttrandets. 110) har ett nytt fjärde stycke tillkom

mit. Till detta stycke har förts n:geln från första stycket i lagrådsremissen 

att avgift får tas ut i förskott. Därmed blir det möjligt att ta ut även 

planavgifter i förskott. I det nya stycket anges också av vem avgiften skall 

tas ut, nämligen sökanden. 
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12 kap. Statlig kontroll beträffande områden av riksintresse m. m. 

lkstämmelserna i detta kapitel om länsstyrelsens prövning av planer 

(I -3 ~*) ersätter de nuvarande reglerna i byggnad slagen om obligatorisk 

fastställelseprövning av planer. Kapitlet innehåller vidare bestämmelser 

(4 *)om länsstyrelsens möjlighet att i vissa fall ingripa självmant även mot 

byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked. Dessa sistnämnda 

hestärnmclser skall åtminstone delvis ses som en ersättning för de regler 

som f. n. ger länsstyrelsen beslutanderätt i tillståndsfrågor. t. ex. 81 och 

82 §§ byggnadslagen. I 5 §behandlas regeringens prövning av regionplaner. 

Kapitlet avslutas med tv;! paragrafer om planföreläggande (6 och 7 ~*). 

dvs. regeringens möjligheter att i vissa speciella fall tvinga fram heslut om 

detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Dispositionen av kapitlet avviker i ett avseende från lagrådsremissen. 

Besvärsregcln i 5 § i det remitterade lagförslaget har nämligen på lagrådets 

förslag (yttrandets. 113) flyttats till 13 kap. 

I § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta. ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att 
beslutet innebär att 

I. ett riksintresse enligt lagen (0000: 000) om hushållning med naturre
surser mm. inte tillgodoses. 

2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten
områden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt 
sätt eller 

3. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

Paragrafen. som närmast motsvarar 17 kap. I § i utredningsförslaget, 

anger de grunder som skall gälla för länsstyrelsens möjligheter att pröva 

planbeslut. Den har i stort utformats i enlighet med lagrådets förslag. 

I några viktiga avseenden skiljer sig paragrafen från det remitterade 

lagförslaget. I ett andra stycke av paragrafen upptogs tidigare en bestäm

melse om att länsstyrelsen skall förordna om prövning. om någon kommun 

som berörs av beslutet begär det. Denna bestämmelse har nu fått utgå på 

skäl som jag redovisar i specialmotiveringen till 13 kap. 4 §. Vidare har en 

av prövningsgrunderna. nämligen punkt 4 som avser det fallet att beslutet 

inte har kommit till i laga ordning, slopats i enlighet med lagrådets förslag 

(yttrandet s. 111 f). Jag har närmare berört denna fråga i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 16.2.5). 

Med "kommunen" avses kommunfullmäktige eller det kommunala or

gan som har fått fullmäktiges uppdrag att fatta beslut. dvs. byggnadsnämn

den eller kommunstyrelsen. "Kommunen" kan även av-.e lokala organ 

som avses i lagen ( 1979: 408) om vissa lokala organ i kommunerna och som 

har utsetts att vara byggnadsnämnd. 

12 kap. I * 
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Även om det inte anges i lagtexten, hör länsstyrelsen redan i sitt heslut 12 kap. I § 

om att prövning skall ske 12 ~) an,?,e vilken eller vilka av de i första stycket 

nämnda grunderna som förordnandet vilar på. Det bör påpekas att länssty-

relsen skall agera "om det kan befaras " att beslutet på något sätt är 

felaktigt, något som inte innebär ett slutligt ställningstagande i sakfrågan. 

Redan den preliminära granskningen hos länsstyrelsen bör ändå vara sä 

noggrann att inga "onödiga•· förordnanden meddelas. Beslutet om att 

prövning skall ske kan emellertid inte vara bindande för den kommande 

sakprövningens innehåll. Det torde bli mycket sällsynt att en plan i flera 

olika hänseenden visar sig ha S~Ldana brister som kan föranleda att den 

upphävs. Det kan dock tänkas att länsstyrelsen redan på grund av erfaren-

heter från samrådsskedet vet at;: planen inte tillgodoser ett visst riksin-

tresse enligt NRL (se punkt I) och därför beslutar om överprövning på den 

grunden, men att det senare upptäcks att det finns skäl att pröva även t. ex. 

frågan om bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till kraven på hälsa och 

säkerhet (se punkt 3). I sådana fall måste länsstyrelsen givetvis vara oför-

hindrad att göra prövningen även enligt punkt 3. 

Inte bara beslut om antagande eller ändring av planer och områdesbe

stämmelser skall kunna överprövas. Lika viktigt är det enligt min mening 

att även beslut om upphävande k:in angripas. Om kommunen upphäver en 

plan som har inneburit skydd för en viss naturmiljö eller bebyggelse. kan 

detta nämligen innebära att ett riksintresse eller ett mellankommunalt 

intresse inte blir tillräckligt tillgodosett. 

Grunderna för länsstyrelsens prövning har utförligt kommenterats i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 16.2). Några tillägg bör dock göras här. 

Punkt I 

Statliga markintressen som inte har sådan dignitet att de kan rymmas 

under någon av bestämmelserna rörande områden av riksintresse i NRL 

skall inte ges någon särställning i prövningen. Dessa intressen får alltså 

vägas in i planeringen på motsvarande sätt som alla andra markbehov. 

Det bör vidare framhållas att den prövning som kan ske med stöd av 

12 kap. inte är avsedd för fall där staten uppträder som markägare eller 

sakägare i övrigt. l sådana fall har staten besvärsrätt enligt bestämmelser 

som skall gälla för sakägare i allmänhet, dvs. enligt 13 kap. Genom pröv

ning enligt 12 kap. skall staten kunna bevaka de intressen som den kan ha i 

en planeringsfråga utan att i det skedet vara sakägare. Som exempel kan 

nämnas vägverkets anspråk på att behövliga vägreservat läggs ut i planer. 

Har vägrätt uppkommit. är väghållaren sakägare och kan agera enligt 

13 kap. 

Om det är ett riksintresse att: ett område skall bevaras eller en viss 

verksamhet kan bedrivas på en plats. är detta intresse vanligtvis inte 

begränsat till just det berörda området. I dessa fall är det ofta angeläget att 

även ett angränsande område används på ett visst sätt, eller snarare att 



Prop. J 985/86: I 801 

omddet undantas friln en viss typ av anviindning. Man kan hiir peka pä 12 kap. 1-2 ~.~ 

hehovt:l av skyddsomr~1tkn kring anHiggningar diir miljöfarlig verksamhet 

hcdrivs. t. ex. energiproducerande anläggningar. skjutfält och llygfält. En 

annan typ av verksamhet med hchov av skyddsområden är den som 

hedrivs vid totalförsvarets signalspaningsanläggningar. 

Punkt 2 

I punkt 2 tas upp bestiimmclser om prövning vid hristande mellankom

munal samordning. Den hestämmelse som föreskriver att mellankommu

nala fri!gor skall beaktas finns i 2 kap. I *. 
Jag har i den allmiinna motiveringen (avsnitt lo.2.2) liimnat några exem

pel på situationer där denna prövningsgrund hör kunna tillämpas. En 

prövning p[1 denna grund torde normalt komma att aktualiseras av länssty

relsen endast i de fall där de inblandade kommunerna på något sätt är 

oense. 

Punkt J 

Jag vill först erinra om vad jag i den allmänna motiveringen (avsnitt 

( 16.2.3) har anfört om syftet med den prövningsmöjlighet som ligger i 

punkt 3. Länsstyrelsens kontroll i fråga om kraven pii hälsa och säkerhet 

avses kda till att planerna får sfidan utformning att det inte. när de väl har 

genomförts, uppkommer risk för ingripanden av olika tillsynsmyndigheter 

som - var och en inom sin sektor - bevakar kraven på hälsoskydd och 

säkerhet. Det är angeläget att detta övergripande syfte med kontrollen får 

prägla länsstyrelsernas tillämpning av punkt 3. 

för fullständighetens skull vill jag ändå här räkna upp de bestämmelser i 

PBL som över huvud taget tar upp krav pii hälsoskydd och behovet av 

skydd mot olycksfall. Bestämmelserna finns i 2 kap. 3 och 4 §§ samt 

3kap.2. 4, 5. 6. 10 och 13-18§§. Av bestämmelserna i 3kap. är det 

huvudsakligen 2. 4. 10 och 13-18 §§ som kan komma att behandlas i 

detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

2 § Länsstyrelsen skall inom tre veckor från den dag då kommunens 
beslut kom in till länsstyrelsen besluta huruvida prövning enligt I § skall 
skt: eller ej. 

Paragrafrn motsvarar närmast 17 kap. 6 § i utredningsförslagi:t. 

Som framgår av den allmänna motiveringen (avsnitt 16.3.3) och av 

utformningen av 2 * anslutt:r jag mig till lagrådets uppfattning (yttrandet 

s. I 12f) att länsstyrelsens avgörande av frågan om prövning alltid skall ske 

i form av ett heslut, oavsett om utgängen innebär att statlig kontroll skall 

ske eller inte. Vad som i lagrådsremissen kallas för "tyst godkännande" 

skall alltså ändå ta sig uttryck i någon form av beslut. Som lagrådet har 

:!6 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I 
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anfört får heslutets form avgöra~; med ledning av 11 *allmänna verksstad- /2 kap. 2-3 ~~ 
gan ( 196'.i: 658). Lagtexten har fått en nägot annorlunda redaktionell ut-

formning än. den som lawädet har föreslagit. Anledningen härtill är att 

lagriidets lagtext inte tillräckligt klart anger att hestämmelsen avser det 

preliminiira heslutet huruvida prövning skall ske eller ej och inte beslutet 

varigenom ärendet avgörs i sak. 

Den tid som länsstyrelsen fär till sitt förfogande fi.ir att avgöra om någon 

prövning skall ske har bestämts till tre veckor lhm den dag då kommunens 

beslut kom in till länsstyrelsen. Utredningen föreslog att tiden för länssty

relsens agerande skulle räknas från den dag då kommunens beslut medde

lades. Många remissinstanser ha:~ med riitta anmärkt att en sådan angivelse 

kan tolkas på flera sätt. Vidare kan den tid som länsstyrelsen faktiskt får 

till sitt fö1fogande bli alltför knapp. om expeditionen av beslutet dröjer. 

Den lämpligaste lösningen är enligt min mening att tiden räknas från den 

dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. En sii pass kort 

granskningstid som tre veckor förutsätter att länsstyrelsen deltar aktivt i 

planarbetet och tidigt uppmärksammar de kontroversiella frågorna. 

Om någon enskild eller en stat I ig myndighet har gjort en framsWllning till 

länsstyrelsen med begäran att länsstyrelsen förordnar om prövning och 

länsstyrelsen inte finner skäl all besluta om prövning på den åberopade 

grunden. hör den som har gett i;1 skrivelsen underrättas om att framställ

ningen inte har föranlett någon ~ttgärd. Någon särskild föreskrift om detta 

hehövs dock inte. 

3 ~ Linsstyrelsen skall upphäva kommunens beslm i dess helhet, om 
något förhållande som avses i I ~ föreligger. Om kommunen har medgett 
det, får heslutet upphiivas i en viss del. 

Paragn1fen har utformats redaktionellt i enlighet med lagrådets förslag. 

Om länsstyrelsen finner att en plan inte kan godtas med hänsyn till 

bestämmelserna i I*· skall planen upphävas helt eller delvis. I enlighet 

med den princip som jag har slagit fast beträffande besvärsprövning i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 17.5.~) får länsstyrelsen inte självmant 

iindra planen och ge den ett nytt innehåll i de delar som länsstyrelsen intt: 

kan godta. 

I 3 * st~rns upp ett villkor för att länsstyrelsen skall få upphäva beslutet 

endast till en viss del. nämligen att kommunen medger att en sådan uppdel

ning sker. Detta bygger på 17kap. 4* i utredningsför-.laget. Givetvis inne

bär inte detta att kommunen hc..r något inflytande på resultatet i sak av 

granskningen. Kommunen får enbart ett inflytande på frågan om planen 

skall underkännas helt eller till en viss del. Många gånger kan det vara 

angeläget för kommunen att en plan betraktas som odelbar. Om ett visst 

område undantas. kanske kommunen inte vill se planen i övrigt genomförd 

med den byggrätt m. m. som den kan innehålla. En motsvarighet till detta 
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finns i 13 kap. 8 *första stycket. där det framgår bl. a. att länsstyrelsen och 12 kap. 3-4 H 

regeringen efter besvär kan upphäva en plan till en viss del. endast om 

kommunen har medgett att en sadan uppdelning sker. Jag vill också erinra 

om 13 kap. 8 § andra stycket. diir det ställs krav p~\ att kommunen skall 

göra en framst~illning för att den besvärsprövande myndigheten skall kun-

na förordna att en viss del av en plan. som uppenbarligen inte berörs av 

hesviir. skall få genomföras omedelbart. 

Någon särskild form för kommunens medgivande har inte föreskrivits. I 

princip bör medgivandet lämnas av det kommunala organ som har fattat 

del beslut som prövas av länsstyrelsen. Det kan dock inte krävas att 

kommunfullmiiktige skall lämna medgivandet för de planer som fullmäk

tige har beslutat. Normalt bör det alltså räcka med ett medgivande av 

kommunstyrelsen i dessa fall. 

Enligt 13 kap. 8 * första stycket kan den besvärsprövande myndigheten i 

vissa fall även ändra överklagade planer och områdeshestämmelser, nämli

gen om kommunen har medgett det eller om ändringen är av ringa betydel

se. Jag anser det inte vara lämpligt att i 12 kap. införa en möjlighet att göra 

ä'ldringar. Anledningen härtill är dels hänsynen till berörda sakägare. dels 

att de frågor som skall bevakas genom reglerna i 12 kap. mestadels är så 

betydelsefulla att en ändringsmöjlighet inte skulle få någon praktisk bety

delse. 

4 * Om det linns särskilda skäl. får länsstyrelsen eller regeringen för ett 
visst område förordna att I - 3 ** skall tillämpas på beslut att lämna lov 
eller förhandsbesked. 

Om länsstyrelsen. efter det att ett förordnande enligt första stycket har 
meddelats. beslutar att ett lov eller förhandsbesked skall prövas. får läns
styrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall gälla förrän 
frågan om prövning har slutligt avgjorts. 

Paragrafen, som handlar om länsstyrelsens prövning i ärenden om lov 

och förhandsbesked motsvarar närmast 17 kap. 5 * i utredningsförslaget. 

Första stycket 

I överensstiimmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 16.3.5) föreskrivs i första stycket att länsstyrelsen eller 

regeringen för ett visst område kan förordna att I - 3 ~*skall tillämpas även 

beträffande beslut att lämna lov eller förhandsbesked. Med lov avses både 

bygglov. rivningslov och marklov. 

För att markera den avsedda restriktiva tillämpningen har föreskrivits 

att det miiste finnas särskilda skäl för att ett förordnande enligt första 

stycket skall kunna utfärdas. Ett sådant särskilt skäl kan vara att länssty

relsen av erfarenhet vet att en viss byggnadsnämnd inte tillräckligt beaktar 

riksintressen enligt NRL inom ett bestämt område. Framför allt kan det bli 

aktuellt med ett förordnande i de fall där länsstyrelsen och kommunen inte 
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har lyckats att komma överens i samband med antagandet av översikts- 12 kap . ./!§ 

planen. Ett annat skäl kan vara att länsstyrelsen behöver ha insyn i 

bygglovsprövningen inom vissa skyddsområden o. d. Jag {iterkommer 

snart till just den fr{1gan. 

Även i dessa fall skall tiden för ingripande räknas från den dag dä 

kommunens beslut kom länsstyfl!lscn till handa. Att byggnadsnämnden iir 

skyldig att sända länsstyrelsen beslut i sf1dana iirenden som omfattas av ett 

förordnande framgär av 8 kap. 2~ *· 
Jag vill stryka under att de föreslagna reglerna inte innebär någon möjlig

het för vare sig länsstyrelsen eller regeringen att först när byggnadsnämn

den redan har fattat ett beslut sjiilvmant ingripa och undanröja detta. Det 

kriivs alltså att ett förordnande enligt första stycket har utfärdats. innan 

byggnadsnämndens beslut meddelas. På denna punkt skiljer sig mitt för

slag från utredningsförslaget ( 17 kap. 8 *). som under remissbehandlingen 

blev starkt kritiserat. 

Förevarande paragraf ger allts;\. en viss möjlighet för länsstyrelsen att -

som en sista utväg - ingripa äv•:n i det enskilda ärendet med ett förord

nande. Inget hindrar nämligen att förordnandet meddelas under ett ärendes 

handläggning inom kommunen. Det måste dock som nämnts ske innan 

byggnadsnämnden fattar sitt beslut. 

I det remitterade lagförslaget föreskrivs att förordnandet kan återkallas 

eller ändras eller ocksa begränsas till att avse lov till åtgärder av ett visst 

angivet slag. Uttryckliga bestämmelser härom är emellertid inte erforder

liga enligt laRriider.1· mening (yttrandet s. 113). Jag delar denna uppfattning. 

De två sista meningarna i första stycket i det remitterade lagförslaget har 

diirför ingen motsvarighet i det nu föreliggande förslaget. 

Andra stycket 

En besvärande konsekvens av utredningsförslaget ( 17 kap. 10 § l var att 

beslut om lov inte fick verkställas. förrän det stod klart att regeringen inom 

loppet av en månad inte ämnade ingripa med stöd av undantagsregeln i 

17kap. 8*. 

I det nu föreslagna systemet finns det inga sådana. från effektivitetssyn

punkt, oacceptabla effekter. Beslut om lov eller förhandsbesked blir som 

regel gällande omedelbart. Det enda fall där jag anser det motiverat med ett 

avsteg från den principen är det som anges i andra stycket. dvs. där 

länsstyrelsen har beslutat att prövning verkligen skall ske i ett visst ärende. 

Då kan länsstyrelsen samtidigt eller senare förordna att beslutet inte skall 

gälla. förrän frågan om prövning har slutligt avgjorts. 

Särskilt om militära skydds zoner m. m. 

Jag har tidigare antytt att systemet med länsstyrelsens prövning i vissa 

slag av beslut om lov kan användas som en ersättning för dagens reglering 

om förbud mot bebyggelse och a11nat som hindrar försvaret m. m. Förhål-
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landet mellan anläggningar för försvarsmaktens hehov. såsom hefastningar I;: /.:.ap. 4 ~ 

och flygplatser. m.:h det privata eller allmiinna byggandet m. m. regleras i 

81 och 82 ~* hyggnadslagen samt i 54 ~ I mom. tredje stycket och 57 *andra 

stycket hyggnadsstadgan. Bestämmelserna gäller även för staten tillhöriga 

civila flygplatser. liksom för andra llygplatser för allmänt bruk samt för 

atomreaktorer eller andra atomenergianläggningar där risk kan föreligga 

för -;kadlig strf1lning. 

Jag kan inte här i detalj återge de gällande hestämmelsanas innehåll. 

Det riickcr med att slii fast att länsstyrelserna i dag har ett avgörande 

inflytande på prövningen av hehyggelsc inom skyddszonerna i anslutning 

till de berörda anläggningarna. I övrigt vill jag hänvisa till den utförliga 

framställning om gällande ordning som finns i statens planverks meddelan

de om fysisk planering (R 1672:76) Handläggning av ärenden om förhud 

mot bebyggelse m. m. till hinder för försvaret. 

Till en början är det uppenbart att det i PBL måste finnas bestämmelser 

som medger att byggnadsnämnden underrättas om behovet av skydds

zoner kring befästningsanläggningar, övnings- och skjutfält. flygplatser 

och andra slag av försvarsanläggningar. Detta gäller även områden som är 

planerade för sådana anläggningar. Att kommunen får kiinnedom om var 

den militära anläggningen är belägen eller skall lokaliseras är en förutsätt

ning för kommunens möjligheter att bedöma vilka konsekvenser som an

läggningen för för kommunens egen planering och vilka beslut i form av 

detaljplan eller områdesbestämmelser som behövs eller som bör undvikas 

för att skyddsbehovet skall tillgodoses. 

Skyddszonernas grär.ser bör kunna bestämmas på samma sätt som i dag. 

dvs. genom samverkan mellan försvarsområdesbefälhavaren eller motsva

rande och länsstyrelsen. Kartredovisningen bör också kunna vara densam

ma som f. n. Skillnaden blir att skyddszoner inte får samma effekter som i 

dag. Det uppstår nämligen inget automatiskt förbud i närheten av befäst

ningar eller flygplatser (som enligt 81 ~ BU och länsstyrelsen skall inte 

heller kunna utfärda några förordnanden av förbudskaraktär i anslutning 

till planer<1de och befintliga militära anläggningar (som enligt 82 § BU. 

Jag förutsätter att information om de s. k. yttre skyddszonerna i princip 

ingår i översiktsplanen eller i beskrivningen till den. Mot bakgrund av 

materialets ofta hemliga natur är det sällan som en öppen redovisning i 

kartform kan medges. Denna fråga behandlas närmare i det nyss nämnda 

meddelandet från planverket. 

Vad gäller handläggningen av ärenden om lov bör länsstyrelsen för en 

yttre skyddszon kunna förordna att bestämmelserna om prövning av läns

styrelsen skall vara tillämpliga pä vissa ärenden om lov. Det kan därvid 

vara lämpligt att länsstyrelsen begränsar förordnandet till att avse sådana 

ärenden där den militära myndigheten avstyrker eller anmäler tveksamhet 

till att lov lämnas men kommunen ändå beslutar att lämna lov. Begräns

ningen är tillrådlig för att man inte skall skapa en helt onödig byråkrati med 
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expcditionsskyldighet i alla fall som odiskulahclt inte motverkar försvarets /2 kap . .J § 

intn:ssen. 

Den formella följden av ett si\dant förordnande blir allts[1 inte all priiv

ningen i första instans nyttas från byggnadsnämnden Ulan enbart att niimn

dens heslut att liimna lov skall tillställas länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

priivning kommer dt1 att bestä i en vägning mellan förs varets intresse. som 

utgör ett riksinln.:sse enligl NRL och del motstående enskilda intresset. 

Med denna handHiggningsordning blir det naturligt att hyggna<lsniimn

den i praktiken tar kontakt med försvarsområdesbefälhavaren eller mot

svarande befattningshavare i alla lokaliseringsfrågor som uppkommer 

inom omrädet. På ett smidigt sän kan det allt sa klaras ut t. ex. hur nya 

byggnader kan placeras med hänsyn till den militära anläggningen. Om 

försvarsområdesbcfälhavaren vid samrådet finner att ansökningen strider 

mot försvarsintresset och därför bör avslik bör detta tillkännages i ett 

skriftligt yttrande till hyggnadsniirnnden. Yttrandet behöver inle innehålla 

mer än vad som i dag anges i liinsstyrelsens avslagsbeslut, dvs. att försva

rets intressen skulle motverkas. Bygglov kan därefter vägras med hänvis

ning enbart till innehållet i försvarsområdesbefälhavarens yttrande. 

Hittills har jag berört hur nytillkommande byggnader inom skyddszoncr 

skall kunna behandlas enligt PBL.. I 81 och 82 ** byggnadslagen talas det 

ocksii om virkes- eller annat varuupplag, materialgärd. ljusanordning samt 

schaktning. fyllning eller därmed jämförlig åtgärd. 

Niir det först gäller upplag är sädana underkastade reglerna om bygglov i 

PBL och omfattas dä1for av vad jag har anfört om byggnader. Därmed 

3.terstår schaktning. fyllning. trädfällning och skogsplantering. som enligt 

förslaget till 8 kap. 9 * tredje stycket kan kräva marklov inom om räden i 

niirhetcn av bl. a. befintliga och planerade försvarsanhiggningar och stat

liga flygplatser. En förutsättning för att marklovsplikt skall föreligga är 

dock att kommunen föreskriver detta. vanligen i områdesbestämmclser. 

Med försvarsanläggningar avses här både befästningar och andra anliigg

ningar för totalförsvaret. t. ex. arnmunitionsförråd, radarstationer. radio

oeh teleanläggningar etc. 

Jag förutsätter att kommunerna inte kommer att motsätta sig önskemål 

Mm länsstyrelsen om att beslut om mark\ovsplikt skall meddela~ i de~sa 

fall. Skulle detta mot förmodan intriiffa. återstår möjligheten till planföre

läggande cnligt 6 ~ i detta kapitcl. 

Sedan kommunen väl har infört marklovsplikt. kan regelsystemet for 

prövning av länsstyrelsen i enski'.da ärenden om lov och förhandsbesked 

träda i funktion. Därmed kan länsstyrelsen få kontroll ~iven över de nu 

behandlade åtgärdstyperna. Jag vill erinra om att kommunen beträffande 

de områden som jag nu talar om ä\'en kan införa bygglovsplikt för ljusan

ordningar (8 kap. H). 
Beträffande områden som omfattas av bestämmelserna i 81 och 82 ** 

byggnad slagen föreslås en övergå!lgsbesUimmelse 117 kap. 16 * ), som inne-
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b~ir att dagens system på ett smidigt siitt överför~ till den nu angivna 

ordningen. 

5 ~ Regeringen får pröva dl beslut att anta. ändra eller upphäva en 
regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom tre månader frän den dag 
då beslutet kom in till regeringen. Regeringens prövning får avse endast 
frågan huruvida planen tillgodoser riksintressen enligt lagen (0000: 000) om 
hushållning med naturresurser m.m. 

Regeringen får upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss del. 

Paragrafen, som rör regeringens prövning av regionplanebeslut, motsva

rar 131 § byggnadslagen. 17 kap. 12 * i utredningsforslaget och 12 kap. 6 § i 
det remitterade lagfi.irslaget. Den har utformats i huvudsaklig överens

stiimmelse med Jawtlde1.1· förslag. 
Bakgrunden till bestämmelsen är att beslut i fråga om en regionplan 

måste kunna prövas för att eventuella konflikter mellan riksintressen och 
regionala intressen skall kunna lösas. redan innan regionplanen läggs till 
grund för fortsatt översiktsplanering inom kommunerna. Det lämpligaste 

synes vara att endast regeringen får befogenhet att förordna om prövning 

av regionplaner. T. ex. länsstyrelsen. andra statliga myndigheter och de 
berörda kommunerna kan dt1 väcka frågan om prövning hos regeringen. 
Formerna för detta behöver inte lagregleras. Det kan dock vara lämpligt att 

länsstyrelsens beslut expedieras till regeringen även i de fall där länsstyrel
sen beslutar att inte pilkalla regeringens prövning av en regionplan. 

Enligt det remitterade lagförslaget räknas tiden för regeringens beslut 

om prövning av regionplanebeslut från den dag beslutet meddelas. På 
förslag av lagrådet (yttrandet s. 114) har detta ändrats till den dag då 

beslutet kom in till regeringen. 

6 § Regeringen far fi.ireliigga kommunen att inom en viss tid anta. ändra 
eller upphiiva en detaljplan eller omrädesbestiimmelser (planföreläg
gande). om det behövs för att tillgodnse sådana intressen som avses i I § I 
och 2. 

7 * Om kommunen inte följer ett planföreläggande. får regeringen på 
kommunens bekostnad !äta upprätta de förslag som behövs samt anta. 
iindra eller upphäva detaljplanen elier omrftdesbesUimmelserna. Därvid 
skall liinsstyrelsen ombesörja ärendets beredning. 

Bestiimmelserna om planföreläggande motsvarar i huvudsak '27 och 108 

** hyggnadslagen. I utredningsförslaget finns bestämmelser om planföre
läggande i ett eget kapitel. 19 kap. Enligt min mening utgör planföreläggan

den ett led i den statliga kontrollen. Bestämmelserna har därför infogats i 
12 kap. Paragrafens motsvarighet i det remitterade lagförslaget är 12 kap. 7 

och 8 **· 

12 kap. 4-7 .<$~ 
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Mina överväganden i frågan o:n planföreläggande har jag redovisat i den /2 /.:.ap. 7 ~ 

allmiinna motiveringen (avsnitt 16.4). 

I det remitterade lagförslaget ges i 7 * andra styd.;.et en riitt för regering

en alt i planföreläggande föreskriva att ett visst angivet intresse skall 

tillg_(ldose'\. Lagrädl'I (yttrandet s. 114) har flireslag.it att be'it~imrnclscn 

utgfir silsom obehövlig. Jag ansluter mig till detta. varför lagtexten har 

utformats enligt lagr<idets förslag. Enligt 8 * i det remitterade lagförslaget 

skall. niir regeringen låter upprätta planförslag, länsstyrelsen ombesörja 

erforderliga samråd oc.:h utställningar. Vidare föreslogs i lagr[1dsremissen 

att regeringen skall ge kommunen tillfälle att yttra sig. Om dessa fragor har 

lagrådet anfört (yttrandets. 114;-: 

Avsikten torde vara att länsstyrelsen också skall sköta vad som i övrigt 
är behövligt sasom kungörelser m. m. I lagrådets förslag föreskrivs därför 
att länsstyrelsen skall ombesörja ärendets beredning. I tredje meningen 
anges att regeringen skall ge kommunen tillfälle att yttra sig. Sådant 
yttrande torde inhiimtas redan under samrådsförfarandet. I vart fall är 
ingen regel erforderlig i PBL för regeringens handläggning. Utöver 7 kap. 
2 ~ regeringsformen finns nämligen ej behov av bestämmelse om beredning 
av regeringsärenden. Sista meningen har därfor utgått i lagrådets förslag 
(7 ~). 

Jag ansluter mig till detta, varför lagtexten har utformats i enlighet med 

lagriidets förslag. För tydlighetens skull vill jag p[1peka att Hinsstyrelsen 

vid planärendets beredning i tillämpliga delar skall följa bestämmelserna 

om förfarandet i 5 kap. så att regeringen får ett lika fullgott beslutsunderlag 

som kommunen skulle ha haft vid antagandet. 
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13 kap. Ö\'erklagande 

Kapitlet. som motsvarar 18 kap. i utredningsförslaget har disponerats 

och utformats i stort sett helt i enlighet med lagr~l1.kts förslag. Detta 

inm:bär ganska betydande avvikdser fr<ln lagrildsremissen. men jag anser 

att regleringen blir avseviirt enklare att tiverhlicka med lagrildets uppWgg

ning. samtidigt som antalet paragrafer kan nedbringas. 

Den huvudsakliga dispositionen av kapitlet är att det inleds med en 

bestämmelse t l *) tlm kommunalbesviir. varefter följer en bestiimmelse 

t2~l som anger vilka kommunala beslut som överklagas genom förvalt

ningsbesvär. en besbmmelse (3 *) om besvärshandling och besvärstid. 

samt en bestiimmelsc (4 * l om besvär över liinsstyrclsens beslut. Kapitlet 

avslutas med en del särskilda bestiimmelser c'i-!H*l om besvärsrätt rn.:h 

besviirsprövning. 

I * Följande beslut enligt denna lag fftr överklagas i den ordning som 
föreskrivs för ko111111111111/he.\'\"iir. nämligen 

I. kommunfullmiiktiges beslut om översiktsplan. 
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag {it en kommunal nämnd att 

anta. iindra eller upphäva detaljplaner och omriideshestämmelser eller att 
fatta heslut om skyldighet för fastighetsägare att hetala kostnader för gator 
och andra allmiinna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan 
betalning. 

). kommunfullmäktiges m;h kommunala nämnders beslut att inte anta. 
ändra eller upphäv<-1 en detaljplan. områdeshestämmelser eller en fastig
hetsplan. 

4. kommunfullmiiktiges och kommunala nämnders beslut om skyldighet 
for fastighetsiigare att betala kostnader för gator och andra allmiinna 
platser och om villkoren för siidan betalning. 

5. kommunfullm~iktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsniimnden 
samt 

6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges heslut om 
regionplan. 

Paragrafen har tillkommit på lagrådets initiativ. Lagrådet har som en 

bakgrund till sitt förslag anfört om lagrådsremissens utformning i denna del 

!yttrandets. 1140: 

De i detta kapitel föreslagna besvärsreglcrna är inte a!ldeles lättillgäng
liga. Förhållandet sammanhänger främst med att vissa beslut enligt PBL 
överklaga~ genom förvaltningsbesvär under det att andra beslut enligt 
lagen överklagas enligt kommunallagens besvärsregler dvs. genom kom
munalbesvär. I förevarande kapitel behandlas endast förvaltningsbesvä
ren. De fall då kommunalbesvär kan komma i fråga är inte angivna i PBL 
utan följer av kommunallagens bestämmelser. Detta överensstiimmcr med 
den lagstiftningsteknik som allmänt används när överklagande av kommu
nala beslut regleras. I det nu fiirevarande lagstiftningsärendet kan det 
finnas skäl att tillämpa en annan teknik och att i lagen ange de fall då 
kommunalbesvär kan anföras. Beslut som sakligt ligger varandra nära skall 

13 kap. i .~ 
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enligt förslaget överklagas i det 1:na fallet genom förvaltningshesvär llCh i 13 kap. I * 
det andra genom kommunalhesv~,r. Som exempel kan nämnas att heslul att 
anta en detaljplan överklagas genom förvaltningshesvär men ett beslut att 
inte anta en sådan plan genom kommunalbesvär. Den sistnämnda besvärs-
mi.ijligheten framgilr emellertid irite av lagtexten. Departementschefen har 
här och var i motiven berört fall då möjligheten att anföra kommunalbesvär 
står öppen men läsaren ·av lagtexten får inte mycken ledning. Intresset av 
klarast möjliga information motiverar att lagtexten i PB L fullstiindigt anger 
de rättsmedel som står till buds. Ett annat skäl att göra avsteg friin 
sedvanlig lagstiftningsteknik kan vara att förvaltningsbesvären i PBL i 
vissa hiinseemlcn är utformade som ett slags specialbesvär med drag 
liinade från både förvaltningsbewär och kommunalbesvär. Besvär över 
heslut att anta en detaljplan, områdesbestämmclser eller en fastighetsplan 
har sålunda en i huvudsak kas~;atorisk effekt. Förvaltningsbesvär med 
sil.dan verkan innebär en nyhet inom det administrativa rättsskyddet. En 
annan nyhet är att förvaltningsbe:;vär för anföras mot kommunfullmäktiges 
beslut. I giillande rätt iir de restriktivt utformade kommunalbesvären det 
enda ordinära rättsmedlct vid överklagande av beslut av kommunernas 
valda församlingar. 

I lagrädets förslag ingår som en inledande paragraf till 13 kap. bestäm
melser om de beslut enligt PBL ~;om kan iiverklagas genom kommunalbe
svär. En fördel är att reglerna om förvaltningsbesvär då kan göras mindre 
detaljerade. 

Jag ser alltså positivt på lawädets förslag från både sakliga och lagtek

niska synpunkter. Inte minst viktig för lagens tillämpare är den av lagrådet 

pii.pekade följdverkan som ligger i en förenklad reglering av förvalt

ningsbesvären i de närmast följande paragraferna. 

Bestämmelserna i I ~ anger säledes uttömmande vilka beslut som över

klagas genom kommunalbesvär. Övriga beslut enligt PBL för - som fram

gilr av 2 * - överklagas genom förvaltningsbesvär. 

Paragrafen har utformats som en uppräkning i sex punkter av de beslut 

enligt PBL som överklagas gen•Jm kommunalbesvär. På det sättet bör 

paragrafen bli mer överskådlig än enligt lagrådets föreslagna lagtext. 

Även i sak innebär mitt förslag en viss avvikelse från lagrådets förslag. 

Avvikelsen är en följd av mitt förslag (avsnitt 10.6.2) att kommunfullmäk

tige skall kunna delegera åt en kommunal nämnd att besluta om skyldighet 

för fastighetsägare att betala kostnader för gator och andra allmänna 

platser. Enligt punkt 4 får både fullmäktiges m:h kommunala nämnders 

beslut i sådana frågor överklagas genom kommunalbesvär. 

En viktig grupp av ärenden där det kan bli aktuellt med kommunalbesvär 

iir beslut i fråga om översiktsplan1~r. De omständigheter som kommunalbe

svär får grundas på räknas upp i 7 kap. 1 ~ I - 5 kommunallagen ( 1977: 1791. 

De punkter som främst torde komma i blickfånget när det gäller beslut om 

översiktsplaner ~ir I och möjligen också 3, dvs. att beslutet inte har kommit 

till i laga ordning eller överskrider kommunfullmäktiges befogenhet. När 

det gäller punkterna 4 och 5 om att beslutet kränker klagandens enskilda 

rätt eller annars vilar på orättvis grund anser jag det uppenbart att dessa 
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Praktiskt taget aldrig kan aktualiseras i detta sammanhang. Översikts- /' 1. I J "s -' ,.;ap. -- .~·.1 

planen iirju till sin natur sädan att de verkningar som förutsiitts i punkterna 

4 och 5 inte kan intriida. Nägot bör ol.:kså sägas om punkten 2 som 

behandlar det fallet att beslutet stilr i strid mot lag eller annan författning. 

Det kan diskuteras om översiktsplanens förenlighet med bestämmelserna i 

lagen om hushållning med naturresurser och i 2 kap. PBI_ är sådana fr[igor 

som det bör ankomma pil förvaltningsdomstolarna att behandla vid kom

munalbesvärsprövningen. Dessa bestämmelser är enligt min uppfattning 

emellertid inte av den karaktären att man över huvud taget kan beteckna 

en tillämpning av dem som laglig och en annan som olaglig. Jag bortser nu 

givetvis frän den eventualiteten att en kommun skulle grunda sin översikts-

plan pt1 hänsyn som är helt ovidkommande. dvs. att kommunen går utanför 

de ramar för planernas innehåll som markeras av de aktuella bestämmel-

serna. Så länge det bara är fråga om att på det ena eller andra sättet tolka 

och öwrföra lagens bestämmelser i planform har man att göra med lämp

lighetsbedömningar som inte hör hemma i den typ av legalitetsprövning 

som avses med kommunalbesvär. 

2 * Andra beslut enligt denna lag av kommunfullmäktige och kommunala 
niimnder än de som anges i I 9 får överklagas genom hesriir hos lii11sstvrel
sn1. 

Sådana beslut får dock inte överklagas till den del de avser frågor som 
redan är avgjorda genom detaljplan. områdesbestämmclser eller förhands
besked. 

Paragrafen har utformats i huvudsak enligt lagrådets förslag och kan 

betraktas som en sammanslagning av ett flertal paragrafer i det remitterade 

lagförslaget. Sålunda svarar första stycket mot vad som sägs i I * andra 

stycket samt 2. 6 och 7 ** i lagrådsremissen, medan andra stycket har sin 

motsvarighet i 13 * första stycket i lagrådsremissen. Motsvarigheterna i 

utredningsförslaget kan sägas vara huvudsakligen 18kap. H. 7-11 **och 

13- IH*· 

Fiirsta stycket 

Redan det remitterade förslaget bygger på tanken att regleringen av en 

rad olil;.a bcslutssituationer bör föras samman till en enda paragraf (6 ~ ). 

något som flera av remissinstanserna har ansett vara Umpligt för att en 

alltför stor splittring av rcgclsystemct skall undvikas. Det nu föreliggande 

förslaget utgör ytterligare ett steg i denna riktning. På lai;rädets förslag 

(yttrandet s. 115) har nämligen i samma paragraf samlats alla slag av 

förvaltningsbesvär, dvs. såväl besvär över beslut att anta, ändra eller 

upphäva detaljplaner. områdesbestämmelser och fastighets planer (se I 9 

andra stycket i det remitterade lagförslaget) som besvär över beslut i andra 

ärenden. 

De övriga beslut som avses i denna paragraf är bl. a. beslut att lämna 
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eller viigra bygglov. rivningslov. marklov och förhamlshcsked 18kap.). 13 kap. 2 § 

beslut om piiföljder och ingripancen I 10 kap.) samt beslut om uttagande av 

avgifter Il I kap. 5 *) (se U kap. 6 * i dt:t remitterade lagförslaget). Vidare 

bi.ir niimnas kommunens beslut att inte förlänga genomförandetiden för en 

detaljplan enligt 5 kap. 14 ~ andrn styäet. 

Om en fastighetsiigare begär att fastighetsplan skall antas. skall detta 

ske. om planen inte är obehövlig (6 kap. 3 * andra stycket 3). Enligt mitt 

försag i lagrildsremissen - där ifrågavarande punkt var begränsad till en 

begäran som görs under detaljpinnens genomförandetid - skall ett beslut 

att vägra upprätta fastighetsplan överklagas genom förvaltningsbesviir. 

eftersom det var fråga närmast om en rättighet för fastighetsägaren. Med 

den :imlring av 6 kap. 3 ~ andra stycket 3 som lagrådet har förordat och 

som jag inte har n[igon erinran ml1·t kan det knappast sägas vara en rättighet 

att få en fastighetsplan antagen. Därmed anser jag det inte liingre lämpligt 

med förvaltningsbesvär. På grund härav har I* utformats så att rättsmed

let blir kommunalbesvär även i d1:ssa fall. 

En avvikelse från det remitterade lagförslaget iir att beslut som fattas 

angående villkoren för betalning <1v kostnader för gator och andra allmLinna 

platser inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Tvister i sådana frågor 

skall nu i stället prövas av fastighetsdomstolcn (se 15 kap. 8 ~ ). Att det 

även finns möjlighet att överklaga eventuella beslut genom kommunalhe

sviir framgår av I * 4. Tilläggas bör att frågan om ställande av säkerhet för 

fullgörande av fastighetsägarens skyldighet att betala ersättning för gator 

och andra allmänna platser inte utgör en särskild ärendetyp enligt PBL. 

Sådana frågor regleras nämligen i själva bygglovet (se 8 kap. 3~ * ). 
Bestämmelserna i första stycket gäller endast beslut enligt PBL. Beslut i 

andra ärenden. t. ex. tjänstetillsällningar. följer särskilda bestämmelser. 

Av allmänna rättsrcgler följer <1tl vissa beslut av hyggnadsniimnden inte 

kan överklagas. Det giiller t. ex. öeslut enligt 10 kap. 8 * tredje stycket att 

hos allmän åklagare begära att :alan väcks om tilläggsavgift och beslut 

enligt 10 kap. I H att begära handräckning. Inte heller kan upplysningar 

som avhandlas i 10 kap. 2 * och 11 kap. 2 § första stycket överklagas (se 

specialmotiveringen till dessa paragrafer). 

Med byggnadsnämndens beslut avses även sådana beslut som t. ex. en 

tjänsteman hos nämnden efter delegation fattar på nämndens vägnar. 

I anslutning till första stycket har lagrådet (yttrandet s. 116) gjort föl

jande uttalande. som jag kan ansluta mig till: 

När i 2 *första stycket lagrådets förslag anges att vissa beslut överklagas 
genom besvär hos länsstyrelsen ligger däri inget uttalande i frågan huruvi
da besluten är överklagbara eller inte. Lagrummet anger endast besvärsin
stansen vid överklagande av beslut mot vilka talan får föras. Frågan om 
överklagbarhet är inte i lagrådet;; förslag. lika litet som i det remitterade 
förslaget. särskilt reglerad. Den får besvaras med ledning av allmänna 
grundsatser om administrativa besluts överklagbarhet. 
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I Jet fortsatta resonemanget kommer /11gr<ldl't in p{1 fr[igan om iiverklag- 1? k J 1 " · 
. ll[I. - -- ,\'~ 

harheten av beslut enligt 8 kap. 23 § om anstånd med avgörandet av ansök-

ningar om lov och anför (yttrandets. I 16J: 

Ett sådant ansti111dsbeslut innebär att ansökningen kan komma att avgö
ras på andra grunder än Jem som eljest skulle komma i fråga. Beslutet kan 
hli avgörande för frågan om ansökningen skall bifallas eller avslås. Med 
hänsyn till de riittsverkningar beslutet alltså kan få och dä de materiella 
förutsiittningarna för ett anstf111dsbeslut är angivna i lagen talar övervä
gande skäl för att hcslutet är överklaghart. jfr RA 1977 s. 248. Det kan 
exempelvis vara rimligt med en överprövning av frägan om kommunen 
verkligen påbörjat sådant arhete med planiindring som avses i 8 kap. 2H. 
Talan skall dt1 föras enligt 2 §första stycket. 

Jag delar lagradets uppfattning men vill framhälla att byggnadsnämnden 

~kall kunna besluta om anstånd utan att behöva ange skälen för att t. ex. en 

planiindring eller planläggning måste ske innan ansökningen avgörs. Av

sikten är alltså inte att nämnden skall tvingas in i en argumentering med 

varje sökande om det rimliga m:h lämpliga i att viinta med avgörandet. Den 

enda fråga som kan prövas besvärsvägen iir alltså om de legala förutsätt

ningarna för anstånd föreligger. 

Andra stycket 

Bestiimmelsen i andra stycket om den s. k. besvärsavskärande verkan 

av tidigare heslut. som innebär en nyhet i hyggnadslagstiftningen, har jag 

kommenterat i den allmänna motiveringen (avsnitt 17.8). Lagtexten har 

redaktionellt justerats i enlighet med lagrådets förslag (yttrandets. 122). 

En förutsättning för att bcsvärsrätten skall vara avskuren är givetvis att 

det tidigare heslutct alltjämt gäller. Detta framgår av uttrycket "fråga som 

redan är avgjord"'. 

3 § Beslut som anges i 2 § första stycket överklagas genom att en be
svärshandling ges in till liinsstyrelsen. l besvärshandlingen skall anges 
vilket beslut som överklagas. 

Bcsvärshandlingen skall ha kommit in till liinsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts 
på kommunens anslagstavla. I fråga om andra beslut av kommunala 
niimnder än heslut angående detaljplan, områdeshestämmelser eller fas
tighetsplan räknas dock besvärstiden från den dag då klaganden fick del av 
beslutet. 

Besvär som inte har anförts i rätt tid får inte tas upp till prövning. Har 
besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in till kommunen, 
skall hesviircn ändå tas upp till prövning. Besvären skall också tas upp till 
prövning, om besviirshandlingen har kommit in för sent till länsstyrelsen 
och detta beror pil att underrättelsen om vad som skall iakttas vid överkla
gande av beslutet har innehållit en oriktig uppgift om besvärstid eller 
hesviirsinstans. 
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Paragrafen innchtiller bcst;immelser om besviirshandlingen och om be- 13 kap. 3 ~ 

sviirstid i fråga om både planbeslut. beslut om lov och förhandsbesked 

samt andra kommunala beslut. Någon direkt motsvarighet i g;illande r;in 

finns inte betriiffande planbeslut. eftersom dessa i dag skall faststiillas av 

Wnsstyrdsen (se dock 149 ~ BU. Beträffande andra iirenden regleras M1-
gorna f. n. i 12 * förvaltningslagen ( 1971: 290). I utredningsförslaget i'tter-

finns motsvarande reglering såvil' avser planärenden i 18 kap. 5 *· 
Förvaltningslagen ( 1971: 290) g:iller handliiggningen av ärenden hos för

valtningsmyndigheter. Eftersom kommunfullmäktige inte är en förvalt

ningsmyndighct, är lagen inte tillämplig på beslut !'.om fullmäktige fattar. 

Pii grund härav måste i PBL tas in särskilda regler om sättet och tiden för 

fullföljd av talan i planärenden. Beträffande ärenden som följer förvalt

ningslagen iir det inte nödviindigt att i PBL reglera bcsvärsfrågorna. I 

likhet med lagrådet (yttrandet s. l 17) anser jag det dock lämpligt att para

grafen kompletteras med en föreskrift om hur besvärstiden skall räknas vid 

överklagande även i sådana ärenden. t. ex. i fråga om byggnadsnämndens 

beslut om lov och förhandsbesked. Fördelen med detta är att bilden av 

besvärsförfarandet därmed blir fullständig. Dessa specialbestämmelser i 

PBL "tar över" förvaltningslagens regler på grund av föreskriften i l ~ 

andra stycket förvaltningslagen. 

Fiirsta stycket 

Bestämmelserna i första stycket har utformats med 12 ~ förvaltningsla

gen som förebild. Minimikravet på en besvärshandling är att det överkla

gade beslutet skall anges. 1 lagriidsremissen föreslog jag också att grunder

na för ht:svären skall framgå. Lagrådet (yttrandet s. 116) har emellertid 

inte funnit skäl att i PBL ställa upp något formkrav utöver det som anges i 

förvaltningslagen, nämligen att det överklagade beslutet skall anges. Jag 

har ingen erinran mot detta. varför kravet har fött utgfi ur lagtexten. 

Andra stycke/ 

Jag ansluter mig till utredningens förslag att besvärstiden i planärenden 

- i likhet med vad som gäller för kommunalbesvär enligt 7 kap. I§ andra 

stycket kommunallagen - skall räknas frfm den dag då justeringen av 

protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

Samma regler bör gälla oavsett vilket kommunalt organ som har fattat 

beslutet. 

Några remissinstanser, däribland Svenska kommunförbundet. invänder 

mot detta sätt att beräkna hesvärqiden och anvisar den alternativa lösning 

som anges i förvaltningslagen (I::§ andra stycket), nämligen att besvärs

handlingen skall ha kommit in inom tre veckor från den dag då klaganden 

fick del av beslutet. Detta alternativ har onekligen vissa fördelar, om man 

enbart ser till rättssäkerhetsaspekten. Emellertid är !lera olägenheter fi"ir

knippadc med denna lösning. Med tanke på den vida krets av besvärsbe-
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riittigade som ihland kan förekomma kan det talang tid att ni\ alla med en 13 kap. 3-.J §§ 

delgivning. Det hlir också svårt alt fastställa en exakt tidpunkt när kommu-

nens heslut har vunnit laga kraft. om det inte finns en för alla hesvärsberät-

tigade gemensam frist för överklagande. Bl. a. med hänsyn till behovet att 

ha en fast utgiingspunkt för beräkning av genomförandetiden för detalj-

planer är det nödvändigt alt hesvärstiden räknas friin den dag då protokol-

let anslås. 

Av 5 kap. 30 * första stycket framgår att sakägare och vissa andra intres

~enter. vilkas synpunkter inte har tillgodosetts. på visst siitt skall i vanligt 

hrev underrättas om kommunens heslut. Om ett stort antal personer skall 

underrättas. fär under vissa förutsiittningar - som anges i andra stycket 

samma paragraf - underriittelse ske genom kungörelse i ortstidning. 

Besvärstiden i ärenden om lov och förhandshesked och i andra liknande 

ärenden bör givetvis hcräknas på samma sätt som enligt 12 *andra stycket 

förvaltningslagen. dvs. hesvärstiden bör räknas från den dag då klaganden 

fick del av beslutet. Andra stycket upptar därför en sådan föreskrift. Som 

lagrådet <yttrandet s. 1171 påpekar kommer att vad som sägs i andra 

stycket om andra nämnders heslut att gälla även beslut av ett lokalt organ 

som kommunfullmäktige enligt lagen ( 1979: 408) om vissa lokala organ i 

kommunerna tillsätter för att fullgöra byggnadsnämndens uppgifter. 

Jag vill här erinra om att föredragande departementschefen i samband 

med tillkomsten av förvaltningslagen (prop. 1971: 30 s. 417 f) gjorde ett 

uttalande som klarliigger att innebörden i 12 * förvaltningslagen inte är att 

det krävs formlig delgivning enligt delgivningslagen för att någon skall 

anses ha "fått del" av beslutet. Även på andra sätt kan beslutet alltså 

bringas till klagandens kännedom. I 8 kap. 27 § första stycket har föreskri

vits att underrättelse om beslutet får ske genom delgivning. Något krav på 

detta har dock inte ställts upp. 

hed.je stycket 

Tredje stycket har sin förebild i 12 *tredje stycket förvaltningslagen. 

4 * Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 * huruvida prövning skall ske 
eller ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. H första stycket 
samt länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra stycket att lov eller 
förhandsbesked inte skall gälla får inte överklagas. 

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som anges i första 
stycket får överklagas genom besvär hos kammarrätten om beslutet avser 

1. hygglov eller förhandsbesked inom område med detaljplan. 
2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av 

detaljplan och besvären avser frågan om åtgärderna utgör komplctterings
åtgärder enligt 8 kap. 13*. uppfyller kraven i 3 kap. eller strider mot om
rådesbcstämmelser, 

3. rivningslov eller marklov och besvären avser frågan om åtgärderna 
strider mot en detaljplan eller områdeshestämmelser. 

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 eller 20 § att avstå eller upplåta mark 
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eller enligt 6 kup. ::!::! ~ om ~kyldighet att bekllsta anniggande av gator och /3 /.:.up. 4 -~ 
v{igar samt anordningar för vattenfrirsö1jning och avlopp . 

.'i. ingripanden mot försumlig arbetsledare enligt 9 kap. 3 9 ljärdc <.tycket. 
6. piil(iljder och ingripanden enligt I 0 kap .. 
7. debitering av avgifter som ange-; i 11 kap . .'i* 
samt genom hl'.l'l"iir hos ref.!1'ringl'11 i övriga fall. 

Första stycket motsvarar I:!~ ap . .'i~ första stycket i det remitterade 

lagförslaget. medan andra stycket motsvarar 13 kap. 4 . .'i och 8 ** i det 

remitterade lagförslaget. 

I 13 kap. 4 * andra stycket i det remitterade lagförslaget finns en erinran 

om den besviirsriitt som enligt I:~ i.;ap . .'i* andra stycket i det remitterade 

förslaget tillkommer vissa kommuner och regionplancorganct. De nu före

slagna besvärsreglerna har ingen mLitsvarighct till I:! kap . .'i* andra 

stycket. Över huvud taget ges nämligen inte i Pl3L några hestiimmclser om 

kommuners och kommunala myndighe1ers besviirsriitt. Detta betyder att 

iivcn 13 kap. I()* i det remitterade fiirslaget har f:\tt utgä. Skälen till detta 

framgiir av följande uttalanden av /af.!rildl'l som jag ansluter mig till och 

diirför vill f1terge h~ir. 

L11prädc1 har i anslutning till I 3 kap. 4 * i det remitterade förslaget anfört 

(yttrandets. 117): 

För niirvaran<le har enligt fast praxis en kommun rätt att överklaga 
beslut av Hinsstyrclse att inte fashtiilla en av kommunen antagen plan. I ett 
systern som bygger pii ökat kommunalt inflytande på och minskad statlig 
kontroll av markanviindning och bebyggelse framstår denna klagoriitt som 
'ijiilvklar. Att besviirsrätt tillkorr.mer iiven annan kommun som beslutet 
angilr och regionplaneorganet tar anses följa av allmimna grundsatser om 
'iaklegitimation hos den snm fört:träder ett av rättsordningen crkiint imres
se, jfr prop. 1971: 30 s. 391. PBL ger angränsande kommuner inflytande 
tiver planarhctet. se den allmänna motiveringen s. 26.'i, och kommunerna 
skall underriittas om planbeslut r·ch va<l som skall iakttas vid ett överkla
gande. St.dan underrättelse -.kall Dckså tillställas regionplaneorganet. Vad 
som siigs i 12 kap . .'i~ andra stycki:t får sälunda anses gälla utan uttryckliga 
bestämmelser. Vad lagrådet hiir har anfört leder ocks~i till att I:! kap. I s 
andra stycket är överflödigt. 

l anslutning till 13kap. 10* har lagräJct anfi.irt <yttrandets. 120f): 

Enligt förevarande paragraf skall liinsstyrclsens beslut i besvärsäremkn 
enligt 13 kap. och beslut av kammarrätten fä på kommunens vägnar över
klagas genom besvär av kommunstyrelsen. om beslutet gått kommunen 
emot. l specialmotiveringen anförs att paragrafen i gällande rätt närmast 
motsvarar 72 ~ första stycket byggnadsstadgan. Enligt detta lagrum iiger 
kommunstyrelsen på kommunem vägnar överklaga länsstyrelsens beslut i 
iirende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till stadsplan. bygg
nadsplan eller tomtindelning eller ändring därav. såframt ej klagan ph 
grund av stadgandet i 150 s tredje stycket byggnadslagen är utesluten. 
Vidare får, enligt lagrummet. st~1relsen även eljest i sådant ärende föra 
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kommunens talan och bevaka 1..kss riitt. En hestiimmclsc i T!. * första 13 kap. 4 -~ 
sty1..:ket byggnadsstadgan återfinns första gfmgen i den p~t stadsplaneutred-
ningcns betänkande den 16 april 1942 grundade propositionen 1943: 153. 
Genom 1947 ftrs lagstiftning (SOU 1942: 27 s. 568 ff 01..:h prop. 1947: 211 
s. 179) infördes bestämmelsen i lo7* 3 mom. 1947 års byggnadsstadga. 
varefter den med vissa ändringar förts över till 72 * i nu gällande byggnads-
stadga. Att tidigare driitselkammaren och sedermera kommunstyrelsen 
ansetts höra ha rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut i ärenden där 
bvggnadsniimnden antagit förslag till tomtindelningar och fr. o. m. 1947 ftrs 
lagstiftning 01..:ks<°t förslag till stadsplaneändringar torde ha sammanhängt 
med att nämndens ledamöter inte tillsattes genom ett renodlat kommunalt 
förl'aramk. Sålunda utsägs en av ledamöterna av magistraten. Bestämmel-
sen synes numera ha spelat ut sin roll. I vart fall finns det inte nilgol skiil att 
föra över den till PBL. 

I specialmotiveringen till paragrafen har - utan att det avspeglats i 
lagtexten - diskuterats byggnadsnämndens riitt att överklaga beslut som 
har gått nämndcn emot. I praxis har byggnadsnämnden. liksom andra 
kommunala myndigheter som hör till den specialreglerade förvaltningen. 
ansetts ha besviirsriitt niir ett av niimnden meddelat förpliktande beslut 
eller ett avslagsbeslut iindrats eller upphävts. Har nämndens beslut gi'ttt i 
gynnande riktning - byggnadslov har beviljats - och upphävs det har 
niimnden däremot inte ansetts behörig att överklaga beslutet (se t. ex. 
förvaltningsrättsutredningens betänkande /SOU 1983: 73/ Ny förvaltnings
lag. s. 129 n. Niigon särskild bestämmelse i PBL för att - i enlighet med 
departementschcfens avsikt - konfirmera den praxis som sålunda utbil
dats torde inte erfordras. 

Fiirsta stYcket 

I första stycket anges de beslut 01..:h förordnanden av länsstyrelsen som 

inte får överklaga~. StyL:kct har fått en något annorlunda utformning iin 

den som laRrädet har föreslagit. eftersom lagriidets förslag enligt min 

mening inte iir tillriickligt klargörande. I lagtexten anges till en hörjan 

beslut enligt 2 * huruvida prövning skall ske eller ej. De hesluten kan gälla 

bilde planer och - om förordnande enligt 12 kap. 4 * första stycket har 

meddelats - lov 01..:h förhandsbesked. Varken beslut om att prövning skall 

ske eller beslut om att det inte skall ske nägon prövning kan alltsfl överkla

gas. Vidare före~krivs fullföljdsförbud betriitTande just de nämnda förord

nandena och även i fråga om beslut om inhibition enligt 12 kap. H andra 

~tycket. 

Andra stycket 

Till en bör:ian bör anmiirkas att andra sty1..:ket avser inte hara liinsstyrel

sens beslut med anledning av hesvär utan iiven dess beslut enligt 12 kap. 

3 ~-Om t. ex. en plan. som medger en viss hyggriitt. upphiivs av liinsstyrel

sen såsom stridande mot ett riksintresse enligt NRL. kan den vars rättighe

ter pft det siittet utslä1..:ks överklaga liinsstyrelsens beslut hos regeringen. 

Aven t. ex. kommunen kan överklaga beslutet. 

I andra stycket regleras som nämnts även rätten att överklaga länsstyrel-
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sen~ heslut i samtliga de ärenden som har förts till länsstyrelsen genom I 3 kap. 4 ~ 

hesv~ir enligt :! ~ första stycket. 

Andra stycket, som motsvara• 18 kap. 17 ~ i utredningsförslaget. anger 

ocks;\ vilka länsstyrelsebeslut som skall överklagas hos kammarrätten 

resp. regeringen. 

Fördelningen av hesvärsärenC..en mellan kammarrätten och regeringen 

har skett enligt samma huvudprincip som giiller i dag. vilket alltså innebär 

att rättsfrflgor skall pröva~ av kammarrätten och lämplighetsfrågor av 

regeringen. Det iir givetvis svårt att renodla förekommande ärenden i 

dessa tvii kategorier. Bestämmande för fördelningen av ärenden med in

slag av både riittsfrågor och lämplighetsfrågor har varit friigornas inbördes 

vikt. generellt sett. i olika slag av iirenden. De ärenden i vilka riittsfrägorna 

vanligtvis överväger, har således förts till kammarrätten. 

Betriiffande hygglovsiirenden kder detta till en naturlig uppdelning som i 

första hand blir beroende av om åtgiirden skall företas inom eller utanför 

omr{1den med detaljplan. Inom detaljplanelagt omräde är den politiskt 

betonade frågan om behyggelsens lokalisering redan avgjord niir bygglo

ven liimnas. varför det inte kan anses motiverat med en regeringsprövning 

av loven. Inte heller frågor om mindre avvikelser från detaljplan kan anses 

vara av överviigande politisk natur. Som lagrilclet har påpekat bör samma 

betraktelsesätt ghlla när frågan avser en viss t1tgärds förenlighet med 

omriidesbestiimmelscr. I områden som intt: omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser kan det vara fr[iga om både lokaliseringspriivning 

och om tilhimpning av egenskaps kraven i 3 kap. lhland kan båda dessa slag 

av frtlgor vara aktuella i samma ärende. Hiir anser jag att den nuvarande 

principen bör följas sådan den framgiir av 71 * 2 mom. fjärde stycket 

hyggnadsstadgan och 9 * lagen ( 1971: 289) om allmiinna förvaltningsdom

stolar. Det betyder alltsä att avgörandet i nu avsedda fall överklagas hos 

kammarrätten. som med eget yttrande överfamnar ärendet till regeringen. 

Att besluten i s[1dana fall skall överklagas hos kammarrätten följer av 

punkt 2. Så snart som beslutet in;1efattar bl. a. frilgan om tillämpningen av 

3 kap. skall alltså kammarrätten ha ärendet. 

I enlighet med det anförda skall enligt andra stycket av förevarande 

paragraf överklagande i iirrnden om hygglor och .fi"irhandshes/.:nl ske hos 

regeringen. om liinsstyrclsens be~;lut 

I. avser fråga om förhandshcsked utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmclser eller 

2. innefattar enbart ställningstagande till liimpligheten av en iitgiird i ett 

område som inte omfattas av detaljplan. om förhandsbesked inte har 

lämnats. 

Det kan anmiirkas att det i Mda dessa fall kan bli aktuellt att tillämpa 

detaljplanekravet i 5 kap. I*· om byggnadsniimnden eller någon granne 

{1bcropar detta. Det bör vidare nC>tcras att det följer av besvärshestiimmel

serna att beslut om bygglov i tlmr;lden som inte omfattas av detaljplan skall 
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överklagas hos kammarriitten. om hygglovet har föreg{1tts av ett förhands- 13 t.: 1111 • .; ~ 

hesked. Det hewr rt1 all Himrlighctsfrf1gan di\ har hlivit avgjord i lh.:h med 

förhandsbeskedet och att det som iiterstfir att pröva i hyggl11vsiircndet 

enhart avser fr:igan om tilhimpningen av 3 kap. 

Hos kammarriittcn skall överklagande ske i följande fall: 

I. Alla fiirhandsbesked och bygglov inom omri.idcn med detaljplan. även 

sådana bygglov som innebär mindre avvikelse fr{i.n detaljplanen. 

2. Beslut om förhandsbesked och bygglov i ett område som inte omfattas 

av detaljplan och besvären avser frågan om 

a) den s0kta åtgiirden utgör en kompletteringsil.tgärd 

b) ihgiirden uppfyller kraven i 3 kap. eller 

c I ~itgiirden strider mot områdesbestiimmclser. 

Instansordningen bestiims givetvis med utgiingspunkt i förh<°lllandcna 

när byggnadsniimndcn fattar sin hes lut. Om nr\gon t. ex. ansöker om lov 

att bygga inom ett område med detaljplan. men byggnadsniimnden med 

stöd av 8 kap. 23 ~beslutar om anstånd med att avgöra ärendet till dess att 

planen har upphävts, skall hesviiren över avgörandet i sak följa instansked

jan för ärenden om byggande utanför detaljplan. Regeringen blir med andra 

ord slutinstans. 

När det härefter gäller ri1·11i11gs/m· och 11111rklm· anförde jag i lagrådsre

missen följande Is. 663): 

Frågorna om rivningslov kan i och för sig innefatta både rättsliga 
aspekter och lämplighetsbedömningar. Oftast knyter sig dock ett politiskt 
intresse till rivningsfrhgor. vilket motiverar regeringsprövning. Marklov 
däremot prövas som regel mot bakgrund av tidigare fattade beslut i form av 
detaljplan eller områdesbestämmelser. På grund härav har i andra stycket 
föreskrivits att beslut i fråga om rivningslov överklagas hos regeringen och 
heslut i fråga om marklov hos kammarrätten. En sådan instansordning kan 
siigas nära ansluta till den som gäller i dag. 

I överensstämmelse med den princip som jag har förordat i fråga om 

hygglov och förhandsbesked har nu i punkt .3 föreskrivits - i likhet med 

vad /agrcldet har föreslagit (yttrandets. I 18t) - att överklagande skall ske 

hos kammarrätten, om besvären avser frågan om den sökta åtgärden 

strider mot en detaljplan eller omradesbestämmelser. I övriga fall skall 

överklagande ske hos regeringen. 

När det gäller ö1Tig11 hes/ut som ih·erklaga.1· hos kammarriittcn. dvs. de 

som tas upp i andra stycket 4-7, kan till en början följande anmärkas 

hetriiffandc punkt 4. 

Enligt 6 kap. 19 och :!O ~~ får länsstyrelsen under vissa förutsättningar 

förordna att mark utan ersättning skall överlåtas till kommunen eller uppl[1-

tas till någon annan som skall vara huvudman för vägar eller andra all

miinna platser. I ett sådant förordnande får länsstyrelsen enligt 6 kap. 2:! * 
föreskriva att markens ägare skall vara skyldig att bekosta anläggande av 
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gator och viigar samt arwrdningar för vattenförsö1jning llCh avlopp inom /3 kap. 4 ~ 

omritdet. 

Det bör vara möjligt för fastighetsiigarcn att ftt förordnanden av detta 

slag prövade av dorrn.tol. I punkt 4 har diirför föreskrivits att överklagan

den skall ske hos kammarriitten. Hakgrunden till detta är att det i dessa fall 

- till skillnad mot de situationer diir inlösen av mark kan ske - inte finns 

nitglin möjlighet till domstolsprii11ning av crsiittningsfråg<tn. 

Enligt punkt 5 skall beslut om ingripanden enligt 9 kap. 3 * ljärde stycket 

mot försumlig arbetsledare överklagas hos kammarrätten. Detta stämmer 

överens med förslaget i remissen ( t3 kap. 8 * tjärde stycketl. Niir det 

diiremot gäller den ansvarige arbetsledarens hesvärsmöjligheter i övrigt. 

vill jag i likhet med /agriidl!t töreslii en lindring i förhållande till det 

remitterade förslaget. 

Innebörden av lagrildsrcmissen p{1 denna punkt (s. 664) är att kammar

rätten rrövar inte hara besviirsLrenden som rör byggnadsnämndens av

sUingning av arbetsledare enligt 9 kap. 3 * lj~irdc stycket utan även besvfas

iirendcn som riir byggnadsniimndens vägran att godta en arbetsledare eller 

besviirsärenden som rör återkallelse av rikshehörigheten för en ansvarig 

arbetsledare. 

Att det ankommer på kammamitten att pröva besvär över liinsstyrelst:ns 

beslut mt:d anledning av talan mol byggnadsnämnds beslut att inte godkän

na någon som ansvarig arbetsledare överensstämmer med gällande rätt 

01 ~ 2 mom. HSL /.agråcfrt har emellertid anfört föijande i frågan (yttran

dets. 119): 

Vanligen prövas besvär över en myndighets beslut alt vägra någon 
anställning eller uppdrag i sista hand av regeringen. För de administrativa 
domstolarna är en sådan priivning en främmande uppgift i synnerhet nlir 
prövningen inte avser tillämpningen av rättsregler utan innebär ett bedö
mande av vederbörandes allmtlnna Himplighct för uppgiften. Enligt lagrå
dets mening bör det ankomma på regeringen att pröva besvär över ett 
sildant beslut av länsstyrelse varom här är fråga. Som framgår av lagrådets 
yttrande under I 2 * förordar lagrådet att även besvär över förvaltnings
myndighets beslut att vägra riksbehörighet skall föras hos regeringen. 

Jag ansluter mig säledes till vad lagrådet har anfört. varför lagtexten har 

utformats i enlighet med lagrådt:ts förslag. I detta sammanhang vill jag 

niimna att 12 *i det remittt!rade lagförslaget. som avhandlar beslut i fråga 

om riksbehörighet för ansvarig arbetsledare, på inrådan av lagrådet (ytt

randet s. 121) har utgått. Sädan~1 beslut bör nämligen överklagas enligt 

regler som får tas in i en förordning. 

Att beslut om påföljder och ingripanden enligt 10 kap. och debitering av 

avgifter som anges i 11 kap. 5 ~ (pun/.:.tema 6 och 7) också skall överklagas 

hos kammarrätten stämmer överens med det remitterade förslaget ( 13 kap. 

8 s fjärde stycket). 
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De heslut som enligt andra stycket i förevarande raragrafskall ii1·crkla- 13 kap. 4-5 .~~ 

gas hos rcg1'l'ing1•11 iir - utöver vad jag tidigare har angett - bl. a. beslut 

som innebiir vägran att forliinga genomförandetiden för en detaljplan enligt 

5 kap. 14 ~ andra stycket. 

Niir det härefter gäller fri1gan om fll('(fde/11111/e a1· /ii11.1·.1·1_wdse11s hes/111 

m.111 .. innebiir utredningsförslaget att beslut i frilga om planer meddelas 

efter anslag och besviirstidcn räknas från den dag då beslutet meddelades. 

Kammarrätten i Göteborg anför i sitt remissyttrande hl. a. följande: 

1 ~pecialmotiveringen pi\pekas att detta stämmer överens med vad som i 
dag giiller enligt 150 ~ byggna<lslagen. Det bör emellertid di1 noteras att 
förhållandena r. n. är helt annorlunda. eftersom det iir länsstyrelsen och 
inte kommunen som fastställer planen. Under s;idana omständigheter iir 
det naturligt att beslutet meddelas efter anslag. Ni.ir däremot byggnads
nämnden sjiilv kommer att anta planen och länsstyrelsen endast blir be
svärsmyndighet finns det ingen anledning att beslutet skall meddelas efter 
anslag. Länsstyrelsens prövning kan utmynna i antingen att planbeslutet 
upphiivs eller i att besvären lämnas utan bifall men däremot inte i att 
länsstyrelsen fastställer någon ny plan. Den som har klagat hör personligen 
fä del av ett sådant beslut. Kammarrätten anser således att förvaltningsla
gens allmänna regler bör gälla ifriiga om länsstyrelsens beslut som besvärs
myndighet i planärenden. 

Liknande uppfattning har också några andra instanser. Jag ansluter mig 

till denna uppfattning. I förevarande paragraf har därför inte tagits in några 

bestiimmelser om hur länsstyrelsens beslut skall meddelas eller om hur 

besvärstiden skall beräknas. Det innebär alltså att 12 * förvaltningslagen 

blir tillämplig på besvär över länsstyrelsens beslut och att besvärshandling

en skall ha kommit in till regeringen inom tre veckor fdn den dag då 

klaganden fick del av beslutet. 

lkstiimmelserna i 12 ~ förvaltningslagen gäller ocksil i iirenden som skall 

fullföljas från länsstyrelsen till kammarrätten. Besvärshandlingen skall 

alltså ha kommit in inom tre veckor frän den dag då klaganden fick del av 

beslutet. Att talan får fullföljas till regeringsrätten framgär av 33 ~förvalt

ningsprocesslagcn ( 1971: 291 ). Några särskilda regler om formerna för den 

fortsatta besvärsprövningcn i ärenden av detta slag behöver alltså inte tas 

in i PBL. 

5 * Beslut att anta. ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestäm
melser eller en fastighctsplan får överklagas endast av den som senast 
under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda. Om bestämmelserna för enkelt planförfarande har tilläm
pats. får beslutet överklagas endast av den som enligt 5 kap. 28 * har 
framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. 

Om ett planförslag efter utställningen eller. när bestämmelserna om 
enkelt planförfarande tillämpats. efter det att underrättelse skett enligt 
5 kap. 28 ~andra stycket iindras till nackdel för någon. får han. utan hinder 
av bestämmelserna i första stycket av denna paragraf. överklaga beslutet. 
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lkstiimmelserna i första stycket utgör inte heller hinder mot att överklaga 13 kar>. 5 § 
beslutet pO:i den grunden att det inte har tillkommit i laga ordning. 

Paragrafen motsvarar 18 kap. 3 ~ i utredningsförslaget och 13 kap. 9 * i 
det remitterade lagförslaget. En skillnad i förhållande till lagri(dsremisscn 

vill jag genast peka pii. I första stycket anges i det remitterade lagförslaget 

vilka som allmänt sett är behöriga att överklaga beslut av första instans. 

niimligcn ··parter och sädana sabgare ~om anges i I kap. 8 s och som 

berörs av heslutet' ·. Enligt lagrädct.1 mening. som jag ansluter mig till. iir 

det inte behövligt med en beskrivning i lagtexten av den besviirsbcriitti

gadc kretsen. Logrtldl'f har vidare anfört !yttrandets. I 19fl: 

Metoden att inte ha särskild bestämmelse om vem som är besvärsberiit
tigad har valts i åtskilliga författningar. Exempel på lagar som saknar 
hestämmelse i ämnet är socialtjiinstlagen och hiilsoskyddslagcn. Att be
stämmelser kan avvaras beror på att det av allmänna grundsatser. som har 
utbildats i praxis. följer vem som får överklaga beslut. Grundtanken har 
kommit till uttryck i 11 * forvaltningslagcn där det föreskrivs att besviir fftr 
föras av den som beslutet angfir. om det gått honom emot. Att exakt 
bestämma kretsen av besvärsbecättigade med ledning av uttrycket "den 
som beslutet angår" låter sig av naturliga skäl ofta inte göra. I allmänhet 
torde det betriiffamle beslut enligt PBL ej vara tveksamt vem som får 
anföra besvär. De beslut enligt PBL där det kan vara vanskligt att avgöra 
kretsen hesvärsbcrättigade är beslut i planärenden. Här ger emellertid 
best~immelser om förfarandet god vägledning. Lagrådet åsyftar närmast 
5 kap. 30 ~ i lagrftdl!ls förslag ( 5 kap. 23 \i remitterade förslaget). I paragra
fen regleras bl. a. till vem beslut med fullföljdshänvisning skall sändas. 
Dessa adressater - bortsett naturligtvis från ltinsstyrelsen - fär anses vara 
saklegitimerade. 

På de skäl som lagrftdet har anfört har alltså föreskriften om vem som 

har bes·1är~rätt tagits bort. 

Fiirsta stycket 

I förevarande stycke föreskriv~; en viktig begränsning av besvärsrättcn. 

Den som är missnöjd måste nämligen ha framfört sina synpunkter tidigare 

under planärendt:ts handläggning för att kunna överklaga beslutet. Syftena 

bakom denna prim:ip är att synpunkter från alla intressenter skall lämnas 

sii tidigt som möjligt och riktas till de kommunala organen i första hand. 

Endast diirigcnom kan beslutsunderlaget i första instans få den bredd som 

är önskvärd. 

En motsvarighet till den föreslagna regeln finns i dag i 150 ~ tredje 

sty<.:kt:t byggnadslagen. Den bestämmelsen innebär att bara den sakägare 

som "i ärendet framställt yrkande vilket helt eller delvis lämnats utan 

bifall" har rätt att till regeringen överklaga ett beslut. varigenom länssty

relsen till alla delar har fastställt ett planförslag. Det är tillräckligt att 

sakägaren framstiiller sina yrkanden senast i samband med länsstyrelsens 



Prop. 1985/86: 1 

faststiillt:lscprövning. Det krävs alltsä inte att anmi1rkningar dessförinnan 13 kap. 5 * 
har framförts till kommunen. 

Utredningen har föreslagit att endast den sakägare som "under den 

föreskrivna tiden'" har framfört synpunkter skall ha besviirsrätt. Diirmcd 

torde avses utstiillningstiden. Utredningen tbetiinkandet s. 809) anför näm

ligen att ett yttrande t. ex. under samrådsskcdet. som inte har vidhållits i 

samband med utstiillningen eller motsvarande. inte skall kunna grunda 

någon hesvärsriitt. Det skulle enligt min mening i och för sig vara viirde

fullt. om man kunde kriiva att sakiigarna och övriga intressenter skall göra 

denna precisering i ett hest~imt skede av proceduren. En sådan skärpning 

skulle emellertid kunna rn olyckliga konsekvenser. eftersom den som 

unJcr samriidct har framfört sina synpunkta nog inte sii siillan lever i den 

tron att han har gjort vad som ankommer pä hlmom i samband med 

ärendets handläggning i kommunen. I andra stycket har därför föreskrivits 

att synpunkterna skall ha framförts scnast under ubtällningstiden. 

Genom alt även tidigt framförda synpunkter för grunda bcsvärsrätt. kan 

vissa tolkningsproblcm uppkomma. Det kan niimligcn hända att det inte 

föreligger identitet mellan det ursprungliga planförslag som den enskilde 

har yttrat sig över och det mer definitiva förslag som har ställts ut. Det 

viiscntliga i detta sammanhang är ändf1 frilgan om synpunkterna fortfaran

de har relevans s[1 Sl>m det slutliga förslaget ser ut. Om anmärkningarna 

inte har tillgodosetts. bör rätten att överklaga naturligtvis kvarstå. I lagtex

ten har därför inte tagits in den preciseringen att synpunkterna skall avse 

just det utstiillda planförslaget. 

1 första stycket tas också upp besvärsrätten niir bestämmelserna om s. k. 

enkelt planförfarande i 5 kap. 28 * har tilliimpats och någon utställning inte 

sker. Detta förfarande kan på grund av hänvisningen i 5 kap. 33 *avse iiven 

omrildcsbestämmclscr. Första stycket innebär att den som skriftligen har 

godkänt förslaget eller fått tillfälle att yttra sig men avstått från det inte har 

n~lgon besvärsrätt. 

Andm stycket 

I andra stycket görs ett undantag från kravet pr1 att den klagande måste 

ha framfört synpunkter tidigare i ärendet för att ha sin besvärsrätt i behåll. 

undantaget avser det fallet då ett planförslag ändras i sista stund inför 

antagandet och ändringen blir till nackdel för någon som tidigare inte har 

haft anledning att protestera. Som en ändring hör betraktas även det 

förhållandet att ett område undantas frän planförslaget före eller vid anta

gandet. Andra stycket innebär att även den som inte har agerat tidigare i 

ett ärende meds. k. enkelt planförfarande enligt 5 kap. 28 ~har besvärsrätt. 

om förslaget har iindrats till hans nackdel. efter det att han liimnades 

tillfälle att yttra sig över förslaget. 

Jag vill tillägga att även vad som framförs i för sent inkomna anmiirk

ningar naturligtvis hör övervägas vid kommunens ställningstagamk. om 
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det är praktiskt mi.ijligt. Ingen sk:rldighet föreligger dock att bemöta s<id<1na I 3 kap. 5 ~ 

synpunkter. 

Av andra stycket framgår vidare att ett beslut far överklagas pfi formella 

grunder. iiven om klaganden inte senast under utstiillningstiden har fram

fört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Denna bestiimmelse som 

saknar motsvarighet i det remit1:erade lagförslaget. gör det möjligt att fii 

t. ex. en jiivsinviindning prövad iiven i det fallet att klaganden inte har 

framfört några synpunkter i sak. 

Lagrådet har herört effekten av begränsningen av besviirsrätten. när 

överltttelse av en fastighet sker ;, tidsmässig anknytning till ett planheslut 

och anför (yttrandet s. 120): 

Har en tidigare ägare under samriid eller utställning framfört kritiska 
synpunkter. som inte beaktats, måste den nye ägaren självfallet anses ha 
besvärsriitt. I den motsatta situationen däremot är läget prekiirt för förvär
varen. Lagrådet syftar på det fall då den tidigare ägaren underHitit att gfaa 
inviindningar mot planen. Anledningen härtill kan för övrigt vara att han 
int<.: har något intresse för kommande planer. eftersom han skall sälja sin 
fastighet. Det remitterade förslaget utesluter att den som efter utställnings
tiden förvärvat en fastighet skall få anföra besviir. om överlåtaren varit 
passiv. 

Lagrådet har - utan att lägga fram något förslag - pekat pä att detta 

innehär en viss försiimring av den nye ägarens stiillning i förhållande till 

vad som f. n. giiller. Piipekandet iir helt riktigt, eftasom en ny äga1e i dag 

kan framföra och fä sina synpunkter heaktade vid liinsstyrelsens faststiil

lelseprövning. Lagrådet synes dock ha godtagit denna avvikelse fdin vad 

som i dag gäller. För egen del saknar jag diirmed anledning att iindra eller 

komplettera lagtexten p~1 denna punkt. 

Med anledning av remiss yttrar.den tdn Stockholms kommun och Sveri

ges kommunaljuridiska förening vill jag framhälla att bestämmelserna om 

besvärsriitt har ett direkt samband med underriittelseskyldigheten enligt 

5 kap. 30 *· rnir föreskrivs att bl. a. ett protokollsutdrag med beslutet samt 

hesvärshänvisning skall sändas till bl. a. de sakägare. hostadsrättshavare. 

hyresgäster och hoende som senast under utställningstiden skriftligen har 

framfört synpunkter som inte har kunnat tillgodoses. Inom kommunen 

miiste alltså förtecknas vilka d1: intressenter iir som inte har fått sina 

synpunkter tillgodosedda. Visar det sig svårt att i det enskilda fallet avgöra 

om anmärkningarna kan anses helt beaktade. bör sådan intressent för 

siikerhets skull naturligtvis tas med i förteckningen. Om det är manga som 

har gemensamma synpunkter - t. ex. de som bor på en viss fastighet - får 

kungördse i ortstidning ske (se 5 kap. 30 * andra stycket). Dii behöver 

förteckningen inte göras mer utförlig än att det framgår att ett antal bo

stadsrättshavare eller hyresgäst·~r pil en angiven fastighet har framfört 

synpunkter. I enlighet med allmänna förvaltningsriittsliga principer an-
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kommer det på besvärsmyndighcten att pröva om den som överklagar iir 13 kap. 5-() ~~ 

behörig att göra detta. Det kriivs alltså inte att kommunen gör invändning-

ar om bristande behörighet. 

6 * Bostadshyrcsgiister od1 boende som inte är bostadsrlittshavarc får 
inte överklaga ett beslut om hygglov till sådana åtgärder pil fastigheten som 
en organisation av hyre,giister har godtagit eller som hyresnämnden har 
medgett enligt 2 a *andra stycket bostadssaneringslagen (I 9n: 531 ). 

Paragrafen. som motsvarar 13 kap. 13 * andra stycket i det remitterade 

lagförslaget. handlar om kopplingen mellan bostadshyresgästers och 

hoendes hesviirsrätt enligt PRL samt hyresgästorganisationernas befogen

heter enligt hostadssaneringslagcn ( 1973: .531 I. 

Enligt 2 * i förevarande kapitel har bl. a. hyresgäster besviirsriitt i t. ex. 

bygglovsiirenden. om dt: berörs av beslutet. Besvärsriitten kan utövas av 

varje hyrt:sgäst för sig. men dessutom har hyresgästorganisationen be

sviirsrätt. 

Enligt 2 a * andra stycket bostadssaneringslagen, som giilkr endast i en 

del av landets kommuner. får en fastighetsägare inte vidta sådana [1tgärder 

i fastigheten som kriiver hyggnadslov - utöver vad som behövs för att 

hostadslägenhet skall uppnå lägsta godtaghara standard - om en organisa

tion av hyresgäster motsiitter sig ;\tgiirden. Om särskilda skäl föreligger. 

far dock hyresniimnden på talan av fastighetsägaren tilföa åtgärden. Hy

resniimndens beslut kan överklagas till bostadsdomstolen. Avsikten med 

denna hestämmelse är främst att hyresgiisterna skall kunna förhindras. k. 

lyxsaneringar. som kan medföra hyreshöjningar. 

Bestiimmelserna i hostadssaneringslagen och PBL har samordnats p[i sfi 

siitt att hygglov inte får lämnas. om en organisation av hyresgiistcr har 

motsatt sig det och hyresniimnden intt: har lämnat medgivande. Detta 

framgär av 8 kap. 31 *. 
för de fall att hyresniimnden mot hyresgiistorganisationens vilja har 

l<imnal mt!dgivande till de ansökta åtgärderna bör det införas en hegriins

ning av dt! enskilda hyrt!sgiisternas rätt att hesviira sig i bygglovsärendet. I 

annat fall skulle hyresgästerna ha möjlighet att föra talan i två olika 

omgångar beträffande samma åtgärd. niimligen först i hyresnämnden. 

eventuellt även i hostadsdomstolen och därefter genom att överklaga hygg

nadsnämndens beslut om lov. 

Med den utformning som förevarande paragraf har fått avskärs hesvärs

riitten för bostadshyresgiisterna och andra boende än bostadsrättshavare i 
de fall ätgärderna har medgetts enligt bostadssaneringslagen. antingen av 

hyresgästorganisationen genom ett s. k. hyresgästintyg eller av hyres

nämnden. 

Det bör piipekas att hestämmelsen reglerar bcsvärsrätten bara vid åtgär

der i den "egna" byggnaden. I fråga om åtgärder i angränsande hus finns 

det ingen bt!griinsning av hesvärsriitten. 
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Besviirsförbudet bör givetvis inte inbegripa lokalhyresgiister. eftersom /3 kap. 6-H ** 
deras intressen inte bevakas vid tifömpning av bostadssaneringslagcn. De 

bör diirför ha sin besviirsrätt enligt PBL i behilll. Däremot bör givetvis 

bostadshyrcsgäster som inte bor pfi fastigheten omfattas av bewärsförbu-

det. Paragrafen har utformat; mot denna bakgrund. Avgränsningen har 

föreslagits av lawädet I yttrandets. 122). 

7 * Ett beslut i fråga om lov e!kr förhandsbesked inom sådana skydds
eller siikerhetsområden som avses i 8 kap. 9 * tredje stycket fttr överklagas 
av luftfartsverket. om beslutet berör en civil flygplats. av tillsynsmyndig
heten. om beslutet berör en kärnreaktor eller annan kiirnenergianläggning. 
och av överbefälhavaren eller den myndighet han bestämmer i övriga fall. 

Avser ett beslut om bygglov eller förhandsbesked sådana arbetslokaler 
eller personalrum som avses i 8 bp. 30 s. får beslutet överklagas av huvud
skyddsombud eller. om sådant ombud inte finns. annat skyddsombud inom 
verksamheten. Finns inget skyddsombud. för beslutet i stället överklagas 
av den eller de arbetstagarorganisationer som har yttrat sig över ansök
ningen. 

Paragrafen har i sak samma iff1eh:'tll som 72 * andra och tredje styckena 

byggnadsstadgan. l8kap. 27 od1 28~~ i utredningsförslaget samt Bkap. 

11 * i det remitterade lagförslagel. 

8 * Den myndighet som har att pröva besvär över ett beslut att anta. 
iindra eller upphiiva en detaljpbn, områdeshestiimmelscr elkr en fastig
hctsplan skall antingen fastställa eller upphiiva beslutet i dess helhet. Om 
kommunen har medgett det. får dock beslutet urphävas i en viss del eller 
ändras på annat sätt. Utan kommunens meugivande för ändringar av ringa 
betydelse göras. 

Pfi kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade 
beslutet, utan hinder av att besvären inte har slutligen avgjorts. får genom
föras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av besviiren. Sådana 
förordnanden får inte överklagas. 

I paragrafen har p{1 lagråder.1· förslag <yttrandet s. 122) sammanförts 

13 kap. 14 och 15 §§ i det remitterade lagförslaget. Härvid har 15 §fått sin 

plats som första stycke i paragra1'en. 

J-',·ir.1ta .\'/ycket 

Första stycket har inte nfigon motsvarighet i utredningsförslagct. Det 

har inte heller någon direkt förebild i gällande rätt men kan sägas avspegla 

de principer som regeringen f. n. tillämpar vid besvär i planärenden. 

Hestfönmelsen om att beslute·. hör kunna upphiivas inte bara helt utan 

iiven i en viss del har sin motsvarighet i 12 kap. 3 *·Jag hänvisar därför till 

vad jag har anfört i spccialmotiv1~ringen till den paragrafen. 

Bakgrunden till att överinstan~;crna med anledning av besvär i regel inte 

bör kunna ge planen ett visst iindrat innehåll i sak har jag utförligt tecknat i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 17.5.2). 
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Av rraktiska skäl och i överenssUimmelse med vad jag har föreslagit i 

dt:n allm;inna motiveringen har i ramgrafen örpnats en viss möjlighet for 

bnsstyrehen och regeringen att dels ;indra kommunens planbeslut efter 

medgivande av kommunen. dels utan s[idant medgivande göra sm;irre 

j~imkningar a\' planbest~immclserna i stället för att med ett påpekande 

liimna tillbaka iirendet för handliiggning av kommunen. Jag vill betona att 

den möjlighet till ändringar som paragrafen medger skall anviinda~ med 

stor flirsiktighet. Bortsett f'riin de fall då kommunen har liimnat medgivan

de bör möjligheten att ändra vara hegriinsad till sådana justeringar som 

snarast innehiir att man rättar till rena förbiseenden. tankefcl. skrivfel eller 

liknande. Däremot hör justeringar som innebiir sakliga ändringar av nagon 

betydelse av en planbestämmelse inte kunna göras. Det har förekommit att 

regeringen i ett planiirende t. ex. lägger till en övergångsbestämmelse som 

anger till{iten markanvändning för befintlig behyggel5e. Sådana tillägg hör 

inte kunna göras utan kommunens medgivande. Den föreslagna .iusterings

möjlighetcn tar i huvudsak siktt: på siidana fall då det skulle medföra 

onödigt maarhete att lämna ärendet åter till kommunen för ny prövning. 

Behöver planen ändras i sak. skall därför som regel ärendet lämnas åter för 

ny handläggning i kommunen, såvida inte kommunen har medgett bifall till 

hesvären .. Ö..vcn om kommunens medgivande finns. bör ärendet återliimnas 

till kommunen, om förhällandena är sådana att ny utställning behövs. 

Givetvis får st1dana ändringar inte göras. som påverkar enskildas ställ

ning utan att dessa f<lr tillfälle att yttra sig. 

Andra srycket 

Andra stycket, som motsvarar 18 kap. i utredningsförslaget, innebär en 

nyhet i byggnadslagstiftningcn. 

F. n. gäller att planer anses odelbara i den bemärkelsen att de inte till 

nf1gon del kan genomföras. förrän besvär har slutligt prövats i sista instans. 

Jag bortser här frän möjligheten att ge dispenser medan besvär över planen 

prövas. Denna princip om odelbarhet gäller även om besvären avser en 

klart avgränsad fråga som inte inverkar på planens innehåll i stort. Detta 

har i den praktiska tilliimpningen uppfattats som en olägenhet från effekti

vitetssynpunkt. 

Mot den bakgrunden har utredningen lagt fram ett förslag som innebär 

att besvärsmyndigheten skall kunna förordna att en överklagad plan vinner 

laga kraft i de delar det bedöms att den inte berörs av anförda besviir. Flera 

rcmissinstanser framhåller värdet av ett sådant förslag. 

Bestämmelser med denna innebörd har tagits upp i förevarande stycke. 

Bestiimmelserna har inte avfattats kategoriskt utan innebär att besvärs

myndigheten - i första hand länsstyrelsen - i den mån det är möjligt. kan 

förordna att det överklagade beslutet får genomföras till viss del, utan 

hinder av att det har överklagats. Denna möjlighet giiller detaljplaner. 

omriidesbestämmelser och fastighetsplaner. Det krävs dock att kommunen 

har gjort en framställning om ett sådant förordnande. 

13 k11p. 8 ~ 
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Med lcuning av inkomna besviirsskrivclser och kommum:ns framstiill- / 3 f.:.ap. 8 § 

ning skall hesviirsmyndigheten siiledes avgöra om en uppuelning kan göras 

och i S~l fall förordna vilka delar av beslutet som kan ffi genomföras Utan 

hinder av besvären. För all markera att förordnande bör fä ges bara 

beträffande sauana delar av ph:tnen diir det stftr hell klart all den som 

bcsviirar sig inte har inviindningar har på /agrtldcts förslag <yttrandet 

s. 122l i lagtexten lagt~ till att bcslutt:t får genomföras i sådana delar som 

"uppenbarligen" inte berörs av besvär. Naturligtvis måste då även regler-

na i 12 kap. beaktas. så all ett sådant förordnande om omt:delbart genomfri-

rande inte kommer att meddela~ beträffande en plan som omfauas av ett 

beslut om statlig prövning. Som lugnldet påpekar (yttrandet s. 122) Hir 

förevarande paragraf inte kunna ·!ilHimpas. om beslut om prövning enligt 12 

kap. har fattats. 

Att iiven regeringen skall kunna mt:ddcla förordnanden enligt andra 

stycket anser jag naturligt. Det kan t. ex. vara så att kommunen inte har 

funnit anledning att begära någon uppdelning av planen under handlägg

ningen i länsstyrelsen men att tidsutdräkten vid fortsalla besvär till rege

ringen föranleder kommunen att påkalla uppdelning. En annan situation 

kan vara att länsstyrelsen har meddelat ett förordnande om omedelbar 

verkställighet. och att detta förordnande visar sig kunna utvidgas under 

regeringsprövningen. Det kan t. ex. vara så all besvären hos regeringen 

avser en ännu mer begränsad fråga än den som prövades av länsstyrelsen. 

l andra stycket har tagits in ett förbud mot överklagande av sådana 

förordnanden som anges i stycket. 
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14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

I detta kapitel finns hestiimmelser om skyldighet för i första hand kom

munen alt i vissa situationer crs;itta fastighetsägare för uppkomna skador 

eller att lösa fastigheter. Bestiimmclser om kommunens rilll all lösa mark 

äteriinns i 6 kap. Jag har i specialmotiveringen till det kapitlet motiverat 

varför hestämmclser om avst~lem.k av mark och bestämmelser om er::>~ilt

ning till fastighetsägare har delats upp på två olika kapitel. 

Kapitlets första del (I - H~) avhandlar de situationer när fastighets

ägaren har riitt till kompensatil.ln utan nf1got krav p[l att skadan skall vara 

kvalificerad. I 8 ~ regleras de fall niir kompensation kan bli aktuell endast 

om skadan uppni!r vi~s angiven kvalifikationsgriins. l kapitlet finns ocks:'t 

vis~;a regler om hur ersättningen skall bestämmas ,9 och 10~~) och som är 

specifika för PBL och dhrfor inte bör tas in blaml expropriationslagens 

viirderingsregler. I lagrådsremissen togs också in vissa processuella regler. 

På förslag av lagrådet (yttrandets. 123) har dessa regler samlats i 15 kap. 

om domstolsprövning m. m. 

Ersättning och inlösen utan kvalificerad skada 

l ~ Mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för 
vilka kommunen är huvudman samt annan mark som enligt planen skall 
användas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig att lösa, 
om fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för 
allmänna platser för vilka någon annan än kommunen är huvudman. är 
väghållarl!n skyldig att förvärva med äganderätt, nytljandcrätt eller annan 
särskild rätt. om fastighetsägaren begär det. Väghållaren får bestämma om 
förviirvet skall avse äganderätt. nyttjanderätt eller nnnan särskild rätt. 

Om detaijplanen medger tillfällig användning av mark. skall första 
stycket inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan använd
ning får pågå. 

l fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde enligt lagen 
(0000: 000) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser. 

Paragrafen har i stort utformats i enlighet med laRrådets förslag. De 

frågor som tas upp i paragrafen har jag behandlat i den allmänna motive

ringen (avsnitt 18.1.2 och 18.1.4). 

Första stycket motsvarar 48 * första stycket och 116 § första stycket 

byggnad slagen samt 20 kap. I § i utredningsförslaget. Som jag har anfört i 

den allmänna motiveringen (avsnitt 18.2. I) bör fastighetsägaren ha en 

ovillkorlig rätt att påfordra inlösen av mark som skall användas för annat 

än enskilt bebyggande. Det innebär. jämfört med byggnadslagens regler, 

att kravet i 48 och 116 ** att en skada av viss storlek skall ha uppkommit 

tas bort. För att denna inlösenskyldighet inte skall bli alltför betungande 

när PBL träder i kraft har i övergångsbestämmelserna - 17 kap. 6 ~ -

tagits in en föreskrift som innebär bl. a. att 48 9 skall gälla under en 

övergångstid om fyra år. 

/../kli/I. I .~ 
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Den mark som avses i första meningen i förevarande paragraf är - 14 kap. / ~ 

förutom mark för allmän plats -- kvartcrsmark för allmänt iindamill. t. ex. 

skoltomter och mar1' som skall användas för statliga eller kommunala 

administratinnshyggnader. 

Enligt utredningsforslaget skall kommunen vara skyldig att lösa mark för 

allmän plats i de fall den är väghållare. Jag föreslår en utvidgning s~\ att 

kommunen blir inlösenskyidig i1ven beträffande sådana gator för vilb 

staten iir viigh;.tllan:. De!ta ansluter hättrc till gällande ordning och iir mcst 

praktiskt med hänsyn till att det normalt är kommunen som har den biista 

Linnedomen om marl-"Jritgor, pri~;er o. d. 

I övriga fall ger utredningsför~,laget berörda fastighetsiigare inte n[igon 

r~~tt att pt1kalla inlösen av mark för allmän plats. I likhet med några 

rcmissinstanser anser jag att skyldighet att hålla fastighetsägare skadeslösa 

bör fön:ligga oavsett vem som är huvudman för allmiinna platser. Därför 

har i första ~tycket föreskrivits a:t denna skyldighet beträffande viigar och 

st1dan mark for allmän plats för vilken annan än kommunen iir huvudman 

skal\ åvila den '>Om är väghållare. Att skyldigheten läggs pf1 väghiil\aren 

innebiir en foriindring i förhällande till det remitkrade lagförslaget och 

lagrådets lagförslag. Som jag har framhållit i specialmotiveringen till 5 kap. 

4 * är det antingen kommunen dlcr de enskilda fastighetsägarna som är 

huvudman för allmänna platser. Om skyldigheten att hålla fastighetsägare 

skadeslös skulle åvila huvudmannen, skulle det ·-· i konsekvens med vad 

som nyss har sagts beträffande detaljplaner med kommunalt huvudmanna

skap - innebilra att de enskilda fastighetsägarna skulle bli skyldiga att lösa 

mark som skall användas för allmän väg. Detta stämmer inte överens med 

gällande ordning och kan inte heller anses som lämpligt. Därför är det 

enligt min mening lämpligare att ange att nu berörda skyldigheter åvilar 

väghällarcn. För allmänna vägbr är det således staten som avses. För 

enskilda vägar och övriga allmänna platser är det den vägförening enligt 

lagen om enskilda viigar ( 1939: 6(18) eller den anläggningssamfällighet enligt 

anläggningslagen ( 1973: 1149) som har ansvaret för vägar m. m. Av bestäm

melsen framgilr att inlösen kan avse såväl äganderätt som nylljanderätt 

eller annan särskild rätt. Det ske.Il ankomma på väghållaren all bestämma 

vilket slag av förvärv som skall komma i fråga. För statens del kan det 

således bli fråga om vägrätt, medan enskild väghållare normalt torde 

förvärva servitut eller nyttjanderätt. 

Om det inte finns någon huvudman när fråga uppkommer om ersättning 

enligt 116 * byggnadslagen. skall länsstyrelsen enligt första stycket i den 

paragrafen föranstalta om att en vägförening bildas. Motsvarande möjlig

heter bör finnas även när PBL har trätt i kraft. Bestämmelserna härom bör 

dock inte tas in i PBL. Jag kommer i annat sammanhang att föreslå sådana 

ändringar i anläggningslagen och lagen om enskilda vägar att berörda 

fastighetsägare får en rätt att påirnlla förrättningar enligt dessa lagar. Här

igenom kan fastighetsiigarna se till att det kommer att finnas en väghållare 
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som svarar för inlösen enligt förevarande paragraf. Det finns inget som 14 k I J "" ·ap. -- ~·:r 

hindrar väghållaren att i stället för inlösen välja utvägen att försöka få 
marken upplåten enligt anläggningslagen eller lagen om enskilda vägar. 

I förhållande till 116 * byggnadslagen innebär det nu föreslagna första 

stycket en förändring genom att det blir möjligt att som väghållare välja 

mellan en vägförening och en anläggningssamfällighet. Anledningen härtill 

lir att det numera är vanligt att anläggningssamfälligheter är väghållare för 

vägar och grönområden även inom områden där det tidigare var vanligt 

med vägföreningar. 

Enligt tmdra stycket skall lösenskyldighetcn enligt första stycket inte 

gälla inom de områden och under den tid som tillfällig markanvändning får 

pågå. Olägenheterna för markägaren har ju i dessa situationer mildrats 

genom att han under viss tid ges möjlighet att använda marken på ett annat 

sätt än det som är tänkt på längre sikt. Även av andra skäl skulle det v;ira 

orimligt att ha en inlösenskyldighet i dessa situationer. T. ex. skulle en 

v:ighållare kunna bli skyldig att lösa in ett markområde som på längre sikt 

är reserverat för ett vägområde. trots att fastighetsägaren enligt en detalj

plan har en tidsbegränsad rätt att använda marken för något annat ända

mål. t. ex. en kiosk. Väghållaren skulle i en sådan situation kunna bli 

tvungen att ersätta fastighetsägaren även för den tidsbegränsade rätten. 

Jag behandlar dessa situationer också i specialmotiveringen till 5 ~ första 

stycket. 

l rredje stycket finns en erinran om att det gäller särskilda bestämmelser 

i fråga om mark inom samverkansområden enligt förslaget till lag om 

exploateringssamverkan. I dessa fall regleras frågan om marklöscn i stället 

vid förrättningen om exploateringssamverkan. Detta kommenteras ytterli

gare i anslutning till 20 § i förslaget till lag om exploateringssamverkan. 

2 § Finns det i en detaljplan bestämmelser att mark som är avsedd för 
enskill bebyggande. skall användas även för en allmän trafikanläggning. 
för en trafikanläggning som är gemensam för nera fastigheter eller för en 
allmän ledning. skall den som skall vara huvudman för anläggningen för
värva nyttjanderätt eller annan särskild ditt i den omfattning som behövs 
för ändamålet. om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestäm
ma vilken rätt förvärvet skall avse. 

Paragrafen. som motsvarar 41 a § byggnadslagen. har på lagrådets för

slag anpassats till lydelsen av 6 kap. 17 §. Någon motsvarighet till paragra

fen finns inte i utredningsförslagct. Anledningen till förändringen i förhål

lande 1ill utrcdningsförslaget har jag redovisat i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 18.2.1 ). 

I förhållande till 41 a * byggnadslagen har vissa förändringar gjorts. Till 

att börja med skall niigon kvalifikationsgräns inte gälla för fastighetsäga

rens riitt att kräva förvärv eller nyttjanderätt till den berörda marken. 

Skälen för detta har jag också utvecklat i den allmänna motiveringen. 
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Vidare har den förändringen gjorts att bestämmelsen är tillämplig även I'/.:. J ~ ÄÄ .., ·ap.--. ~·~· 

på trafikanläggningar som är gemensamma för flera fastigheter. Det som 

närmast kan vara aktuellt i de~;sa fall iir att gemensamma utfarter skall 

förläggas på kvartersmark. Många gånger kan det vara en anläggningssam-

fällighet som iir huvudman för sådana trafikanläggningar. Det ankommer 

då på den huvudmannen att förvärva nyttjanderiitt eller annan särskild 

rätt. 

Någon rätt för kommunen att förvärva särskild rätt för ifrågavarande 

anliiggningar föreslås inte i PBL Motiven för detta redovisas i specialmoti

veringen i anslutning till bestä:11melserna om avstående av mark m. m. 

Som lagrådet påpekar (yttrandet s. 124) kan kommunen emellertid ta 

initiativ till ett förvärv genom :itt begära förrättning enligt t. ex. anHigg

ningslagen. 

3 ~ Har byggnadsniimnden med stöd av 10 kap. IH meddelat föreläg
gande att en byggnad. annan anläggning eller anordning skall tas bort eller 
bli föremål för annan åtgärd eller att en utfart eller annan utgång skall 
iindras. har iigaren rätt till ersättning av kommunen för den skada han 
lider. 

Paragrafen motsvarar 20 kap. 7 * i utredningsförslaget och har utformats 

enlighel med lagrådets förslag. Lagrådet anför följande (yttrandet 

s. 124f): 

Enligt IO kap. 17 * har byggnadsnämnden rätt att förelägga ägaren av en 
byggnad, annan anläggning ellc!r anordning att ta bort eller vidta annan 
åtgärd med byggnaden. anläggningen eller anordningen. om det iir erfor
derligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Föreläggandet kan också avse att 
ägaren skall ändra utfart eller - enligt lagrf1dets förslag - annan utghng 
eller att han skall ordna stiing.sel. Enligt nu förevarande paragraf skall 
ersättning utgå till fastighetsägaren och den som innehar särskild rätt till 
fastigheten för de kostnader och den övriga skada som ett åläggande kan 
medföra. Enligt lagrådets mening bör kommunen vara ersättningsskyldig 
endast gentemot den som föreläggandet riktas mot. dvs. ägaren till byggna
den. anläggningen eller anordningen. Hiirmed vinns överensstämmelse 
med I 0 kap. I H. Den åtgärd ägaren skall företa kan naturligt vis medföra 
skada även för annan. Förhållandet mellan ägaren och denne bör emeller
tid regleras inbördes mellan dem och kommunen bör inte åläggas ersiitt
ningsskyldighet mot annan än den mot vilken föreläggandet riktas. Skall 
ägaren lämna gottgörelse till annan. ingår denna bland de poster för vilka 
ägaren kan få ersättning av kommunen. I lagrådets förslag har det nu 
anförda beaktats. 

När det gäller rivning eller flyttning av byggnader m. m. har jag -

jämfört med utredningsförslaget - förordat den ändringen att 10 kap. 17 § i 

PBL bör ansluta till gällande bestämmelser i väglagen. Jag har behandlat 

den frågan i specialmotivering1!n till IOkap. IH. Ersättning skall betalas 

för de kostnader och den övriga skada som åläggandet medför. Ersättning 
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bör emdlcrtid inte hetalas för att vissa förviintningsvänlcn gllr förlorade /../kap. 3-../ .~~ 

till följd av t. ex. flyttning av en utfart. Jag {iterkommcr till den friigan i 

anslutning till 10 *· Likslim utredningen anser jag att det ligger i sakens 

natur att avdrag skall ske för den eventuella nytta fastighetsiigan:n har av 

t1tgärden. 

Vissa remissinstanser har kritiserat utredningsförslaget och menat att 

det innebär att kommunen alltid kommer att bli ersättningsskyldig i dessa 

situationer, trots att det i dag finns möjlighet att kostnadsfrill begära att 

fastighetsiigarcn skall flytta sin utfart i samband med att lov lämnas till 

byggande pil tomten. Med anledning av denna kritik vill jag framhålla att 

IOkap. IH är avsedd att tillämpas i första hand i sådana situationer då 

utfarten behöver flyttas utan samband med sädana andra byggnadsitt

gärder som förutsätter flyttning av utfarten för att lov skall kunna lämnas. 

Att ilyttning av en utfart kan uppställas som villkor för bygglov framgår av 

5 kap. 8 * 2. 

Ersättning enligt 3 § skall utgå utan krav på att skadan skall vara kvalifi

cerad. Någon kvalifikationsgräns gäller således inte. 

Möjligheten enligt I 0 kap. I H att förelägga en fastighetsiigare att ordna 

stängsel mot vägar eller gator motsvarar 53 § 2 mom. byggnadsstadgan. 

Någon rätt till ersättning i dessa situationer finns inte i dag och bör enligt 

min mening inte hdler finnas i PBL. N<'lgon riitt till ersättning bör inte 

heller finnas, om någon enligt 10 kap. 17 § tredje stycket föreläggs att 

anordna stiingsel kring nedlagda industrianläggningar. 

4 § Blir ett omräde. som enligt detaljplan har varit avsett för allmän 
samfärdsel. vid genomförandet av en ny plan helt eller delvis använt för 
annat ändamål dler ändrat till sitt höjdliige och uppstår hiirigcnom skada 
för iigaren av en fastighet som ligger intill området eller för den som 
innehar särskild rätt till fastigheten. har han riitt till ersättning av väghål
laren för den skada han lider. 

Paragrafen motsvarar i huvudsak 75 * byggnad slagen och 20 kap. 9 ~ i 

utredningsförslaget. Tillämpningsområdet har i förhållande till gällande 

riitt utökats till att gälla iivcn detaljplaneområden där kommunen inte är 

väghållare. Ett förtydligande har också gjorts så att det klart framgår att 

det bara är skada till följd av planändring som kan ersättas. Det är alltså 

inte fråga om eventuella skador som kan uppkomma när en ny detaljplan -

på förut oplanerad mark - medför att t. ex. en gatas höj<lliige bestäms till 

ett annat än marken hade före detaljplaneläggningen. Det är inte heller 

fråga om skador som kan uppkomma genom att t. ex. en gata utförs i ett 

annat liige än den nya detaljplanen anger. Denna paragraf reglerar alltså 

enbart skador genom åtgärder som står i överensstämmelse med den nya 

detaljplanen !jfr Bexelius. femte upplagan s. '!.57 0. Bestämmelserna avsåg 

ursprungligen !25 ~ i 1907 års stadsplanclag) skador som kunde uppkomma 

till följd av att gata dler annan allmän plats blev igenlagd eller ändrad till 
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sitt höidläge. Någon förändring i sak har därefter inte gjorts oc.:h är inte /4 k 4 '\" "" , ·ap. -- ,,,_,. 
heller nu avsedd . .Ä.ven om para.grafen sålunda ~ir avsedd endast för dessa 

avgränsade situationer. kan naturligtvis tveksamhet många gånger upp-

komma om vilka skador som skall ersiittas. 

I samband med ändring av en gatas höjdläge kan t. ex. ökat huller 

uppkomma för angränsande fastigheter. Om det ökade bullret är en direkt 

följd av det ändrade höjdläget kan givetvis även skador till följd av hullret 

ersättas enligt förevarande paragraf. Annars är det ju normalt med stöd av 

miljöskyddslagen som skador till följd av buller skall regleras. Om i stället 

bullerökningen inte är en följd av ändringen av höjdläget utan av en 

samtidigt genomförd trafiksanering som innebär att trafiken på gatan ökar. 

kan inte något direkt samband mellan höjdändringen och hullcrökningen 

påvisas. Då bör endast skada till följd av t. ex. ändrad anslutning till gatan 

från tomten ersättas enligt förev.mmde paragraf. Ersättning för skada till 

följd av det ökade bullret måste prövas enligt miljöskyddslagen. Denna 

ordning torde inte vålla några olägenheter från proc.:essekonomisk syn

punkt med hänsyn till att fastigh·~tsdomstolcn handlägger såväl mål enligt 

förevarande paragraf (se 15 kap. I §) som mål enligt miljöskyddslagen. 

l likhet med vad som har föreskrivits i 3 §. och i likhet med vad som 

gäller f. n .. bör i dessa situationer inte något krav på att skadan skall vara 

kvalificerad ställas upp i PBL. 

Om det inte finns någon huvudman för vägar eller andra allmänna 

platser. skall berörda fastighetsiigare kunna påkalla förriittning enligt an

läggningslagen eller lagen om enskilda vägar enligt vad jag har anfört i 

specialmotiveringen till I §. 

I stället för den uppriikning av rättighetshavare som görs i 75 *byggnads

lagen anges i förevarande paragraf enbart att innehavare av särskild rätt till 

fastigheten kan ha rätt till ersDttning. Någon saklig förändring iir inte 

avsedd. 

5 ~ Om en detaljplan iindras eller upphävs före genomförandetidens ut
gång. har ägaren av en fastighet och innehavare av särskild rätt till fastig
heten rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. 

Medför ändringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid 
användningen av en fastighet. ii: kommunen skyldig att lösa fastigheten. 
om iigaren begär det. 

Ändras eller upphävs en detaljplan efter genomförandetidens utgiing 
skall första och andra styckena tillämpas. om bygglov har sökts men 
iirendet inte slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång. 

Paragrafen. som motsvarar 20 kap. 2§ i utredningsförslaget. handlar om 

ändring och upphiivande av det<.ljplaner. Paragrafen har fått sin redaktio

nella utformning i enlighet med lagrådets förslag. Som jag har anfört i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 18.2.1) hör inte någon kvalifikationsgriins 

giilla i dessa situationer. .Ä. ven smil skador skall al1ts:1 ersiittas. Med be-
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greppet skada avses inte hara eventuella marknadsviirdcminskningar utan 14 kap. 5 ~ 

också t. ex. direkta kostnader. såsom projekteringskostnader och liknan-

<.k. 
I vissa fall kan i en detaljplan föreskrivas att genomförandetiden skall 

hörja löpa först en viss tid efter planens antagande. Med den föreslagna 

utformningen av första stycket kommer rätt till ersättning i sådana fall att 

föreligga inte bara om ändrings- eller upphävandeheslut fattas under själva 

genomförandetiden utan också om sådant beslut fattas under tiden fram till 

dess att genomförandetiden börjar löpa. 

I likhet med utredningen anser jag att man vid beräkningen av den skada 

som har uppstått t. ex. av en planändring skall avräkna den nytta fastig

hetsägaren i andra avseenden kan ha haft av iindringen. Någon uttrycklig 

bestämmelse om detta behövs inte. 

Enligt Sveriges Fastighetsägareförbund bör ersättning utgå även i de fall 

fastighetsägaren till följd av att planen ändras eller upphävs tvingas att 

avbryta en tillfällig markanvändning i förtid. Av 5kap. H 9 framgår att i 

detaljplanen kan tas in bestämmelser om tillfällig användning av mark som 

inte genast behöver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen. Om 

det t. ex. står klart att ett vägreservat i planen kommer att tas i anspråk 

först långt fram i tiden. kan i en planbestämmelse anges att marken under 

högst tio år får användas för annat ändamål. t. ex. för en kiosk. Skulle 

markägaren hindras att utnyttja denna tidsbegränsade markanvändning 

genom att detaljplanen ändras eller upphävs. kommer han att skyddas i 

samma utsträckning som när kommunen i andra fall genom ändring eller 

upphävande av detaljplan hindrar honom att utnyttja en i plan medgiven 

markanvändning. Skulle planbestämmelsen som medger tillfällig markan

vändning upphävas efter det att kiosken redan har uppförts men tiden för 

tillståndet ännu inte löpt ut, kommer den underliggande planen med vägre

servatet att gälla. Om kommunen då vill lösa in marken med stöd av 6kap. 

IH måste också kiosken lösas. Härigenom kommer även den tillfälliga 

markanvändningen att vara skyddad. 

I paragrafens andra stycke har föreskrivits skyldighet för kommunen att 

lösa in fastigheter som drabbas av kvalificerade skador till följd av att 

planen ändras eller upphävs. K valifikationsgränsen "synnerligt men" har 

kommenterats i den allmänna motiveringen (avsnitt 18.2.2). Några remiss

instanser har föreslagit att även kommunen och rättighetshavare skall 

kunna begära inlösen. om skadan är tillräckligt kvalificerad. Enligt min 

mening är det emeller ett rättssäkerhetsintresse att det är klart definierat i 

Jag i vilka situationer kommunen tvångs vis kan förvärva mark. Exempel på 

sådana situationer är att mark i en detaljplan har avsatts för annat än 

enskilt bebyggande eller att mark enligt 2 kap. expropriationslagen kan tas 

i anspråk för tätbebyggelseändamål. Att införa en möjlighet att tvångsvis 

förvärva mark som besväras av restriktiva föreskrifter i en detaljplan anser 

jag inte lämpligt. Jag kan i och för sig medge att det i vissa situationer kan 
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vara rraktiskt att frågan om korrmunens övertagande tas urr i det sam- 14 /. ~ ,_ "" . ,.;ap .. -., ,,.~· 

manhang som ersiittning~frågan skall avgöras. Med den utformning som 

andra stycket i förevarande paragraf 01.:h 8 * tredje stycket har fått blir 

detta ot:ksä möjligt i de situationer när fastighetsägaren själv vill få fastig-

hden inlöst. 1 annat fall kommer kommunen att kunna lösa in fastigheter 

endast om ett exprorriationstillst:ind meddelas. 

Av 5 kap. 5 *första sty1:ket framgår hl. a. att den fastighetsiigarc som vill 

vara siiker rf1 att han får bygga i enlighet med en detaljplan måste söka 

bygglov före genomförandetidens utgång. Det kan då inträffa att lovet söks 

i riitt tid men att prövningen av frågan om lov sker efter genomförandeti

dens utgång. Om inget särskilt föreskrivs, skulle kommunen i en sådan 

situation formellt vara oförhindrad att t. ex. upphäva planen innan lovet 

prövas 01.:h därefter lämna ansök11ingen om lov utan bifall. Tredje stycket 

har utformats med tanke på desrn fall 01.:h innebär för den fastighet som 

avses med bygglovsansökningen att rätt till ersättning föreligger. om kom

munen iindrar eller upphäver detaljplanen under tiden fram till dess att 

frägan om bygglov slutligt har avgjorts. Överklagas beslutet i lovfrågan. 

föreligger således ersättningsrätt om planen ändras eller upphävs innan 

besvären har avgjorts genom lagakraftvunnet beslut. Här vill jag framhålla 

att den ersättningsgilla skada s·~m i dessa situationer kan uppkomma 

givetvis begränsar sig till den åtg::ird som fastighetsägaren har sökt lov för 

och som överensstämmer med planen. Om planen upphävs innan bygg

lovsansökningen slutligt avgjorts skall iigaren således få ersättning för den 

skada som uppkommer genom ati: han inte får utföra den åtgärd som avses 

i ansökningen. Medgav planen ytterligare byggnadsrätt skall den således 

inte beaktas. 

6 * Har skada uppkommit till följd av åtgärder som avses i 16 kap. 7 *· 
har den skadelidande rätt till ersättning för skadan av kommunen eller, om 
åtgärden har vidtagits på uppdrag av en statlig myndighet. av staten. 

Paragrafen saknar motsvarighet i gällande ordning och i utredningsför

slaget. En liknande bestämmelse finns i 4 kap. 38 * tredje stycket fastig

hetsbildningslagen. Paragrafen har utformats i enlighet med lagrådets för

slag. 

Enligt gällande bestämmelser i 152 * byggnadslagen om tillträdesrätt 

m. m. skall tillses att skada på egendom m. m. undviks. Någon till lagrum

met direkt hänförlig föreskrift om ersättning för skada finns emellertid inte. 

På grund av de allmänna skadeståndsreglerna kan dock ersättning utgå. I 

allmänhet utgår ej ersättning, om inte förrättningsmanncn överskridit sin 

befogenhet eller åsidosatt nödig försiktighet vid uppdragets utförande. Vid 

statliga mätningsuppdrag m. m. som har lett till skador har enligt praxis i 

första hand justitiekanslern haft hand om eventuell efterföljande skadereg

lcring m. m. Enligt vad jag har e1farit har det i något fall även förekommit 

krav på hyresersättning för perm:lnent uppsatta mätningshjälpmedel m. m. 
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Det ligger i sakens natur att nödvändiga åtgärder enligt 16kap. 7* alltid 14 kap. (J-7 H 
skall ske med varsamhet och helst i samförstånd med fastighetsägaren så 

att intrånget för honom inte blir större än vad som är nödvändigt för att 

tillgodose syftet med tillträdcsrättcn och de beslutade åtgärderna i anled-

ning härav. Ofta är det också fastighetsägaren som begärt eller på annat 

siitt föranlett att viss ätgärd blir aktuell att vidta. När åtgärden i sådana fall 

har utförts med varsamhet torde därför i allmänhet nödvändiga åtgärder 

inte medföra att fastighetsägaren skall ha rätt till ersättning. 

I enskilda fall kan dock beträdande av mark eller fastigheter t. ex. för 

undersökning, för att sätta upp tillfälliga eller permanenta märken. signaler 

m. m., eller för att röja för behövliga siktlinjer för mätningar orsaka sådan 

skada som fastighetsägare inte skall behöva tåla utan ersättning. 

I förevarande paragraf föreskrivs därför att en skadelidande fastighets

iigare skall ha rätt till ersättning i sådana fall. Det saknar därvid betydelse 

om skadan beror på vårdslöshet eller ej. Att de flesta ingrepp m. m. på 

fastigheter ofta torde vara föga omfattande utgör inte skäl att gå ifrån 

principen om full ersättning vid skada. Ersättning skall således utgå utan 

något krav på särskild kvalifikation. 

Jag vill emellertid samtidigt framhålla att intrånget många gånger. t. ex. 

av permanenta gränsmarkeringar eller tillfälliga mätningar, är så obetydligt 

att någon ekonomisk skada inte kan anses ha uppkommit. Ersättning enligt 

6 §skall betalas av kommunen eller, om åtgärden har vidtagits på uppdrag 

av statlig myndighet, av staten. 

Av 15 kap. I § följer att det är fastighetsdomstolen som prövar frågan om 

ersättning. Talan om er.>ättning skall enligt 15 kap. 4 § andra stycket väckas 

inom två år från det åtgärden företogs. 

7 § Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller 
32 §eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, är kommunen skyldig att 
betala tillbaka ersättningen, i den mån skada uppkommer för ägaren av 
fastigheten genom att han på grund av att bygglov vägras inte kan använda 
fastigheten så som förutsattes när ersättningen togs ut. 

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 § räntelagen 
( 1975: 635) från den dag fastighetsägaren betalade ersättningen. 

Paragrafen, som handlar om kommunens skyldighet att återbetala av

gifter för gator m. m. har kommenterats i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 18.2.1). Som jag därvid anmärkte kommer den i det remitterade 

lagförslaget intagna bestämmelsen om återbetalning av kostnader för vat

ten- och avloppsanläggningar att tas in i lagen om allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar. Som förutsättning för att avgifterna skall betalas 

tillbaka gäller enligt första stycket att fastighetsägaren har ansökt om 

bygglov till de åtgärder som förutsattes få komma till stånd när avgifterna 

togs ut men att skada uppkommer genom att h~n därvid vägrats lov till 

dessa. Bestämmelserna blir således tillämpliga när fastighetsägaren inte 
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alls för bebygga sin fastighet och han därigenom inte kan ha nägon nytta av /4 kap. 7-!i ~§ 

de betalade avgifterna. Om fastighetsägaren får bebygga sin fastighet men 

den medgivna byggrätten har begränsats i förhållande till vad som gällde 

niir ersättningen för gatukostnaderna togs ut, torde han visserligen ha nytta 

av den erlagda ersättningen. men nyttan kan vara lägre än vad som förut-

sattes vid fördelningen av gatukostnaderna. I förhållande till det remittera-

de lagförslaget har paragrafen nu ändrats så att i en sådan situation återbe-

talning av viss del av ersättningen kan komma i frc\ga. 

Bestämmelserna omfattar inte bara avgifter som har betalats efter PBL:s 

ikraftträdande utan också avgiftc!r som ägare till fastigheter i äldre stads
planer har betalat för gator. Om planerna har upphävts eller ej saknar 

betydelse. Enligt laRrådct (yttrandet s. 125) bör endast återbetalning av 

avgifter för gatukostnader som har betalats enligt bestämmelserna i PBL 
tas in i förevarande paragraf. Återbetalning av avgifter som har tagits ut 

enligt äldre bestämmelser anser lagrådet bör regleras i övergångsbestäm

melserna. 
Jag kan i och för sig medge att bestämmelsen till sin karaktär kan sägas 

vara en övergångsbestämmelse. För tillämpningen måste det emellertid 

vara olämpligt att så närliggande bestämmelser inte hålls samman. Jag 

ansluter mig därför inte till lagrådets förslag i denna del. 

På lawädets förslag har paragrafen utformats så att det framgår att. om 

en fastighet har bytt ägare efter det att ersättning betalats. återbetalnings

skyldighetcn gäller i förhållande till den nye ägaren. 
Som tawädet har påpekat bör kommunen också betala ränta på återbe

talade belopp. En bestämmelse om detta har tagits in i andra stvckl'T. 

Någon justering av avgiften med hänsyn till förändringar i penningvärdet 

skall inte ske. 

Ersättning och inlösen vid kvalificerad skada 

8 ~ Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter har rätt till 
ersättning av kommunen, om skada uppkommer till följd av att 

1. bygglov vägras till att ers~,ua en riven eller på annat sätt förstörd 
byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har 
gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes, 

2. rivningslov vägras med stöd av 8 kap 16 ~. 
3. skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 §meddelas i 

en detaljplan eller i områdesbestämmelser. 
4. föreskrifter om vegetation ;amt markytans utformning och höjdläge 

inom sådana områden som avs,!s i 8 kap. 9 * tredje stycket meddelas i 
områdesbestämmelser. 

5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 *första stycket 2 eller 3. 
Rätt till ersättning föreligger. i fall som avses i första stycket 1-3, om 

skadan är betydande i förhållande till värdet av berörda delar av fastighe
ten och. i fall som avses i första stycket 4 och 5. om skadan medför att 
pågående markanvändning avsevärt försvåras. 
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Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer 14 kup. 8 ~ 
vid användningen av fastigheten. är kommunen skyldig att lösa fastighe-
ten. om ägaren hegär det. 

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra 
beslut som avses i första stycket och som har meddelats inom tio år före 
det senaste beslutet. 

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 § beslutat skyddsbe
stämmelser som avses i första stycket J för att tillgodose ett riksintresse 
enligt lagen (0000: 000) om hushållning med naturresurser m. m., är staten 
skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen. I 
fall som avses i första stycket 4 och 5 är ägaren till den anläggning för 
vilken skydds- eller säkerhetsområdet har beslutats skyldig att ersätta 
kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen. 

Första stycket 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 18.2.2) har jag föreslagit att fastig

hetsägare skall vara skyldiga att tåla ett visst mått av intrång vid skador 

som uppkommer till följd av att t. ex. rivningslov vägras. De skadefall som 

åsyftas har tagits upp i 8 § första stycket. 

I den allmänna motiveringen föreslog jag också att rätt till ersättning -

vad avser bebyggelsereglerande bestämmelser - skall föreligga endast om 

skadan är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av 

fastigheten. Det framgår av paragrafens andra stycke. Den berörda delen 

utgörs i de nu aktuella situationerna normalt av hela fastigheten. Om det 

står klart att skadan är tillräckligt kvalificerad, skall endast den del av 

skadan ersättas som överstiger vad som fastighetsägaren enligt andra 

stycket är skyldig att tåla utan ersättning. Detta framgar av 10 § andra 

stycket detta kapitel. Vad som skall förstt1s med uttrycket "betydande" 

har jag utvecklat i den allmänna motiveringen. 

Av andra stycket framgår också att rätt till ersättning - vad avser 

markreglerande bestämmelser - skall föreligga endast om skadan medför 

att påg~i.ende markanvändning avsevärt försvåras. Detta är samma kvalifi

kationsgräns som f. n. gäller enligt 22 resp. 83 § byggnadslagen. 

Bestämmelserna i 8 §är avsedda att i vissa situationer skydda fastighets

ägare och innehavare av särskild rätt. Hur bör då - när det gäller bebyg

gelsereglerande bestämmelser - en situation bedömas när en utfärdad 

restriktion drabbar en innehavare av särskild rätt, t. ex. en nyttjanderätts

havare'! Bör det vara till dennes förhållanden eller till den berörda fastig

hetsdclen som skadan skall relateras när man skall bedöma om en rätt till 

ersättning föreligger'! Beträffande de markreglerande besämmelserna före

slår jag - som jag nyss nämnt - att nuvarande ersättningsbestämmelser i 

sak oförändrade förs över till PBL. I dessa situationer innebär sfaledes inte 

mitt förslag någon förändring för rättighetshavare. 

Med den lösning jag har föreslagit beträffande de bebyggelsereglerande 

bestämmelserna - att skadan alltid skall relateras till den berörda delen av 

fastigheten - torde det inte råda någon tvekan om att det är fastighetsäga-
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rens förhi\llandcn som skall b1~aktas när men bedömer om skadan i1r 

tillriickligt kvalificerad för att kompensation skall kunna aktualiseras. Se

dan uppkommer den sekundiira fri\gan att bcstiimma den skada innehava

ren av den siirskilda riittcn kan ha lidit. 

Punkt I 

Punkt I har ingen motsvarighet bland utredningsforslageh ersättning<>

bcstiimmelscr. Utredningen ans:lg nämligen att det inte skulle vara möjligt 

att efter rivning eller brand vägra tillstånd till äteruppförande med mindre 

fastigheten exproprierades. Enligt det förslag som jag har lagt fram mi"istc 

ett återuppförande ske i övcren,;stämmclsc med den plan som giiller. Om 

detta i vissa fall medför att fastighetsiigaren inte mr {1teruppföra en i 

huvudsak likadan byggnad. skall i stiillet kompensation kunna utg{1. om 

skadan iir tillräckligt kvalificerad. Jag har utförligt kommenterat detta 

förslag i den allmiinna motivcri~gcn (avsnitt 18.2.2). 

Ansökan om bygglov måste ges in till byggnadsniimnden inom fem år 

från dl!! att byggnaden revs eller förstördes. Om byggnaden revs i enlighet 

med ett rivningslov torde det inte föreligga några svårigheter att bestiimma 

den tidpunkt då byggnaden revs. I andra fall - niir byggnaden rivs utan att 

rivningslov behövs eller när den brinner ner - torde dock nt1gon form av 

dokumentation. I. ex. en anmman till försäkringsbolaget. krävas för att det 

skall vara möjligt att avgöra vid vilken tidpunkt femi!rsfristen börjar löpa. 

I lagrådsremissen föreslog jag som villkor att byggnaden skulle ha fiir

störts ··av våda". På förslag av /agrädet tyttrandd s. 126t) har detta 

ersatts med "på annat siitt". Med uttrycket en i huvudsak likadan byggnad 

förstås en byggnad med samma anviindningssätt och i huvudsak lika stor 

hruksarea. 

Punkt 2 

Inte heller bestämmelsen i punkt 2 har någon direkt motsvarighet i 

utredningsförslaget. Enligt detta kan det nfönligen bli aktuellt med ersätt

ning endast om rivning hindras av kultur- eller miljöhänsyn och viigran att 

lämna rivningslov har stöd i skyddsbcsttimmelser i ett markförordnande 

eller i en detaljplan. 

I den allmiinna motiveringen har jag föreslagit all rivning skall kunna 

v~igras bäde av bostadsförsörjningsskäl och kulturhistoriska skäl utan nii

got krav på att det skall finnas skyddsbestämmclser i en plan. Det framgår 

av 8 kap. 16 *· Detta innehär sål·~des att ers~illning kan aktualiseras anting

en direkt med anledning av en ansökan om rivningslov. vilket regleras i 

förevarande punkt. eller om sl<yddsbestämmelser - vilka i sig innebär 

förhud mot rivning - tas in i en detaljplan eller i omrädesbestämmelser. 

Detta regleras i punkt 3. Om upprustnings<iläggande enligt bostadssane

ringslagen har meddelats kan niigon kompensation enligt PBL över huvud 

taget inte bli aktuell niir rivningslov med stöd av 8 kap. 17 ~ viigras. 

14 kap. 8 ~ 
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M~inga giinger kan det na1urligtvi1, vara sv~irt all avgiira vilken skada 

som uppkommer för fastighetsiigaren om han vägras rivningslov. I vissa 

fall kan det vara frilga om s. k. överloppsbyggnader som en fastighetsiigare 

vill riva för att inte drabbas av underhi'1llskostnader. Den skada som i dessa 

fall kan uppkomma hestitr silledes i att fastighctsiigaren blir tvungen att 

underhålla en hyggnad som han inte själv kan ha nilgon nytta av. Skadan 

torde då \.;unna hestämmas till det s. k. nuvärdet av framtida underhålls

kostnader. 

I andra fall kan det vara fr:iga om flerfamiljshus som iir i så diiligt skick 

att avkastningen inte längre riickcr till för att förriinta markviirdet. I sådana 

fall hrukar man tala om att fastigheten är ekonomiskt saneringsmogen. De 

situationer i vilka det vanligen kan finnas anledning för kommunen att 

viigra rivning iir dels när byggnaden stämmer överens med gällande deta~i

plan. dels niir det saknas detaljplan. I båda dessa fall grundas markvärdet 

p[1 den byggnadsriitt som motsvarar den befintliga byggnaden. Det kan dii 

vara mer lönsamt för fastighetsiigaren att riva byggnaden och uppföra en 

ny än att rusta upp den gamla. I dessa fall torde skadan vid vägrat 

rivningslov utgöras av skillnaden mellan det markvärde som kan förräntas 

efter en nyhyggnad (det s. k. nybyggnadsviirdet) och det markvärde som 

kan förräntas efter en ombyggnad. Om skadan är tillräckligt kvalificerad 

har han alltsf1 riitt till ersättning. Som jag nyss niimnde skall skadan vara 

betydande i förhållande till viirdet av berörd del av fastigheten. Av l.'i kap. 

5 ~ andra stycket framgår att utbetalning av ersiittningen kan kopplas till 

den tidpunkt då omhyggnaden eller upprustningen utförs. 

P1111kt 3 

Hestiimmelserna i punkt 3 motsvarar 20 kap . .'i~ i utredningsförslagel. 

Till den del en skada heror pil att byggnaden till följd av skyddsbestämmel

serna inte får rivas och ersättas med en ny hänvisar jag till vad jag har 

anfört under punkterna I och 2. I övrigt kan det naturligtvis uppkomma 

skador som beror pii att un<lcrhilllskostnaderna blir viisentligt högre pil den 

kulturhiswriskt värdefulla byggnaden. Det torde dock bli mycket sällsynt 

att enbart sf1dana skador blir sa betydande att kvalifikationsgränsen upp

nfts. 

Punkt 4 

I den allmänna motiveringen (avsnitt 18.2.2) har jag behandlat den 

situation som tas upp i punkt 4. Det iir enbart när områdesbcstämmelserna 

avser omriiden för bchyggelse eller när de avser skydds- eller säkerhets

omräden runt planerade försvarsanläggningar. atomenergianläggningar 

m. fl. anläggningar som ersättning enligt förevarande punkt kan bli aktuell. 

Skiilcn till detta har jag redovisat i den allmänna motiveringen (avsnitt 

18.2.2). 

14 kup. 8 ~ 
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Punkt 5 

.Ä. ven punkt 5 har jag behandlat i den allmänna motiveringen. Det är i sak 

fråga om samma situationer som avses i punkt 4. Den enda skillnaden ~ir att 

hestiimmclsen i förevarande punkt aktualiseras i anslutning till det tillfälle 

dt1 marklov till en viss åtgärd vhgras och inte i anslutning till beslutet att 

anta områdesbestiimmelser. I v:ssa fall är det nämligen inte möjligt att i 

förväg i områdesbestämmelser precisera vilka åtgärder som kan tillätas 

inom ramen för syftet med områdcshestämmeiserna. Då måste kommunt:n 

nöja sig med att genom områdeshestämmelserna införa marklovsplikt och 

sedan från fall till fall avgöra om marklov kan medges. Ersättning enligt 

punkt 5 kan - i likhet med vad som gäller enligt punkt 4 - bli aktuell 

endast om marklov vägras på den grunden att syftet med ett område som iir 

avsett för bebyggelse eller ett sk:~'ddsområde skulle motverkas och om den 

pågående markanvändningen härigenom avsevärt försvåras. 

Andra stycket 

Av paragrafens andra stycke framgår att skadan måste vara betydande i 

förhållande till värdet av den ber5rda delen av fastigheten för att ersättning 

till följd av bebyggelsereglerande bestämmelser över huvud taget skall 

kunna bli aktuell. Av 10* andra stycket framgår att det endast är skador 

som överstiger denna kvalifikationsgräns som skall ersättas. 

För de markreglerande bestämmelserna gäller att ersättning skall betalas 

om den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Om så är fallet 

skall - liksom enligt gällande rätt - hela skadan ersättas. 

Tre1Ue stycket 

Paragrafens tredje stycke föreskriver skyldighet för kommunen att lösa 

in fastigheten. om skadan är tillräckligt kvalificerad. Vid inlösen skall 

enligt 9 ~detta kapitel 4 kap. expropriationslagen tillämpas. Detta innebär i 

princip att värdet före det för ra~.tighetsägaren inskränkande beslutet skall 

ersäl\as. Om en byggnad t. ex. brinner ner och kommunen därefter vägrar 

bygglov till att återuppföra byggnaden. skall värdet av den bebyggda 

fastigheten ersiittas vid inlösen. givetvis med avdrag för eventuellt utbeia

lade försäkringsbelopp. Om det är fråga om en ekonomiskt saneringsmo

gen byggnad är det i princip fastighetens nyhyggnadsvärde som skall 

ersiittas. Det innebär att fastighetsägan:n vid inlösen - till skillnad från 

ersättningssituationen - inte behöver tåla den skada som svarar mot 

kvalifikationsgränsen. Denna effekt är emellertid inte n?1gon principiell 

föriindring i förhållande till vad mm gäller f. n. 

Kvalifikationsgränsen "synnerligt men" är densamma som enligt t. ex. 

22 s tredje stycket byggnadslagen. 

Fjiirde stycket 

För sådana fall då flera skadetillfallen inträffar för en och samma fästig-

14 kap. 8 § 



Prop. 1985/86: 1 84~ 

het har utredningen föreslagit att ersättningen skall hestämmas med hän- 14 /.:ap. 8-9 ** 
syn till den sammanlagda skadan. i vart fall om skadetillfallena inträffar 

inom en tioarsperiod. Jag delar denna uppfattning. Någon hcstämmelse 

hiirnm har utredningen emellertid inte föreslagit. I likhet med Sveriges 

kommunaljuridiska förening anser jag att en särskild bestämmelse är nöd-

vändig. I fjärde stycket föreskrivs därför att även heslut som har meddelats 

inom tit1 ~1r före det senaste beslutet får beaktas när skadans storkk skall 

bestämmas. Ordet "meddelats" har på la,1Jrådets förslag ersatt de i det 

remitterade lagförslaget använda orden "vunnit laga kraft". Härigenom 

fftngas in samtliga beslut som inte är mer än tio är gamla niir det senaste 

heslutet meddelas. även om de till föjd av överklagande ännu inte slutligt 

avgjorts. I sistnämnda fall får ersättningsmålet vilandeförklaras tills laga-

kraftägan<le beslut föreligger. De beslut som får beaktas är endast sådana 

som anges i första stycket. Om skadorna till följd av dessa beslut samman-

lagt når upp till de kvalifikationsgränser som anges i andra och tredje 

sty.:kena. uppkommer således en rätt till ersättning eller inlösen. Hur 

ersiittningen skall bestämmas anges i 9 *· Som lagrådet påpekar (yttrandet 

s. 127) måste det vara samma herörda del av fastigheten som avses med de 

l1lika besluten. 

Femte srrcket 

I ett femte stycke har tagits in bestämmelser som gör det möjligt för 

kommunen att i vissa situationer föerkräva kostnader för intrång eller 

inlösen. Jag har redogjort för motiven till denna bestämmelse i den all

männa motiveringen (avsnitt 18.1.4) och även kommenterat lagrådets syn

punkter på bestämmelsen. 

Bestämmande av ersättning 

Ruhrikcn har utformats i enlighet med lagrtldets förslag. Det bör anmär

kas att ordet "ersättning" i 9 och 10 §§ närmast motsvarar vad som i 

expropriationslagen kallas för expropriationsersättning och avser ersätt

ning både vid inlösen och vid intrång. I föregående paragrafer i kapitlet har 

däremot uttrycket "ersättning" en annan innebörd (set. ex. 5 §). 

9 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i I· - 8 §§ skall 4 kap. 
expropriationslagen ( 1972: 719) tillämpas i den mån inte annat följer av 
10 ~- Vad som sägs i 4 kap. 3 §nämnda lag skall härvid tillämpas i frf1ga om 
värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före den då talan om 
inlösen väcktes. 

Paragrafen har utformats i enlighet med lagrädets förslag. 

Paragrafens första mening kan sägas motsvara den materiella delen av 

137 § första stycket byggnadslagen. nämligen en hänvisning till reglerna i 
4kap. expropriationslagen om bestämmande av ersättningen. I lagrådsre-
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missen togs i förevarande paragraf också in en hänvisning till de proce~- 14 kap. 9-10 ~-~ 
suella reglerna i cxpropriationslagen. På förslag av lagrådet har den hänvi~-

ningcn i stiillct tagits in i 15 kap .. *· 
Den andra meningen i paragrafen stämmer i sak överens med 142 * 

hyggnadslagen och 16 ~ i utredningsförslaget. I lagrådsremissen finns mot

svarande bestämmelse i 14kap. 10*. Bestämmelsen anger att den s. k. 

presurntionstidpunkten skall varn dagen tio år före den då talan om inlösen 

väcktes. 

I 6 kap. 39 * finns motsvarande bestämmelser för de fall dft kommunen 

löser mark med stöd av 6 kap. 17 eller 24 *. 

10 * Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som 
avses i 3 §. 4 §. 5 § första stycket eller 8 § första stycket skall bestämmas 
som skillnadcn mellan fastighetens marknads värde före och efter beslutet 
eller den fogärd som av~es i 4 §. Härvid skall bortses frän förväntningar om 
ändring av markanvändningen. 

Ersiittning för skada i fall som av~es i 8 § första stycket I - 3 skall 
minskas med ett belopp som motsvarar vad som på grund av 8 § andra 
stycket skall tftlas utan er~ättning. 

Paragrafen - som motsvarar 9 § andra stycket i det remitterade lagför

slaget - har utformats i enlighet mt:d /ai;rådCTs förslag. 

I ji)r.1"/a styckl'I anges en viktig princip som jag också har berört i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 18.1. Il. nämligen att bortfall av förvänt

ningar om en ändrad markanvändning inte skall ersättas. Som jag också 

framhöll i den allmänna motiveringen är detta intt: någon ny princip. Enligt 

gällande rätt är det endast intrång i den pågående markanvändningen som 

ersätts. Det är dock nödviindigt att ha en uttrycklig bestämmelse härom. 

Annars skulle hänvisningen i 9 ~ till expropriationslagen innebära att reg

lerna om delexpropriation blev tillämpliga. Detta skulle i sin tur medföra 

att förväntningsvärden i viss utsträckning skulle komma att ersällas. Den 

s. k. presumtionsregeln medger nämligen att förväntningsvärden ersätts i 

viss utsträckning vid en expropriation. I de fall som avhandlas i förevaran

de paragraf blir emellertid fastighetsägaren inte av med någon del av 

fastigheten. Möjligheten att eventuella förväntningsvärden infrias någon 

gång i framtiden finns således kvar för fastighetsägaren. Beträffande er

sättning för eventuell annan skada än värdeminskning gäller expropria

tionslagens regler på grund av hänvisningen i 9 * I lagrådsremissen föreslog 

jag att det nu sagda skall gälla ävrn ersättning enligt 6 ~ för skada till följd 

av undersökningar, mätningar m. m. Som lagrådet (yttrandets. 129) påpe

kar torde det emellertid vid sådana skador knappast finnas något behov av 

att bestämma fastighetens marknadsvärde. Någon hänvisning till 6* har 

därför inte tagits in i 10§. 

Många gånger torde det även i andra fall än de som behandlas i 6 * vara 

svårt att konstatera någon minskning av marknadsvärdet. Särskilt gäller 
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det skador som skall ersättas cnli 0 t J och 4 ~*- dvs. skador till fölJ.d av I /.:. ,,. 4 ·ap. JO~ 
flyttning av utfart eller ändring av gatas höjdläge. I praktiken torde ers~itt-

ningen i dessa fall motsvara de faktiska kostnaderna för att avhjälpa 

skadan eller utföra åtgärden. 

Om hestämmclsen i 8 * fjärde stycket om ackumulerad skada skall 

tillämpas. innebär det nu före'>lagna första stycket att värdet före beslutet 

skall avse fastighetens marknadsvärde med hortseende fr{rn de åberopade 

besluten. 

Om en tillräckligt kvalificerad skada uppkommer vid användningen av 

en fastighet. är kommunen enligt 5 § andra stycket och R ~ tredje stycket 

skyldig att lösa fastigheten. Vid sädan inlösen skall löseskillingens storlek 

givetvis inte påverkas av att fastigheten är belastad av det heslut som utgör 

grund för kravet på inlösen. Detta framgår av 4 kap. H expropriationsla

gen. Någon särskild besWmmelse behövs därför inte i PBL. 

Första stycket har utformats med beaktande av att det vid skador som 

avses i 4 9 - på grund av att ett område vid genomförande av ny plan blir 

anviint för annat ändamftl eller ändrat till sitt höjdläge - inte finns något 

heslut till vilket fastighetens marknadsvärde tidsmäs~igt kan relateras. 

Enligt paragrafens andra stycke skall ersättningen i de fall som avses i 

8 § första stycket I - -~ minskas med ett hel opp som motsvarar vad som 

fastighetsägaren på grund av R 9 andra stycket skall tåla utan ersättning. 

Denna bestämmelse har jag utförligt kommenterat.i den allmänna motive

ringen (avsnitt I 8.2.2l. Den innebär att endast den skada som går utöver 

den kvalifikationsgräns som anges i 8 9 andra stycket skall ersättas. 
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15 kap. Domstolsprtivning m. m. 

P;\ förslag av /agrädel (yttrande;: s. 123 n har de proces\udla regler som i 

Jet remitterade lagförslagct har tagits in i 6 och 14 kap .. samlat~ till ett nytt 

kapitel om domstolsprövning m. m. I detta kapitel har också tagits in Je 

för~lag till ändringar av de processuella reglerna för gatukostnadsmål ~om 

jag lade fram i den allmiinna moti\'eringen (avsnitt 18.5.21. 

I § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. skall. 
utöver vad som följer av 6 kap. 39 * och 14 kap. 9 §, expropriation slagen 
( 1972: 7191 tillampas i mäl om 

I. inlösen enligt 6 kap. 17 eller 24 ~, 
2. ersättning eller inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan 

särskild riitt i fall som avses i 14 kap. 1-8 **· 
Paragrafen motsvarar de processuella delarna av 6 kap. 40 * första 

stycket samt 14 kap. 9 § första styl'.ket och 12 * första stycket i det remitte

rade lagförslaget. Någon särskild forumregel behövs inte för de mål som 

anges i förevarande paragraf eftersom forumreglerna i expropriationslagen 

skall tillämpas. 

Enligt lagrådet.\ förslag (punkt 2) skall h~invisningen till expropriations

lagen i mål om ersättning för gatukostnader och kostnader för andra 

allmänna platser enligt 6 kap. 31 eller 32 §§ tas in i förevarande paragraf. 

Bestämmelsen härom har i stället - med viss förändring - tagit~ in i 8 ~ 

detta kapitel. 

2 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 17 * får väckas även om beslutet att 
anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft. 

Paragrafen motsvarar 6 kap 41 s första stycket i lagr<ldsremissen. 

För att påskynda förfarandet vid inlösen av mark för allmän plats har -

på förslag från Linköpings kommun - i 2 §öppnats möjlighet att i dessa fall 

väcka talan om inlösen redan innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Bestämmelsen utgör en motsvarighet till 5 kap. 4 * expropriationslagen. 

som tilläter att talan i expropriati;msmål väcks innan expropriationstill

stånd har meddelats. 

3 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 24 * andra stycket skall väckas inom 
tre år efter genomförandetidens utgång. 

Har ansökan gjorts om förlängning av genomförandetiden eller har kom
munen väckt fråga om förnyelse av genomförandetiden. skall målet förkla
ras vilande till dess att ärendet slutligt har avgjorts. Förliings eller förnyas 
genomförandetiden. förfaller kommunens talan. 

Bestämmelserna i andra stycket om vilandeförklaring gäller även i fall då 
talan har viickts om inlösen enligt 6 kap. 24 ~ första stycket och ansökan 
gjorts om fastighetsbildning i överensstämmelse ri1ed fastighetsplanen. 
Bildas fastighet som överensstämmer med fastighetsplanen, förfaller kom
munens talan. 

15 kap. 1-3 H 
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Niir kommunen har viickt talan om inlösen enligt 6 kap. 24 * första 15 kap. J-4 H 
stycket. skall fastighetsdomstolen omedelbart siinda underriittelse om det 
till fastighetsbildningsmyndighcten. 

Paragrafen. som bl.a. handlar om inlösen av fastigheter som inte har 

bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen. motsvarar 

6 kap. 41 * andra - fjärde styckena i det remitterade lagförslaget. 

I .fi"irsra stycket föreskrivs att talan skall väckas inom tre är efter genom

förandetidens utgång. Det kan i detta sammanhang anmärkas att inlösen 

enligt 6 kap. 24 * första stycket får väckas utan tidsbegränsning så länge 

detaljplanen gäller. 

I andru stycket finns föreskrifter om att inlöscnm[ilet i vissa fall skall 

förklaras vilande. På förslag av /agrtldet (yttrandets. 123 f) har beaktats att 

genomförandetid inte bara kan förlängas utan efter utgängen av tiden 

också förnyas. Yilandeförklaring skall sålunda ske om någon före genom

förandetidens slut har ansökt om förlängning av genomförandetiden eller 

om kommunen har väckt fråga om förnyelse av genomförandetiden. Detta 

giiller m;'1J om inlösen enligt 6 kap. 24 * andra stycket. 

I rredjc stycket - som motsvarar 47 § andra stycket byggnadslagen -

har motsvarande bestämmelser tagits in för de fall det är fråga om inlösen 

enligt 6 kap. 24 * första stycket. 

l.f}iirde stycket har en motsvarighet till 47 *tredje stycket byggnadslagen 

tagits in. Bestämmelsen stämmer i sak överens med vad som gäller f. n. 

4 * I fall som avses i 14 kap. 3, 5. 7 eller 8 *skall talan viickas inom två år 
från det att beslutet pa vilket talan grundas vann laga kraft. 

I fall som avses i 14 kap. 4 eller 6 *skall talan väckas inom två år från det 
att den iitgärd på vilken talan grundas utfördes. 

Talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena, 
om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid. 

Paragrafen motsvarar 14 kap. 13 *i utredningsförslaget och 14 kap. 12* 

andra och tredje styckena i det remitterade lagförslaget. F•.irumregeln i 

första stycket i sistniimnda paragraf har ersatts av hänvisningen till expro

priationslagen i 15 kap. I§. 

I paragrafen har tagits in bestämmelser om de tidsfrister som skall gälla 

för talans väckande. Den frilgan har jag avhandlat i den allmänna motive

ringen (avsnitt 18.3). 

För huvuddelen av ersättningsfallen skall enligt fiirsta stycket talan 

viickas inom två iir frän det att beslutet. pf1 vilket talan grundas, vann laga 

kraft. Med uttrycket beslut, på vilket talan grundas, avses exempelvis i fall 

enligt 14 kap. 8 ~ beslutet att vägra bygglov till återuppförande !punkt I), 

att vägra rivningslov (punkt 2) eller att anta skyddsbestämmelser !punkt 3). 

I andra stycket talas om "den åtgärd på vilken talan grundas". Därmed 

avses i fall enligt 14 kap. 4 *· ianspråktagandet för det nya ändamålet eller 
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iindringen av markens höjdliige m h. i fall enligt 14 kap. 6 ~. den miitnings

iitg~ird m. m. som har orsakat skadan. 

Uinsstyrelsen i Viistcrnorrland~ liin (planenheten I har föreslagit all talan 

om ersiillning i vissa fall skall kunna prövas iiven om den inte har viiekts 

inom den tid som anges i andra s1.ycket. Förslaget torde ta sikte t. ex. p~1 

den situationen att ett hinder att riva en fastighet under den inledande 

tvifarsperioden inte förefaller innehiira någon niimnviird hclastning pil fas

tigheten. varför fastighdsägaren inte hegär någon ersiittning. Senare kan

ske det visar sig att grundförhållandena iir sä dåliga att det skulle stalla sig 

avscviirl dyrare att rusta upp den helintliga hyggnaden i stiillet för att riva 

och hygga nytt. I en sådan situation iir det enligt min mening rimligt att 

fastighetsiigaren har riitt att påkalla ersättning eller inlösen även efter 

1vM1rsperioden enligt andra stycket. Jag ansluter mig alltså till förslaget 

friin liinssryrdsen. En förutsiittning för att talan skall prövas i dessa fall bör 

givetvis vara att det inte rimligen gick att förutse att svfrrighetcrna skulle 

uppkomma samt att det iir fråga om svårigheter av det slag som jag nyss 

angav i milt exempel. frcdjc stycket har utformats i enlighet härmed. 

5 ~ Ersiittning för skada enligt 14 kap. 3-6 eller 8 * skall hestämmas i 
pengar att betalas på en gfmg eller. om det finns särskilda skäl. med ett 
visst ~irligl belopp. Andras f'örhilll<1ndena. skall det iirliga beloppet omprö
vas. om kommunen. fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till 
fastigheten heg;ir det. 

Om kommunen begär det och det inte är uprenbart oskäligt, skall 
domstolen förordna alt ersättning ~nligt 14 kap. 8 §första stycket 2 eller 3 
skall hetalas ut först när vissa ätgiirder med byggnaden har utförts. 

Vad som i friiga om ersLittning har avtalats eller uppenbarligen förutsatts 
giilla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av siirskild rätt till 
fastigheten skall gälla även mot ny ägare av fastigheten eller ny innehavare 
av den särskilda riitten. 

Paragrafen - som har utformats i enlighet med lagrädets (yttrandet 

s. 124) förslag - motsvarar 14 kap. 11 *i lagrådsremissen. 

Fiirsta stvcker motsvarar i huvudsak 22 * andra stycket och 116 § andra 

stycket hyggnadslagen samt 11 §i utredningsförslaget. Huvudregeln är att 

ersättning skall betalas på en gång. I vissa fall kan dock årliga ersättningar 

vara att föredra. Så kan vara fallet dels om intrånget kan väntas bli 

tidshegränsat. dels om det iir svårt ;lit p<°1 förhand avgöra hur stort intrånget 

kan förviintas hli. 

I r.len allmänna motiveringen (avsnitt 18.3) har jag föreslagit att det skall 

finnas en rätt till omprövning av årliga ersättningar. Första styckets andra 

mening har utformats i enlighet hiirmed. 

Andra stycket har inte någon motsvarighet i utredningsförslaget. Bak

grunden till hestiimmelsen har jag redogjort för i den allmänna motivering

en (avsnitt 18.3). De åtgärder som skall utföras innan ersättningen hetalas 

ut torde normalt finnas utförligt redovisade i det aktuella ersättningsmålet. 

15 kap. 4-5 {~ 
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Avsikkn iir niimligen all hcstiimmeben i andra stvcket skall ti\himpas i 15 kap. 5-n .~!i 

fiirsta hand niir fastighetsiigaren hl..'giir att fo riva sin hyggnad för att ersiitta 

den med en ny. För att kunna hcdöma den skada som uppkommer för 

fastighet~iigaren till följd av att kommunen inte medger rivning av hyggna-

den torde det många gånger vara nödvändigt att jiimfiira nyhyggnadsalter-

nativet n11.:d det ombyggnads- och upprustningsalternativ som är möjligt 

inmn ramen för hevarandeintressena och som framstår Sllm realistiska. I 

si\dana situationer hör det inte möta n{1gra svårigheter för domstolen att i 

förordnandet precisera vilka iitgiirder som skall utföras innan uthetalning 

sker. 

I vissa situationer kan det naturligtvis inte uteslutas att den nu föreslag

na ordningen skulle vara olämplig:. Det kan t. ex. vara fallet om det inte 

finns n~lg:ra realistiska ombyggnads- eller upprustningsalternativ. Det kan

o;ke enbart iir fråga om att underhfilla en byggnad i befintligt skick. Därför 

föreslår jag att bestämmelsen inte skall tillämpas om det skulle framstf1 

som uppenbart oskiiligt. 

Trl'101· stvckct har sin motsvarighet i 22 ~ andra stycket och 116 * andra 

stycket byggnadslagen samt i 12 * utredningsförslaget. Genom denna be

stiimmebe blir en överenskommelse om ersättning mellan kommunen och 

t. e.x. en fostighetsiigare bindande iiven för den som senare förviirvar 

fastigheten. Att ersiittning som bestäms genom dom hlir gällande mot ny 

iigare behöver inte siirskilt utsägas. 

Tredje stycket torde få sin största betydelse dti kommunen. redan innan 

t. e.x. skyddsbestämmelser for en viss kulturmiljö meddelas. träffar över

enskommelse med fastighetsägaren om ersättning för framtida intriing till 

följd av att fastigheten inte får rivas. Den kan ocksfl få betydelse för de fall 

niir s. k. K- eller Q-markning har skett i en stadsplan fastsblld före PBL:s 

ikraftträdande. Genom sådan utmärkning har det i planärendet avgjorts att 

byggnaderna p{i de herörda fastigheterna skall bevaras. I normalfallet har 

vidare sildana bestämmelser tillkommit i samförst<lr1d mellan kommunen 

och fastighetsiigaren. Sjiilvfallet skall nägon ersiittning d;\ inte kunna aktu

aliseras om kommunen senare t. ex. vägrar rivningslov for en siidan bygg

nad. 

6 * Ogillas i mil\ enligt I ~ talan som har väckts av fastighetsägaren eller 
den som innehar särskild riitt till fastigheten. skall tillämpas vad i riitte
girng:sbalken är föreskrivet om skyldighet att ersiitta motparten hans rätte
gångskostnad i tvistemål. Om han har haft skälig anledning att fä sin talan 
prövad av domstol. kan domstolen dock efter omständigheterna förordna 
att kommunen skall ersätta honom hans rätteg[mgskostnader eller att var
dera parten skall hära sina kostnader. 

I det remitterade lagförslaget återlinns förevarande bestämmelse i 14 

kap. 13 ~ och omfattar även tvister om gatukostnader. De processuella 

reglerna för sådana tvister har emellertid nu i stiillet tagits in i 15 kap. 8 *. 
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Paragrafen motsvarar 138 och 139** hyggnadslagen och 14~ i utred- /5 kap. 6-8 ~~ 

ningsförslaget. 

Paragrafrn handlar endast om mt1I som anhängiggörs av fastighetsiigare 

eller riittighetshavare. Om kommunen för talan i ett inlöo;enmål. följer av 

I * att expropriationslagens rättt:gfmgskostnadsregler skall tillämpas. Det 

innehär att kommunen som reg·~I skall svara för samtliga kostnader vid 

fastighetsdomstolen samt för eg:1a och. om kommunen fullföljt talan. för 

motpartens kostnader i högre riitt. 

Enligt första meningen i förevarande paragraf skall vaJ i rättegängshal

ken är föreskrivet om ansvar för motpartens riittegångskostnadcr i tviste

mål tilliimpas. om ett yrkande om inlösen eller ersättning pä talan av 

fastighetsägaren eller en rättighetsinnehavarc ogillas. Det innebiir i en 

s;idan situation att denne som regel får svara för både sina egna och 

motpartens riittegångskostnader. Genom undantagsbestämmelsen i andra 

meningen har domstolen emellertid möjlighet att genom en skiilighetsbe

dömning förordna att kommunen skall stt1 för samtliga kllStnadcr i m;ilet 

eller att de skall kvittas. Enligt 139 ~ hyggnadslagen gäller denna undan

tagsregel endast hetriiffande mål om intnlngsersättning. Den utvidgas nu 

sälcdes till att gälla iiven inlöscn:11ål. 

Några remissinstanscr har föreslagit att bestämmelser om rättegängs

kostnader i högre riitt också skall tas in i förevarande paragraf. Med den nu 

föreslagna lydelsen gäller 6 * i alla instanser. 

7 * Om den ersättning som har fastställts i ett mål om inlösen inte har 
nedsatts på det sätt som föreskrivs i expropriationslagen ( 1972: 719) skall 
följande gälla. Om niigon som är berättigad till ersättning begär det. skall 
den viickta frågan om avstående av mark fö.-falla såvitt den rör hans rätt, 
under förutsättning att marken inte har tilltrdtts eller övergått enligt h kap. 
10 * expropriationslagen. 

Paragrafen motsvarar 14 kap. 14 *i det remitterade lagförslaget. Ett par 

smärre redaktionella justeringar har dock gjorts på förslag av lagrddet. 

Paragrafen. som motsvarar 144 * byggnadslagen och 17 ~ i utredningsför

slagct. innehåller bestämmelser för fall då expropriationsersättningen inte 

har nedsatts. I förhållande till l·l4 * byggnadslagen har paragrafen fått en 

något annorlunda lydelse. efter:;om även annan än kommunen kan vara 

skyldig att betala expropriationsersättning. 

8 * Tvist om ersättning för gatukostnader och kostnader för andra all
männa platser enligt 6 kap. 31 ·~ller 32 * samt tvist om betalningsvillkor 
enligt 6 kap. 35 * prövas av den fastighetsdomstol inom vars område 
fastigheten är belägen. 

I mål som avses i första stycket skall bestämmelserna i lagen ( 1969: 246) 
om domstolar i fastighetsmål ti>lämpas. Förlorar fastighetsägaren mälet. 
men har han haft skälig anledning att fä tvisten prövad av domstol. kan 
domstolen dock efter omständi~:heterna förordna att kommunen skall er
sätta honom hans rättegångsko~.tnader eller att vardera parten skall bära 
~ina kostnader. 
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Paragrafen motsvarar i det remitterade lagförslaget de processuella reg- 15 kap. 8 .~ 

lcrna i 6 kap. 40 * andra stycket, 13 kap. 7 * 2 samt 14 kap. 9 s första 

stycket och 13 *· 
I giillandc riitt motsvaras paragrafen av 61 * byggnadslagen samt 137 * 

andra stycket hyggnadslagen och 71 ~ I mom. byggnadsstadgan sfavitt 

avser ärenden om gatukostnader. 

I paragrafens .fi'irstll st.veke föreskrivs nu en gemensam process11rdning 

för tvister om ersättning för gatukostnader m. m. och tvister om betal

ningsvillkor. Jag har utvecklat motiven för denna ordning i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 18.5.21. l förhållande till nuvarande bestilmmelser 

och lagrädsremissen innebär detta hl. a. den ändringen att ~i ven tvister om 

hetalningsvillkor för gatukostnadsersättning skall prövas av fastighets

domstolen samt att de processuella reglerna i lagen om domstolar i fastig

hetsmiil skall tillämpas i målen hos fastighetsdomstolen. 

Enligt 2 * lagen om domstolar i fastighetsmål gäller om rätteg[lllgen i 

sådana mål i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om allmän domstol. i 

den mån inte annat följer av den lagen eller annan författning. Om inte 

någon särreglering införs. blir således bl. a. rättegi\ngsbalkens regler om 

rättegiingskostnader i tvistemål tillämpliga. vilket innebär att den part som 

förlorar målet i allmhnhet l'ftr svara för både sina egna och motpartens 

riittegfingskostnader. Genom undantagsregeln i andra .l'fycf.:.e1 av föreva

rande paragraf har domstolen emellertid getts möjlighet att efter en skälig

hetsbedömning förordna att kommunen skall stå för samtliga kostnader i 

målet eller att de skall kvittas, även om fastighetsägaren förlorar miilet. 

Jämfört med motsvarande rättegäng5kostnadsregel i det remitterade lag

förslaget ( 14 kap. 13 ~) innebär den nu föreslagna bestämmelsen för gatu

kostnadsärenden den ändringen att den iir tillämplig även i mål om hetal

ningsvillkor samt i m{il om ersättning som har väckts av kommunen. 

Den nu föreslagna processordningen medför också att kommunerna ges 

möjlighet att utverka betalningsföreläggande vid fastighetsdomstolen för 

indrivning av förfallna fordringar på gatukostnadscrsLittning. 
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16 kap. Bcm~·ndiganden m. m. 

Till detta kapitel. SLH11 har tillkommit pf1 lagrådets initiativ. har överförts 

en del hestiimmelser om hemyndiganden (I och 4 ** ). typgodkännande 

(2 och H*) och några legaldefinilioner t5 och 6 **I. som i det remitterade 

lagförslaget återfinns i I kap. Kapitlet avslutas med en hestiimmelse om 

tillträdcsriitt (7 * ). som finns i 9 kap. g * i det remitterade förslaget. 

Lagrådet har i sitt förslag till lagtext (8 §) tillfogat en legaldefinition av 

hegreppet "den byggande". som lagrådet genomgf1ende har använt i stiillet 

för lagddsremissens uttryck "hyggherren". Med "den byggande" avser 

lagrådet den som för egen riikning utför eller !il.ter utföra byggnads-. 

rivnings- eller markarbeten. Jag har valt att i lagtexten vidhiilla det mer 

invanda hegreppet ''byggherren". eftersom det - till skillnad friin "den 

hyggande" - inte kan missl'örstäs (9 kap. I * ). 
I ~ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer far med
dela de föreskrifter om krav pä byggnader m. m. som utöver hestiimmel
serna i 3 kap. hehövs 

I. till skydd för liv. personlig säkerhet eller hiilsa, 
2. för en lämplig utformning av hyggnader och andra anläggningar eller 

anordningar samt tomter och allr1änna platser. 
Regeringen eller den myndigh1:t som regeringen bestämmer får. utom i 

fråga om 3 kap. 7 *·i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 
3kap. 

Bestämmelsen motsvarar I kap. I 0 ~ i det remitterade lagförslaget. 

F1irsta stvck1·t 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 5.3.21 har i för~;ta stycket tagits in hestämmelser med 

bemyndigande for regeringen eller. efter regeringens hestämmande. under

ordnad myndighet att i vissa avseenden meddela föreskrifter till 3 kap. 

Betriiffande motiven för detta hemyndigande hänvisar jag till den allmiinna 

motiveringen. 

Regeringen kan utan särskilt bemyndigande - med vissa begränsningar 

- i förordning besluta dels föreskrifter om verkställighet av lag. dels 

föreskrifter i sädana ämnen där regeringsformen inte primärt förbehåller 

riksdagen beslutanderätten. I fri1ga om föreskrifter av rent verkställande 

karaktär bör inriktningen vara den att regeringen i största möjliga utsträck

ning delegerar denna befogenhet till underordnad myndighet. I överens

stämmelse med vad som har framhållits i motiven till regeringsformen 

!prop. 1973: 90 s. 321 I bör emellertid regeringen därvid överlåta endast en 

del av sin normgivningskompettns. Beträffande omfattningen av och de 

närmare formerna för denna delegation avser jag att i annat sammanhang 

i1terkomma till regeringen med förslag. 

Bestämmelsen har på lagrdcfrts förslag (yttrandet s. 30) utformats så att 

/6 kap. I ~ 
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den biittre ger uttryck for vad jag uttalat i den allmänna motiveringen om /" k I 1 "" IJ ·ap. -~ .Y:.' 

avsikten med bestiimmclst:n. nämligen att regeringen - dler myndighet 

som regeringt:n bestiimmer - skall t"::"t bemyndigande att meddda materid-

la föreskrifter. varigenom hestämmelscrna i 3 kap. PBL fylls ut med något 

väsentligt nytt. Bl. a. genom orden "föreskrifter om krav på byggnader 

m. rn." - en formulering som anknykr till rubriken till 3 kap. - klargörs att 

det enbart är fråga om föreskrifter som hänför sig till nämnda kapitel. 

Föreskrifkr som utfärdas enligt denna paragraf är vad man brukar 

benämna föreskrifter till allmän efterrättelse eller normgivningsbeslut. En

ligt gällande ordning får sådana beslut av en myndighet överklagas till 

regeringen. om inte något annat framgår av särskilda föreskrifter (set. ex. 

prop. 1976/77: 123 s. 351, prop. 1976/77: 149 s. 376ffoch KU 1979/80:50 

s. 111). Det saknas enligt min mening anledning att föreslå något fullfoljds

förhud i fråga om dessa föreskrifter. Inga särskilda regler har därför tagits 

in i PBL i fråga om detta. 

Andra stycket 

Enligt 11 kap. 12 * regeringsformen får regeringen medge undantag från 

föreskrift i förordning eller frän bestämmelse som har meddelats med stöd 

av beslut av regeringen. om inte annat följer av lag eller beslut om utgifts

anslag. Från föreskrift i lag eller frfin bestämmelse som grundar sig på 
riksdagsbeslut kan regeringen meddela undantag. endast om bemyndi

gande därtill har lämnats av riksdagen (prop. 1973: 90 s. 409-411 ). I andra 

stycket har därför tagits in föreskrifter om rätt för regeringen eller den 

myndight:t som regeringen bestämmer att i enskilda fall medge undantag 

från bestämmelserna i 3 kap. Som jag har framhållit i den allmänna motive

ringen (avsnitten 11.1.2 och 11.2.1) anser jag det angeläget att kraven på 

tillgiinglighet i fortsättningen får ett större genomslag än vad hittills har 

varit fallet. Av den anledningen får enligt andra stycket undantag inte 

medges från bestämmelserna i 3 kap. 7 §. 

På grund av att byggbestämmelserna i PBL får en allmänt hållen utform

ning. torde emellertid avsteg från lagens bestämmelser inte behövas i 

någon större utsträckning. Som jag tog upp i den allmänna motiveringen 

(avsnitt 5.3.3) omfattar regeringens uppdrag till planverket att utarbeta 

föreskrifter till bl. a. 3 kap .. Dessa föreskrifter som kommer att styra 

byggandet bör så långt möjligt uttryckas som funktionskrav. En sådan 

utformning kommer troligen att leda till att inte heller undantag från 

föreskrifterna skall behövas i någon större utsträckning. Som exempel på 

fall då avsteg kan behöva göras kan jag nämna experimcnthyggande. 

Avsteg kan också aktualiseras i samband med typgodkännandeverksam

het. 

2 § Efter ansökan kan prövas huruvida vissa slag av material, konstruk
tioner eller anordningar får användas i byggnader eller andra anläggningar 
(frivilligt typgodkännande). 
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Om det bt:hövs till skydd för liv, pt:rsonlig säkerhet eller hiilsa. för /6 kap. 2 ~ 
regeringen föreskriva att materia: eller annat som anges i första stycket rnr 
anviindas i byggnader eller andra anläggningar endast efter godkiinnande 
(Obligatoriskt typgodkännande). 

Vid meddelande av typgodkiinnande för bcstiimmas att fortlöpande kon
troll skall utföras. 

Paragrafen motsvarar !4 kap. !4 ~ i utredningsförs!aget och ! kap. I!~ 

första och andra styckena i det n:mittcrade lagfors laget. 

I 76 ~ ) mom. byggnadsstadgan föreskrivs att statens planverk eftt:r 

ansökan prövar friigor om typgodkännande av konstruktionen eller utfö

randet i övrigt av byggnader rn:h andra anordningar som avses i byggnads

stadgan. Det är allts[i fritga om ett frivilligt typgodkännande. Utredningen 

har foresl~1git bt:st~immelser med innebörden all regeringen eller den myn

dighet regeringen bestämmer skall kunna stiilla krav pii typgodkännande 

för vissa slag av konstruktioner, produkter eller metoder. dvs. ett obligato

riskt typgodkännande. LJtredningsförslaget är inte avsett att innebära nå

gon iindring av nuvarande möjligheter för tillverkare m. Il. att p<'i frivillig 

väg få typgodkännanden. 

Fiirsta styckl'f 

Remissinstanserna har i huvudsak inte haft några invändningar mot en 

fortsatt utveckling av det nuvarande systemet med frivilligt typgodkän

nande för vissa slag av produkter m. m. Enligt min uppfattning bör givetvis 

möjligheterna till frivilligt typgodkiinnande finnas kvar. I lagrådsremissen 

intog jag den ständpunkten att detta förfarande inte behövde regleras i 

lagen. Lagrcldct har emellertid h{,vdat motsatt uppfattning (yttrandet s. 30l 

hl. a. på grund av att bestämmeben i 8 kap. 28 * andra stycket i lagrådsre

missen (8 kap. 29 ~ andra stycket i det nu föreliggande förslaget) om att 

byggnadsnämnden skall godta typgodkända material m. m. avser såväl 

material som typgodkiints i obligatorisk ordning som material typgodkänt 

på frivillig väg. Jag biträder lagddcts åsikt att det därför är lämpligt att i 

lagen reglera det frivilliga typgoJkännandct. Bestämmelserna härom har 

tagits in i första stycket. 

Andra stycket 

En del remissinstanser är tvek~.amma till förslaget att införa möjlighet att 

ställa krav på obligatoriskt typgodkännande. De pekar bl. a. p{t risken för 

tekniska handelshinder. hinder i den tekniska utvecklingen och att tillver

kare med små resurser kan hamna i ett oförmånligt konkurrensläge. Ett 

krav ptt obligatoriskt typgodkännande bör enligt dessa rcmissinstanser 

dätfor inte införas, såvida det inte bedöms vara verkligt nödvändigt. t. ex. 

for att tillgodose säkcrhetsintressen som inte kan kontrolleras p{i annat 

siitt. 

Jag kan i stort instiimma med dessa remissinstanser. I förhiillande till 
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utredningsförslaget ( 14 kap. 14 *) har diirför möjligheterna enligt andra /"- /.. ,, 4 1u; " ·ap. ~- ~·s 

stycket att ställa krav pil obligatoriskt typgodkännande begränsats till 

situationer där detta iir motiverat till skydd för allvarliga hiilso- och siiker-

hetsrisker. Vidare iir det endast regeringen - och inte underordnad myn-

dighet - som far hesluta att obligatoriskt typgodbnnande skall krävas. 

Avsikten är alltså att andra stycket skall tilliimpas med stor försiktighet 

och endast i verkligt angelägna fall som annars skulle vara svåra att 

kontrollera på ett betryggande sätt. 

Trl'(u(' .\f\'C/.;ct 

Liksom hittills bör typgodkännande av produkter kunna förenas med 

krav på kontroll under tillverkningen i fabriken. eller kontroll av de färdiga 

produkterna. En bestämmelse om detta har tagits in i tredje stycket. 

3 * Typgodkännande som avses i 2 ~ meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen hestiimmer får meddela 
föreskrifter om avgifter för typgodkännande. 

Paragrafen motsvarar delvis I kap. 11 * i det remitterade lagförslaget. På 

förslag av lagrådet (s. 30 fl har bestämmelserna om bemyndigande fått 

bilda en egen paragraf. Bemyndigandet i andra stycket avser avgifter för 

sftviil obligatoriska som frivilliga avgifter. 

4 * Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhål
landen som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit 
sig, rår regeringen meddela sådana från denna lag avvikande föreskrifter 
som iir av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att nödvändig 
byggnadsverksamhet i övrigt skall kunna ske. 

Paragrafen motsvarar I kap. 12 9 i det remitterade lagförslaget men har 

pii förslag av lci1:rådl't <yttrandets. 31) flyttats till In kap. och delvis omfor

mulerats. l:kstlimmelsen utgör ett sädant bemyndigande som enligt 13 kap. 

6 9 regeringsformen iir en förutsättning för att regeringen skall kunna 

utfärda föreskrifter med avvikelse frän lagen under krig eller liknande 

förhållanden. Syftet med sådana föreskrifter skall främst vara att bygg

nadsverksamhet som är av betydelse för totalförsvaret i möjligaste mån 

skall underlättas under krig och vid krigsfara. 

LaRrådet (yttrandet s. 31) har påpekat att ett normgivningsbemyndi

gande inte kan ha formen av en generalfullmakt för regeringen att handla 

mot eller upphäva giillande lag utan att det enligt 13 kap. 6 ~ första stycket 

regeringsformen skall avse ett "visst iimne''. Lagrådet har därför föresla

git att bemyndigandet begränsas till det i lagrådsremissen angivna syftet, 

nämligen att under krig och krigsfara underlätta hyggnadsverksamhet som 

är av betydelse för totalförsvaret. Till skillnad mot vad jag anförde i 

lagrädsremissen (s. 361) anser jag emellertid att möjligheter även måste 
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finnas all ge föreskrifter som t. ex. i ett uppbyggnadsskede efter ett krig /()kap. 4 _ 5 H 

underliittar iiven annan nödvändig byggnadsverksamhet. t. ex. uppförande 

av bostiidcr. Paragrafen har av de,ta skäl getts en i förhållande till lagrädets 

förslag något vidare omfattning. 

LugråJl't har vidare anmärkt att ett bemyndigande enligt 13 kap. 6 * 
regeringsformen inte får utnyttjas förrän någon av de i lagrummet angivna 

krissituationerna föreligger. Jag h:tr ingen erinran mot lagri1dets uttalande i 

Jet hänseenJet men vill tillägga att regeringen givetvis kan utfärda nödvän

diga föreskrifter redan unJer fn~dstid men göra tillämpningen av dem 

beroende av ett siirskilt beslut av regeringen som fär fattas först n:ir 

krissituationen föreligger. 

5 ~ Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna lag 
iir föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten tilliimpas pä tomträtts
havaren eller tomträtten. dock att tomträttshavare ej är skyldig att bekosta 
anliiggande av gator och andra allmänna platser. 

Paragrafen motsvarar 74 ~ byggnadsstaJgan. 15 ~tredje stycket påföljJs

lagen, 1 kap. 4 ~ tredje stycket i utredningsförslaget och 1 kap. 9 * första 

stycket i det remitterade lagförslaget. 

Paragrafen innehäller bestämmelser för sådana fall dft en fastighet är 

upplåten med tomträtt och innebär bl. a. att PBL:s föreskrifter om fastig

hetsiigare i princip skall tilliimpas på tomträttshavaren. 

Det remitterade lagförslaget innehföler inget undantag i fråga om skyl

digheten att betala ersättning för gatukostnader m. m. Detta har föranlett 

lagräilct till följanJe anmii.rkning (yttrandets. 290: 

Såsom lagregeln är formulerad i remissen medför den som dcparte
mentschcfen anför i spei:.:ialmotin:ringen att bestämmelserna om skyldig
het att betala ersiittning för gatukostnader blir tillämpliga i full utsträckning 
även på tomträttshavan:. Detta skulle innebära en ändring i förhållande till 
gällande rätt. Enligt byggnadslagen skall nämligen gatukostnader betala~ 
av fastighetsägaren (se 56, 57 och 60 ~* byggnadslagen). I byggnadslagen 
finns ingen bestämmelse som jämställer tomträttshavare med fastighets
ägare. Att så ej är avsett framgår ::>ckså motsättnings vis av 153 * byggnads
lagen (jfr däremot 74 * byggnadsstadgan ). Gatukostnader för fastigheter 
upplåtna med tomträtt erläggs alltså f. n. av tomträttsupplåtarcn/fastighets
ägaren. Kostnaden är en exploat~ringskostnad och beaktas när tomträtts
avgälden bestäms (se SOU 198049 s. 1141). Departementschefens nyss
nämnda uttalande låter sig emellertid inte förena med vad han anfört i den 
allmänna motiveringen (s. 162 f och .339) om att gatukostnadsreglerna 
PBL avses stämma överens med de nu gällande i byggnadslagen. 

På de skäl som lagrådet har anfört har i lagtexten som ett undantag från 

tomträttshavares likställdhet med fastighetsiigare angetts att en tomträtts

havare inte är skyldig att bekost<, anläggande av gator och andra allmänna 

platser. 

Paragrafen innehär att bestämmelserna om påföljder m:h förelägganden i 
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IOkap. blir tilbmpliga i full utstrikkning iiven pii tomtriittshavarc. Vidare J() kap. 5-() ~~ 

far tomtriittshavan: pii grund a\' filr-aa stycket samma möjligheter som 

fastighetsiigare att enligt h kap. 3 * .\ hegiira att fastighetsplan uppriittas och 

att piikalla inlösen i vissa fall I 14 kap. I * ). Tomtriittshavaren hlir iiven 

beriittigad till ersättning under de fiirutsiillningar som g:iller enligt 14 kap. 

Paragrafen innebär emellertid inte att tomträttshavare alltid träder i 

fastighetsägarens ställe. Om t. ex. staten iir fastighetsiigare. kan staten och 

tomträttshavaren oheroendc av varandra hegiira inlösen av fastigheten 

resp. tomtriitten. 

Ar det emellertid frilga om t. ex. ett svartbygge liir - som lagrlidl'I 

p{1pekar !yttrandet s. 29) - påföljder och ingripanden enligt lOkap. bara 

kunna riktas mot tomtriittshavaren. Regeln får alltsti allt efter omständig

heterna tilliimpas antingen sil all vad som stadgas om fastighetsägare i 

stiillct skall avse tomtriittshavare eller s{1 att vad som sägs om fastighets

iigare också skall giilla tomträttshavare. 

6 ~ Den som innehar egendom under ständig hesittningsrätt eller med 
fideikommissrätt eller pil grund av testamentariskt förordnande utan att 
äganderätten tillkommer mlgon skall vid tillämpning av denna lag anses 
som egendomens ägare. 

Paragrafen motsvarar närmast 15 kap. 29 * i utredningsförslaget, som 

dock inte omfattar fall dii någon innehar egendom med ständig hesittnings

rätt eller tideikommissrätt. Enligt min mening hör en sil.dan bestämmelse. 

Sl)m i dag finns i punkt nav övergiingsbestämmelserna till pMöljdslagen, 

finnas med i PUL. Bestämmelsen bör emellerhd gälla inte hara vid tillämp

ning av 10 kap. - som ersiitter påföljdslagen - utan också vid tillämpning 

av övriga kapitel i PBL. Motsvarigheten till fi § i gällande rätt när det giiller 

testamentoriskt förordnande iir 31 * påföljdslagen. Paragrafens motsvarig

het i det remitterade lagförslaget iir I kap. 9 § andra stycket. 

Med ständig besittningsrätt f1syftas både sådan besittningsriitt som enligt 

lag är att hänföra till fast egendom enligt 10* lagen om införande av 

jordabalken och annan ständig hesittningsrätt. bl. a. stadgad åborätt. 

Eftersom instituten ständig besittningsrätt och fideikommissrätt är un

der avveckling. brukar reglering angående dessa vanligtvis ske i form av 

överg[ingshestämmelser. För både en~kilda och tilliimpande myndigheter 

måste det emellertid underlätta om alla bestämmelser. som innebär att 

rättighetshavare skall jiimställas med ägare. samlas i ett kapitel. En be

stämmelse om innehavare av ständig besittningsrätt och fideikommissrätt 

har därför arbetats in i paragrafen. Det innebiir att jag i denna del inte är 

heredd att följa lagrtldets förslag (yttrandet s. 29), som innebär att bestäm

melsen bör tas in i 17 kap. 

I lagtexten behöver - som även lar.;rildet har funnit (yttrandet s. 29) -

inte särskilt anges att den som förvaltar naturreservat (3 * anläggningsla

gen) skall anses som fastighetsägare. Inte heller behöver innehav av 
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ströäng i enlighet med beslut vid allmiin av vittring ( HH fastighetsbildnings

lagens promulgationslag) uppmärksammas i detta sammanhang. 

7 * För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd 
och länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet ri1tt att få 
tillträde till fastigheter. byggnader och andra anläggningar samt att diir 
vidta de åtgiirder som behövs för arbetets fullgörande. 

Rätt som avses i första styået tillkommer även den som i annat fall än 
som diir avses utför kartläggning för samhiillets behov. 

Polismyndigheterna skall liimna det biträde som behövs. 

I denna paragraf ges bestämmelser om rätt att få tillträde till fastigheter. 

byggnader och andra anläggningar för den som skall utföra arbete med 

kontroll och tillsyn eller med kartläggning för samhällets behov m. m. 

Eftersom bestämmelserna avser iiven andra arbeten än sådana som avses i 

9 kap. har de - som lagrådet har föreslagit (yttrandets. 1021 - flyttats från 

9 kap. 8 * i det remitterade lagförslaget till förevarande paragraf. 

Fiirsta stycket 

I det remitterade lagförslaget anges i detalj för vilka arbeten riitt till 

tillträde föreligger. Enligt lagriidcts mening (yttrandet. s. 102) räcker det 

med att i lagen slås fast att byggnadsnämnd och länsstyrelse samt den som 

arbetar på deras uppdrag har rätt till tillträde for att fullgöra sina uppgifter 

enligt PBL och vidta de åtgärder som behövs. Jag har ingen erinran mot 

detta. varför lagtexten har kortat' ned i enlighet med lagrådds förslag. 

För att tilltriidesrätten skall få någon praktisk betydelse och mening 

mäste den i de tlesta fall kombineras med rätt för myndigheten. uppdrags

tagan:n dkr medhjälparen att vidta vissa tillfälliga ii.tgiinkr pi1 fastigheten 

eller anläggningen. t. ex. att sätta ut signaler. pålar o. d. Det ligger i sakens 

natur att griinsmarkeringar tKh andra liknande fastighetsavgränsningar 

inte iir tillfälliga utan finns kvar si1 länge fastigheten bestiir. I första stycket 

har därför föreskrivits att den som har tilltriidesriitt far vidta de åtgiinlcr 

som behövs för arbetets fullgörande. l detta ligger bl. a. en rätt att sätta 

upp märken och signaler. göra geotekniska och andra undersökningar och 

mätningar samt att ta prover. 

Andra strckct 

Beträffande den i andra styck•~! föreskrivna tillträdesriittcn !9 kar. 8 ~ 

första stycket 3 i det remitterade lagförslaget) har /agrddet anfört följande 

tyttrandi.:t s. 102fl: 

Riitt att få tillträde har enligt första stycket punkt 3 bl. a. de som skall 
utföra kartläggning för samhiilleb behov. Det kan ifrågasiittas om bestiim
melsen har sin plats i PBL. Emellertid iir det svårt att finna ett annat 
lagstiftningsomri\de diir den biitt;e hör hemma. Eftersom kartläggning iir 
av grundliiggandc betydelse för all planliiggning och byggnadsverksamhct 

16 kap. 6-7 H 
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ff1r det godtas all hestämmebcn tas in i PBL. Av specialmotiveringen /6 J.:ap. 7 * 
framgår all lantmäteriverkets behov av lillträdesrätt for den allmänna 
kartliiggningen tillgodoses genom bestämmelsen. Annan verksamhet som 
nckså torde kunna utövas med stöd av bestämmelsen är sjöfartsverkets 
produktion av sjökort och den kartläggning som bedrivs av Sveriges geolo-
giska undersökning. 

Jag instämmer i vad lagr{idet st1lunda har anfört. 

Trl'dj1· stycket 

Om tillträdesrätt skulle vägras. kan biträde av polismyndigheten påkal

las med stöd av tredje stycket. 

Det är självklart att sådan verksamhet som avses i denna paragraf skall 

utövas på ett sådant siitt att den medför minsta möjliga olägenhet för 

fastighetsägaren och andra berörda personer. Åtgärder som kan medföra 

skador eller som görs utan ägarens samtycke skall i största möjliga ut

sträckning undvikas. I princip skall tilltriidc ske under samverkan av 

ägaren eller brukaren till fastigheten eller anläggningen. Det skall med en 

förutseende planering inte hehöva vålla några problem för tillsynsmyn

digheten eller andra berörda. Om ägaren eller brukaren motsätter sig 

tillträde. har myndigheten eller befattningshavaren ändå rätt att bereda sig 

tillträde till fastigheten elkr anläggningen. Denna rätt bör givetvis utnyttjas 

mycket restriktivt. Största möjliga hänsyn skall tas till iigaren. brukaren 

och andra som kan vara berörda. 

Bestämmelser om ersättning för skada som uppkommer genom de åtgär

der som avses i 7 *finns i 14 kap. 6 *· 
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17 kap. Övergångsbestämmelser 

I det remitterade lagförslaget togs övergångsbestämmelserna in i 15 kap. 

På grund av att två nya kapitel har införts i lagen aterfinns övergfingsbe

stämmelserna nu i 17 kap. 

Jag vill inledningsvis återge följande uttalande av lagrådet !yttran

dets. 129 f) angående pri111.:iperna för övergängsregleringen. vilket jag helt 

stiiller mig bakom. 

Enligt en allmänt erkiind grundsats bör processuella bestämmelser i ny 
lagstiftning i princip tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet. även om 
de bakomliggande förhållandena härrör från tiden dessförinnan. Däremot 
anses att nya bestämmelser av materiell innebörd som regel bör tillämpas 
endast i frt1ga om förhfölanden ~;om inträtt efter den nya lagstiftningens 
ikraftträdande. En annan sak är att det ibland kan vara tveksamt om en 
bestämmelse bör hänföras till den ena eller andra kategorin. De nu antydda 
principerna torde bära upp de föreslagna övergångsbestämmelserna även 
om detta ej kommit till så tydligt uttryck i departementschefens anförande. 
Av dessa principer följer t. ex. att det inte är erforderligt att i övergångs
bestämmelser ange att nya processuella bestämmelser skall tillämpas ge
nast efter ikraftträdandet. Som r'~gel torde endast avsteg från principerna 
behöva direkt anges i lagtexten. Självfallet är det emellertid ofta en fördel 
att ge tämligen detaljerade bestämmelser också när vad som föreslås 
överensstämmer med de nämnda principerna. 

Då det gäller beslut träffade med stöd av sedermera upphävd lag torde 
man inte kunna ange någon allm:ingiltig princip för rättsverkan av sådana 
beslut efter det att ny lag har trätt i kraft. Förhållandena är alltför mång
skiftande härför. Gynnande beslut torde emellertid som regel bestå. Ett 
exempel härpå är i nu aktuell lagstiftning byggnadslov. I betydande ut
sträckning är det emellertid erforderligt att reglera äldre besluts rättsver
kan i promulgationsbestämmelser. I detta kapitel finns således ett avsnitt 
med regler om giltigheten av gällande planinstitut (3-12§*). 

En anmärkning kan enligt lagrådets uppfattning riktas mot flera av de 
föreslagna övergångsbestämmelserna. I åtskilliga fall framgår det niimligen 
inte om stadgandena avser materiella bestämmelser. processuella bestäm
melser eller bestämmelser av båda slagen. Lagrådet har sökt komma till 
rätta härmed genom att då sammanhanget eller ordalydelsen så ansetts 
kräva förtydliga lagtexten genom att använda uttryck som "prövning i 
sak'' och "förfarandet''. 

Ikraftträdande m. m. 

I § Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
Genom lagen upphävs. med de begränsningar som följer av detta kapitel. 

byggnadslagen ( 1947: 385). 
byggnadsstadgan ( 1959: 612). 
lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 
och 
lagen ( 1976: 296) om kriskoppling. 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnitt 19.1) föreskrivs i 1 *att PBL skall träda i kraft den I januari 
1987. T nndr(/ stw·kpf ;m11P<; nP lamir <;nm ,k;ill 11nnhilrn vid ivr<ifttr'i,bndPt 

17 kap. I * 
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Det gäller till att hör:ja med hyggnadslagcn och hyggnads~tadgan ~amt / 7 kaj). 1-3 .~~ 

lagrn om pilföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m .. vars 

bestiimmdser har förts över till 10 kap. PBL. 

De bestämmelser som i dag linns i kriskopplingslagen hör som jag 

tidigare har anfört (avsnitt 11.41 kunna inordnas bland kraven pft god 

energihushållning för byggnader. Lagen hör därför upphöra att gälla vid 

PBL:s införande. N?tgra särskilda övergångshestiimmelser med anledning 

hiirav hehövs inte. 

2 § Varje kommun skall fön: den I januari 1990 ha antagit en översikts
plan enligt 4 kap. 

Paragrafen. som redaktionellt har utformats enligt lai:rildc1s förslag. 

motsvarar 21 kap. 2 §i utredningsförslaget och 15 kap. 2 §i det remitterade 

lagförslaget. 

Som jag har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.5.1 J skall 

kravet i I kap. 3 § att det skall finnas en översiktsplan som omfattar hela 

kommunens område vara uppfyllt före den 1 januari 1990. Någon möjlighet 

för kommunen att fä den tiden förlängd finns inte. 

Översiktsplanen måste för att bli giillande antas efter PBL:s ikraftträ

dande. Däremot är det inget som hindrar att arbetet med att upprätta den 

sker dessförinnan. En förutsättning är dock att detta sker under de former 

som föreskrivs i 4 kap. PBL. 

Generalplaner m. m. 

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som områdesbe
stiimmelser enligt denna lag. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen ( 1947: 385) 
skall. i andra fall än som avses i 15 * andra stycket detta kapitel. väckas 
före utgängen av år 1987. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak 
äldre bestämmelser tillämpas. 

Stomplaner skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 
Beslut enligt 3 § lagen (0000: 000) om försöksverksamhet med förenklade 

regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner skall gälla som områdes
bestämmelser enligt denna lag. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 3 § i utredningens förslag och 15 kap. 3 § i 

det remitterade lagförslaget. 

Enligt fiirsla .\'/ycket skall generalplaner som har fastställts före PBL:s 

ikraftträdande därefter ha samma rättsverkningar som områdesbestäm

melser. Detta innebär bl. a. att alla planbestämmelser kommer att fortsätta 

att gälla, även om de rör frågor som inte kan regleras med områdesbestäm

melser. Däremot kommer den lösenrätt och de övriga rätts verkningar som 

planen f. n. har enligt 18. 18a. 19 och 20§§ byggnadslagen att upphöra vid 

ikraftträdandet, om rätten inte har utnyttjats. Förbud enligt I H första 

stycket byggnadslagcn mot schaktning. fyllning, trädfällning m. m. inom 

fastställd generalplan skall dock fortsätta att gälla under tre år efter PBL:s 

ikraftträdande. Det framgår av 15 §. 
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En generalplan bn fashtälla;; i sin helhet eller endast i vissa hiinseen- 17 ka/i. 3-./ ~~ 

den. Pii lu,1.:riicl1'/.1 förslag I yttranJet s. 130) har paragrafen utformats så att 

det framgår tydligare att planen skall gälla som omrädeshesliimmelser 

endast i de hiinseenden ~om fast:;tällelse har skett. 

Flir att ge fastighetsiigare möjlighet all rn kompensation för skador. som 

redan uppkommit pi't grund av generalplaner. har i andra .11ycku införh 

bestämmeber som ger fa~tighelsiigaren rätt att under en övergångs tid föra 

talan ,)rn ers:illning eller inllisen enligt 22 ~ byggnadslagen. Pft fiir5lag ;1v 

lagråcfrl I yttrandet s. \JO) har genom orden "prövningen i sak" klargjorts 

att det är de äldre materiella testämmelserna som åsyftas. I fråga om 

processen !!:iller PBL:s bestämmelser. 

Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.2.2) föreslagit att stom

planer skall upphöra att gälla. På lagrådets förslag har en uttrycklig hc

stämmdsc om detta tagits in i tredje stycket. 

Fjiirde .11yckc1 har tillkommit efter det att lagrf1dsremissen beslutades 

med anledning <1v att regeringen i prop. 1984/85: 207 om försöksverksam

het med förenklade regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner har 

föreslagit all de s. k. försökskommunerna bl. a. skall för områden utan 

stads- eller byggnadsplan kunna besluta all byggnadslov inte skall krävas 

för uppförande av komplementbyggnader, mindre till- och påbyggnader 

m. m. För sädana beslut - sora för att hli gällande skall fastställas av 

länsqyrclsen - har föreskrivits f:ll förfarande som i allt väsentligt stämmer 

överens med det som gäller för generalplan. Besluten gäller till dess all de 

upphävs. 

Besluten är avsedda att mots·•ara områdeshestämmelser enligt PBI .. I 

likhet med fastställda generalplaner bör de därför efter PBL:s ikraftträ

dande gälla som områdcsbestämmelser. En bestämmelse om detta har 

tagits in i tjiirde stycket. 

Stadsplaner, byggnadsplancr, av~:tyckningsplancr m. m. 

4 * Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947: 385) el
ler stadsplanelagen ( 1931: 142), sådana äldre planer och bestämmelser som 
anges i 79 och 83 ~*sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del de 
inte omfattas av förordnande er.:ligt 168 * byggnadslagen. skall gälla som 
detaljplan enligt denna lag. Avstyckningsplaner, till den del de omfattas av 
förordnande som nyss har angetts. skall upphöra att gälla vid ikraftträdan
det. 

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter 
utgången av år 1978. skall genomförandetiden enligt 5 kap. 5 * vara tio år 
räknat från den dag då beslutet att fastställa planen vann laga kraft. I fråga 
om övriga planer och bestämmeher som avses i första stycket skall genom
förandetiden anses ha gått ut. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 4 § i utredningsförslaget och 15 kap. 4 * i 
det remitterade lagförslaget. 

På lagrådets förslag (yttrandet s. 131) har första stycket getts en i förhål-
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!ande till det remitterade förslaget ändrad formulering i avsikt att tydligan: /7 kap. 4 ~ 

ange att beshimmelsen avser dels stadsplaner och byggnadsplaner enligt 

såviil byggnadslagen som 1931 års stadsplanelag och de!s äldre planer och 

besliimmelser som på grund av stadgandena i 79 och 83 ** stadsplanclagen 

j~imförda med 159 § andra stycket byggnadslagen omfattas av övergångs

besfammdserna till den lagen. 

Stadgandet i fi.ir5ta stycket innebär alltså att stadsplancr och byggnads

planer enligt byggnadslagen samt äldre planer. som i dag är jämställda med 

stads- eller byggnadsplaner, med ett undantag skall gälla som detaljplaner 

enligt PBL. Undantaget. som framgår av sista meningen i första stycket. 

gäller avstyckningsplaner vilka. till den del de omfattas av förordnanden 

enligt 168 * byggnad slagen. skall upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

De planer som skall gälla som detaljplaner enligt PBL är således stads

och byggnadsplaner som har fastställts enligt byggnadslagen och stads

planelagen. av ålder bestående stadsplaner, stad<;planer fastställda före 

den \januari 1908 eller därefter enligt bestämmelserna i I kap. H lagen 

( 1917: 269) om fastighetsbildning i stad. ursprungliga lydelsen eller motsva

rande äldre stadgande. s. k. bondplaner. dvs. stadsplaner som har fast

stiillts enligt bestämmelserna i I kap. 42 * sistnämnda lag eller motsvarande 

äldre bestämmelser samt avstyckningsplaner utan 168 *-förordnanden. 

Med detaljplaner skall dessutom jämställas sådana särskilda bestämmel

ser avseende användningssättet för byggnadskvartcr som jämlikt I kap. 2 

eller 42 * lagen om fastighetsbildning i stad har meddelats för vissa områ

den inom stads- eller bondplaner. Dessa bestämmelscr jämsHilldcs enligt 

övcrgängsbcstämmelserna (79 och 83 §§ J till stadsplanclagen med stads

plan resp. hyggnadsplan. 

Bestämmelserna om detaljplan i PBL hlir därmed - med de undantag 

som anges i detta kapitel - tillämpliga på dessa planer. Sålunda skall t. ex. 
bestämmelserna om kommunens rätt att lösa viss mark enligt 6kap. gälla. I 

fråga om skyldigheten för kommuncn att lösa mark för annat än enskilt 

bebyggande skall dock äldre bestämmelser gälla under en övergångstid 

(5 §). Enligt 24 * skall vidare äldre bestämmelser i vissa fall gälla i fråga om 

skyldigheten för fastighetsägare att betala ersiittning för gatukostnader. 

Några rcmissinstanser har föreslagit att s. k. K- och Q-hestämmclser. 

dvs. skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. i da

gens stadsplaner skall gälla som skyddsbestämmelser enligt PBL. Jag har 

tidigare (avsnitt 11.2.2) föreslagit att kulturhistoriska värden skall kunna 

hävdas utan att sådana skyddsbestämmelser har utfärdats. Det innebär att 

dagens K- och Q-märkningar får en viss tyngd i lovärenden utan någon 

formcll övergfangsregel. Jag hänvisar också till vad jag anförde i ersätt

ningsfrågan i specialmotiveringen till 15 kap. 5 § tredje stycket. 

Det är i dag inte ovanligt att åtgärder efter dispens har medgetts i strid 

mot bestämmelser t. ex. i en stadsplan. När en sådan plan nu skall gälla 
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som ddaljplan enligt PBL. kan dt::t ifr[1gasättas om planen diirvid skall /7 kap. 4-5 ~.~ 

anses iindrad i enlighcl med dispensen clkr ej. Del skulle emellertid bli 

sdrt att överblicka kon~ekvenst:rna vid olika typer av dispenser, om en 

siidan generell bt::stiimrnclsc inf·)rs. En Jampligare lösning är enligt min 

mening att behovet av planändring övervägs niir frågan aktualiseras. t. ex. 

genom en bygglovsansökan. 

Om dispens tidigare har getts fiir ett helt annat ändarnill än vad planen 

utvisar. kan det innebiira all planen mil.stc iindras för att lov skall kunna 

lämnas till iltgärder Sllfl1 iir förenliga med det nya ändamålet men som inte 

stiir i överensstiimmebe med pla;1en. Jag vill dock erinra om att bygglov till 

bl. a. sådana inre iindringar som anges i 8 kap. I * 4 och 5 får liimnas. trots 

att byggnaden används pil ett siitt som strider mot planen (se 8 kap. 11 * 
trt::dje stycket). 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen (avsnin 19.3.3) har i u11Jra srvcket föreskrivits att stads- eller 

byggnadsplaner fastställda efter utgången av år 1978 skall ha en genomfö

randetid av tio år. Om en plan !. ex. har fastställts under [1r 1979 löper 

genomförandetiden silledes ut under år 1989. Med uttryl:ket fastställd 

avses att fastställclscbt::slutct hr,r vunnit laga kraft. PBL:s hestiimmelser 

om planer med genomförandetid kommer helt all bli tillämpliga p{1 dessa. 

Det innebiir bl. a. att kommunen utan fastighetsägarens samtycke får ändra 

elkr upphäva planen endast om det iir nödviindigt på grund av nya förhill

landen av stor allmiin vikt, vilka inte inte kunnat förutses vid planläggning

en (5 kap. 11 ~ första styd;et). I s[1dana fall iir fastighetsägaren enligt 

14 kap. 5 * heriittigad till ersättning for skada. 

De planer som inte hir niigon genomförandetid jiimstiills med 

PBL-planer diir genomförandetiden har gillt ut. De skall alltsä fortsiitta att 

giilla men fftr enligt 5 kap. 11 ~ar dra stycket iindras eller upphiivas utan att 

tidigare medgivna byggriitter he .. 1ktas. Bortsett frän de fall som avses i 8 * 
detta kapitel är någon ersiittningsrätt inte knuten till dessa fall. För tydlig

hetens skull skall påpekas att någon riitt for fastighetsägaren att få genom

förandetiden förlängd enligt 5 kap. 14 s andra stycket inte finns beträffande 

dessa planer. 

5 ~ Under tiden till utgangen av ftr 1990 gäller inte bestämmelserna i 
14 kap. I~ inom omri'iden som omfattas av stadsplan. Under denna tid skall 
i stället 48 *första och tredje styckena hyggnadslagen I 1947: 385) tilHimpas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 24 * andra stycket gäller inte i fråga om si'1dana 
planer för vilka genomförandetiden enligt 4 * andra stycket skall anses ha 
gi'ttt ut. 

Paragrafen motsvarar 15 kap. 6 *i det remitterade lagförslaget men sak

nar motsvarighet i utredningens förslag. 
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Fiirsta stycket 

Enligt 14 kap. I §första stycket är kommunen skyldig att lösa kvarters

mark som enligt en detaljplan skall användas för annat än enskilt bebyg

gande samt mark för gator och sådana andra allmänna platser för vilka 

kommunen är huvudman. Bestämmelserna. som alltså är ovillkorliga. mot

svaras i dag av 48 * första stycket byggnad slagen. lnlösenskyldigheten 

enligt 48 § byggnadslagen är emellertid begränsad till de fall då markägaren 

till följd av planen endast kan använda marken på ect sätt som står i 

uppenbart missförållande till dess tidigare värde. 

Skälen till att i PBL föreskriva en villkorslös inlösenskyldighet har jag 

redogjort för i den allmänna motiveringen (avsnitt 18.2. Il. I första stycket 

har föreskrivits. att äldre bestämmelser skall gälla under en övergångstid 

av fyra år beträffande stadsplaner. Därefter skall 14 kap. I* PBL tillämpas 

även för dessa äldre planer. Det bör framhållas att. om planerna ändras 

med stöd av bestämmelserna i 5 kap. om detaljplan. detta medför att 

14 kap. 1 § blir tillämplig på planerna i de ändrade delarna. 

Bestämmelsen i första stycket motiveras enligt lagrådsremissen av att en 

mjukare övergång till den föreslagna ovillkorliga inlösenskyldigheten i 

14 kap I * skall åstadkommas. La,;rädet har föreslagit att bestämmelsen 

utg:'ir. eftersom fördelarna av förslaget inte har närmare belysts och någon 

motsvarande regel inte har föreslagits för de fall di't annan än kommunen är 

huvudman !yttrandets. 132). 

Gentemot detta vill jag framhålla att bakgrunden till bestämmelsen är att 

det i vissa större kommuner finns ett stort antal stadsplaner som inte har 

blivit genomförda och i vilka mark har blivit utlagd för gator och större 

trafikleder. En hel del av dessa planer är inte längre aktuella och kommer 

däri'ör inte att genomföras. Om PBL införs utan den nu föreslagna undan

tagsbestämmclsen. skulle kommunen bli inlösenskyldig för all mark som iir 

utlagd för allmänt ändamfö i dessa planer. Bestämmelsen ger kommurn:n 

ett visst rådrum för att ändra eller upphliva dessa inaktuella planer. Efter

som sådana planändringar i de allra flesta fall kommer att medföra att 

befintlig bebyggelse inte längre strider mot gällande plan eller att ny 

bebyggelse kommer att tilltltas. torde förslaget medföra fördelar även för 

fastighetsägarna. Jag vidhåller säledes förslaget i denna del. I förhållande 

till det remitterade förslaget har dock bestämmelsen justerats redaktio

nellt. 

Om annan än kommunen. t. ex. en vägförening. är huvudman för vägar 

och andra allmänna platser. torde det inte medföra några större problem 

övergångsvis att inlösenreglerna far en annan konstruktion. Den inlösen

skyldighet som det kan bli fråga om i byggnadsplaner är nämligen begrän

sad i förhållande till vad jag nyss har nämnt beträffande stadsplaner. 

Någon motsvarande bestämmelse behövs diirför inte i fråga om byggnads

planer. 

::!8 Riksda1ten 1985186. I sam/. Nr I 

17 kap. 5 .\i 
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Andra .1tyck1·1 

Enligt 6kap. 24 ~andra o;t~·cket for kommunen under vissa förutsättning

ar kisa fastigheter som ink har b·~byggh i huvudsaklig överensstiimmelse 

med en detaljplan. En av dessa fi~ruts~ittningar iir att planens genomföran

detid har g;·1tl till ;inda. Denna reglering iir avsedd för detaljplaner för vilka 

en genl1mforandetid enligt PHL har varit gällande, Bestiimmt:lserna i 6 kap. 

24 ~ andra stycket bör Jiirför intt~ vara tilli1mpliga pii s[idana äldre planer 

vilkas genomförandetid enligt 4 ~ andra stycket skall anses ha gått ut. l 

andra stycket har tagits in bestiimmelser som undantar dessa planer friin 

tillämpningen av 6 kap. 24 *andra stycket. 

6 * Bestiimmelserna i 6 kap. 26 li första stycket gäller inte inom områden 
som omfattas av byggnadsplan eller avstyckningsplan, 

Motiven till paragrafen som handlar om huvudmannaskapet för all

miinna platsa inom byggnads- och avstyckningsplaner efter ikraftträdan

det, har jag redogjort för i den allmiinna motiveringen (avsnitt 19.3.4), 

Paragrafen. som har utformats i tnlighet med lagrådet.1· förslag (yttrandet 

s. 131 ). saknar motsvarighet i utr•:dningsforslaget. Den motsvarar 15 kap. 

5 * första meningen i det remitterade förslaget. 

Genom bestämmelsen kommer ansvaret for plangenomförandet i nyss 

niimnda planer att ligga kvar hos fastighetsiigarna. Detta ansvar utövas i 

dag oftast genom en gemensamhet sanHiggning eller en vägförening som har 

bildats enligt anläggningslagen re~;p. lagen om enskilda vägar. 

Aven om kommunen inte har något formellt väghällningsansvar inom 

byggnads- t:ller avstyckningsplaner. ~ir det inte ovanligt att kommunen 

frivilligt tar p:I sig ett s~idant ansvar. Det kan t. ex. gälla allmänna vägar 

som efter indragning enligt 25 ~ viiglagcn har övertagits av enskild väghål

lare, enskilda vägar som är av större betydelse för kommunen. eller vägar 

som kommunen själv har byggt. Den nu föreslagna bestämmelsen utgör 

givetvis inget hinder för kommunen att även fortsättningsvis ha Jet faktis

ka viighållningsansvaret. Som /a~rädet framhiiller ( yttranJt:t s. 131) inver

kar ett s;1dant åtagande från kommune.ns sida inte på frågan vem som 

formellt har ansvaret för väghållningen. 

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 11 '.~ fjärde stycket gäller inte inom områden 
som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan. 

Nägon motsvarighet till denna paragraf. som svarar mot 15 kap. 7 * i det 

remitterade förslaget, har inte föreslagits av utredningen. 

Enligt 8 kap. 11 ~fjärde stycket får bygglov till åtgärder på kvartersmark 

för allmiint ändamf1l meddelas endast om ändamålet är närmare angivet i 

detaljplanen. Någon motsvarande bestämmehe finns inte i dag. Det före

kommer därför ofta att det i t. ex. stadsplaner endast anges allmänt ända

mftl utan nt1gon närmare precisering. vilket i dag inte utgör något hinder 

17 kap. 5-7 *~ 
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mot att meddela lov. För att kommunerna int..:: skall h..::höva iindra d..::ssa 

plan..::r for att införa tilläggshestiimmelscr har stadsplan..::r och byggnads

planer genom 7 * umfantagits frän den nyss niimnda b..::stiimmdsen. 

8 * Om en plan eller bcstiimmelse. vars genomförandetid enligt 4 * skall 
anses ha gillt ut. upphiivs eller iindras. är kommunen pii fastighetsägarens 
hegäran skyldig att lösa mark som 

I. på grund av ett långvarigt förhud enligt 35 eller 109* hyggnadslagen 
( 1947: 385) inte har kunnat bebyggas i enlighet med planen. 

2. iir belägen inom ett område som till större del är bebyggt i huvudsak i 
enlighet med planen och 

3. efter upphävandet eller ändringen inte rår bebyggas eller får bebyggas 
endast i en utsträåning som iir uppenbart oskiilig. 

Talan om inlösen enligt första stycket skall väckas före utgilngen av i1r 
1996. 

I mål om inlösen skall bestämmelserna i 14kap. 9* samt 15kap. I och 
6 ** tillämpas. 

Paragrafen motsvarar I'.' kap. 8 ~ i det remi\terade förslaget men saknar 

motsvarighet i utredningsförslaget. Paragrafen har fått sin utformning i 

nära anslutning till /agrådet.\ förslag. I den allmänna motiveringen (avsnitt 

19.3.3) har jag redovisat bakgrunden till paragrafen och dess innehåll i 

stort. 

Fc"irsta stycket 

Enligt första stycket föreligger under vissa förutsättningar inlösenskyl

dighet för kommunen till följd av att sådana planer eller bestämmelser som 

enligt 4 * skall gälla som detaljplaner upphävs eller ändras. Paragrafen 

omfattar således. till skillnad mot det remitterade förslaget. även sådana 

avstyckningsplaner för vilka förordnande enligt 168 * byggnadslagen inte 

har utfärdats. Lösenskyldigheten gäller endast planer som enligt 4 * andra 

styd.;.et inte pMörs genomförandetid. dvs. sådana planer som har fastställts 

före utgången av år 1978. I motsats till det remitterade förslaget är paragra

fen tillämplig oavsett vilket användningssätt som var medgivet i planen. 

En förutsättning för paragrafens tillämpning är enligt punkt I att fastig

hetsägaren har varit förhindrad att bygga på grund av ett långvarigt ny

byggnadsförbud enligt 35 * eller 109 * hyggnadslagen, dvs. i avvaktan på 

planläggning eller planändring. Ett förbud t. ex. enligt I IO §andra stycket 

mot att bygga innan vägar. vatten och avlopp har anordnats berättigar 

således inte till inlösen. 

Det är inte möjligt att exakt ange hur länge ett förbud skall ha giillt för att 

det skall betraktas som långvarigt. En lämplig utgångspunkt kan emellertid 

enligt min mening vara den tidrymd som enligt 4 * är bestämmande för 

frågan om en plan skall påföras genomförandetid eller ej. Det innebär att 

kravet i punkt I i allmänhet skall anses vara uppfyllt. om förbudet har 

meddelats före den I januari 1979 och fortfarande gäller vid lagens ikraft-

17 kar'. 7-8 ~~ 
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trädande. Något absolut krav på att förbudet skall ha gmlt utan avbrott hör 17 kap. 8 * 
inte ställas. Om ett förbud har upphört att gälla en kortare tid på grund av 

att giltighetstiden har löpt ut innan den har förlängts. har nämligen fastig-

hetsägaren i praktiken inte haft några möjligheter att utnyttja byggrätten. 

Samma synsätt bör läggas på sådana fall där förbudet har upphört kort tid 

före PBL:s ikraftträdande. 

Lagrådet har (yttrandet s. 132) pekat pf1 ytterligare en situation där 

km vet i punkt 1 bör anses uppfyllt. Lagrådet åsyftar det fallet att ett 

långvarigt förbud enligt 35 eller I 09 ~ byggnadslagen någon tid före ikraft· 

trädandet av PBL ersatts av ett förhud enligt I 10 *andra stycket att bygga 

innan vägar. vattenförsöi:ining och avlopp anordnats. På den tid som stått 

fastighetsägaren till buds kan han;; reella möjligheter att undanröja hindren 

för bebyggande ha varit mycket begränsade. Som lagrådet påpekar är det 

därför också i detta läge - om m<:tn ser till de faktiska omständigheterna -

det första förbudet som omöjliggjort för fastighetsägaren att bygga. 

Enligt punkt 2 skall fastigheten. för att inlösenskyldighet skall komma i 

fråga. vara belägen inom ett område som till större del iir bebyggt i 

huvudsak i enlighet med planen. Lagtexten har i förevarande punkt fatt en 

delvis annan utformning än enligt såväl det remitterade förslaget som 

fa;.:rådet.1· förslag. Skälet till delt<t är bl. a. att paragrafens tillämpningsom

råde har vidgats till att avse även andra ändamål än bostadsändamål. På 

skäl som jag har redovisat i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.3.3) 

skall inlösenskyldighet inte föreligga, om området där fastigheten är belä

gen inte alls eller endast till en del är utbyggt. Om övriga förutsättningar 

enligt paragrafen är uppfyllda. bör dock inlösenskyldighet inträda. om 

cirka två tredjedelar eller mer av området är bebyggt. Något exakt mätt på 

hur stor del av området som skall vara utbyggt går emellertid inte att ange. 

Av det anförda framgår att utbyggnadsgraden inte alltid skall bedömas i 

förhållande till hela planområdd. Om fastigheten är belägen i en klart 

avgränsad del av planområdet, inom vilken utbyggnadsgraden skiljer sig 

från planområdet i övrigt. är det förhållandena i denna del som skall 

bedömas. 

Kravet att området skall vara bebyggt i huvudsak i enlighet med planen 

skall anses uppfyllt även om det föreligger smärre avvikelser vad gäller 

användningssättet. Byggnaderna behöver inte heller ha den storlek som 

planen maximalt tillåter. Det är tillräckligt om de inte i något väsentligt 

avseende strider mot planens bestämmelser. 

En ytterligare förutsättning för paragrafens tillämpning är enligt punkt 3 

att fastighetsägaren efter upphävandet eller ändringen kan använda mar

ken endast på sätt som är uppenbart oskäligt. 

Som jag har redogjort för i d1:n allmänna motiveringen (avsnitt 19.3.3l 

skall den förutsättningen anses vara uppfylld. om en fastighet över huvud 

taget inte får bebyggas. Om fastigheten visserligen får bebyggas för enskilt 

ändamål men på ett annat sätt än vad som tidigare medgavs i planen. hlir 

bedömningen olika, heroende pii ändamålet med bebyggelsen. 
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Att byggrätlen för en- o<.:h tvåfamiljshus iindras inom ramen för det /7 kap. 8 ~ 

ursprungliga ~indamåkt bör inte - annat iin i rena undantagsfall - medföra 

inlösenskyldighet. De ändringar som det här kan bli fri\ga nm iir framför 

allt begriinsningar av den tidigare medgivna byggrätten. t. ex. för att för-

hindra olämplig permanentbebyggelse. Storleken på de medgivna byggna-

derna har i sådana fall anpassats till vad som är erforderligt för att uppnå 

syftet - nämligen att förhindra boende året runt. 

I fräga om andra fastigheter. t. ex. för handdsändamål dler för flerbo

stadshus, måste bedömningar av delvis annat slag göras. I sådana fall. 

särskilt niir det giiller citybebyggelse. kan iiven en kraftig begränsning av 

den tidigare medgivna hyggrätten inom ramen för samma användningssätt 

medföra stora förändringar av fastighetens marknadsvärde. Fastighetsäga

ren kan i sådana fall drabbas så hart iiven av en begriinsning av byggrätten 

att inlösenskyldighet bör inträda. Avgörande för vad som kan anses vara 

ett skäligt utnyttjande är i dessa fall inte i första hand dt:n tidigare med

givna byggrätten utan snarare det utnyttjande som har medgetts för fastig

heterna i omgivningen. vilket också torde vara det som avgör fastighetens 

marknads värde. 

Om byggrätten iimlras för en fastighet snm är avsedd för industriända

m~il kan det inte generellt anges hur bedömningen skall göras. För att 

inlösen skall medges bör dock krävas att det är fråga om kraftiga begräns

ningar av den tidigare byggrätten som leder till stora förändringar av 

fastighetens marknads värde. 

Luwlidet anser (yttrandets. 133) att det av lagtexten ock sa bör framgå 

att fdgan om huruvida inskränkningen av byggrätten är uppenbart oskälig 

skall ske med utgfrngspunkt i hur situationen ter sig för en fastighetsägare. 

Enligt min mening iir det mindre lämpligt att utforma lagtexten på Jet siitt 

som lagrf1det har föreslagit. Detta skulle nlimligen kunna tolkas som om det 

iir fastighetsägarens personliga förh~lllanden som skall vara avgörande. 

vilket inte iir avsikten med hestämmelsen. Vad lagrådet synes vilja fram

hiilla. nämligen att bedömningen av inskränkningens skälighet skall göras 

enbart med hänsyn till de enskilda intressena o<.:h inte alls till de allmiinna. 

ligger enligt min mening i sakens natur. eftersom bestämmelsen är avsedd 

att utgöra ett skydd för enskilda intressen.· 

Inlösenskyldighet föreligger så snart fastighetsägaren till följd av upphä

vande eller ändring av planen får sin byggrätt oskäligt inskränkt. De fall 

som ~\syftas lir att marken inte alls eller endast i en begri\nsad omfa\\ning 

far bebyggas för enskilt ändamål. Om marken efter en planändring skall 

användas för allmänt ändamål. kan fastighetsägaren med stöd av 14 kap. 

I* kräva att kommunen löser marken. Jag bortser i det följande från de 

sistnämnda fallen. 

Avgörande för bedömningen av frågan om inlösenskyldighet föreligger 

ar förhållandena nlir målet avgörs. Vilka möjligheter att bebygga marken 

som fastighetsägaren kan tänkas få vid en framtida planläggning saknar 

29 Riksdagen /985186. I sam/. Nr I 
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alltså i princip betydelse. Bedömningen av inlösenfrågan bör inte utgöra 

något problem. om byggrättsbegränsningen har kommit till uttryck genom 

en ändring av den gamla planen. Därmed har ju kommunen klargjort vilket 

byggande som framdeles kan tillåtas på den berörda fastigheten. Situa· 

tionen hlir av naturliga skäl mera vansklig, om kommunen har upphävt den 

gamla planen utan att samtidigt ange vilka principer som skall gälla för det 

berörda områdets bebyggande. En lämplig ordning i sådana fall kan vara 

att fastighetsägaren - för att undanröja risken för en onödig rättegång -

söker bygglov eller inleder förhandlingar med kommunen för att få klarlagt 

vilket hyggande kommunen är beredd att tillåta på hans fastighet. Det 

ställs emellertid inget krav i paragrafen på att fastighetsägaren skall ha 

inhämtat kommunens uppfattning innan talan väcks. Domstolen kan natur· 

ligtvis grunda sitt avgörande på ett besked från kommunen under riittegån

gen i fråga om fastighetsägaren~; möjligheter att kunna påräkna bygglov. 

Om ett sådant besked innebär att fastigheten får bebyggas i viss skälig 

omfattning och detta leder till att inlösenkravet ogillas. hör kommunen 

givet vis vara bunden av beskedet i ett framtida bygglovsärende. 

Ett inte sa ovanligt fall torde· hli att kommunen när talan om inlösen 

väcks inte kan lämna något säkert besked om vilket byggande som kan 

tillåtas. därför att arbete pågår med att ändra den i målet aktuella planen. 

Enligt det remitterade lagförslaget skulle kommunen i en sådan situation 

ha rätt att få inlösenfrågan upps~juten till efter år 1996. Av skäl som jag har 

redovisat i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.3.3) har någon sådan 

bestämmelse nu inte tagits in i paragrafen. 

Med den utformning som inlö:;enregleringen nu föreslås få. kan emeller

tid bestämmelserna i rättegångsbalken om vilandeförklaring av mål bli 

tillämpliga i det nyss angivna ex1~mplet. Enligt 32 kap. 5 ~ rättegångsbalken 

kan domstolen vilandeförklara ett mål i avvaktan bl. a. pa att en fråga som 

iir förem~il för annan rättegång eller behandling i annan ordning först 

avgörs. Om kommunen i det angivna exemplet har inlett arbete med att 

ändra planen när inlösenmtilet skall avgöras. hör alltsä mälet kunna vilan

deförklaras i avvaktan på att planliiggningen slutförs. Det krävs alltsä att 

planarbetet har påbörjats. Det borde dol:k vara tillräl:kligt att l. ex. pro

gramskedet har inletts. 

Andra stycket 

Enligt andra stycket måste fastighetsägaren. för att han skall ha riitt till 

inlösen, väcka talan om detta inom tio år efter ikraftträdandet. dvs. före 

utgtmgen av år 1996. Motiven 1:ill denna bestämmelse har jag redovisat i 

den allmänna motiveringen (avrnitt 19.3.3). 

Den grundläggande förutsättningen för paragrafens tillämpning är enligt 

första stycket att kommunen har upphävt eller ändrat den gamla planen. 

Om kommunen inte har gjort det inom tio år efter ikraftträdandet föreligger 

alltså ingen inlösenskyldighet. Fastighetsägaren kan emclkrtid tvinga fram 

17 kap. 8 .~ 
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ett stiillningstagande från kommunens sida genom att he.,iira h\.'gglov i "' 17kap.8-/0*~ 
enlighet med planen. Om kommunen inte vill lämna hygglov. miiste planen 

iindras. Det iir dock att observera att kommunen har rätt att enligt 8 kap. 

23 * besluta om anst<lnd med avgörandet av en hygglovsansökan, om 

planiindring skall ske. 

Tredje slyckcl 

Enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 14 kap. 9 § samt 15 kap. I 

och 6 9§ tilliimpas. Det innebär hl. a. att fastighelsiigaren, om han vill 

begära inlösen, skall väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars 

område fastigheten är belägen. 

På grund av bestämmelserna i 14 kap. 9 * skall expropriationslagen till

lämpas i mål om inlösen. Del innebär bl. a. att expropriationslagens be

stämmelser om hur löseskillingen skall bestämmas skall gälla. I fråga om 

fördelning av rättegångskostnaderna gäller dessutom de siirskilda bestäm

melserna i 15 kap. 6 *. 
9 § I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har antagits men inte 
har fastställts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas be
träffande såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak. 

Paragrafen, som motsvaras av 21 kap. 5 * i utredningens förslag och 

15 kap. 9 § i det remitterade lagförslaget. har utformats i huvudsaklig 

överensstämmelse med laRrådeJJ förslag. Den reglerar det förhållandet att 

en stadsplan eller en byggnadsplan vid lagens ikraftträdande har antagits 

av kommunen men inte fastställts eller att den har fastställts men beslutet 

har överklagats. I dessa fall skall byggnadslagens bestämmelser tillämpas 

inte bara på förfarandet utan också på prövningen i sak (26, 108 och 150§§ 

BL). Jag har avhandlat frågorna härom i den allmänna motiveringen (av

snitt 19.4.4). 
De nu avsedda planerna får på grund av 4 § andra stycket en genomfö

randetid av tio år från det heslutet om fastställelse vinner laga kraft. 

Planer som ännu inte har antagits då PBL träder i kraft bör, som jag har 

anfört i den allmänna motiveringen, vid behov omarbetas så att förfarandet 

och planinnehållet stämmer överens med bestämmelserna i PBL. 

Regionplaner 

JO § Regionplaner som har fastställts efter utgången av år 1981 skall gälla 
som regionplan enligt denna lag, dock längst till den dag då sex år har 
förflutit från det att planen fastställdes. I övrigt skall regionplaner upphöra 
atl gälla vid ikraftträdandet. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 7§ i utredningsförslaget och 15kap. 10§ i 

det remitterade lagförslaget. 

Som jag har föreslagit i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.3. I) skall 

regionplaner, som har fastställts efter utgången av år 1981. under en 
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iivergångstid g.älla som regionplan enligt PBI.. Sådana planer skall. pii /7 1. - f\Up./0-//!i!i 
samma sätt som n:gionplaner antagna enligt PBL:s bcstiimmelser. automa-

tiskt upphöra efter sex år. Det innebiir t. ex. att en regionplan som fast-

stiillts vid utgiingen av år 1983 gäller som regionplan enligt PBL under en 

lid av lrc år. eller fram till utg:lngen av fö· 1989. Under denna tid skall 

planen alltsii enligt 7 kap. 4 ~ tjäna till ledning för beslut om över~ikts-

planer. detaljplaner och områdeshcstämmelser. P{1 laRrildl'ts förslag (ytl-

randct s. 133) har ett tillägg gjorts i första stycket. så att det direkt framgfö· 

att regionplaner fastställda 1981 och tidigare upphör att gälla vid ikrafttril-

dandet. 

I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (av

snitt 19.3.1) upptar paragrafen - till skillnad mot det remitterade förslaget 

- inte några siirskilda bestämmelser om regionplaneorgan i Stockholms 

Hin. 

Tomtindelningar 

11 * Tomtindelningar enligt byggnad slagen (1947: 385) eller stadsplanela
gen (1931: 142) samt sådana äldre tomtindelningar som anges i 80 ~ sist
nämnda lag skall gälla som fastighetsplan enligt denna lag. 

Paragrafen. som motsvarar 21 kap. 8~ i utredningsförslaget har samma 

sakliga innehåll som 15 kap. 11 li i det remitterade förslaget. Den innebär 

till att börja med att tomtindelningar som har fastställts enligt byggnadsla

gen eller stadsplanelagen skall gälla som fastighetsplan enligt PBL. Para

grafen omfattar iivcn sådana tomtindelningar som anges i övergångsbe

stämmelserna till stadsplanelagen (80 ~ ). dvs. tomtindelningar som har 

fastställts tidigare och av ålder bestående tomtindelningar. Med av ålder 

bestående tomtindelningar avse~; sådana tomtindelningar som har tillkom

mit före iir 1875 utan att ha blivit fastställda. 

Paragrafen medför bl. a. att bestämmelserna i 6 kap. 24 ~ blir tillämpliga 

pf1 gällande tomtindelningar. Det innebär att kommunen får lösa fastigheter 

eller fastighetsdelar som inte stämmer överens med tomtindelningen. En 

förutsättning är dock att detaljplanens genomförandetid för berörda fastig

heter har löpt ut. En motsvarande bestämmelse finns i dag i 47 § byggnads

lagen med den skillnaden att tal<1n om inlösen får väckas tidigast ett år efter 

tomtindelningens fastställande. 

Kommunen iir i dag enligt 48 § andra stycket byggnadslagen skyldig att 

under vissa förutsättningar lösa lomtdelar som har blivit onyttiga genom en 

tomtindelning. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i PBL. Denna 

skyldighet för kommunen upphör alltså vid ikraftträdandet. Jag vill dock 

erinra om bestämmelserna i 8 kap. 4 * fastighetsbildningslagen som gör det 

möjligt för en fastighetsägare Ht lösa in de delar av tomten som tillhör 

niigon annan. Någon risk för att en fastighetsägare skall behöva behålla en 

tomtdel som har blivit onyttig torde därför i allmänhet inte föreligga. 

Det kan i dag förekomma att tomtindelningen strider mot en detaljplan 
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på grund av alt detaljplanen har ändrats efter det att tomtindelningen har I 7 kap. 11 _ 14 .li* 
fasts!iillts. Enligt PBL: s system filr fostighetsplanen (1l°h detaljplanen inte 

strida mot varandra. Det har diirför ifriigasatts om det inte som förutsätt-

ning för att 11 * skall giilla bör föreskrivas all tomtindelningen stilr i 

överensstiimmelse med gällande detaljplan. Det är emellertid svårt att 

överhlicka konsekvenserna av en sikhrn föreskrift. En liimpligare lösning 

iir enligt min mening att hehovct av ändring överviigs när frågan aktualise-

ras, t. ex. genom en hygglovsansökan. 

12 * I fråga om tomtindelningar som har antagits men inte har fastställts 
före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas beträffande såväl 
förfarandet som ärendenas prövning i sak. 

Paragrafen. som saknar motsvarighet i utredningsförslaget och svarar 

mot I .'i kap. 12* i det remitterade lagförslaget, har utformats huvudsaklig 

överensstlimmelse med lagrådets förslag (yttrandet s. 134). Den handlar 

om tomtindelningar som har antagits men inte fastställts före ikrafttriidan

det. Paragrafen har samma sakliga innehåll som 9 §. 

Nyhyggnadsförhud 

13 § Med de undantag som anges i 14 och 16 §§skall förbud mot nybygg
nad och förbud mot rivning som har utfärdats med stöd av hyggnadslagen 
( 1947: 3851 upphöra att gälla vid ikraftträdandet. 

Enligt 13 ~- som motsvarar 21 kap. i utredningsförslagct, skall flertalet av 

de nybyggnadsförbud som har utfärdats med stöd av byggnadslagen upp

höra att gälla vid lagens ikraftträdande. Även de temporära rivningsförbud 

som har utfärdats med stöd av 3.'i a * hyggnadslagen upphör då att gälla. 

Nybyggnadsförbud som följer direkt av byggnadslagcn upphör att gälla pä 

grund av I*· Jag har i den allmänna motiveringen (avsnitt 19.4. I och 

19.4.2) avhandlat dessa frågor. Paragrafen har utformats i huvudsaklig 

överensstämmelse med lawädets förslag. 

14 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av I IO * andra 
stycket hyggnadslagen (1947: 385). skall förbudet gälla som bestämmelse i 
planen enligt 5 kap. 8 * I denna lag. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 11 § i utredningsförslaget och I .'i kap. 14 § i 

det remitterade lagförslaget. 

Som niirmarc har utvecklats i den allmänna motiveringen (avsnitt 8.3.2) 

skall möjligheten att förordna om förhud mot nybyggnad enligt l 10 ~ andra 

stycket hyggnadslagcn ersättas med en möjlighet att i detaljplan ta in 

bestiimmelser av motsvarande innebörd. Enligt 5 kap. 8 § I skall i enlighet 

härmed kunna bestämmas i planen att bygglov inte får lämnas förrän en 

viss trafik-. vatten-, avlopps- eller energianläggning har kommit till stfmd. 

'.\1ed anledning härav föreskrivs i 14§ att de s. k. 110§-förbuden i fortsätt-
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ningen skall giilla som bestilmmclse enligt 5 kap. 8 *I i planen. För att 

förhuden skall fortsätta att gälla på detta sätt behöver alltså någon ändring 

av planbestämmelserna inte göra~. 

15 § Förbud enligt IH byggnadslagen (1947: 385) mot schaktning. fyll
. ning. trädföllning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall fortsätta att 
gälla. dock längst till utgängcn av år 1989. 

Talan om crstittning eller inlös~n enligt 22 § byggnadslagen med anled
ning av förhud som anges i första stycket skall väckas före utgangen av är 
1990. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser 
tillämpas. 

I paragrafen. som motsvarar 21 kap. 13 ~ i utredningsförslaget och 

15 kap. 15 * i det remitterade lagförslaget. regleras förbud mot schaktning. 

fyllning. trädfällning m. m. som inom område med fastställd generalplan 

gäller på grund av I H första stycket byggnad slagen eller har meddelats 

med stöd av tredje stycket samma paragraf. Jag har i den allmänna motive

ringen (avsnitt 19.3.2) redogjort för skälen till att dessa förbud bör gälla 

under en övergångstid av tre år. Under denna tid kan förbuden ersättas av 

bestämmelser i en detaljplan eller av områdesbestämmelser med i huvud

sak samma verkan. 

I den allmänna motiveringen har jag också föreslagit att talan om ersätt

ning enligt 22 * byggnadslagen för skada till följd av förbud enligt 17 § skall 

kunna väckas under tiden fram till utgången av år 1990, dvs. under en tid 

av ett <lr efter det att förbuden skall upphöra att gälla. Andra stycket i den 

nu föreslagna 15 *har utformats i enlighet härmed. På förslag av lagrtldet 

har lagtexten i andra styckets andra mening förtydligats. så att det framgår 

att äldre bestämmelser skall tillämpas endast i materiellt hänseende i 

sådana mål. 

16 § För områden där förbud mot nybyggnad m. m. råder enligt 81 § 
byggnadsfagen (1947: 385) eller har utfärdats med stöd av 82§ samma lag 
skall förordnande om prövning som avses i 12 kap. 4 ~ anses ha utfärdats i 
fråga om beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked. 

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § I mom. tredje 
stycket byggnadsstadgan (1959: 612) skall skyldighet föreligga att enligt 
8 kap. 7 § söka bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanord
ningar och att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för schaktning eller fyllning. 

Talan om ersättning eller inlösen med anledning av förbud som anges i 
första stycket skall väckas före utgången av år 1987. I sådana mål skall 
beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas. 

Paragrafen behandlar sådana förbud mot nybyg~mad. schaktning. fyll

ning och andra åtgärder i närheten av befästningar. flygplatser. atomreak

torer m. m. som rader direkt på grund av 81 § byggnadslagen eller som har 

meddelats av länsstyrelsen med stöd av 82 § samma lag. t. ex. i avvaktan 

rf1 att en sådan anliiggning skall byggas eller utvidgas. 

17 kap. 14-lo .~~ 
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En följd av hestämmelserna i F>rsta stycket iir att liinsstyrelsen fi\r 

underrättelse av byggnadsnämnden om alla förhandslov. bygglov och 

marklov som liimnas inom de områden där förbud enligt 81 elkr 82 * i dag 

gäller. Länsstyrelsen kan därefter med stöd av 12 kap. 4* upphiiva sådana 

heslut som innebär att ett område av riksintresse enligt NRL får en an

vändning som strider mot hestärnmelserna i den lagen. Skälen till att denna 

lösning har valts, vilken skiljer sig från den som utredningen har föreslagit, 

har jag redogjort för i den allmiinna motiveringen !avsnitt 19.4.1). Hur 

länsstyrelsens prövning i dessa fall är avsedd att gå till har jag närmare 

hehandlat i specialmotiveringen till 12 kap. 4 *. 
Av de åtgärder vilka regleras i 81 och 82 ** byggnadslagen är åtgärder 

som motsvarar nyhyggnad samt anordnande av upplag och materialgård 

generellt hygglovspliktiga enligt 8 kap. 1 * första stycket I - 3 och 2 *första 

stycket 2. Skyldighet att söka lov för att sätta upp ljusanordningar samt 

schakta och fylla föreligger emellertid för områden som inte omfattas av 

detaljplan först efter särskilt beslut av kommunen (8 kap. 7 § och 9 § tredje 

stycket). För att kommunen inte skall behöva meddela sådana beslut för de 

områden. där motsvarande skyldighet redan har införts av länsstyrelsen 

med stöd av 54 § I mom. tredje stycket byggnadsstadgan, har i andra 

stycket tagits in bestämmelser av innebörd att bygglovs- och marklovsplikt 

skall föreligga i dessa omräden. 

Enligt tredje stycket skall. på motsvarande sätt som föreskrivs i 15 §. 

ersättningstalan kunna viickas inom ett år efter det att förhuden upphör att 

gälla. dvs. före utgången av år 1987. 

På förslag av lagrådet har lagtexten i styckets andra mening förtydligats. 

s[i att det bättre framgår att äldre bestämmelser skall ti!Himpas endast i 

materiellt hänseende i sådana mål. 

17 § Inom områden därförbud med stöd av 40* andra stycket eller 110* 
fjärde stycket byggnadslagen I 1947: 385) har utfärdats mot schaktning, 
fyllning. trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall skyldighet 
föreligga att enligt 8 kap. 9 * söka marklov för sådana åtgärder. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 15 ~ i utredningsförslaget och 15 kap. I H i 

det remitterade lagförslaget. 

De förbud som avses i paragrafen är dels sådana som har beslutats enligt 

40 § andra stycket byggnadslagen innan en stadsplan har antagits. dels 

sådana som har heslutats enligt I JO* fjärde stycket beträffande hyggnads

planeomrflden. 

Paragrafen innebär att marklovsplikt införs i dessa områden. Därav 

följa att lov till schaktning. fyllning. träd fällning m. m. enligt 8 kap. 18 § 

skall lämnas. om ätgärden inte t. ex. förhindrar eller försvårar områdets 

användning för bebyggelse eller medför störningar för omgivningen. 

Om kommunen vill ge mera preciserade föreskrifter hetriiffande ifråga

varande åtgärder. måste detta ske genom områdcsbestämmelser eller de

taljplan. 

17 kap. 16-17 ~~ 
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Utredningen har föreslagit att ä·•en det förbud mot schaktning. fyllning. 17 kap. 17-19 H 
triidfallning eller annan diirmed .iämforlig åtgiird som enligt 40 * första 

styd.;et hyggnadslagen giiller inom områden med stadsplan sk<.ll omfattas 

av övergilngshestiimmelsen. 

Jag delar inte utredningens uppfattning p:1 denna punkt. Inom de nu 

avsedda områdena kommer marklovsplikt att giilla for schaktning och 

fyllning pii grund av 8 kap. 9 § första stycket. Om kommunen vill fil 
kontroll över trädfällning och jämförliga iitgiirder. kan delta forhilllandevis 

enkelt ~istadkommas genom att mark lovsplikt enligt 8 kap. 9 § andra 

stycket införs för sådana iitgiirde: genom tiliiiggsbestämmclscr till detalj

planen. 

Andra beslut enligt byggnadslagen 

18 § Har undantag från förbud: mot nybyggnad enligt byggnadslagen 
( 1947: 385) eller byggnadsstadgan ( 1959: 612) medgetts genom beslut som 
har vunnit laga kraft efter utgången av år 1985 och har byggnadslov till den 
åtgärd som medgivandet avser inte meddelats före ikraftträdandet, skall 
medgivandet gälla som förhandsbesked. Medgivandet upphör dock att 
gälla. om inte ansökan om bygglov görs inom två år från den dag beslutet 
om medgivandet vann laga kraft. I övriga fall upphör beslut om undantag 
att giilla. 

En dispens från ett nybyggnad:;förbud enligt byggnadslagen eller bygg

nadsstadgan skall. som jag har föreslagit i di::n allmänna motiveringen 

(avsnitt 19.4.3) i vissa fall gälla mm ett förhandsbesked enligt PBL. Be

stiimmelserna i 18 §. som motsvarar 21 kap. 12 * i utredningsförslaget och 

15 kap. 18 §i det remitterade lagförslaget. har utformats i enlighet härmed. 

Paragrafen omfattar dispenser från förbud som antingen gäller direkt på 

grund av byggnadslagen eller byggnadsstadgan eller har utfärdats med stöd 

av byggnadslagi::n. Med förbud mot nybyggnad enligt byggnadsstadgan 

avses det s. k. tätbebyggelseförbudct i 56 § I mom. tjärde stycket stadgan. 

En förutsättning för att dispensen skall gälla som förhandsbesked ~lr att 

heslutct inte har vunnit laga kraft tidigare ~in ett år före lagens ikraftträ

dande. Dispensen gäller under en tid av två år. Om ansökan om bygglov 

inte görs under tvåilrsfristen. förfaller dispensen och därmed även för

handsbeskedet. 

Pfr lagrådcts förslag har ett tillägg gjorts i paragrafen. så att det direkt 

framgfir att äldre dispenser upphör att gälla. 

19 § Förordnande enligt 70 och 113 ~* byggnadslagen 0947:385) om skyl
dighet att avstä eller upplåta mark skall gälla som förordnande enligt 6 kap. 
19 * denna lag. Föreskrifter som avses i 73 * byggnadslagcn skall gälla som 
förordnande enligt 6 kap. 22 * denna lag. 

Paragrafen motsvarar 15 kap. 19 * i det remitterade lagförslaget. Enligt 

70 och 113 ** byggnad slagen kan förordnas att mark vid detaljplanelägg-
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ning i vissa fall skall avstfis eller upplittas utan ersiittning. lkstämmelser av / 7 kap. 19-2U ~~ 

i huvudsak samma innehörd finns i 6 kap. 19 * PBL. Nägon övergängshe-

stiimmelse i fråga om giillande förordnanden har inte föreslagits av utred-

ningen. vilket har kritiserats av nilgra remissinstanser. I förevarande para-

graf har därför föreskrivits att dessa förordnanden skall gälla som förord-

nanden enligt 6kap. 19*. 

Enligt 73 * byggnadslagen kan regeringen i ett förordnande enligt 70 * 

föreskriva skyldighet för markens ägare att bekosta anliiggning av gator 

m. m. En motsvarande hestämmclse finns i 6 kap. 22 § PBL. l.agriidet har 

föreslagit att en i det remitterade lagförslaget intagen hänvisning till 73 *tas 

hort. eftersom något sjiilvstiindigt förordnande inte kan meddelas enligt 

73 §.I den miln det i ett förordnande enligt 70* byggnadslagen har medde

lats föreskrifter enligt 73 § hör dessa fortsätta att gälla som om de hade 

meddelats enligt 6 kap. 22 * PBL. I motsats till lagr[idet anser jag emellertid 

att en uttrycklig bestämmelse om detta bör tas in i paragrafen. 

Särskilda krav på befintliga byggnader 

20 * Ryggnader som har uppförts före den I juli 1960 eller for vilka 
byggnadslov har heviljats före nämnda dag skall. om det behövs. vara 
först:dda med anordningar för uppstigning på taket och anordningar till 
skydd mot olycksfall genom nedstörtning från taket. 

I fråga om byggnader som har uppförts före den I juli 1974 eller för vilka 
byggnadslov har sökts före nämnda dag skall portar och liknande anord
ningar vara utförda så att risk för olycksfall inte uppkommer. 

Till byggnader som har uppförts före den I juli 1977 eller för vilka 
byggnadslov har heviljats före niimnda dag skall höra sådana anordningar 
som skäligen kan fordras för att åstadkomma godtagbara arbetsförhållan
den för dem som hämtar avfall från byggnaden. 

Krav enligt första-tredje styckena får inte påtagligt avvika från vad som 
kan krävas enligt motsvarande äldre bestämmelser. 

Förevarande paragraf och 21 *motsvarar 6 kap. 2 och 3 **i utredningens 

förslag och 15 kap. 20 * i det remitterade lagförslaget. 

I överensstämmelse med vad jag har föreslagit i den allmänna motive

ringen I avsnitt 11.2.4) har i 20* tagits in bestämmelser om krav på förbätt

ring av hyggnader som fortfarande har brister med avseende på skyddsan

ordningar pil tak m. m .. skyddsanordningar for portar m. m. samt anord

ningar för avfallshantering. Bestämmelserna innebär att sådana krav pii 

förbiittring av byggnader som f. n. kan ställas med stöd av byggnadsstad

gan skall kunna ställas även efter PBL:s ikraftträdande. 

I det till lagrådet remitterade förslaget föreskrivs ( 15 kap. 20 *)att 82 och 

82 a ** byggnadsstadgan fortfarande skall tillämpas. Dessa paragrafer hän

visar i sin tur till bl. a. 44. 45 och 46 **i stadgan. 182 a §hänvisas beträffan

de anordningar för att åstadkomma en godtagbar avfallshantering dessut

om till de normer som gällde den I april 1978. På grund av utformningen av 

det remitterade förslaget i denna del skulle inte bara delar av byggnads-
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stadgan utan även äldre tillämpningsföreskrifter m. m. komma att leva /7 kap. 20-23 ~~ 
vidare efter det att PBL träder i kraft. Jag anser att en sådan låsning till 

äldre bestämmelser är olycklig med hänsyn till den teknikutveckling som 

sker och till de ansträngningar som görs för att förenkla och förtydliga 

n:gdgivningcn. 

De berörda bestämmelserna i byggnadsstadgan har nu i stället förts över 

tillfi"irsta--tredje styckena i förevarande paragraf och getts en utformning 

som överensstämmer med PBL:s bestämmelser i övrigt. Det innebär bl. a. 

att kraven i större utsträckning än i dag kommer all behöva preciseras i 

föreskrifter. Någon ändring av kravnivån är emellertid inte avsedd. Detta 

har också kommit till uttryck i paragrafens J]iirde stycke, enligt vilket 

kraven inte får påtagligt avvika från vad som kan krävas enligt motsvaran

de äldre bestämmelcsr. Det innebär exempelvis i fråga om skyddsanord

ningar på tak att krav liksom i dag i första hand skall kunna ställas på 

byggnader vilkas höjd på någon punkt uppgår till åtta meter. 

21 § Bestämmelserna i 82 a § tredje stycket byggnadsstadgan ( 1959:612) 
om handikappanpassning av vissa byggnader skall fortfarande tillämpas. 

Förevarande paragraf och 20 § motsvarar 6 kap. 2 och 3 §~i utredningens 

förslag och 15 kap. 20 § i det rem;tterade lagförslaget. Paragrafen handlar 

om handikappanpassning av vissll terminalbyggnader. 

Statens planverk har i november 1984 fått i uppdrag att tillsammans med 

transportrådet redovisa hur den förutsatta handikappanpassningen av ter

minalbyggnader för kollektivtrafik har genomförts och vad som återstår att 

göra. I avvaktan på denna redovisning är jag inte beredd att nu föreslå 

någon ändring av de bestämmels·~r som gäller för sådana byggnader. De 

nuvarande bestämmelserna i 82 a § tredje stycket byggnadsstadglln bör 

därför oförändrade fortsätta att gälla även efter det att PBL har trätt i kraft. 

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får. i de 
avseenden som anges i 20 och 21 ~*·meddela de ytterligare bestämmelser 
som behövs 

I. till skydd för liv. personlig säkerhet eller hälsa. 
2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar eller 

anordningar samt tomter och allmänna platser. 

Paragrafen saknar motsvarighet i utredningens förslag och i det remitte

rade lagförslaget. Den innehåller bemyndigande att meddelll ytterligare 

föreskrifter till bestämmelserna i 20 och 21 **· Bemyndigandet har utfor

mats i nära anslutning till motsvarande bemyndigande i 16kap. I*· Jag 

hänvisar till vad jag har anfört i specialmotiveringen till sistnämnda para

graf. 

Påföljder m. m. 

23 * För överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet skall bestäm-
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mclserna i lagen (1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt 
byggande m. m. tillämpas vid målens prövning i sak. Bestämmelserna i 
10 kap. skall do<.:k tillämpas. om de leder till lindrigare pMöljd. 

Underlåter någon att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som åligger 
hon111n enligt beslut som har meddelats med stöd av byggnadsstadgan 
0959: 612) el kr lagen (0000: 0001 om försöks verksamhet med förenklade 
regler om byggnadslov m. m. i vissa kommuner skall bestämmelserna i 
IOkap. tillämpas vid målens prövning i sak. 

Har niigon åsidosatt ett villkor eller en föreskrift som har meddelats med 
stöd av 136 a * byggnadslagen ( 1947: 385>. skall best~immclserna i 4 kap. 6 * 
lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser m. m. tillämpas. 

Fiirsta styc/...et motsvarar 15 kap. 21 s i det remitterade lagförslaget. 

Som föreskrivs i I *skall påföljdslagen upphöra att gälla när PBL träder i 

kraft. BesHimmclserna i lagen har förts över till 10 kap. med vissa mindre 

justeringar. 

Förslaget till IOkap. innebär i förhållande till motsvarande bestämmel

ser i påföljdslagen att reglerna om byggnadsavgift och särskild avgift 

ändras. Beträffande byggnadsavgift införs en möjlighet för byggnadsnämn

den att nedsätta eller helt efterge avgiften. om överträdelsen är ringa. I 

fråga om särskild avgift har den övre beloppsgränsen höjts från 500 till 

I 000 kr. Dessa ändringar kan således leda till såväl lindrigare som stränga

re påföljd. Enligt min mening är det lämpligast att utforma övergångsbe

stämmelserna på så sätt att äldre bestämmelser skall gälla för överträdelser 

som har begåtts före ikraftträdandet, men att de nya bestämmelserna i 

lOkap. skall tillämpas även på sådana överträdelser. om det leder till 

lindrigare påföljd. Sistnämnda reservation torde i och för sig följa redan av 

den generella bestämmelsen i 5 §lagen ( 1964: 163) om införande av brotts

balken. Jag anser ändå att detta för tydlighetens skull bör komma till 

uttryck i lagtexten. 

Pfl /agråder.1· förslag har lagtexten förtydligats, så att det bättre framgår 

att äldre bestämmelser skall tillämpas endast i materiellt hänseende i de 

mftl som nu avses. 
Andra styc/...t!t har tillkommit efter det att lagrådsremissen beslutades. 

Enligt 10 kap. 15 §har byggnadsnämnden möjlighet att ingripa, bl. a. om 

någon underlåter att vidta en åtgärd som åligger honom enligt beslut som 

har meddelats med stöd av PBL. Det kan t. ex. gälla skyldighet att efter 

giltighetstidens slut ta bort en byggnad, för vilken tillf.illigt bygglov har 

meddelats. Skyldighet att vidta en sådan åtgärd kan emellertid uppkomma 

efter ikraftträdandet på grund av beslut som har meddelats med stöd av 

byggnadsstadgan eller lagen om försöksverksamhet med förenklade regler 

om byggnadslov m. m. i vissa kommuner. Bestämmelserna i andra stycket 

har införts för att de möjligheter att få till stånd en rättelse som finns enligt 

PBL skall bli tillämpliga även i dessa fall. 

Även bestiimmclsen i tredje stycke! har tillkommit efter det att lagråds

remissen beslutades. 

17kap.23~ 
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Enligt 136 a ~ nionde stycket byggnad slagen kan ett lokaliseringstillstirnd 17 /.:. ~ J W> . .__, -N .9§ 
förenas med vissa villkor. Den ~;om åsidosiitkr ett sådant villkor kan 

dömas till höter el kr fängelse enligt I 2 * påföljd slagen. Som jag tidigare har 

föreslagit skall påföljdslagen upphöra att giilla vid PHL:s ikrafttriidanck. 

En motsvarighet till dessa hestiirr:.melser har cmdlertid tagits in i det till 

lagddct remitterade förslaget till NRL. I 4kap. h* i förslaget till NRL 

finns sålunda besbmmelser om straff for övertriidclser av villkor som har 

meddelats med stöd av den lagen. Genom tredje stycket i förevarande 

pragraf blir 4kap. h~ NRL tillämplig ilvcn vid överträdelse av ett villkor 

som har meddelats fiire ikrafttriidrndet enligt U6a * byggnadslagcn. 

Gatukostnader m. m. 

24 § Äldre hestiimmelser om skyldighet att hetala ersättning för gatu
mark och gatubyggnadskostnad skall tillämpas när gatubyggnadsarheten 
har påhiirjats före ikraftträdandet. 

Paragrafen. som motsvarar I 5 kap. 22 9 i det remitterade lagförslaget 

men som saknar motsvarighet i uucdningens förslag, föreskriver att äldre 

hestämmelser i vissa fall skall tillämpas vid bestämmande av fastighets

ägarens skyldighet att betala ersättning för gatukostnader (mark och byg

gande). Avgörande iir tidpunkten då anläggande! av den gata eller gatudel 

det är fråga om påbörjades. I det remitterade lagförslaget föreskrivs bl. a. 

att äldre bestämmelser skall tillämpas om gatubyggnadsåtgärderna påbör

jats före utgången av år 1980. Lagrådet har uttalat följande om denna 

bestämmelse (yttrandets. 134): 

Lagtexten ger ingen upplysning om vad som gäller när åtgärderna påbör
jats diirefter men före PBL:s ikraftträdande. Enligt specialmotiveringen 
skall då bestämmelserna i PBL tillämpas. Dessa bestämmelser överens
stämmer med gällande gatukostnadsregler i hyggnadslagen. När lagrådet 
nu föreslår att äldre bestämmelser skall tillämpas om gatuhyggnadsåtgär
derna har påbörjats innan PBL :rätt i kraft innebär detta alltså ingen 
ändring i sak. 

Jag har ingen erinran mot lagrådets förslg. Paragrafen har utformats i 

enlighet härmed. Övriga ändringar i förhållande till det remitterade lagför

slaget är endast av redaktionell art. Paragrafen föreskriver således att äldre 

bestämmelser skall tillämpas så ~;nart anläggningsarbeten har påbörjats 

före PBL: s ikraftträdande. 

Skälen till att i PBL behålla nu·;arande tämligen komplicerade tillämp

ning av äldre bestämmelser av olika årgång på ännu inte reglerade kostna

der för gatubyggnadsåtgärder har jag utvecklat i den allmänna motivering

en /avsnitt 19.5.2). 

I fråga om vilka äldre bestämmelser som blir aktuella att tillämpa och 

deras huvudsakliga innehåll vill jag helt kort anföra följande. 

Bestämmelserna återfinns dels i lagen ( 1907: 67) om stadsplan och tomt-
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indelning. vilka med endast formella ändringar fördes över till lagen 

11917:269) om fastighetsbildning i stad. dels i stadsplanelagen 11931: 142J 

och dels i byggnadslagen !1947: _,85) i dess lydelse före den I januari 1982. 

Samtliga bestiimmelser i dessa lagar har genom iivergilngsbestämmelser i 

byggnadslagen erhiillit fortsatt giltighet. Byggnadslagen inneh{1ller dessut

om vissa särskilda bestiimmelser av övergiingskaraktär. vilka något modi

lierar tilliimpningen av de iildre bestämmelserna. 

Dessa äldre heshimmelser om gatukostnad skiljer mellan ersiittning för 

gatumark och bidrag till kostnader för byggande av gata. 

Riitt för kommun att erhälla ersättning för gatumark infördes första 

gången i 1907 års lag. Enligt bestämmelserna härom i 1907 och 1917 [irs 

lagar förelåg i fråga om gata och gatudel som upplåtits till allmänt begag

nande under den tid dessa lagar gällde < 1908-1931) skyldighet för ägare av 

färdigbildad tomt alt utge ersättning för mark till gatan framför tomten. niir 

väl tomten bebyggts enligt gällande stadsplan. Ersättningen förföll till 

betalning först niir villkoren om stadsplan. tomtbildning och bebyggande 

uppfyllts. Erfarenheten visar att det ibland kunnat dröja avsevärd tid innan 

alla dessa villkor var uppfyllda. Många gatukostnadsfrågor från denna tid 

är diirför alltjämt oreglerade. Ersättningskyldigheten gäller iiven vidgning 

av gata. vilket bidrar till att komplicera frägan. 

Dessa regler om ersättning för gatumark överfördes i nagot ändrat skick 

till stadsplanelagen. För gata och gatudel som upplåtits eller lagligen skulle 

ha upplåtits till allmänt begagnande under stadsplanelagens giltighetstid 

I 1932-1947) krävdes. liksom enligt 1907 och 1917 [irs lagar. att tomten 

blivit rättsligen bildad och var bebyggd. Det saknade dock betydelse om 

bebyggelsen hade tillkommit före eller efter den stadsplan som gällde när 

gatan uppläts eller skulle ha upplåtits. Liksom tidigare gällde reglerna 

också för gatuvidgningar. I avvaktan på att villkoren uppfylls lär ett stort 

antal gatukostnadsfordringar från dessa år alltjämt vara svävande. 

Generella regler om bidrag till byggande av gata infördes genom 1931 års 

stadsplanelag. Dessförinnan var skyldigheten i städer och stadsliknande 

samhällen att anlägga och underhålla gata lokalt reglerad och beroende av 

vad som gällde för varje särskilt samhälle. Bestämmelserna var mycket 

skiftande och likaså möjligheterna för kommunerna att ta ut ersättning för 

gatubyggnad. Genom 1931 års regler infördes möjlighet för en kommun att 

anta lokala gatukostnadsbestämmelser om grunderna för beräkning av 

kostnad som skulle kunna påföras tomtägare. om kostnadsfördelningen 

mellan dem och om tid och ordning för betalningen. Lagreglerna angav ett 

tak för hur mycket som maximalt kunde tas ut. Vid tillämpningen skedde 

ofta stora avvikelser i sänkande riktning. Bestämmelserna kunde endast 

tillämpas på gator, vilkas anläggande inte pi.i.börjats före den tidpunkt då 

fråga om införande av sådana hestämmelser hade väckts i fullmäktige. 

Samma krav beträffande tomtbildning gällde som för gatumarksersättning. 

Lagen upptog inget uttryckligt krav på att tomten skulle vara bebyggd. 

17 kap. 2../ ~ 
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l\kd stöd av kravet att tomtägarens illigganden skulle motsvara skäliga /7 /.:af>. 2./-25 ~~ 

anspriik på rättvisa och billighet brukade dock i de bestämmelser som 

fastställdes - efter mönster av vad som enligt lag gällde för markersiitt-

ningen - föreskrivas att tomten ,;kulle vara bebyggd i huvudsaklig över-

ensstämmelse med stadsplan. 

I byggnadslagen infördes best;:immelser om ersiittningsskyldighet fiir 

gatukostnad (mark och byggande l som i stort sett motsvarade vad som 

gilllt enligt stadsplanelagen. Något krav på bebyggelse uppställdes dock 

inte. Dessa regler skulle tillämpas pä gator och gatudelar som upplåtits 

eller skulle ha upplåtits till allmänt begagnande under åren 1948-1981. dii 

gällande bestämmelser i byggnadslagen om gatukostnader trädde i kraft. 

Pågående mål och ärenden m. m. 

25 § Beträffande än:nden enligt byggnadslagen (1947: 385! eller bygg
nadsstadgan ( 1959: 612) som byggnadsnämnden har avgjort före ikraftträ
dandet skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfarandet som 
ärendenas prövning i sak. 

Betriiffande mål enligt byggnad;;lagen om ersättning eller inlösen i vilka 
talan har väckts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas i 
fråga om målens prövning i sak. 

Paragrafen motsvarar 21 kap. 19§ i utredningsförslaget och 15kap. 2H 

punkt I och 2 i det remitterade la,~förslaget. Paragrafen har på förslag av 

la1mldet (yttrandets. 134! fått ett i förhållande till det remitterade förslaget 

delvis ändrat innehåll och även omredigerats. Sålunda regleras mål enligt 

påföljds lagen och mål om gatukostnader. som omfattades av 15 kap. 23 § i 

det remitterade förslaget genom 23 § resp. 24 §. Vidare har det i lagtexten 

klargjorts i vilka hänseenden äldr~' bestämmelser skall tillämpas. 

Bestämmelserna ifiirsta st.vcket tar sikte på beslut som överklagas, t. ex. 

i ärenden om byggnadslov. Det är nödvändigt att samma grunder för 

prövningen och samma processuella bestämmelser skall gälla för besvärs

myndigheten som för byggnadsnämnden. Eftersom PBL: s bestämmelser i 

dessa hänseenden skiljer sig i viss ut~träckning från vad som gäller i dag 

föreskrivs i första stycket att äldre bestämmelser i fråga om såväl förfaran

det som ärendenas prövning i sak skall tillämpas i ärenden som byggnads

nämnden har avgjort före ikraftträdandet. Det innebär bl. a. att de bestäm

melser i byggnadsstadgan som ligger till grund för prövningen samt be

stämmelserna om beslutens giltighet (59 !D och om fullföljd av talan (71 och 

72 rn skall tillämpas. 

Mål om intrångsersättning eller inlösen som enligt byggnadslagen har 

anhängiggjorts vid allmän domstol eller fastighetsdomstol före ikraftträ

dandet skall enligt andra stycket prövas i sak enligt äldre bestämmelser. 

Nu gällande regler i byggnadslagcn och expropriationslagen skall alltså i 

sådana fall tillämpas i fråga t. ex. om förutsättningarna för inlösen och 

ersättning och om grunderna för bestämmande av löseskilling och ersätt-
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ning. Till skillnad mot vad som giiller enligt första ;.tycket skall emellertid /7 kap. 25-27 ** 
enligt huvudregeln PBL:s processuella bestämmelser gälla i sådana mål. 

Mål om gatukostnader. som regleras särskilt i 23 *· omfattas formellt 

även av detta stycke. Eftersom tilHimpningen av de båda stadgandena 

leder till samma resultat hehöver detta emellertid inte medföra några 

olägenheter. 

26 § Bestämmelserna i 60-64 ** byggnadsstadgan (1959: 612) skall till
lämpas i fråga om byggnadsarbeten till vilka byggnadslov har meddelats 
enligt byggnadsstadgan. 

Paragrafen. som motsvarar 15 kap. 23 § punkt 3 i det remitterade lagför

slaget. har utformats i enlighet med lat:rådets förslag. 

De bestämmelser om byggnadsarheten m. m. som har tagits in i 9 kap. 

skiljer sig på en del punkter från dagens bestämmelser. I 26 § - som saknar 

motsvarighet i utredningens förslag - har däifor föreskrivits att äldre 

bestämmelser skall tillämpas på byggnadsarbeten som utförs med stöd av 

hyggnadslov enligt byggnadsstadgan. Det innebär hl. a. att hestämmelser

na om ansvarig arbetsledare enligt 61 §.anmälan m. m. enligt 62 §. utstak

ning m. m. enligt 63 § och besiktning m. m. enligt 64 § byggnadsstadgan 

skall tillämpas. 

27 § Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan skall i 
stället avse detaljplan, inom vilken kommunen är huvudman för allmänna 
platser. Vad som föreskrivs om byggnadsplan skall avse detaljplan. inom 
vilken annan än kommunen är huvudman för allmänna platser. Vad som 
föreskrivs om hyggnadslov skall - beroende på arten av den åtgärd som 
avses med lovet - i stället gälla bygglov. rivningslov eller marklov. 

Paragrafen motsvarar 15 kap. 24 ~ i det remitterade lagförslaget men 

saknar motsvarighet i utn:dningens förslag. 

Bestämmelser om stadsplan. hyggnadsplan och hyggnadslov finns i ett 

stort antal lagar och andra författningar. Bestämmelserna i 27 § är avsedda 

att förebygga olägenheter som kan uppkomma. om ändring i alla sådana 

författningar inte har vidtagits vid ikraftträdandet. 

I jämförelse med det remitterade förslaget har den förändringen skett att 

en uppdelning i lagtexten har gjorts mellan stads- och byggnadsplaner. 

Detta har skett for att förslaget inte skall medföra en saklig förändring i de 

fall en bestämmelse omfattar endera en stadsplan eller en byggnadsplan. 

Eftersom byggnadslov enligt hyggnadsstadgan motsvarar både bygglov. 

rivningslov och marklov. måste - beroende på arten av den åtgärd som 

avses i den aktuella författningen - från fall till fall avgöras om med 

uttrycket byggnadslov avses hygglov. rivningslov eller marklov. Enligt 

min bedömning hör detta regelmässigt kunna lösas utan några problem. 
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Hemställan 

Jag hemsliiller att regeringen fö1-esl!ir riksdagen att anta det av lagr!idet 

granskade lagförslaget med vidtagna ändringar och tilliigg. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och heslutar 

att genom prnposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Paragrafregister 

Register över bestämmelserna i PBL och mots\'arande 
bestämmelser i BL, BS och LPI m.n. lagar 

PBL BL. BS. LPI m . .fl. /uf.?111" 

I kap. I * I * I st RL 
2* -
.1 § 2 och 3 §§ HL 

4 * I * 2 st BL 
5* 4§BL 
6 § 5 § 2 si BL 
7 § 7 § I st BL och I * I st BS 
8 § 7 § 2 och 3 st BL 

2 kap. I § 9 § BS 
2 § 9 § I st BS 
3 § 9 och 29 §§ BS 
4* 9§ochl2*1mom.RS 

3 kap. I * 38 § I st och 39 § I st BS 
2 § 29. 39. (41. 43) Ol:h 44 §§ BS 
3 § 44 a § BS 
4 § 42 § BS 
5 § 46-48 §§ BS 
6 * (43J. 44, 45. 46 och 48 §§ BS 
7 § 42 a § BS 
8 § <42 § BSJ 
9 § (42 a. 44 a. 46-48 §§ BSJ 

10 § 48 a. 49. (75J §§ BS 
11 § -
12 § 9 § 2 st och 38 § 2 st BS 
13 § 50 * BS 
14 !i 52 § BS 
15 § 38 m:h 54 §§ BL samt 29 §och 

53 § 2-4 mom. BS 
16 § 53 § 2-4 mom. BS 
17 § 53 § 1-2 mom. RS 
18 § -

4 kap. 1 § 9 § BL 
2 § 11 § 2 mom. BS 
3 § 14 § BS 
4 § 16 § BS 

5 * -
6 § 17 § I mom. BS 
7 § 17 § I och 3 mom. BS 

8 * 16 § RS 
9 § -

10 § 17 § 5 mom. och 18 § BS 
11 ~ 10 §BL 
12 § -
13 § 19 § I mom. BS 

5 kap. I § 24 §och 107 § I sl BL 

PBL Bl. BS. I.PI m . .fl. /af.?ar 

2 § 12 § I mom. I st och 13 § I st 
BS 

3 § 25 och 107 §§ BL -;amt 12 § 2 
mom. 2 si BS 

H -
q -
6 § -

7 § 25 § 3 SI och I 07 § 3 st BL 
samt 9 § 3 st och 12 § 2 mom. 3 
st BS 

8 § 110 § 2 st RL. (58 § ., mom. 
RSJ 

9§ 12§2mom.BS 
10§ 16§BS 
Il § -
12 § 23 § BS 
13§ -
IH -
15 § -

16 § (9 § BU 
17§ (lt§2mom.lsloch23§BSJ 
18 § -

19§ 15§BS 
20 § 14 § BS 
21 § -
2n -
23 § 17 § I mom. samt 26 och 27 §§ 

BS 
24 § 17 § 4 mom. samt 26 och 27 §§ 

HS 
25 § 17 § 4 mom. samt 26 och 27 §§ 

BS 

26* (16§BSJ 
27 § 17 S 5 mom. och 18 § BS 
28 § 123 § RS) 
29 § 26 och 108 §§ BL 
30§ 19*2mom.och21 *BS 
31 ~ 21 § RS 
32 § 23 * BS 
33 § 23 § BS 
34* -
3q -
3(1* 

6 kap. I § 16 * I si c) samt 26 och 27 §~ 
BS 

H -
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PBL Bl.. RS. LPI m.Jl. iag<1r 
3 § 28 och 30 §~BL 

29 §BL och 33 * BS 
28 §BL 
34 § I mom. I st BS och 24 § 2 
st 1-3 AL 

8 § 34 § J nwm. I st HS 
q § 34 § I mom. I st BS 

IO § 131 §BLI 
Il§ -
12 § 34 § BS 
13 § 33 § UL 
14 § 34 § 4 mom. BS 
l.5* -
lfd -
17 § 41 §BL 
18§ 112*BL 
19 § 70och 113 §§BL 
20 § 70 m:h 113 §§ BL 
21 § 71 §BL 
22 § n §BL 
23 § -

24 § 47 § I st BL 
25 § 115 §BL 
26 § 49-51 §§BL 
27 § 52 §BL 
28 § 54 §BL 
29 § 55 s BL 
10 § 74 § BL 
~H § 56 *BL 
32 § 57 § BL 
13 § 58 § RL 
14 § 59 § BL 
35 § 60 ~BL 
36 § 25 § BS 
37§ 154§BL 
38§ 155§BL 
39 § 137 § I st och 142 § BL 

7 kar. 1 § 126-128 §§BL. (7:1 § BSl 

2 * -
~q -
4 § 12tioch 134 §§BL och 10 § BS 
5 § 14 §, I ti * I st. 17 {i l. 2 och 5 

mom. samt 23 § BS 
6 § 131 §BL 
7§ 19§2mom.BS 
8 § -

8 kap. 1 § 35 § samt 54 § I ech 2 mom. 
BS 

2 § 54 § I mom. BS 
3 § 54 § I mom. BS 
4 § 54 § 2 mom. BS 

PHL 

886 

BL. BS. LPI 111.fl. lagar 
5 § 54 § 3 mom. BS 
6 § (86 §BU 
7 § 54 § I mom. BS 
8 § 35 a § BL. 54 § 1 mom. BS 
9 § 17. 40. 81. 82 och 110 §§ BL 

I ., s - ~ 

samt 54 § I mom. BS 
54 § 2 mom. 2 st. 57 § 2 st och 
66 § 6 st BS 
34 §. 38 § och I JO§ I st BL 
samt 56 § I och 2 mom. BS 
(13 § BU. 56 ~ I mom. samt 
67 § I m(lm. BS 

u * -
14 § 56 * 2 mom. 2 st BS 
15 ~ -
16 § 35 a § BL och 56 § I mom. BS 
17§ 56*4mom.2stBS 
18 ~ 17, 40. 81. 82 och 110 ~§ BL 

samt 54 § I mom. 3 st BS 
19 * 55 § I mom. I st BS 
20 § 55 ~ I morn. 2 st och 2 mom. 

BS 155 * 3 mom. BSl 
21§ 54§4rnom.BS 
22 § (39 §. 43 ~ och 67 § 3 mom. 

BSJ 
23§ -
24 § 56 § 4 mom. I st BS 
25 § 57 § I st o\)J 58 * 1 morn. 2 st 

BS 
26 * 58 § I mom. 2 st BS 
27 § 58 § I och 4 mom. BS 
28 § -

29 § 155 * 3 mom. och 58 § 3 mom. 
BS> 

30 § 55 * 4 mom. samt 56 § I mom. 
2 och 3 st BS 

31 § 156 §I mom. l st BS) 
32 § 56 * I mom. I st och 58 § 2 

rnom. 3 st BS 
33 § 59 ~ l st BS 
34 § (55 § 3 mom. 2 st BSI 

9 kap. I § 60 9 I st BS 
2 § 6() § 2 och 3 st BS 
3 § 61 § BS 
4 § 62 § BS 
5 § 63 § BS 
6 § M § BS 

10 kap. I § 2 § l st LPI 
2 § 2 § 2 st LPI 
3 § 3 § LPI 
4 § 4 § LPI 
5 § 5 § LPI 
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PR/. Bl., BS. LPJ 111..fl. lagar 

6 * 6 * LPI 
7 * 7 * LPI 
8 § 8 § LPI 
9 § 9 § LPI 

10§ IO§LPI 
11 § 11 § LPI 
12§ 13§LPI 
13 § 14 § LPI 
14§ 15§LPI 
15 § 16 § LPI 
16 § 51 § I mom .. 52 § 2 st BS 
17 § 53 § 2 mom. BS. f40 och 52 §§ 

VägU 
18 § 17 § LPI 
19§ 18*LPI 
20 § -

21§ 19§LPI 
22 § 20 § LPI 
23 § 21 § LPI 
24 § 22 § LPI 
25 § 23 § LPI 
26 § 25 § LPI 
27 § 26 § LPI 
28 § 27 § LPI 
29 § 28 § LPI 
30 * 29 § LPI 

11 kap. I § I § 2 st BS 
2 § 2 § BS 
3 § 3 § BS 
4 § 4 § BS 
5 § 32 och 111 §§ BL samt 8 § BS 

12 kap. I § (I O § 2 och 4 st. 26 § 2 st samt 
108 § 2 st BU 

2§ -
3§ -
4 § ( 14 a. 36. 81. 82, 86 och 109 §§ 

BL samt 54 § I mom. 3 st och 
57 § 2 st BSl 

5§ 13t§BL 
6 § 10 a §. 27 §och 108 § 3 st BL 
7 § 11 §. 27 § och 108 § 3 st BL 

samt 22 § BS 
13 kap. I § -

2 § 149 §BL, 71 §I mom. BS 
3§ -
4 § 150 §BL. 71 §2mom. BS 
5§ 150§3stBL 
6 § -
7 § 72 § 2 och 3 st BS 
8 § -

14kap. I§ 48 ~I st och 116§ I st BL 
2§ 41a§BL 

887 

PBI. Bi.. BS. LPI 111..fl. /ag11r 
3 § t58 och 64 §§ ViigU 
4 § 75 § BL 
5 § -
H -
7§ -

8 § 22. 83 och 84 §§ BL 
9 § 137 § I se I 42 och r 46 §§ BL 

10 § -

15 kap. I § 137 § I st. 138 § I st och 146 § 

BL 

3§ 47§2-3stBL 
4 § -
5 § 22 § 2 st och 116 § 2 si BL 
fi § 138 och 139 §§ RL 
7 § 144 § BL 
8 § 61 § och 137 § 2 si BL samt 

71 § I mom. BS 
16 kap. I § 167 ~och 76 § I mom. BSJ 

2 § 76 § 3 mom. RS 
3 § 76 § 3 mom. BS 
4§ -
5 § 74 § HS 
6§ 153§BLoch74§BS 
7§ 152§BLoch24§LPI 

17 kap. I § -

2§ -
H -
4§ -

H -
6 § -
H -
8§ -
9 § -

10 § -
11 § -
12§ -
IH -
14§ -

15* -
16§ -
17§ -

18 § -

19 § -
20 § 82 och 82 a §§ BS 
21 § 82 a § BS 
22 § (76 § I mom. BSI 
2H -
2H -
25§ -
26 § -
2H -
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2 Register ()ver hestämmelserna BL, BS och LPI och 
mots\·arande hestämmelser i PBL 

BL 

I * 
2 * 
H 
H 

.'i * 
6 * 
7 * 
8 ~ I upphiivd) 
H 

HH 
10 a * 
11 * 
12 * 
IH 
14 * 
14 a * 
15§ 

16 * 
IH 

18 * 
18 a § 

19 * 
20 s 
21 * lupphiivdJ 

22 * 
23 * 
24 ~ 
25§ 

26 * 
2H 
28* 
29 * 
30 § 

31 * 
32 * 
3H 
34 * 
35* 
3.'i a * 
36 * 
37 * 
38* 

39 * 
40 * 
41 * 
41 a * 
42* 
43* 
44 *(Upphävd) 

l'Hf_ 

I: I och 4 
I: 3 
I: 3 
l:.'i 
1:6 

I: 7 och 8 

4: I. (5: 16. 17:3) 
4: 11. (12: IJ 
(12: 6) 

(12:6och7J 

18: 12) 
( 17: 13) 
( 17: 13) 
( 17: 13) 
( 17: 13) 
8:9och 18,((7:1.'il 

14:8. 15:5((/':15) 
15: I 
5:1,(17:4) 
5:3 och 7 
5:29. 12: I. (17:9) 
12: 6 och 7 
6:3och5,(17:11) 
6:4 
6:3 
(6: 10) 
11: 5 
6: 13 och 14. "17: 12) 
8: 11. (17: 13) 
( 17: 13) 
8:8och 16 
(12:4. 17: 13) 
(17: 13) 
3: 15. 8: 11. (17: 13) 

8:9och 18.117:17) 
6: 17 
14:2 

BL 

45 * 
46 *(upphävd) 
4H 

48 * 
49-.'il ** 
52 * 
53 * 
54* 
.'i5§ 

56 * 
.'iH 

58 * 
59* 

60 * 
61 * 
62-69 ** 

(upphiivda) 

70 * 
71 * n *(upphävd) 
7H 
74* 
75§ 

76 * !upphävd) 

77-79 ** 
80 *(upphävd) 

81 * 
82* 

83* 
84* 
85* 
86 § 
8H 

88-106 * 
(upphävda) 
IOH 

108 * 
109§ 
110 s I st 
110 * 2 st 
110 * 3 st 
110 * 4 st 

111 * 
112 § 
llH 
llH 
115 * 

I'Bl. 

h: 24. l.'i: 3 
14: I. ( 17: 6) 
6:26. (17:6) 
6:27 

3:15.6:28 
6:29 
6:31. (17:24) 
6:32, ( 17: 24) 
6:33. (17:24) 
6:34, 117:24) 
6: 35. ( 17: 24) 
l.'i: 8 

6: 19 och 20. ( 17: 19) 
6:21 

6:22. (17: 19) 
6: 30 
14:4 

8:9och 18.((2:4.17:16) 
5:16. 8:9 och 18. 112:4. 
17: 16) 
14:8 
14:8 
15: I 
(8:6, 12:4. 17: 13) 
(17: 13) 

5:1.3och7(17:4) 
5: 29. 12: I. 6och7I17: 9l 
(12: 4. 17: 13) 
8: 11. ( 17: 13) 
5: 8, (17: 14) 

8:9och 18. (17: 17) 
11:5 
6: 18 
6: 19 och 20. ()7: 19) 

6:25 
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BL 
116 § 

117§ 
1 uq 
119-125 §§ 
(upphiivJal 

121> * 
12H 

128 * 
129 § 

130 § 

Dl~ 
132 § 

13H 
13H 
135* 
131> ~ 
136 a § 

137§ 
138 ~ 
139* 

140 * 
141 § 

142 * 
14H 
144§ 
145 § (upphiivd) 
146 § 
147§ 
148 §(upphävd) 
149 § 

150 § 

151 * 
1sn 
15H 
154 § 

15H 

156 * 
157 §(Upphävd) 

158 * 
159-170 ** 
BS 

I § 

2 ~ 
H 
H 
5-7 §§ 

(upphävda) 

8 § 

9 * 
10 * 
Il § 

!'BL 
14: I 
15: I 

7: I och 4. ( 17: 10) 
7: I 
7: I 

7: 6. 12: 5 

( 12: 5) 

6: 39. 14: 9. 15: I och 8 
15: I och 6 
15:6 

6: 39. 14: 9 

15:7 

14:9. 15: I 
10 kap. 

13: 2 
13:4och5 

lh:7 
lh:6 
f:.:37 
6:38 

17 kap. 

PBL 
I: 7. Il: I 
Il: 2 
11: 3 
11:4 

Il: 5 
2:.1-4. 3: 12. 5: 7 
7:4 
4: 2. 15: 17) 

BS 
12 * 
IH 
14 ~ 

15 * 
lH 

17 * 
18 ~ 

IH 
20 ~ 

21 * 
22 § 

2H 

24 § 
"l'i ~ -- ~ 
26 § 

2H 
2fq 
29* 
30 § !upphävJ) 
31 § 

3n 
3H 
34§ 
35* 
36 § 

37§ 
38 § 

39* 
4(1* 
41 § 

42 § 

4H 
44 * 
44 a § 

4.'i § 
46 § 
47§ 
48 § 

48 a § 

49* 
50 § 

51 § 
52 § 

.'iH 

54 *I mom. 

889 

!'BL 
2: 4 . .'i: 2. 3. 7 och 9 
5:2 
4: 3. 5: 20. 7: 5 
5: 19 
4: 4 och X. 5: 10. 15: 21lJ. 
6: I. 7:5 
4:6-7 och 10. 5:23-25 
och 27 
4: 10. 5: 27 
4: 13 . .'i: .~0. 7: 7 

5:30 
12:7 
5: 12. 17. 28. 32 och 33. 
7:5 

6:36 
5: 23-25. 6: I 
5:23-25.6:1 

2:3.3:2och 15 

6:4 
6: 6. 8. 9, 12 och 14 
8: I. 3 och 6 

3:1ochl2 
3: I och 2. (8: 22) 

(3: 2) 

3: 4. (3: 8) 
(3: 2 och 6. 8: 221 
3:2och6 
3: 3. 13: 9) 
3:6 
3: 5 och 6, 0: 9) 
3: 5. 0: 9) 
3: 5 och 6. 0: 9) 
3: 10 
3: 10 
3: n 
10: 16 
3: 14. 10: 16 
3: 15-17. I 0: 17 
8: I. 2. 3. 7. 8, 9. (12:4) 

2 mom. 8: 1. 4 och 10 
3 mom. 8:5 
4mom. 8:21 

55 § I och 2 mom. 8: 19 och 20 
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BS 
J mom. 
4mom. 

56 ~ I mnm. 

57 * 

2 morn. 
J mom. 
4mom. 

58 *I mom. 
2mom. 
J mom. 
4mom. 

59 * 
60 § 

61 § 
62 § 

6H 
64 § 
05 §(upphävd) 
66 § 

PBL 
(8: 20. 29 och J4l 
(8:301 
8: 11, 12. 16. JO och 32 
(8: 31) 
8: IOoch 14 

8: 17 och 24 
8: 10 och 25, ( 12: 4) 

8:25-27 
8: 32, (5: 8) 
(8: 29) 
8:27 
8:33 
9: I och 2 
9:J 
9:4 
9:5 
9:6 

8: 10 
67 § I och 2 mom. 8: 12. 16: I 

3 mom. (8: 22l 
68§ IOkap. 

69 och 70 ** 
(Upphävda) 
71 § I mom. 

2 mom. 
7H 
7H 
74 § 

75* 
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BilaRä I 

Sammanfattning av PBL-utredningens betänkande 

Föreliggande förslag till ny plan- och bygglag, PBL, består av lagtext 
med specialmotivering samt allmän motivering. 

PBL innehåller 21 kapitel uppdelade i sju avdelningar. Dessutom 
föreslås ändringar i ett flertal författningar. Motiveringen är redovisad 
i 24 avsnitt. Därutöver linns lagtext och motivering (avsnitt 25) till 
samordning med annan lagstiftning samt specialmotivering till denna 
lagstiftning och PBL (avsnitt 26). 

Varje kapitel i lagen motsvaras av ett avsnitt i motiveringen. Av
snitt 15 och 16 berör flera kapitel i lagen eller berör andra lagar 
och 111otsvaras således inte av något särskilt kapitel. 

Betänkandet består av två delar. Lagtexten och motiveringen kan 
därför läsas parallellt. Den allmänna motiveringen till kap. I som 
innehåller principiella överväganden har dock tagits in i den första 
delen. 

Betänkandet omfattar ett stort och sammansatt ämnesområde. För 
att kunna göra det möjligt att följa hur ett visst ämnesområde be
handlas i betänkandet som helhet har ett sakregister upprättats. 

1 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bi/agedd 
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Utgångspunkter och de principiella 
grunddragen i plan- och bygglagen 

Förutsättningarna för den lagstiftning som skall reglera planläggning 
och byggande har ändrats radikalt sedan 1947 års byggnadslag (Bl) 
trädde i kraft. Denna lag har kunnat anpassas till nya förhållanden 
och har successivt förändrats. l takt med ändrade förutsättningar 
har emellertid oklarhet uppstått om sambandet mellan lagen och 
den praktiska verksamheten. Dt:tta gäller i många avseenden, t. ex. 
den översiktliga planeringens ställning och beträffande relationen 
mellan allmänna och enskilda intressen. 

Utvecklingen sedan 194 7 har präglats av ökade insatser från sam
hällets sida när det gäller att slå vakt om den gemensamma miljön. 
Detta har skett genom att ökade och mera preciserade krav har ställts 
både på hänsynen till naturmiljön och på bebyggelsens utformning. 
Samtidigt har insatser för en samordnad samhällsplanering ökat kraf
tigt. En av utgångspunkterna för en ny plan- och bygglag. PBL. 
är att lagen skall ge utrymme för samhällets aktiva insatser for den 
gemensamma miljön i samverkan med alla berörda. 

Medborgarnas intresse av att aktivt ta del i besluten har ökat 
starkt. Detta är positivt och måste tas till vara i en ny lag. Den 
enskilda människan, vare sig hon uppträder som medborgare i en 
kommun eller som sakägare, m~:te kunna överblicka sina rättigheter 
och skyldigheter och veta var gränserna för olika parters inflytande 
går. Mångfalden av intressen sorn gör sig gällande och av situationer 
som uppstår gör det svårt att kortfattat precisera dessa gränser. Regler 
som klargör dessa kan från administrativ utgångspunkt förefalla 
komplicerade. Ju större samhällets engagemang blir, desto viktigare 
är det emellertid att med tanke på medborgarna formulera klara 
regler i detta avseende. 

En ny lag måste skapa förutsättningar för en fortsatt utveckling 
av den fysiska planeringen. En samordning måste ske med annan 
planering. Den enskilda människans villkor och möjligheter måste 
stå i centrum. Kvaliteten i samhällets planering beror till stor del 
på resurser, kunskaper, samarbetssystem och politisk vilja. lagstift
ningen kan inte i sig garantera högre kvalitet, men kan skapa för
utsättningar för detta. Bl. a. genom att ställa krav på samordning 
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med andra planeringsformer och att ange former för beslutsfattandet 
och krav på underlaget för beslut. Säinhällsplaneringens omfattning 
nödvändiggör överblickbarhet, enkelhet och flexibilitet. Man riskerar 
annars att hamna i en centraliserad expertplanering som skulle strida 

mot grundläggande gemensamma värderingar. 
Syftet med PBL är att möta de krav som ovan kort har skisserats. 

PBL utgår från andra förutsättningar än dem som gällde när 1947 
års byggnadslag kom till. Skillnaderna är därför stora både beträffande 
lagsystematisk uppläggning, plansystem, de i lagen inskrivna kravens 

art och precision och i många enskildheter. Förändringarna innebär 
i flera avseenden en anpassning till redan gällande praxis och in

formellt bedriven verksamhet. 
Här följer en kort redogörelse for vissa principiella grunddrag i 

PBL. Dessutom antyds var ändringar har vidtagits i förhållande till 
nuvarande byggnadslag. Därefter följer en sammanfattning av be
tänkandet och en mer detaljerad redogörelse for föreslagna avvikelser 

i förhållande till BL. 
Den fysiska miljön bildar ramen kring allt liv och all mänsklig 

verksamhet. Grundläggande regler om hänsyn formuleras i PBL för 
natur- och kulturvärden både när det gäller enskilda byggnader. sam
manhängande miljöer och större områden. Krav reses också på längre 
gående hänsyn till särskilt värdefulla miljöer. Den fysiska rikspla
neringen får sin plats i lagen. Men den ger också utrymme for att 
skydda lokalt värdefulla miljöer. Även friluftslivets intressen kan 
bevakas med hjälp av PBL. Det sker genom att kommunerna får 
möjligheter att avsätta områden för friluftslivets behov, och genom 
att reglerna om strandskydd förs över till PBL från naturvårdslagen. 

De befintliga bebyggelsemiljöerna måste tas till vara och förvaltas 
på ett riktigt sätt. En rad omständigheter talar tbr att framtidens 
byggnadsåtgärder i hög grad kommer att gälla dessa miljöer. I PBL 
ställs krav både på utformningen av nya miljöer och på underhåll 
av befintliga byggnader. PBL erbjuder också nya möjligheter för att 
genomföra förändringar. Utrymme ges för en större lokal frihet, både 
beträffande utformningen av byggnader och miljöer och beträffande 
val av form för genomförandet. 

Människorna ställer också andra krav på att miljön skyddas och 
bevaras. För många förändringar som har stor betydelse för miljön 
krävs i dag inte tillstånd, vare sig enligt BL eller enligt någon annan 
lag. Tillståndsplikt föreslås nu för sådana åtgärder. 

I ett alltmer komplicerat samhälle ställs också berättigade krav 
på förenklingar och större frihet. I PBL föreslås att mindre bygg
nadsåtgärder undantas från bygglovplikt och att vissa åtgärder på 
befintliga byggnader får vidtas mer fritt än i dag. Lagen är vidare 
uppbyggd så, att nybyggnadsförbud inte skall finnas längre. Klara 
ställningstaganden med angivande av sakliga motiv for ett eventuellt 
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avslag pa en tillstandsansökan krävs alltså. 
Den snabba tekniska utvecklingen medför svårigheter att över

blicka förändringar och se sambanden mellan orsak och verkan. Män
niskornas krav på delaktighet i besluten ökar bl. a. av den orsaken. 
Det gäller både delaktighet i fJrm av allmänt medborgarinflytande 
och möjligheter att få vara med när de egna intressena berörs särskilt. 
I PBL formuleras regler som skall garantera insyn i planeringen. 
Dessa regler bör också leda till at1 de kommunala förtroendemännens 
arbete underlättas. 

Alla medborgare får anföra besvär hos länsstyrelsen om kommu
nen inte har följt de regler som har ställts upp för att stärka med
borgarinflytandet. Hyresgästerna ges besvärsrätt på samma sätt som 
fastighetsägare. 

Människorna ställer krav p~1 besked och på att få veta motiven 
för fattade beslut. I PBL reses krav för att tillgodose detta. Besked 
skall ges i ett sammanhang som ligger nära den enskilde. Den över
siktliga planeringen ges därför ingen rättsverkan mot enskilda. En 
annan sak är att den måste få stor och ofta avgörande självständig 
betydelse i frågor av övergripande betydelse för kommunens struktur 
och allmänna utveckling. 

PBL ger alltså nya förutsättningar för den översiktliga fysiska pla
neringen. Alla kommuner skall ha en plan som visar markens an
vändning i stort. Planen, som kallas marköversikt. skall utarbetas 
med hänsyn till sociala, ekonomiska och fysiska faktorer. Grund
läggande krav om detta formuleras i lagen. 

Dagens stads- och byggnadsplaner ersätts av ett enhetligt begrepp, 
detaljplan. PBL innebär här två viktiga förändringar. 

I kommunerna finns i dag ett stort antal fastställda planer som 
är föråldrade av olika anledningar. BL:s regler medför problem får 
kommunerna när de skall ändra sådana äldre planer. Sådana låsningar 
skall inte behöva uppkomma genom de nya regler som föreslås. 
Rättigheten att utnyttja en byggnadsrätt blir nu tidsbegränsad. I stäl
let skall rätten vara starkare skyddad än i dag under den utsatta 
tiden, som kallas genomförandetid. Genom övergångsregler ges fas
tighetsägaren ett skydd för sådrn mark som har planlagts enligt BL. 
Planer som vid PBL:s ikraftträdande är yngre än åtta år skall alltid 
få genomföras. För äldre planer skall ägaren. om han inte får genom
föra planen eller genom ny plc: .. n ges tillfälle att nyttja marken for 
enskilt bebyggande, vid en framtida expropriation ha rätt att få er
sättning som motsvarar det värde marken har när PBL träder i kraft. 
Däremot får kommunen fritt ändra sådana äldre planer så snart ett 
allmänt intresse motiverar det. 

En annan viktig förändring är att kommunens bedömningar skall 
få en starkare ställning än i dag vad gäller de avvägningar angående 
miljöns utformning som görs e:1 i detaljplan. Kommunernas beslut 
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att anta planer skall vara slutliga. Bara i särskilt preciserade fall skall 
staten på eget initiativ kunna ifrå&asätta besluten .. QetAr; ,också na
turligt att enskilda sakägares besvärsmöjligheter beskärs vad gäller 
de principer som kommunen har lagt till grund för en detaljplan. 

I övrigt kvarstår besvärsrätten i sak oförändrad. En viss begräns
ning av möjligheten att full följa ett besvärsärende ända upp till re
geringen föreslås. 

Även marköversikten skall antas av kommunen. Ingående samråd 
skall ske före antagandet med statliga myndigheter, berörda kom
muner. kommunens medborgare och berörda sakägare. Staten har 
emellertid, som redan antytts. möjlighet att på eget initiativ ifrå
gasätta de kommunala avvägningarna på vissa preciserade grunder. 
Det gäller främst om riksintressen har åsidosatts och om nödvändig 
samordning mellan kommunerna försummats. På samma sätt som 
ovan har sagts beträffande krav på att kommunen sakligt skall moti
vera beslut som berör den enskilde gäller också på detta sätt krav 
på att statliga beslut att ingripa i den kommunala planeringen skall 
motiveras klart. 

5 

Självfallet förutsätts det att kommunerna sinsemellan normalt lö
ser sina samordningsfrågor på eget initiativ och i informella former. 
Vid mer komplicerade förhållanden kan en formell regionplanering 
bedrivas. Om så blir fallet får regionplaneorganet, till skillnad mot 
vad som gäller i dag, det formella ansvaret for att samordningen 
verkligen kommer till stånd. 

En ny planform, markförordnande, införs. Med dess hjälp kan 
kommunen utfärda bebyggelsereglerande och andra bestämmelser 
som får rättsverkan mot enskilda. Ett sådant förordnande skall na
turligtvis grundas på lagens krav. Berörda sakägare ges besvärsrätt. 

Samarbetsformerna är av stor vikt för beslutens· kvalitet. Kom
munstyrelsen får ansvaret för den översiktliga fysiska planeringen 
och dess samordning med annan planering. Byggnadsnämnden får 
jämfört med i dag ett ökat ansvar för miljö-, naturvårds- och kul
turfrågor. Länsstyrelsens roll som samordnare av statens intressen 
markeras starkt. 

Regler för samspelet mellan den kommunala fysiska planeringen 
och beslut enligt andra lagar ställs också upp. I frågor som är av 
stor betydelse för kommunen och där riksintressen berörs fär kom
munerna en starkare ställning än i dag. I sådana frågor kan kom
munen påkalla ett avgörande hos regeringen. Gäller en detaljplan 
eller ett markförordnande for ett område får beslut enligt andra lagar 
aldrig fattas i strid däremot. Redan i samband med att sådana planer 
utarbetas har alla berörda parter haft möjlighet att medverka och 
bevaka sina intressen. 
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Planeringen måste vara realistisk. Frågor kring hur en plan skall 
kunna genomföras bör aktualiseras på ett tidigt stadium och studeras 
fortlöpande under planeringsprocessen. I PBL föreskrivs en obliga
torisk genomförandebeskrivning vid all planläggning. Den skall om
fatta tekniska, ekonomiska och rättsliga genomförandefrågor. Kom
munstyrelsen skall ha ansvaret för att en genomförandebeskrivning 
uppriittas. Nya genomförandemöjligheter öppnas också. Kommunen 
får rätt men inte skyldighet att medverka till att fastighetsägare sam
verkar för att genomföra en plan. En s. k. exploateringssamfållighet 
kan bildas och företräda fastighetsägarna i frågor som rör exploa
teringen. Regler ställs upp för fördelning mellan delägarna av ansvar, 
kostnader och nytta av en sådan samverkan. 

Inledning 

Reformbehov 

Ett viktigt mål för översynen av byggnadslagstiftningen är att skapa 
förutsättningar för en ökad effektivitet och bättre kvalitet i den fy
siska planeringen och att samtidigt lägga fast ett rationellt system 
för hur beslut skall fattas om förändringar av miljön med möjlighet 
för berörda intressenter att lämna sina synpunkter på beslutens ut
formning. De övergripande målen för samhällets utveckling måste 
styra den fysiska planeringens innehåll. För att detta mål skall kunna 
nås måste en samordning mellan fysisk planering och annan sam
h~illsplanering möjliggöras. Samtidigt måste möjligheterna till med
borgarinllytande garanteras och den enskildes ställning preciseras 
klarare än i dag. 

En ny lag måste vidare utformas så att den kan fungera även 
med de nya och förändrade krav på planering och byggande som 
kan antas uppkomma i framtiden. Anpassningen av äldre bebyggelse 
och bebyggelsemiljöer till nya krav är en sådan fråga som kommer 
att få en allt större betydelse. En annan viktig fråga är hushållningen 
med naturresurserna. 

När det gäller det primära ansvaret för beslut om markanvändning 
och byggande är det naturligt att detta i större utsträckning än hittills 
läggs på kommunerna. I frågor av enbart lokal räckvidd bör dessutom 
det statliga inflytandet begränsas. Detta förutsätter inte bara en for
mell ändring av själva plansystemet utan även att statens roll i olika 
frågor preciseras på ett tydligare sätt än f. n. Den statliga kontrollen, 
som i dag är en efterhandsgranskning, bör i största möjliga utsträck
ning bytas mot en medverkan i förhand genom information och 

Avsnitt I del I 
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samråd under pågående planering. Därvid bör beaktas det ömsesidiga 
beroendet mellan planeringen på. skilda nivåer. Redan. ·.n.u är sam
rådsförfarandet av större praktisk betydelse än fastställelseprövning

en. 
Kommunsammanslagningarna har medfört problem, som måste 

beaktas i en ny lagstiftning. Antalet förtroendemän har minskat kraf
tigt. Kommunikationerna mellan den kommunala ledningen och 
medborgarna är särskilt i de stora kommunerna ofta svåra att upp
rätthålla på ett tillfredsställande sätt. Dessa förhållanden måste nu 
beaktas. Allmänhetens insyn och inflytande bör garanteras. lnfor
mationskravet vid planläggning bör skärpas och sakägarkretsen för 
planbesvär ses över. 

Nuvarande lagstiftning leder till att den fysiska planeringen i alltför 
hög grad inriktas på detaljplanering och prövning av översiktliga 
frågor punktvis. Ett väsentligt inslag i reformen bör bli att starkt 
poängtera den översiktliga planeringens roll. Beslutssystemet bör 
byggas upp på så sätt att en samordning med annan samhällspla
nering kommer till stånd, både på det lokala planet och i förhållande 
till planering på högre nivåer. 

En obligatorisk översiktlig planering som sker i samråd mellan 
staten och kommunen bör utgöra en förutsättning för att statens 
inflytande på detaljplaneläggningen skall kunna begränsas. 

I frågor om tillstånd till bebyggelse är nuvarande lagstiftning alltför 
begränsad till reglering av detaljer. Förenklingar bör ske i prövningen 
av detaljfrågor, samtidigt som vidgade möjligheter bör införas till 
en planmässig bedömning av väsentliga förändringar av mark
användningen. 

De senaste årens ändringar i BL oc.h NVL har ökat kommunernas 
ansvar för naturvården och friluftslivet. Denna utveckling bör nu 
fullföljas. 

Erfarenheterna av problemen med "evigt gällande byggnadsrätter" 
och därav betingade långvariga byggnadsförbud motiverar väsentliga 
ändringar i lagstiftningen. Fortsatt planläggning måste kunna ske 
utan att sådana negativa följder för såväl samhället som den enskilde 
skall behöva uppstå. Samtidigt är det nödvändigt att i övergångs
bestämmelser till en ny lagstiftning lösa de speciella problem som 
finns i dagens förbudsområden och därvid se till att skilda intressen 
tillgodoses i skälig utsträckning. 

Det är angeläget att de detaljplaner som upprättas kan genomföras 
på ett effektivt sätt och att kostnaderna för deras genomförande 
kan begränsas. En god samordning mellan planläggning och genom
förande är nödvändig. Möjligheterna att genomföra en plan bör så
ledes studeras ingående i anslutning till planeringsarbetet. 

Nuvarande byggnadslagstiftning är i stor utsträckning inriktad på 
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att styra förändringar. Möjligheter bör införas att garantera även be
varande. 

Bättre möjligheter att kunna kontrollera ändrad användning, t. ex. 
övergång från fabrik och lager till detaljhandel eller kontorisering 
av bostäder har efterlysts. Också detta bör beaktas i en ny lagstiftning. 

Den gradvisa övergången från fritidsboende till permanent bo
sättning är ett annat problem. Även den motsatta utvecklingen -
från permanentboende till fritidsanvändning av vissa bostadshus -
har uppmärksammats. Frågorna om fritidsbebyggelsen behandlas 
emellertid inte i PBL. En särskild kommitte har fått i uppdrag att 
studera dessa frågor. 

I samband med översynen måste samordningen med annan lag
stiftning som reglerar markanvändning och utförandet av byggnader 
och anläggningar övervägas. Det finns behov av att minska om
fattningen av nuvarande dubbel prövning och att göra den smidigare 
i de fall den alltjämt måste bestå. 

Allmänna principer 

Samhällsplanering 

I en lag om fysisk planering och byggande blir samhällsplaneringen 
ett centralt begrepp. Den avsåg tidigare i huvudsak tätorternas ut
byggnad. Numera sker en om fallande och intensiv planering på skil
da nivåer och för skilda ändamäl. Den innefattar både ekonomisk 
och fysisk planering med syfte att bidra till en önskvärd social ut
veckling. Den sker på olika nivåer, ofta sektorsvis och är ett medel 
bland andra för att uppnå uppställda mål. En samordning måste 
ske. Utbyte av kunskap och information mellan skilda nivåer, plane
ringsorgan och intressen behövs. Ett medborgarinflytande måste ga
ranteras. 

På regional nivå har olika sta.tliga organ. främst länsstyrelserna 
samt lancf sting, kommunalforbund och andra interkommunala organ 
hand om samhällsplaneringen. 

Kommunernas roll i samhällsp1aneringen har under senare år blivit 
allt viktigare. Den har efter hand kommit att omfatta allt fler verk
samheter. 

Ett allt större ömsesidigt beroende mellan nivåerna i planeringen 
har präglat utvecklingen. Ett hierarkiskt planeringssystem är därför 
inte endast praktiskt olämpligt och ineffektivt. Det saknar också 
grundläggande förankring i gällande ansvarsfördelning. 

Avsnitt 2 del I 
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Inom kommunerna pågår fortlöpande utveckling och förbättring 
av planeringsmetoderna. Ett gemensamt drag är .att man försöker 
skapa ett planeringssystem som passar den egna kommunens för
hållanden och som leder till en samordning av olika planeringsaktivi
teter. 

Fysisk planering 

\1ark och vatten med tillhörande byggnader och anläggningar (den 
fysiska miljön) utgör en tillgång som skall andndas så. att en från 
allmän synpunkt l~implig utveckling främjas. Samh~illet bör avgöra 
vilka förändringar. av markanvändningen som skall få komma till 
stånd. Samhället bör också kunna utöva inflytande över hur för
ändringar genomförs och kunna styra genomförandet i tiden. 

Viktiga förutsättningar for ett gott resultat är en väl utformad 
statlig och kommunal organisation, samverkan i effektiva former 
mellan olika intressenter, och goda möjligheter till medborgarinfly
tande. Lagstiftningen skall bidra till att skapa ett gott resultat. bl. a. 
genom att tillhandahålla de instrument med vilka man kan åstad
komma en väl fungerande beslutsprocess. 

Lagens uppbyggnad och räckvidd 

PBL kommer att innehålla följande principiella element: 

- miljöskapande och miljöbevarande instrument 
- samordning med genomförandemedel 
- best.ämmelser som reglerar markens användning 
- bevakning av bestämmelsernas efterlevnad 

PBL innehåller i första hand en reglering av den kommunala plan
läggningen och dess samordning med motsvarande planering på hög
re nivåer. Den innehåller också de krav som skall vara utgångs
punkten för planeringen och särskilda krav på byggnaders och an
läggningars utformning i olika avseenden. 

PBL:s räckvidd är ytterst beroende av fyra frågor. 
Den första frågan avser planinstitutens innehåll. Väsentliga för

ändringar föreslås. 
Den andra frågan gäller hur man drar gränser för de åtgärdska

tegorier som skall vara prövningspliktiga enligt PBL. Framför allt 
är dlirvid bygglovpliktens omfattning intressant. En del smärre åt
gärder som nu är tillståndspliktiga undantas från krav på bygglov. 
Å andra sidan görs vissa anläggningar tillståndspliktiga liksom också 
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statens och landstingens byggnader. I PBL anges vilka ätgärder som 
normalt skall kräva bygglov. Dessutom skall kommunerna kunna 
vidga eller minska omfattningen av bygglovplikten. De åtgärder som 
på detta sätt skall kunna läggc'.S till eller dras ifrån anges i lagen. 

Den tredje frågan är i vilken utsträckning det i övriga lagar som 
rör markanvändningen bör införas ett krav på att den fysiska pla
neringen enligt PBL skall i större utsträckning än f. n. få påverka 
tillåtlighetsprövningen. Sådana krav införs nu i en lång rad lagar. 

Den fjärde frågan gäller de krav på underhåll av byggnader och 
tomter som ställs upp. Underhällskraven vidgas. Vissa nya krav på 
upprustning reses också. 

Motiveringar till lagens 

FÖRSTA AVDELNING 
som behandlar inledande 
bestämmelser 

Avdelningen består av endast en kapitel. Den ger en utgångspunkt 
för lagens tillämpning, definitioner av vissa begrepp och admini
strativa bestämmelser. I övrigt är avdelningen i huvudsak en sum
marisk förteckning över de olika efterföljande kapitel som ingår i 
PBL 

Inledande bestämmelser 
• Resurser • Kommunstyrelse 
• Fysisk riksplanering • Byggnadsnämnd 
• Pågående markanvändning • Länsstyrelse 
• Planläggning • Statens planverk 
• Planinstitut 

PBL inleds med en bestämmelse som anger den fysiska miljöns 
betydelse för samhällsutvecklingen och erinrar om vikten av att na
turresurserna utnyttjas på ett förnuftigt sätt. 

Allmänna hänsynsregler för natur- och kulturvärden införs. En 
längre gående hänsyn till mera värdefulla miljöer krävs. Regler för 
att tillgodose friluftslivets intressen införs också. Det ställs stora krav 
på att studera konsekvenserna av de ingripanden som sker i den 
fysiska miljön. 

I kap. 1-15 *~ 
Avsnitt 3 del I 
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Den befintliga miljön är en resurs som måste tas tillvara. I PBL 
reses krav på bebyggelsemiljöns utformning. Kraven skall beaktas 
också vid ändringar och kompletteringar i den befintliga miljön. Krav 
på att ställa i ordning anordningar för lek och utevistelse inom den 
befintliga tomtmarken eller i dess närhet förs in. Ökade möjligheter 
att gemensamt ordna parkeringsplatser i befintliga miljöer öppnas 
också. Bestämmelserna om ny- och ombyggnad medger en mer flexi
bel tillämpning än vad motsvarande bestämmelser i BL och BS gör. 
De ger utrymme för byggnadsnämnden att i samverkan med fas
tighetsägare och hyresgäster anpassa kravens tillämpning till om
ständigheterna i det enskilda fallet. 

De krav som har formulerats i samband med den fysiska riks
planeringen förs in i PBL. Den fysiska riksplaneringen syftar till 
en nationell överblick över naturresurserna och bättre möjligheter 
att hushålla med dem. Arbetet har hittills inriktats på att kartlägga 
vissa mark-, vatten- och andra naturtillgångar och de anspråk som 
riktas mot dem. Alternativa sätt att utnyttja och bevara naturtill
gångarna har behandlats och riktlinjer har dragits upp för hushåll
ningen med sådana naturresurser som är särskilt känsliga. 

Det kan bli aktuellt att introducera nya frågor i den fysiska riks
planeringen. De kan avse riktlinjer för hushållning med vissa mi
neralfyndigheter eller behov av mark for energiproduktion. Rege
ringen skall kunna begära redovisning från kommunerna om och 
hur sådana nya riksintressen kan tillgodoses. 

PBL skall styra utformningen av miljön. Det främsta medlet för 
detta är planläggning. Markanvändningsåtgärder måste därför i prin
cip följa uppgjorda planer. Byggnader och anläggningar måste utföras 
på ett godtagbart sätt. 

I PBL införs en rätt att få bygglov till åtgärder inom ramen for 
pågående markanvändning. Den rätten går dock inte utöver de be
gränsningar som anges i för den aktuella bebyggelsen gällande de
taljplan. I likhet med andra åtgärder måste också åtgärderna inom 
ramen för pågående markanvändning fylla normala gällande krav 
på placering och utformning som formuleras i lagens 5 kap. Grunden 
för att bestämma vilka åtgärder som skall hänföras till pågående 
markanvändning ges av begreppets innehåll i dag och som huvud
princip anges att åtgärder som faller inom ramen för en normal och 
naturlig rationalisering av en verksamhet skall räknas till pågående 
markanvändning. 

Även om en åtgärd kan sägas vara normal och naturlig for ett 
rationellt utnyttjande av en fastighet och därför knappast kan anses 
förändra just denna fastighets användning, kan den likväl vara ägnad 
att väsentligen inverka på kommunens planer och program för olika 
verksamheter. Därför utformas definitionen av pågående mark-
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användning så att åtgärder som är ägnade att få de nyss beskrivna 
följderna blir hänförliga till for.indrad markanvändning, trots att åt
gärderna från sökandens synpunkt kan framstå som en helt normal 
utveckling eller förbättring av den tidigare etablerade verksamheten. 

Bland de inledande bestämmelserna anges också de myndigheter 
som närmast har att tillämpa !agen eller att utöva tillsyn över den 
fysiska planeringen och byggnadsväsendet. 

Kommunstyrelsen ges en central roll genom ansvaret för den över
siktliga fysiska planeringen. 

Bland kommunstyrelsens främsta uppgifter enligt PBL är också 
att verka for att en offentlig debatt om den fysiska planeringens 
mål och innehåll kommer till stånd. Detta har stor betydelse som 
ett led i strävan att säkerställa medborgarinflytandet. 

Länsstyrelsen skall samordna de statliga myndigheternas delta
gande i den fysiska planeringen och tillhandahålla sta.tligt under
lagsmaterial. I PBL föreskrivs också att länsstyrelsen skall ha tillsyn 
över den fysiska planeringen ·Jch byggnads väsendet inom länet. 

Statens planverk skall ha den allmänna uppsikten över den fysiska 
planeringen och byggnadsväsendet. 

Regeringen kan själv, eller genom delegation till statliga myn
digheter, utfärda föreskrifter för verkställighet av lagen. En mot
svarighet till Svensk Byggnorr,i (SBN) kommer att finnas. 

Nyheter i förhållande till gälla.nde rätt: 

• Begreppet påf!ående markan .. 
vändning d(/inieras 

• Sakägarbegreppet de.finieras 

• En bestämmelse om denfvsiska 
riksplaneringen tas in 

• Kommunstyrelsens främsta 
uppg(f;er i den fi'siska plane
ringen anges 
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Motiveringar till lagens 

ANDRA AVDELNING 
som behandlar miljö och 
bebyggelse med krav på 
det materiella innehållet i 
planer och andra beslut 

I BL, BS och SBN finns regler för beslutsfattandet. Nu föreslås att 
sådana regler ställs upp i fem kapitel, kravkapitlen. under lagens 
andra avdelning. Kraven skall samhället lägga till grund för bedöm
ning av markens användning och byggnaders utformning. 

I 2 kap. PBL finns allmänna riktlinjer av övergripande natur. Syftet 
med dem är att ge vägledning i fråga om mål och inriktning för 
planläggning och tillståndsprövning. Dessa bestämmelser har detal
jerats och preciserats for tillämpningen i vissa särskilda avseenden. 
I 3-5 kap. föreslås särskilda bestämmelser angående riksintressen. 
bebyggelsemiljöns utformning samt byggnaders placering och ut
formning. 16 kap. finns bestämmelserom underhåll och upprustning. 

Kraven föreslås, med vissa preciserade undantag, bli styrande för 
både planer och tillståndsbeslut. När en plan har antagits ersätter 
dess bestämmelser kraven i lagen. 

Den översiktliga planeringen bör inriktas mot övergripande frågor 
angående markens och vattnets användning i stort. Det slutliga ställ
ningstagandet till viss markanvändning måste därför ske vid till
ståndsprövning. 

Kommunernas sammanvägning av olika krav blir utslagsgivande 
i tlertalet frågor av enbart lokal räckvidd. 

PBL utgår från det synsätt som ligger till grund för 4 ~ BL, näm
ligen att en avvägning skall ske vid beslut mellan allmänna och 
enskilda intressen. Den enskilde ges möjligheter att på visst sätt 
få till stånd en överprövning vad gäller den tillämpning av lagens 
olika krav som har skett. Särskilda regler för hur denna avvägning 
skall gå till ges for vissa fall. De begränsningar av talerätten som 
föreslås har en praktisk. inte principiell. innebörd. 
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Allmänna riktlinjer för planläggning och 
tillståndsprövning 

• Samhällsutveckling 
• Lämplighetsprövning av 

markanvändning 
• Bostads-, arbets-, fritidsmilj1) 

• Särskilda benrandeintressen 
• Allmänna och enskilda in

tressen 

I 2 kap. tas in riktlinjer för planläggning och tillståndsprövning. Be
stämmelserna är utformade så att de ger spelrum för olika värderingar 
i skilda beslutssituationer. En stel utformning skulle göra att syftet 
med riktlinjerna motverkades. Bestämmelserna är av grundläggande 
betydelse, direkt eller indirekt, för beslut enligt PBL. De skall dels 
utgön grunden for de krav som i övrigt reses i PBL, dels utgöra 
utgångspunkten for beslut om markanvändning for olika ändamål. 

Främst bland riktlinjerna finns en bestämmelse som slår fast att 
planläggning enligt lagen skall ske så att en lämplig samhällsutveck
ling främjas. Hänsyn skall tas till vad som har beslutats inom olika 
samhällsområden, t. ex. i miljövårds- och socialfrågor, jord- och 
skogsbruksfrågor samt industri- och sysselsättningsfrågor. Olika krav 
på den fysiska miljön måste vägas samman i den kommunala pla
neringen. 

I kravet på en lämplig samhällsutveckling ligger också hänsyn 
till hushållning med naturresurserna och en allsidig bebyggelseut
veckling, liksom till sambanden mellan boende, arbete och service. 

Bland bestämmelserna i 2 kap. finns också föreskrifter om vissa 
5ärskilda bevarandeintressen. Av bestämmelserna framgår att man 
vid beslut, som fattas med stöd av PBL, skall ta hänsyn till na
turvårdens och friluftslivets intressen samt till de miljömässiga vär
den som finns i den befintliga bebyggelsens och kulturlandskapets 
karaktär. Beträffande områden som inrymmer särskilt värdefulla na
tur-, friluftslivs- och kulturvärdt:n finns i 2 kap. föreskrifter av ett 
betydligt mer ingripande slag. 

Nyheter i förhållande tiJJ gällande rätt: 

• Ert allmänt lämpligherskrav be
trä.fl'ande byggnadtr i11/örs 

• Naturvårdens. frili(/rsli1•ers och 
kulwrminnesvårdens intressen 
preciseras och ges en merfram
s~iuten roll 

2 kap. l-8 ~* 
Avsnitt 4 del 2 
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Särskilda bestämmelser pm riksintressen . . . ·' . ,. ·. 

• Natur- och kulturvård 
• Jordbruksmark 
• Flygplatser, hamnar, led

ningar 

• Råvaruutvinning 
• Försvarets intressen 
• FRP-riktlinjer 
• Friluftsliv, strandskydd 

För frågor och intressen med en räckvidd utöver de lokala behöver 
staten behålla ett avgörande inflytande över hur avvägningarna ut· 
faller. Sådana frågor kallas i PBL för riksintressen och anges i ett 
särskilt kapitel. Tillämpningen i enskilda fall skall kunna överprövas 
av staten. Det kommunala vetot vid tillståndsprövning enligt 136 a ~ 
BL ändras inte genom PBL. 

Riksintressena omfattar både bevarandeintressen och exploa· 
teringsintressen. Bevarandeintressena kan avse områden av särskilt 
värde beträffande areell produktion, kulturminnesvärd, naturvård 
m. m. Exploateringsintressena kan avse utbyggnad av kommuni
kationer och möjligheter till utvinning av viktiga lägesbundna rå
varuresurser. Särskilda riksintressen är det militära och civila för
svarets intressen samt strandskyddet. 

Bland riksintressena föreslås ingå de riktlinjer i den fysiska riks
planeringen som har preciserats på ett tydligt sätt. Det bör ankomma 
på regeringen att i en särskild förordning förtydliga de verksam
hetsanknutna riktlinjerna och att peka ut och avgränsa områden 
där särskild hänsyn skall tas. 

I förhållande till gällande ordning innebär det här skisserade sy
stemet klara fördelar. Riktlinjerna kommer att återfinnas samlade 
i lagen i stället för att som nu i en rad uttalanden som har gjorts 
vid skilda tidpunkter av regeringen, olika utskott och riksdagen. 
Om statsmakterna vill ändra en riktlinje eller utfärda en ny riktlinje 
måste det ske genom lagändring. 

Riksdagens roll i samband med den fysiska riksplaneringen kom
mer med andra ord att definieras på ett klarare sätt än i dag. Riksdagen 
kommer att ta befattning med dessa frågor främst i egenskap av 
lagstiftande församling. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Hul'uddelen av den.h'siska riks
planeringens riktlinjer lagregle
ras 

• Kommunerna får huvudansva
ret för strandskyddet men eff 
statligt inRvtande behålls 

J kap. l-14 ~~ 
Avsnitt 5 del 2 
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Särskilda bestämmelser om bebyggelsemiljöns 
utformning 

• Ändamålsenlig bebyggelse • Service 
• Hushållning med energi, vat- • Trafik, parkering 

ten • Tillgänglighet 
• Föroreningar, hygien • Förändringar, komplette-
• Förebyggande av olyckor ringar 
• Lek, fritidsaktiviteter 

Bestämmelserna i 4 kap. anger de krav som skall beaktas när be
byggelsemiljön utformas. Avsikten är att en smidig tillämpning som 
utgår från lokala förhållanden och förutsättningar både vid planlägg
ningen och tillståndsprövningen skall vara möjlig. 

Kapitlet inleds med en bestämmelse om att bebyggelsemiljön skall 
utformas så att den blir ändamålsenlig och att hänsyn skall tas till 
befintliga natur- och kulturvärden. Hänsyn skall tas även till energi
och vattenhushållning. Goda hygieniska förhållanden skall skapas 
och behovet av tillfredsställande klimatförhållanden beaktas. Ris
kerna för olyckor skall förebyggas. Tillräckliga möjligheter till sam
hällelig och kommersiell service skall finnas inom eller i anslutning 
till bebyggelseområden. Olika tr;;1fikanters intressen skall beaktas och 
tillräckliga utrymmen för fordonsuppställning skall finnas. Bebyg
gelsemiljön skall i skälig utsträckning utformas så att den blir till
gänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Möjligheter till framtida förändringar och kompletteringar skall så 
vitt möjligt finnas. Kapitlet skall även tillämpas vid ändring eller 
komplettering av befintliga bebyggelsemiljöer i den utsträckning som 
är skälig med hänsyn till ekonomiska och andra omständigheter. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• God 11affenhushållning och till
fredsställande klima(forhållan
den utomhus skall beaktas 

• Seniiceforsörjningen nämns 
särskilt 

• Bebyggelsemi(jön skall i skälif!, 
utsrräckning anpassas jor 
handikappade 

• Möjligheter 1il/ framtida .for
ändringar och komplerreringar 
skall såviff möjlig! .finnas 

4 kap. 1-9 ~~ 
Avsnitt 6 del 2 
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Särskilda bestämmelser·Ori1 placering inom tomt och 
utformning av byggnader, anläggningar, ordnande av 
tomt m. m. 

• Byggnads ändamål e Avfall 
• Inom strandskydd • Byggnad under mark 
• Bärförmåga, stadga • Ny-, till- och ombyggnad 
• Hygien, klimat • Friyta, fordonsuppställning 
• Förebygga olyckor • Omgivning 
• Energi, vatten • Friluftsliv 
• Tillgänglighet 

Bestämmelser om byggnaders placering och utformning tas in i PBL. 
Det bör liksom hittills ankomma på planverket att utfärda de fö
reskrifter och allmänna råd som behövs för tillämpningen av dessa 
bestämmelser. Lagbestämmelserna skall även gälla sådana anlägg
ningar och anordningar som omfattas av tillståndsprövning enligt 
PBL. Kapitlet innehåller också vissa bestämmelser om hur tomt skall 
ordnas. 

Vid placering och utformning av byggnader skall man ta hänsyn 
till att de på ett lämpligt sätt ansluter till omgivningen och att de 
inte orsakar olägenheter. Krav ställs på hållfasthet och beständighet 
hos byggnader och den fasta inredningen; goda hygieniska och sa
nitära förhållanden i bostäder och arbetslokaler; skydd mot brand 
och olycksfall; en god energi- och vattenhushållning; handikapp
anpassning av vissa byggnader och en godtagbar avfallshantering. 

Byggnader och anläggningar under marken skall utformas så att 
en skadlig förändring av grundvattenriivån undviks. Bestämmelserna 
i 5 kap. skall tillämpas när nya byggnader uppförs och när befintliga 
byggnader ändras eller byggs till. 

För byggnader och anläggningar inom särskilda områden finns 
bestämmelser av ett annat slag än de just nämnda. Strandskydds
bestämmelser har tagits in i kapitlet. Vidare har föreskrifter införts 
om skydd av byggnader eller bebyggelseområden som representerar 
större värden från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst
närlig synpunkt. Skyddet innebär att byggnader och bebyggelseom
råden av denna karaktär inte får förvanskas vare sig genom arbeten 
som rör byggnader eller mark eller genom några byggnads- eller 
anläggningsåtgärder i grannskapet. De restriktioner som kan följa 
av denna bestämmelse kan bli både mera detaljerade och omfattande 
än vad som kan följa av den inledande bestämmelsen i 5 kap. om 
hänsynen till strävandena att bevara kulturvärden vid byggnaders 
placering och utformning. Bestämmelsen får tillämpas på sådana 

1 Riksd11gl'l1 1985186. I .ram/. Nr I. BilaK<'del 

5 kap. 1-19 ~~ 
Avsnill 7 del 2 
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byggnader som i en detaljplan eLer i ett markförordnande har angetts 
som skyddsvärda. Erforderliga skyddsbestämmelser skall anges där. 
Ersättning till fastighetsägaren kan utgå. 

Inom områden som är särskilt betydelserulla för friluftslivet kan 
också särskilda bestämmelser i;,tfårdas. En förutsättning härför är 
att bestämmelserna anges i ett markförordnande som också skall 
innehålla de regler beträffande områdets användning som behövs 
for att friluftsintresset inte skall motverkas. Även här finns särskilda 
ersättningsbestämmelser. 

Friytor och parkeringsutrymrnen skall så långt möjligt anordnas 
inom en tomt eller i dess närhet. Byggnadsnämnden får möjlighet 
att kräva att parkeringsutrymmen skall anordnas på annan plats än 
på tomten. Kraven på dessa u:rymmen kan hävdas med samma 
styrka oberoende av om det är möjligt att ordna parkering på tomten 
eller inte. Därmed ges möjlighete:r att ta hänsyn till omständigheterna 
i varje särskilt fall. 

Byggnadsnämnden ges möjlighet att medge mindre avvikelse från 
vad som stadgas i 5 kap. om byggnaders yttre och inre utformning. 
Härigenom och genom att bestämmelserna fått en generell utform
ning ges möjlighet till lokalt anpassade lösningar. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Byggnaden skall inte orsaka be
svärande olägenheter jör om
givningen 

• Bestämmelser om undermarks· 
byggande tas in i lagen 

• Kulturhistoriskt värdeji1/la mil· 
jöer kan skyddas bättre än i dap 

e Föreskrifter.för skydd m• områ
den av intresse för frilujislivet 
kan u{fardas i större umräck
ning än i dag 

• Ökade kral' på att ordna par
kering reses 

• Ökade krav på anordningar jör 
lek och utevistelse införs 

Särskilda krav beträffande vissa befintliga 
byggnader, underhåll m. rn. 

• Befintlig byggnad 
• Avfallshantering 
• Anläggning 
e Skyltar 

• Användningsförbud 
• Tomt. vårdat skick 
• Friyta, parkering 

Det som hittills har behandlats avser prövningen av åtgärder som 
fastighetsägaren vill företa. Samhället kan också behöva möjligheter 
att i vissa fall ingripa genom atl ställa krav på åtgärder, t. ex. när 
underhållet av en byggnad har försummats. 

6 kap. 1-11 ~~ 
Avsnitt 8 del 2 
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Frågan om en mer omfattande upprustning av bebyggelsen tas 
inte upp i detta sammanhang. Den måste prövas mot. bakgrund 
av bl. a. mycket ingående samhällsekonomiska och finansiella över
väganden. Vissa krav på förbättringar skall dock kunna ställas med 
stöd av PBL. Utöver de forbättringskrav som kan ställas med stöd 
av dagens regler, t. ex. krav på godtagbar avfallshantering, införs 
en skyldighet att se till att byggnader uppfyller vissa minimikrav. 
Det gäller de bärande delarna och skyddet mot olycksfall i byggnader. 
Krav skall också kunna ställas på den yttre miljön. I en detaljplan 
eller ett markförordnande skall kunna föreskrivas skydlighet for 
fastighetsägarna att ställa i ordning friytor för lek och utevistelse 
och utrymme for bilparkering på tomten eller i närheten av den. 

Även i fråga om underhållsskyldigheten innebär PBL en vidgning 
jämfört med nuvarande bestämmelser. En byggnad skall underhållas 
så att bärförmågan och stadgan hos de bärande delarna i skälig ut
sträckning hålls i stånd. Detsamma skall gälla anordningarna for 
skydd mot brand, fukt och olycksfall samt anordningarna for hand
ikappanpassning, trevnad, hygien, energihushållning och avfallshan
tering. Byggnadens yttre skall hållas i ett vårdat skick. 

För kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan i en detaljplan eller 
ett markförordnande ges bestämmelser om både yttre och inre un
derhåll. I vissa fall kan då kompensation utgå till ägaren. Även for 
anläggningar införs en vidgad underhållsskyldighet. Med vissa be
gränsningar motsvarar den vad som föreslås beträffande byggnader 
i allmänhet. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• K ra1• på upprustning till en viss 
miniminivå kan ställas beträ,f 
fande de bärande delarna och 
anordningarna för skydd mot 
o~vc~(all i äldre byggnader 

• Underhållsskyldigheten för 
byggnader och anläggningar 
vidgas 

• För kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse öppnas möjlighet alt 
ställa särskilda underhållskrav 

• Byggnadsnämnden får möjlig
her au besluta om srängsel
genombrou.för au al/emansrät
ren skall kunna urövas 

• Byggnadsnämnd fär mö,iligher 
au kräva ändring av trafikfarlig 
U(/art 
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Motiveringar till la.gens 

TREDJE AVDELNINIG 
som behandlar 
planläggning, 
plangenomförande och 
ptansystemet 

20 

Plansystemet bygger på att va1je kommun skall ha skyldighet att 
bedriva fysisk planering inom hela sitt område. Kommunen skall 
också samla in ett planeringsunderlag och hålla det aktuellt. Kom
munens fysiska planering skall redovisas dels i översiktlig form, dels 
i detaljplaner. 

Fysisk planering är i första hand en kommunal angelägenhet. Det 
är emellertid många intressen som måste vägas samman. I vissa 
fall skall de slutliga besluten i markanvändningsfrågor kunna fattas 
av staten. 

När det gäller beslutsprocessen i övrigt är det i huvudsak tre ämnes
områden som är i behov av la~;stiftning. Det gäller kompetensför
delningen och formerna for samarbete mellan olika kommunala or
gan, samrådet med särskilt berörda och informationen till och möj
ligheten for medborgare att utöva ett inflytande på besluten. 

I PBL anges vilket organ som skall besluta i olika markanvänd
ningsfrågor. Planer skall antas av kommunfull mäktige, som dock 
beträffande detaljplan skall kunm delegera beslutanderätten till bygg
nadsnämnden. Kommunstyrelsen får ansvaret for den översiktliga 
fysiska planeringen. Byggnadsnämnden skall utarbeta förslag till de
taljplaner och besluta i tillstånclsfrågor. 

Under planläggningen skall kommunen samråda med statliga 
myndigheter i första hand genom länsstyrelsen, med landsting, re
gionala samarbetsorganisationer, sammanslutningar och enskilda 
personer, som kan ha ett väsentligt intresse av frågan. 

Marköversikt 

• Aktualitet • Genomförandebeskrirning 
• Befintliga förhållanden • Planeringsunderlag 
• Förändringar • Konsekvensbeskrivning 
• Reservat • Antagande 
• Ansvar • Då underställning ej får ske 
• Utställning, samråd • Teknisk utformning 

7 kap. 1-12 ~~ 
Avsnitt 9 del 2 
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Inom varje kommun skall det finnas en aktuell marköversikt som 
omfattar hela kommunen. Där anges de områden där riksintressen 
finns och hur dessa intressen skall tillgodoses. Vidare skall redovisas 
dels områden inom vilka förändringar av betydelse avses äga rum, 
dels områden där inga förändringar bör få ske, t. ex. strandskydds
områden, natur- och kulturreservat, värdefulla jordbruksområden, 
vattenskyddsområden och militära skyddsområden. 

Marköversikten skall antas av kommunfullmäktige. Därefter skall 
den vara vägledande inom kommunen. Den kan bl. a. ange formerna 
for fortsatt planläggning och riktlinjer for beslut om tillståndspliktens 
omfattning. Marköversikten är vägledande när kommunen skall avge 
yttrande till en specialmyndighet vid prövning enligt speciallagstift
mng. 

Marköversikten ger inte markägare rätt att företa de ändringar 
som förutsätts i planen. Inte heller skall planen i övrigt ha någon 
annan rättsverkan för enskilda. Någon besvärsrätt behövs därför inte 
för beslut angående marköversikt och inte heller någon särskild un
derrättelse till berörda sakägare. För att riktlinjer i marköversikten 
skall få sådan effekt används detaljplan, markförordnande eller för
ordnande enligt speciallagstiftning. 

Vid PBL:s ikraftträdande bör befintliga kommunöversikter utgöra 
grunden för utvecklingen av marköversikter enligt PBL. Marköver
sikten bör därefter hållas aktuell genom återkommande revideringar. 

Den skall vara ett instrument för samordning inom den allmänna 
sektorn. I sådana frågor som särskilt har reglerats där skall staten 
inte sedan kunna ingripa i den kommunala planeringen, även om 
det gäller riksintressen. 

Kompletterande åtgärder behövs. för att länka samman utveck
lingen i den riktning marköversikten anger. Sådana åtgärder kan 
innefatta markförvärv, avtal med markägare, detaljplanläggning samt 
utfärdandet av markförordnande enligt PBL och förordnanden enligt 
annan lagstiftning. En översiktlig genomgång av planerade eller för
utsatta åtgärder för att genomföra intentionerna i marköversikten 
skall ske i samband med planarbetet. Givetvis bör därvid nära samråd 
ske med olika myndigheter. Till själva planen skall fogas en särskild 
genomförandebeskrivning. 

Regler för förfarandet Ställs upp. En av anledningarna är att kravet 
på medborgarinflytande skall tillgodoses. En annan är att det måste 
beredas formella möjligheter till avstämning mellan statliga m. fl. 
sektorintressen och kommunens intentioner. 

En allmän skyldighet for kommunen att samråda med grann
kommuner, fastighetsägare, kommuninvånare, grupper och för
eningar inom kommunen lagregleras. 

Efter samråd skall marköversikten ställas ut under viss tid. Vid 
utställningen bör redovisas de mer väsentliga synpunkter som har 
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framförts vid samråd eller i förhandsyttranden och kommunens kom
mentarer härtill. 

Som exempel på planerings,mderlag som regelmässigt bör redo
visas kan nämnas: 

• riksintressen inom kommunen 
• befolkningsutveckling och bosättningsmönster inklusive tillkom

men bostadsbebyggelse de senaste åren 
• utveckling av näringsliv och sysselsättning 
• redovisning av tillgång till vtss grundservice avseende skolor, de

taljhandel och kollektivtrafik 
• inventeringar och program avseende natur- och kulturvård 
• redovisning som belyser hur riktlinjerna i marköversikten har till

lämpats i den löpande verksamheten. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Vwie kommun skall ha en 
aktuell översiktsplan, kallad 
marköversikt 

• Särskilda krav på redovisning av 
planeringsunder/ag ställs 

Områdesplan 

• Användning 
• Innehåll 
• Fortsatt planläggning 

• Genom marköversikten kan 
statens möjligheter att ingripa 
mut senare mera detaljerade 
planer avskäras 

För en del av en kommun kan områdesplan upprättas. Områdes
planer bör kunna användas både i stället för en mera detaljerad mark
översikt och som en förberedande åtgärd inför detaljplanläggning 
av ett område. Om exploatering skall ske, kan områdesplan betraktas 
som ett formaliserat program som klargör planmässiga syften i kom
mande detaljplaner. 

Områdesplan ger inte fastighetsägare möjlighet att företa de änd
ringar som förutsätts i planen. Inte heller skall planen i övrigt ha 
någon annan rättsverkan för enskilda. Någon besvärsrätt behövs där
för inte för beslut angående områdesplan och inte heller någon sär
skild underrättelse till berörda sakägare. 

Regler och villkor för områdesplanens utformning, antagande, in
nehåll, samråd, utställning, m. m. liknar dem för marköversikten. 

8 kap. 1-7 ~* 
Avsnitt I 0 del 2 
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Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Områdesplanerna lagregleras, 
men upprättandet skall som hit
tills vara frivilligt 

Detaljplan 

• Begränsning av formellt 
planläggningskrav 

• Rättsverkan 
• Genomförandetid 
• Detaljeringsgrader 
• Bevarande- och skyddsbe

stämmelser 

e A nr agen on1tådesplan avskär 
statens mqj/igheter att sedan in
gripa i den kommunala tillämp
ningen, även om det gäller riks
inrressen 

• Medborgarinflytande 
• Ökat informationskrav -

åskådlighet 
• TillfäJJig markanvändning 
• Enkel detaljplaneändring -

enklare förfarande 

Nuvarande stadsplan och byggnadsplan ersätts av ett enda detalj
planeinstitut, som benämns detaljplan. Detaljplaneinstitutet är i stor 
utsträckning identiskt med dagens stadsplan. Den byggande får 
genom detaljplanen ett principiellt besked om möjligheten att få 
genomföra ett planerat företag. Rätten att genomföra en plan tids
begränsas emellertid genom regler om genomförandetid utan att pla
nen i övrigt upphör att gälla. Detta är en viktig förändring. 

Kommunen skall bestämma genomförandetiden i samband med 
att planen antas. Den får inte underskrida 5 år och inte överskrida 
15 år. Under genomförandetiden har planen stadga. Alla berörda 
kan räkna med att planen skall genomföras och skall kunna anpassa 
sin egen planering därefter. 

I undantagsfall kan en situation uppkomma som gör en plan
ändring nödvändig redan under genomförandetiden. En ansökan 
om bygglov får därför förklaras vilande under högst två år for att 
bereda kommunen möjlighet att närmare överväga planändringen. 
Skulle en planändring före genomförandetidens slut medföra olä
genheter for fastighetsägare, skall han kompenseras ekonomiskt. 

Om planen inte har genomförts under genomförandetiden skall 
den fortsätta att gälla om kommunen inte vidtar några aktiva åtgärder 
for att ändra eller häva planen. Beslut om att ändra eller häva plan 
eller del därav efter genomförandetiden medför ingen ersättnings
skyldighet gentemot fastighetsägaren. Kan denne visa att han har 
varit beredd att genomföra planen men att han har hindrats av be
aktansvärda omständigheter utanför hans kontroll, skall kommunen 
vara skyldig att förlänga genomförandetiden. 

9 kap. 1-30 ~~ 
Avsnitt 11 del 2 
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Efter genomförandet utgör planen ett dokument, som fortlever 
och kan reglera markanvändningen oberoende av ändringar i ägar
situationen. Planen ger stadga åt grannerättsliga förhållanden genom 
att den inte kan ändras annat än i reglerade former. Detta ger ga
rantier för en allmän medborgarinsyn och for att skilda intressen 
vägs mot varandra. En detaljplan kan också innehålla andra bestäm
melser än sådana som har samband med byggnadsrätten. 

Som främsta mål for handläggningsordningen för detaljplaner gäl
ler att politiker och berörda medborgare skall garanteras ett inflytande 
på planutformningen. Planläggningsarbetet måste vara effektivt och 
handläggningstiden kort. Samrådsskyldigheten ändras nu och ut
vidgas i förhållande till den som i dag anges i 14 * BS. Även hy
resgäster och bostadsrättshavare skall beredas tillfälle att delta. Till 
skillnad från i dag skall byggnadmämnden själv svara for samrådet. 

Innan ett förslag till en detaljplan antas skall det ställas ut för 
granskning. Utställandet bör ske i samma form som i dag, dvs. med 
kungörelse i ortstidning och skriftliga underrättelser till fastighets
ägare samt tomträtts-, servituts- och arrendehavare m. n. rätts- eller 
förmånshavare. En nyhet är att ~iven hyresgäster skall underrättas. 

Bland planeringsförutsättningama bör redovisas planens samband 
med kommunens mål på olika områden. Under rubriker som 
barntillsyn, skolor, fritid, sysselsättning, kollektivtrafik och gemen
samhetsanläggningar bör kommunen redovisa både planens anknyt
ning till övergripande planer och program i dessa avseenden och 
dessas konkreta tillämpning i den enskilda planen. En sådan re
dovisning ligger inom ramen för kravet att planens förutsättningar 
och konsekvenser i olika avseenden skall redovisas. 

Detaljplan ger kommunen rätt att lösa in mark som avses till 
gata eller annan allmän plats samt kvartersmark för allmänt ändamål. 

Tätbebyggelsebegreppet utmömtras. Samhället har numera möj
lighet att lämplighetspröva all bebyggelse. Nu blir andra faktorer 
avgörande för detaljplanekravet. Den samlade bebyggelsens omfatt
ning och lokalisering skall generellt behandlas vid översiktlig pla
nering. Avgörande för om en detaljplan skall upprättas blir arten 
och omfattningen av de åtgärder som avses bli genomförda. De
taljplan skall i allmänhet upprättas för områden där en samlad be
byggelse av betydelse skall komma till stånd eller där en samlad 
bebyggelse skall undergå en större förändring. 
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Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Etr enda deta(jplaneinstirur 
• Rätten af/ genon1föra en plan 

ridsbegränsas genom regler om 
genon1förandetid 

• Möjlighet it!fÖrs att ändra en
skildherer i deta(ip/an genom 
tillägg eller upphävande av de
lar av planen med reducerat 
krav på planhandlingarna 

Markförordnande 

• Föreskrifter om mark-
användning 

• Genomföra marköversikt 
• Karta, beskrivning 

·'. e 'Högre krar siäli~ p'å .fområd och 
11rstä11 ni ng 

• Srörre krav på planbeskrivning
en och på åskådlig qffentlip. re· 
dovisning - program, samråd. 
urställning. kommunicering 

• Til(fallig markanvändning kan 
regleras i deta(iplan 

•Ansvar 
• Utställning, kungörelse 
• Giltighet, ändring, hävande 

Markförordnande kan innehålla föreskrifter om att ett område skall 
bevaras på ett visst sätt eller att åtgärder inte får vidtas som försvårar 
att mark senare används för en allmän anläggning. Genom ett mark· 
förordnande kan vidare tillståndsplikten utvidgas eller inskränkas, 
strandskyddsområdenas storlek bestämmas och byggnadsreglerande 
bestämmelser införas. 

Markförordnande kan även användas för att besluta om exploa
teringssamverkan mellan fastighetsägare och för att göra viss mark 
tillgänglig för allmänhetens friluftsliv. Besvärsrätt över markförord
nandet skall finnas liksom även kornpensationsregler om föreskrifter 
i ett markförordnande innebär skada av viss storlek for fastighets
ägaren. 

Regler och villkor för markförordnandes antagande, för samråd, 
utställning m. m. är samma som för detaljplanen. 

Nyhet i förhållande till gällande rätt: 

• Markförordnande är ef/ helt 
nyfl institut som har vissa likhe
rer med fastställd generalplan 
och utomplansbestämmelser 

10 kap. l-8 *~ 
Avsnitt 12 del 2 
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Vissa frågor om plangenomförande 

• Genomförandebeskrivning • Avstående av mark 
• Fastighetsplan • Exploateringssamverkan 

Frågorna om genomförande bör aktualiseras på ett tidigt stadium 
och studeras fortlöpande under planeringsprocessen. Detta är särskilt 
viktigt när allt ner planeringsinsatser avser förnyelse av befintliga 
bebyggelsemiljöer. 

Till plangenomförande i vid bemärkelse hänförs frågor om or
ganisation, administration. ekonomi och finansiering av anläggnings
verksamheten, fastighetsbildningsåtgärder. markförvärv och tidspla
nering. Vissa genomförandefrå;5or regleras i annan lagstiftning än 
PBL. 

Med hänsyn till genomförandefrågornas karaktär skall det ligga 
på kommunstyrelsen att ansvara för att en genomförandebeskrivning 
utarbetas. Beskrivningen blir obligatorisk vid all planläggning. Hu
vudmannaskap för olika slag av bebyggelse och anläggningar, tids
program och kostnadsfordelning mellan olika intressenter är exempel 
på frågor som förtroendemännen, medborgarna i allmänhet och en
skilda som berörs av planläggningen behöver få belysta på ett över
skådligt sätt. 

Regler föreslås för att under!ätta för fastigetsägarna att komma 
åt mark och för samverkan dem emellan. Förslag om exploaterings
samverkan och om fastighetsplaner läggs fram för att bl. a. göra 
det möjligt för enskilda att lösa mark i större utsträckning än i dag. 

Fastighetsplanen liknar dagens tomtindelningsinstitut men planen 
har utformats så att det kan ge stöd även för att inrätta servitut 
och gemensamhetsanläggningar. Planen kan också under vissa för
utsättningar tillämpas utanför områden med detaljplan, t. ex. för att 
underlätta kompletteringsbebyggelse i mindre orter. 

Regler om exploateringssamverkan införs. Därmed utnyttjas re
gelsystemen i FBL och AL, som ger fastighetsägare möjligheter att 
genomföra förändringar som leder till förbättringar i fastighetsin
delningen och som innehåller b;!stämmelser om samverkan mellan 
fastighetsägare. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Viktiga genom/örandeji"ågor 
samlas i efl särskilt kapitel 

• Genon1/örandebeskriw1ing som 
on!f'arrar tekniska. ekonomiska 
och riitrsliga geno111/iirandlfrå
gor skall ingå i planhandlingar
na vid ursräl/ning och anragande 
al' plan 

• K ommuns~vre/sen ges ert star
kare ir1t(vtande över genon1/ö
randefrågorna 

• F astighetsplanen ersätter tomt
i11delni11gsi11stitwe1 enligt BL 

• Regler i1!/Örs om exploaterings
samverkan 

11 kap. !-22 ~~ 
A vsnill U del 2 
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Regionplanering 

• Regionplaneorgan 
• Markanvändning. lokalise

ring, bebyggelse och anlägg
ningar av regional betydelse 

;_i.;:,. 

• Ansvarsområde 
• Regionplan 

Som regel kan samarbete i mellankommunala planeringsfrågor ske 
informellt eller inom ramen för ett kommunal förbund. PBL erbjuder 
ett system för regionplanering som alternativ till andra sätt att lösa 
samarbetsfrågorna. Ett särskilt regionplaneorgan skall då utses av 
regeringen, som också skall bestämma regionplaneområdets an
svarsområde. 

Den statliga representationen i regionplaneorgan tas bort. Utöver 
särskilt bildade regionplaneförbund skall vanliga kommunalförbund 
och landsting kunna vara regionplaneorgan. Den löpande region
planeringen blir huvuduppgiften. Att upprätta en formell regionplan 
blir inte obligatoriskt. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Regionplaneorganets ansvars
område a1gränsas 

• Inom siu ansvarsområde får ett 
regionplaneorgan eu större .for
mellt anwar för samordningen 
mellan berörda kommuner 

Samband mellan olika planformer 

12 kap. 1-12 ~~ 
Avsnitt 14 del 2 

Vid utformningen av reglerna får samspelet mellan olika planinstitut Avsnitt 15 del 2 

måste man utgå från de olika planinstitutens syfte. En regionplan 
redovisar regionplaneorganets önskemål om vissa regionalt motive-
rade hänsynstaganden i den kommunala planeringen. Marköver-
sikten och områdesplaner redovisar kommunens avsikter beträffande 
markanvändning och byggande. Detaljplaner. markförordnanden 
och fastighetsplaner innehåller rättsligt bindande regler får vad olika 
parter får eller skall göra för att medverka till att full följa de kom-
munala avsikterna att bibehålla eller skapa en god miljö. 

Plansystemet kan och bör inte fungera strängt hierarkiskt i den 
meningen att planbeslut av högre dignitet alltid i tiden må'ite gå 
före en plan på närmast lägre nivå. Snarare är det både nödvändigt 
och önskvärt att kommunen samtidigt kan arbeta med flera olika 
planinstrument för samma område. 
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Medborgarinflytande 

• Information för att skapa de
batt 

• Program - underlagsmaterial 
• Planhandlingar 

28 

•Samråd 
• Utställning 
• Hyresgästers besvärsrätt 

Medborgarinflytande i planeringen är centralt för att åstadkomma 
en planering som ger socialt tillfredsställande resultat. Kommunerna 
åläggs att ansvara för att sådan informationsverksamhet kommer 
till stånd som syftar till en debatt bland kommunens invånare om 
den fysiska planeringens innehåll och mål. I kravet ligger en skyl
dighet for kommunen att aktivt verka for att en debatt kommer 
till stånd. 

Innan ett planförslag upprätt1s bör kommunen normalt besluta 
om ett program for planarbetet. Väl utarbetade programförslag bör 
vara det bästa diskussionsunderlaget for medborgarna. I PBL finns 
det regler om att kommunen i anslutning till planer skall redovisa 
ett allsidigt underlag i form av planeringsförutsättningar och belysa 
planernas konsekvenser. Krav ställs på lättfattliga planhandlingar. 

Utställning av planförslag är en viktig informationskälla för med
borgarna. Därför förlängs den minsta tid under vilken ett planförslag 
måste hållas utställt. 

Sakägarkretsen utvidgas till att även omfatta hyresgäster och bo
stadsrättshavarc. Dessa blir besvärsberättigade i såväl plan- som till
ståndsärenden. 

Nyheter i förhållande till gällalflde rätt: 

• Kommunstyrelsen blir skyldig 
att aktivt \1erkaför att en debatt 
kommer till stånd bland med
borgarna om den.{vsiska plane
ringens innehåll och mål 

• I ansl11tning till utställning ar en 
plan skall kommunen redovisa 
underlag jör en bedömning 

• Planhandlingama måste 11(/iJr
mas så att medborgarna i all
mänhet kan bedöma dem. De 
måste också vara lättåtkomliga 

• Hyresgästerna /är rätt att yttra 
sig under samrådsskedet i plan
och tillståndsärenden 

• För att öka medborgarnas möj
ligheter au ta ställning till plan
.förs/ag/ör/ängs utställningstiden 

Avsnitt 16 del 2 
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Motiveringar till lagens 

FJÄRDE AVDELNING 
som behandlar tillstånd, 
förelägganden och 
byggnadsnämndens 
ansvar 

29 

Byggnadsnämnden är en specialreglerad myndighet med självstän
digt ansvar för tillståndsgivningen. Det är genom byggnadsnämnden 
som den enskilde kommer i kontakt med PBL när han vill bygga. 
Tillståndspliktens omfattning, i form av bestämmelser om bygglov, 
rivningslov och marklov, ger den viktigaste gränsen för PBL:s räck
vidd. Byggnadsnämnden har möjligheter att vidta åtgärder får att 
hävda de krav som ställts upp i ett tillstånd eller som följer direkt 
av lagen. 

Tillståndsprövning 

• Bygglov 
• Byggnad, anläggning 
• Strandskyddsreglering 
• Varierad bygglovsplikt 
• Prövningsgrunder 
• Planenlighetskrav 

• Rivningslov 
• Marklov 
• Förhandslov 
• Förfarande 
•Ansökan 

l PBL ges kommunerna möjlighet att variera tillståndspliktens om
fattning. I lagen anges vilka åtgärder som normalt skall vara till
ståndspliktiga. Inom områden som är mindre känsliga skall vissa 
åtgärder kunna undantas från krav på tillståndsplikt. A andra sidan 
skall inom områden där t. ex. bevaringsintressena är framträdande 
tillståndspliktens omfattning kunna utvidgas. Besked i frågor om 
tillståndspliktens omfattning skall kunna lämnas i detaljplan eller 
markförordnande. 

Som exempel på fall där kravet på kontroll generellt kan slopas 
kan nämnas mindre byggnader av enklare beskaffenhet som lek
stuga, växthus for eget behov och enklare ombyggnads- och till
byggnadsarbeten. Även när det gäller en del anordningar av typ 
mur och plank, som understiger vissa dimensioner, bör tillståndsplikt 
kunna undvaras. 

I dag krävs ibland både särskilt tillstånd av någon specialmyndighet 

l3 kap. 1-48 ~~ 
Avsnitt 17 del 2 
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och bygglov. Exempel pä detta är byggande inom ett strandskydds
område. Vissa bebyggelsereglerande bestämmelser i NVL, bl. a. 
strandskyddsbestämmelserna, förs nu över till PBL. Det blir alltså 
byggnadsnämnden som fattar b:!slut i sådana frågor. Regler om skyl
tar. tavlor m. m. finns i BS. NVL och VägL. Alla dessa regler sam
ordnas nu i PBL. 

Bygglov fordras for ett stort antal åtgärder. Vissa anläggningar, 
som i dag inte prövas enligt någon lagstiftning. föreslås bli bygg
lovpliktiga. Det gäller t. ex. an läggningar for idrotts- eller fritids
ändamål, tunnlar. bergrum, rac.io- och telemaster. torn och parke
ringsplatser. 

Bygglovprövningen innehåller i princip två skilda delar, dels pröv
ning av om marken skall få anviindas på avsett sätt, dels en teknisk
estctisk prövning angående utformning och tekniska förhållanden. 

Projektering är ofta tids- och kostnadskrävande. Därför behövs 
ett principbesked om att det planerade företaget kan få komma till 
stånd. Inom ett detaljplanelagt område ligger detta principbesked 
under genomförandetiden i själva planen. 

I PBL föreslås en lösning som anknyter till bygglovprövningens 
två moment. Ett beslut om att marken får användas för den sökta 
åtgärden kan ges i form av ett delbeslut som benämns förhandslov. 
I förhandslovet skall anges en viss tid inom vilken ärendet skall 
fullföljas med en ansökan om bygglov. 

Rivningslov krävs normalt inom detaljplan och i övrigt inom de 
områden som kommunerna bestämmer genom markförordnanden. 
Rivning kan vägras med hänsyn till bostadsförsörjningen och vidare 
med hänvisning till att en byggnad som är av större värde från 
historisk. kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt 
skall bevaras. 

PBL innehåller regler om avvägningen mellan olika intressen vid 
beslut. Regler som anger vilka krav som skall ställas finns i krav
kapitlen. Huvudprincipen för tillståndsprövningen utformas så att 
lov skall ges när de i lagen uppställda kraven är uppfyllda. 

Om kommunen vill förhindra en åtgärd för vilken giltigt tillstånd 
föreligger blir kommunen tvungen att expropriera fastigheten eller 
att betala ersättning. 

Ansökningar kan göras både muntligt och skriftligt. Byggnads
nämnd~n ansvarar for att berörd.1 sakägare blir informerade. Nämn
den blir skyldig att se till att samtliga kommunala tillstånd kan ges 
innan bygglov meddelas. För förfarandet i bygglovärenden finns sär
skilda bestämmelser. Vissa villk:or kan ställas i samband med att 
bygglov meddelas. Bygglov kan ges till tidsbegränsade åtgärder. 
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Nyheter i förhållande till gällande lag: 

• Bygglov krävs normalt inte jör 
hygxnader med en byggnads
area upp till JO m2 

• Bygglov krävs för vissa anlägg
ningar 

• Yure ändringar av en bygwwd 
kräver bygglov endast ejier sär
skilda kommunala besllll 

• Staten och landstingskommu
nerna blir skyldiga att söka 
bygglo1• 

• Ekonomibyggnaderna för de 
areella näringarna kräver nor
malt inte bygglov men kommu
nerna kan besluta om bygglov
plikt inom vissa områden 

• Regler.för rivningsl'o1· ställs upp 
• Muntliga ansökningar tillåts 
• Byggnadsnämnden ansvarar.för 

a([ berörda sakägare blir infor
merade 

• Byggnadsnämnden samordnar 
den kommunala tillståndspröv
ningen 

• Möjligheter ir1/örs au dela upp 
bvgglovprövningen i två steg. I 
det första steget tar nämnden 
ställning till lokaliseringen i 
form av prövning av ett jör
handslov 

Byggnadsnämnd, byggnadsinspektion, 
byggnadsarbete och tillsyn m. m. 

• Ansvar 
• Byggande 
• Detaljplaneläggning 
• Särskilda uppgifter 
• Skriftligt besked 
• Delegation 
• Byggnadsarbete 

e Tillsyn 
• Ansvarig arbetsledare 
•Anmälan 
• Tillträde 
• Besiktning 
• Avgifter 

Den nya kommunallagen (1977: 179), KL, bygger på principen att 
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för samordning av 
den kommunala verksamheten. Kommunerna skall i övrigt lämnas 
största möjliga frihet att anpassa sina arbetsformer till lokala för
hållanden. 

Byggnadsnämnden ges i PBL, liksom i BL, två sidoordnade funk
tioner. Nämnden skall dels vara ett självständigt offentligrättsligt 
organ i frågor om bygglov m. m .. dels kommunens organ för de
taljplanläggning. Nämnden får viktiga uppgifter att vaka över den 
offentliga miljön. 

Nämndens roll som serviceorgan skjuts i förgrunden. Byggnads
nämnden skall på begäran lämna skriftligt besked i frågor inom sitt 
ansvarsområde. Bestämmelserna i PBL om byggnadsnämndens till
syn och besiktningar motsvarar dem som finns i BS. Detsamma 
gäller reglerna om ansvarig arbetsledare. Bygglovavgifter kan tas ut 
som i dag. Dessutom kan avgifter för planläggning tas ut i vissa 
fall. 

14 kap. 1-15 ~~ 
Avsnitt 18 del 2 
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Regeringen föreslås få berny:.idigande att utfärda föreskrifter om 
obligatoriskt typgodkännande ,xh tillverkningskontroll. 

Samspelet mellan kommunsi:yrelsen och byggnadsnämnden kan 
sammanfattas på följande sätt. 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den över
siktliga fysiska planeringen och därigenom och på annat sätt ge för
utsättningar for byggnadsnämndens verksamhet. Byggnadsnämn
den har till uppgift att medverka i den översiktliga fysiska plane
ringen. bereda ärenden åt kommunstyrelsen och kornmunfull mäk
tige, upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner, handha 
tillståndsprövningen, verka for en god offentlig miljö. lämna all
mänheten råd och upplysningar och övervaka efterlevnaden av bygg
nadsforfattningarna. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Byggnadsnämnden får efl ökat 
ansvar .för mi(iö-. narurvårds
och kulrurminnef!lrågor 

• Byggnadsnämnden skall när så 
begärs lämna skr(ft/iga besked i 
frågor inom sifl ansvarsområde 

• Kommunen /är nu~ilighet au i 
vissa fall debitera en fastir,hets
ägare avg(/ter .fbr att uppräfla 
en plan 

• Nya regler om krav på rypgod
kännande och tillverkningskon
trol/ av produkter ir1förs 

Påföljder, ingripanden, åtgärdsförelägganden 

• Avgifter 
• Förelägganden 
• Handräckning 

Lagen ( 1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 
m. m. (LPJ) trädde i kraft den 1 januari 1977 och ersatte då bl. a. 
bestämmelser om straff, handr~ickning och föreläggande i BL och 
BS. LPI kan sägas i stort innehälla bestämmelser om dels påföljder 
- huvudsakligen avgifter - vid överträdelser av föreskrifter om byg
gande. t. ex. vid s. k. svartbygge;1, dels ingripanden i form av hand
räckning och förelägganden när vissa skyldigheter enligt BS inte 
har iakttagits, t. ex. skyldigheten att underhålla byggnader. 

Nu föreslås att LPI skall arbetas in i PBL. 
Bestämmelserna anpassas till PBL-systemet och justeras så att 

de medger en smidigare handläggning i vissa fall. 

\5 k<tp 1-·24 ~~ 
16 kap 1-.1 ~~ 
Avsnitt 14 del 2 
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Motiveringar till lagens 

FEMTE AVDELNING 
som behandlar 
underställning, besvär 
och planföreläggande 

33 

Samordningen och kompetensfördelningen mellan staten och kom
munerna enligt PBL är sådan, att ett nytt system för överprövning 
av plan- och tillståndsbeslut måste byggas upp. 

Lämplighetsavgöranden har stor betydelse i de flesta planfrågor 
och i många byggnadsärenden. Beslutet blir i det hänseendet ofta 
slutpunkten i en diskussion inom kommunen mellan olika grupper 
som ibland har olika värderingar. Ansvaret för de slutliga avväg
ningarna bör alltså läggas på kommunerna. Dessa får i PBL en i 
många avseenden stärkt position i beslutsprocessen och en allmänt 
ökad självständighet. En formell fastställelse av kommunala planer 
hos en statlig myndighet kan avvaras också av det skälet att i PBL 
ställs ökade krav på samråd. 

Det finns ändå områden där det slutliga avgörandet även fort
sättningsvis bör förbehållas staten. Det ställs därför upp regler om 
överprövning av den avvägning som skett mot den enskildes in
tressen och för att bevaka viktiga överordnade samhällsintressen. 
Statens intressen bevakas genom underställning, den enskildes 
genom besvär. 

Underställning 

• Riksintressen 
• Mellankommunala intressen 
• Uppenbar avvikelse från la

gen 

• Regeringens befogenheter 
• Länsstyrelsens befogenheter 
• Regionplaneorganets befo

genheter 

l samband med planläggningen skall kommunerna samråda med 
länsstyrelsen. Dessa samråd bör täcka flertalet frågor där statliga och 
kommunala intressen kommer i beröring med varandra. Även om 
man härigenom i flertalet fall kommer att finna gemensamma lös
ningar behövs en möjlighet till statlig överprövning. Denna prövning 
skall inte som i dag ske i form av obligatorisk fastställelse utan 
genom att det införs möjlighet att i särskilda fall underställa de kom-

3 Riksdal{en 1985186. I sam/. Nr I. Bil_al{eclel 

17 kap. 1-13 s~ 
Avsnitt 20 del 2 
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munala besluten en statlig prövning. Grunderna för underställning 
preciseras i lagen. 

Om länsstyrelsen finner att en underställningsgrund föreligger be
träffande en kommunal plan, ,;:ller i vissa fall ett tillståndsbeslut, 
skall länsstyrelsen kunna hänskjuta frågan till regeringen för av
görande. Sektormyndigheter som naturvårdsverket, vägverket, lant
bruksstyrelsen m. tl. ges inte egen rätt att tvinga fram underställning. 

Regionplaneorgan skall ha egen underställningsrätt inom sitt an
svarsområde. Regeringen skall också själv kunna ingripa. Detta kan 
t. ex. föranledas av att en statlig myndighet inte har vunnit gehör 
hos länsstyrelsen. 

En grundläggande förutsättning för underställningsinstitutet är att 
antalet ärenden begränsas. Det blir möjligt att underställa ett beslut 
endast i en viss del vilket betyder att beslutet i övrigt vinner laga 
kraft och kan verkställas. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Fastställelseprövningen av 
kommunala planer slopas 

• Länsstyrelsen kan .förordna att 
kommunala bes/ur underställs 
regeringens prövning 

Besvär 

• Besvärsrätt 
• Kommunala beslut 
• Länsstyrelsebeslut 
• Planer 

• Underställning kan ske för att 
1. bevaka riksintressen 
2. samordna .flera kommuners 

intressen 
3. rätta till uppenbara avvikel

ser från krai1en i PBL 

• Vägrade lov 
• Beviljade lov 
• Prövningstillstånd 

Alla kommunmedlemmarna skall kunna besvära sig över att plan
beslut enligt PBL inte har kommit till i laga ordning. Det gäller 
bl. a. om kommunen har underlåtit att ta fram det sakunderlag som 
erfordras för en riktig bedömning av planen eller om det finns andra 
brister i besluts- och samrådsprocessen. Besvär skall i övrigt bara 
kunna anföras av sakägare och endast i fråga som rör dennes enskilda 
rätt och enskilda intressen. Sakägarkretsen utvidgas nu till att i vissa 
fall avse också hyresgäster och bostadsrättshavare. 

Begränsningen till fråga som ror enskild rätt och enskilt intresse 
medför att besvär bara skall kunna anföras mot beslut som har direkta 
rättsliga effekter för den enskilde. Beslut angående regionplan. mark
översikt eller områdesplan skall alltså inte kunna överklagas. Beslut 

18 kap. 1-30 ~* 
Avsnitt 21 del 2 
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att anta en detaljplan, en fastighetsplan eller ett markförordnande 
skall däremot kunna bli foremåi för besvär för att enskilda intressen 
skall kunna bevakas. För detaljplan föreslås den begränsningen i 
förhållande till i dag, att besv~iren inte får avse syftet med planen 
ifråga om bebyggelsens principer och huvudsakliga utformning. Om 
planen gäller annat än bebyggelse får besvären inte avse syftet med 
planen ifråga om grunddragen av den markanvändning som åsyftas 
i planen. 

Länsstyrelsen kan med anledning av en besvärstalan förordna att 
en viss del av beslutet, som inte berörs av besviiren, skall vinna 
laga kraft omedelbart. 

För att långa handläggningstider skall undvikas föreslås att ären
den om· rivningslov och de bygglovärenden som överklagas till re
geringen skall prövas av denna endast om statens planverk har med
delat prövningstillstånd. Detta meddelas 

1. om det finns ett prejudikatintresse 
2. om ärendets utgång i länsstyrelsen beror på ett grovt förbiseende 

eller ett grovt misstag, eller 
3. om det av något annan skäl är av stort allmänt intresse att frågan 

prövas av regeringen 

Regeringen ges emellertid möjlighet att besluta att alla ärenden av 
viss typ under en angiven tid skall överlämnas till regeringen for 
prövning. 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Alla kommunmedlemmar .far 
enligt PBL överklaga planbeslut 
med hänvisning till brister i 
handläggningen 

• Hyresgäster jämställs med sak
ägare och .far besvärsrätt 

• Ett beslut kan vinna laga krq/i 
omedelbart i inte överklagade 
delar 

Planföreläggande 

• Riksintresse 

• Sakägare .lär. inte besvära sig 
över syftet med en deta(jplan 

• Planverket meddelar prövnings
tillstånd i ärenden om rivnings
loi· och i de bygg/m•ärenden där 
regeringen är sista instans 

• Upprättande av plan 

I BL finns det åtskilliga bestämmelser som ger staten möjlighet att 
tvinga fram kommunal planläggning. De har utnyttjats bara i ett 
fåtal fall. Sannolikt har de dock haft viss betydelse för möjligheten 
att nå överenskommelse mellan stat och kommun. 

19 kap. 1-2 *~ 
Avsnitt 22 del 2 
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Det kan förutsättas att stat och kommun även i framtiden kommer 
överens i de flesta frågor och att kommunerna rättar sig efter re
geringens beslut i de fall då regeringen efter underställning har 
undanröjt ett kommunalt beslut. För att i sista hand garantera de 
statliga intressena är det dock nödvändigt att ha kvar en formell 
lagreglering med i huvudsak samma syfte som dagens. 

Planföreläggande bör kunna användas dels i anslutning till ett 
underställningsärende och dels som en fristående åtgärd, t. ex. när 
staten vill tvinga fram en förändring av redan gällande planer. Möj
ligheterna till planföreläggande skall emellertid anslutas till under
ställningsgrunderna. Det skall inte kunna utfärdas i något annat 
fall än då regeringen med stöd av underställningsinstitutet skall kun
na påverka ett kommunalt beslllt. Detta innebär en klar begränsning 
i förhållande till vad som nu formellt gäller. 

Nyhet i förhållande till gällande rätt: 

• Statens formella möjligheter at! 
ålägga en kommun att upprätta 
en plan begränsas 

Motiveringar till lagens 

SJÄTTE AVDELNING 
som behandlar 
ersättningsbestämmelse!r 

Denna avdelning innehåller bara ett kapitel. 
Liksom i gällande rätt behövs i PBL regler om och i vilken mån 

ägare eller innehavare av särskilö rätt till fastigheter vid planläggning 
och tillståndsgivning bör hållas skadeslösa av det allmänna i form 
av ersättning eller inlösen av fastigheten. 

I anslutning till den lagstiftning som i dag reglerar markanvänd
ningen finns endast allmänt hWna uttalanden som kan tjäna till 
ledning för att bestämma hur stora intrång den enskilde skall behöva 
tåla utan rätt till ekonomisk kompensation. Detta gäller vid plan
läggning enligt BL eller när föreskrifter utfärdas enligt NVL eller 
BML. Någon entydig praxis har inte hunnit utbildas. 
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Nu föreslås i PBL regler som syftar till att klarare ange i vilka 
fall en fastighetsägare kan vara berättigad till ekonomisk kompen
sation samt hur stor den ekonomiska skadan får bli utan att kom
pensationsreglerna träder i kraft. 

Ersättningsbestämmelser 

• Skadeersättning 
• Inlösen 
• Intrång i tillåten markan

vändning 
• Skada till följd av att pågåen-

de markanvändning regleras 

• Åtgärdsföreläggande 
• Kompensationstidpunkt 
• K valifikationsgräns 

Kommunen har som tidigare nämnts möjlighet att i en detaljplan 
eller ett markförordnande meddela föreskrifter för att ta till vara 
befintliga kultur- och miljövärden eller får att trygga friluftsintresset. 
Om sådana föreskrifter medför att en skada av viss storlek upp
kommer skall kommunen vara skyldig att utge ersättning. Ersättning 
skall i allmänhet utgå om den ekonomiska skadan inte är obetydlig 
i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Detta 
skall anses vara fallet när skadans storlek är lägst 10 % av nämnda 
värde. Skaderegleringen skall så långt möjligt ske i anslutning till 
den tidpunkt då planen eller markförordnandet antas. 

Uppkommer synnerligt men vid användningen av den fastighet 
som marken eller byggnaden tillhör skall kommunen vara skyldig 
att lösa fastigheten. 

Om mark enligt en detaljplan är uilagd som kvariersmark för all
mänt ändamål eller som allmän plats för vilken kommunen skall 
vara väghållare. skall kommunen vara skyldig att lösa marken. 

Åtgärdsförelägganden att t. ex. ändra en befintlig utfart, flytta eller 
riva en byggnad eller att anordna grind eller annan genomgång i 
ett stängsel medför ofta direkta kostnader för fastighetsägarna utan 
att de själva har direkt nytta därav. Ersättning p. g. a. åtgärds fö
reläggande bör därför i angivna fall utgå utan något krav på en viss 
kvalifikationsnivå. 

Om hinder reses för att genomföra en detaljplan under genom
förandetiden eller får att utnyttja ett giltigt förhandslov, bygglov 
eller marklov, skall full kompensation utgå. 

20 kap. 1-18 *~ 
Avsnitt 23 del 2 
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Kompensationsreglerna i PBL kan ställas samman på följande sätt. 

Kompensationsfall K valifikationsgräns 

Inget krav på 
kvalifikaticn 

En skada som inte 
är obetydlig i förhål· 
!ande till markens 
värde 

Synnerligt 
men 

I. Mark avsedd för annat inlösen 
än enskilt bebyggande (I ~) 

(relateras till berörd 
del) 

(relateras till 
hela fastighe
ten) 

2. Ändring av fastighets- skadeersättning -
plan (3 ~) 

3. Stängselgenombrott (8 ~) 

4. Intrång i tillåten mark- skadeersättning inlösen 
användning (2 ~) 
5. Åtgärdsföreläggande 
(7 ~) 

6. Föreskrifter beträffande -
marklov (4 ~) 
7. Bevaringsföreskrifter 
(Hl 
8. Allmän samfärdsel 
(9 ~) 

9. Friluftslivets 
intr~sse (6 ~) 

skadeersättning inlösen 

Nyheter i förhållande till gällande rätt: 

• Gränsen for det intrång som.fas
tighetsägaren skall tala uttrycks 
med ett nyu begrepp: "A It ska
dan inte är obetydlig i för
hållande till markens värde". 
Skadan skall alltid relateras 
till berörd del av fastigheten 

• Kompensation~frågorna skall 
normalt aktualiseras senast 
inom två år efter antagande av 
en plan 

• Kommunen är sAyldig att lösa in 
mark som är avsedd för annat 
än enskilt bebyggande. BeträF 
fande gatu- och parkmark gäl
ler detta dock endast om kom
munen är väghållare 

• Ersättning for skada p. g. a. 
ändring eller upphävande av 
detaljplan inom dess genomfö
randetid eller av giltigt.förhands
lov, bygglov eller marklov utgår 
alltid wan kvalifikationsgräns 

• Gällande praxis beträffande er
sättningsprinciper lagfästs 
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Motiveringar till lagens 

SJUNDE AVDELNING 
som behandlar 
övergångsbestämmelser 

Även denna avdelning innehåller bara ett kapitel. 
PBL föreslås nu införas från den l januari 1985. 

39 

Vid införandet av ett helt nytt planeringssystem som till väsentliga 
delar skiljer sig från dagens aktualiseras ett flertal övergångsfrågor. 
En huvudprincip vid övergångsregleringen bör vara att göra så få 
ingrepp som möjligt i gällande planer och att i stället genom över
gångsbestämmelser anpassa de gällande planerna till PBL:s plane
ringssystem. 

Övergångsbestämmelser 

• Äldre detaljplaner • Dispenser 
• Nybyggnadsförbud • Markö,·ersikt 
• Rivningsförbud • Fastighetsbildningsfrågor 

Detaljplanerna enligt PBL skiljer sig i särskilt ett väsentligt avseende 
från dagens. Det gäller de nya reglerna om genomförandetid. Svå
righeterna att ändra gamla detaljplaner i dagens system har lett till 
att nybyggnadsförbud har utfärdats. De har blivit mycket långvariga 
och medfört stora olägenheter för alla berörda. Nybyggnadsförbuden 
hävs nu men i stället får kommunerna möjlighet att utan ersätt
ningsskyldighet ändra planer som är äldre än åtta år när PBL träder 
i kraft. Vill kommunen lösa in marken har emellertid ägaren i vissa 
fall rätt att få ersättning enligt värdet den 31 december 1984. Planer 
som är yngre än åtta år skall alltid få genomföras. 

För att de äldre detaljplanerna skall kunna inordnas i PBL:s plan
system föreslås att alla detaljplaner som har fastställts före PBL:s 
ikraftträdande skall gälla som detaljplaner enligt PBL. Detaljplaner 
som har fastställts inom åtta år före PBL:s ikraftträdande anses vara 
påförda en genomförandetid på tio år räknat från den dag då planen 
fastställdes. Övriga detaljplaner skall betraktas som PBL-planer där 
genomförandetiden har gått ut. 

Regionplaner enligt BL som har fastställts inom fem år före PBL:s 
ikraftträdande föreslås i en särskild övergångsbestämmelse i viss ut-

21 kap. 1-19 ~~ 
Avsnitt 24 del 2 
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sträckning få verkan som en regionplan enligt PBL under en tid 
;::v sex år, räknat från dess fastställelsedatum. De regionplaneforbund 
som tillkommit enligt bestämmelserna i BL föreslås emellertid upp
höra att gälla vid lagens ikraftträdande. 

Fastställda generalplaner föreslås bli jämställda med om rådesplaner 
i PBL och förlorar därmed sin rättsv~rkan mot enskilda. Motsva
rande bestämmelser kan i viss utsträckning utfärdas med hjälp av 
ett markförordnande enligt PBL. 

På grund av bestämmelserna i PBL om reglering av rivning av 
byggnader kan de rivningsförbud som utfärdats enligt BL upphöra 
att gälla då PBL införs. 

Outnyttjade dispenser som har meddelats inom fyra år före PBL:s 
ikraftträdande eller fastighetsbildningar som har skett under denna 
tid skall enligt en särskild övergångsbestämmelse betraktas som för
handslov enligt PBL. De måste fullföljas genom ansökan om bygglov 
inom fem år från den dag bes:utet vann laga kraft. 

Samordning med annan lagstiftning 

När det gäller samordningen mellan beslut enligt PBL och andra Avsnitt 25 del 2 
viktigare beslut om markanvänd:1ingen bygger nu framlagda förslag 
på följande principer. 

Beslut enligt olika speciallagar får inte strida mot en detaljplan 
eller ett markförordnande. 

Beträffande områden som inte omfattas av en detaljplan eller ett 
markförordnande skall specialmyndigheten inhämta ett yttrande från 
kommunen. Om kommunen anser att ett tillstånd enligt speciallagen 
skulle motverka ett riksintresse eller i övrigt beträffande åtgärder 
av ingripande beskaffenhet mot·;erka syftet med marköversikten. 
skall tillåtlighetsfrågan hänskjutas till regeringen. För att en allsidig 
prövning då skall ske hos regeringen föreskrivs det i speciallagarna 
att regeringen skall tilWmpa även 3 kap. PBL. Om regeringen finner 
att den sökta åtgärden skulle motverka det åberopade riksintresset 
eller syftet med marköversikten. kan tillstånd ges endast om mark
översikten först ändras. Om kommunen skulle motsätta sig en sådan 
ändring kan regeringen utfärda ett planföreläggande enligt 19 kap. 
PBL. Konsekvensen av detta blir att kommunens mening får vika 
bara om ansökningen avser ett företag som i sig är ett riksintresse 
eller om det rör sig om en mellankommunal fråga som måste lösas. 

Om en viss fråga kräver både bygglov enligt PBL och tillstånd 
enligt någon speciallag. bör sökanden ha frihet att själv välja den 
väg och inbördes ordning som han !inner mest praktisk. En be
slutsmodell som bör vara ändamålsenlig i många fall är följande. 

Prövningen av lokaliseringsfråg<::n enligt PBL avgörs först. Formen 
för detta är förhandslov. Sedan förhandslov har meddelats inhämtar 
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sökanden de specialtillstånd som behövs. Det sista ledet i besluts
processen blir kommunens detaljprövning. Denn11 kan utmynna i 
ett slutligt bygglov eller ett avslag på ansökan .... · · · · 

Den fastighetsrättsliga lagstiftningen kan inte helt passas in i den 
nu presenterade modellen. En allmän grundsats som bör gälla ~ir 

att plan- och tillståndsbesluten enligt PBL skall vara styrande för 
fastighetsbildningen. Vid samordningen med ExL möter också spe
ciella problem. Omfattande ändringar, bl. a. en särskild presumtions
regel för detaljplanelagda områden, erfordras. Gränsdragningen mel
lan PBL och BML fordrar också särskilda överväganden. 

En fråga som är gemensam för översynen av NVL, SYL, VägL 
och BML är att begreppet pågående markanvändning i dessa lagar 
måste anpassas till vad som nu förslås i PBL. Begreppet innefattar 
i PBL inte rättigheter enligt outnyttjade tillstånd. De får i stället 
ett särskilt skydd. Det betraktelsesätt som PBL bygger på må5te 
komma till uttryck även i NVL, SYL, VägL och BML. För att er
sättningssystemet skall bli enhetligt bör vidare den kvalifikations
gräns som föreslås i PBL för kompensationsrätt införas i förekom
mande fall även i de nyss nämnda lagarna. 

De lagar som blir föremål för översyn är bl. a.: 

• Expropriations/agen 
• Vaffenlagen 
• F astighersbildningslagen 
• A nläggningslagen och lagen om 

jbrvaltning av san!fa/ligheter 
• Ledningsräfts/agen 
• Jordabalken 
• Civilförsvars/agen 
• Väglagen 
• Naturvårds/agen 

• Skogsvårds/agen 
• Lagen om allmänna 1·affen- och 

avloppsanläggningar 
• Lagen om allmänna fjärrvär-

meanläggningar 
• Gruv/agen 
• .Mineral/agen 
• Ali(jöskydds/agen 
• Bostadssaneringsfagen 
• Rörledningsla?,en 
• E/lagen 
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Författningsf örslag 

1 Förslag till 
Plan- och bygglag 

I Wrigenom flireskrivs följande 

F örsra avdelningen 

1 kap. Inledande bestämmelser 
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Bilaga 2 

1 § Den fysiska miljön, både den ;1aturliga och den som människan har 
skapat, iir en tillgång som skall användas så att en lämplig utveckling främjas. 
Denna lug innehåller bestämmelser om förändring och bevurande av den 
fysiska miljön, om hushållningen med naturresurserna, om avvägningen 
mellan konkurrerande anspråk på mark och vatten och om avviigningen 
mellan allmiinna och enskilda intre~;sen vid beslut om fysisk planläggning 
och byggande. 

2 § Med m~1rkanvändning avses anvfodningen av mark. vattenområden. 
byggnader och anläggningar. 

\'led tomt av~es mark som är beb.yggd eller som iir avsedd att bebyggas 
samt sådan mark som används eller behövs för ett normalt nyttjande av en 
byggnad eller av Oera byggnader orr: de~sa används tillsammans. 

3 § Med pågående markanvfodning avses i denna lag den verksamhet som 
bedrivs på en viss fastighet eller en del av en fastighet, om inte verksamheten 
är olovlig eller endast tillfallig. 

En åtgiin.J skall anses hiinförlig till pågående markanvändning, om syftet 
med ittgiirden iir att verksamheten skall vidmakthållas eller forbättras i 
normal omfattning. Detta gäller dm:k inte om åtgärden är ägnad att väsentligt 
inverka på kommunens planer och program för olika verksamheter. 

4 § Med sak:igarc fi.irsiås i denna lag iigare och innehavare av särskild rätt till 
en fasiighel. 

Med särskild rätt till en fastighe1 a\'S\!S nyttjanderätt, scrvitu\, bostadsrätt. 
viigrätt, gruvriitt. tiskerät1,jaktriill, renskötselrätl, riill till elektrisk kraft och 
va lien fa I lsriit t. 

Vad solll i denna lag siigs olll fasti.~hetsägare giiller också tomträtlshava-
rc. 

I kap 1--4~~ 
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5 § Planliiggning skall föregå beslut om markanviindning i den uts1r:ickning I kap. 5-13 ** 
som föreskrivs i denna lag. 

Allmiinna riktlinjer för planläggning och tillståndsprövning finns i 2 kap. 
Särskilda besliimrnelser om riksintressen finns i J kap. 

6 § Samordningen av markanviindningsfrågor som angår två eller flera 
kommuner kan ske enligt bestiirnmelserna i 12 kap. om regionplanering. 

Grundliiggande riktlinjer för beslut om den fysiska miljön i varje kommun 
skall anges i en marköversikt för kommunens hela område enligt bestiim
melserna i 7 kap. 

Riktlinjer för den fysiska miljöns niirmare utformning kan anges 
områdesplaner, detaljplaner och markförordnanden enligt 8-10 kap. 

Bestämmelser om vissa frågor om plangenomförande finns i 11 kap. 

7 § Den (vsiska riksplancringen bedrivs i samarbete mellan ~talen och 
kommunerna. 

Regeringen fi\r föreskriva att en eller flera kommuner vid en viss angiven 
tidpunkt skall redovisa till liinsstyrclscn hur en viss fråga avses bli behandlad i 
den kommunala planeringen. 

8 § Tillstånd i form av bygglov, rivningslov eller marklov till åtgiirder som rör 
den (vsiska miljön fordras i den omfattning som följer av I 3 kap. Bestiim
melser om påföljder och ingripanden vid övertriidelser finns i 15 kap. 

9 § Vid beslut som avser bebyggelsemiljön skall de särskilda bestämmelser
na i 4 kap. iakttas. Vid beslut som avser en byggnad, en anliiggning eller en 
tomt skall iiven de särskilda bestämmelserna i 5 kap. iakttas. 

IO § Byggnader, anläggningar och tomter skall underhållas och förbättras i 
den utsträckning som följer av 6 kap. 

Il§ Kommunstyrelsens friimsta uppgiftt.:r enligt denna lag är att 
I. leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen Ol'h anpassa denna 

till kommunens planering i övrigt, 
2. verka för att en offentlig debatt om den fysiska planeringens mål och 

innehåll kommer till stånd, 
3. ansvara för plangenomförandet. 

J2 § Byggnadsnämnden har den niirmare tillsynen över byggnadsverksam
heten inom kommunen. Bestämmelser om byggnadsniimnden finns i 
14 kap. 

13 § Linsstyrelsen har tillsynen över den fysiska planeringen och byggnads
väsendet inom länet. I denna uppgift ingår att vid samråd med kommunen 
företräda de statliga intressena. bevaka de riksintressen som anges i 3 kap. och 
verka för all skilda kommuners intre5sen samordnas på ett liimpligt säll. 

Om länsstyrelsens uppgifter i samband med överprövning av beslut enligt 
denna lag finns bestämmelser i 17 och 18 kap. 
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14 § Statens planverk har den allmiinna uppsikten över den fysiska plane- l kap. 14-15 ~~ 
ringen och hyggnadsviiscndet. 2 kap. l-8 ~~ 

Om planverkets uppgifter i samband med överpri.ivning av beslut enligt 
denna lag finns bcstiimmelser i 18 kap. 

15 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bcstiimrner, får 
meddela de förcskrilicr som behövs for verkstiillighct av denna lag. 

Andra avdf.'/ningen 

2 kap. Allmänna riktlinjer för planläggning och 
tillståndsprövning enligt denna lag 

I § Planbggningen skall friimja en liimplig samhiillsutveckling. I denna ingår 
en långsiktig hushållning med landets samlade naturresurser och en allsidig 
bebyggelse ut veckling. 

2 § Planliiggningcn skall skapa förutsiittningar för en god bostads-, arbcts
och fritidsmiljö. 

3 § Ett markområde skall avses för det iimlamål för vilket det med hänsyn till 
oesl-..affenhet. liige, föreliggande mar:<.anviindningsbehov och övriga omstän
digheter iir liimpligt. 

4 § Vid prövning av ett markområdes liimplighet för bebyggelse skall siirskilt 
beaktas att det iir liimpat fiir detta iindamål från sundhetssynpunkt samt med 
hiinsyn till grundfiirh<lllandena och möjligheterna att ta hand om avfall, all 
ordna trafik-, energi-, service- och vatten försörjning samt förebygga vallcn
och luftföroreningar och bullerstörningar. 

5 § Vid beslut, som fattas med stöd av denna lag, skall hiinsyn tas till 
naturvårdens och friluftslivets intressen. 

Områden som har siirsf:ild hctydclse på grund av sin naturskönhet eller 
sina siiregna naturförhållanden eller som har siirskild betydelse för kännedo
men om landets natur eller fi.ir frilu:'tslivet skall såvitt möjligt bevaras. 

6 § Vid beslut, som fallas med stöd av denna lag, skall hänsyn tas till de 
miljömiissiga värden som linns i den befintliga bebyggelsens och kulturland
skapets karaktiir. 

Siirskilt viirdcfulla byggnader, bebyggelsemiljöer och kulturlandskap skall 
såviu möjligt bevaras. 

7 § Byggnader och anl;iggningar skall placeras och utformas så all de från 
allm~in synpunkt ;ir liimpliga för sitt ~indamål och för dem som vistas där. 

8 § Vid heslut, som fatt<1s m~d stöd av denna lag, skall både allmänna och 
enskilda intressen heaktas. 
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3 kap. Särskilda bestämmelser om riksintressen 

I§ I fråga om sådana områden m:h objekt som i ett natioridii perspektiv 
siirskilt bör skyddas eller vårdas på grund av deras betydelse för kiinnedomen 
om landets natur, deras skönhet, miirkliga beskaffenhet eller betydelse för 
allmänhetens friluftsliv, skall naturvårdens och friluftslivets intressen 

siirskilt beaktas. 

2 § I fråga om såJana områden och objekt som i ett nationellt perspektiv 
siirskilt hör skyddas eller vårdas på grund av deras betydelse för kiinnedomen 
om landeb byggnadskultur, deras miljömiissiga viirden, märkliga beskaffen
het eller betydelse för fornminnesvården, skall byggnadsminnesdrdens och 
fornminnesvårdcns intressen siirskilt beaktas och miljöviirdena tas till 
vara. 

3 § Brukningsvärd jnrdhruksmark får avses fiir annan anviindning iin 
jordbruksproduktion endast under förutsiittning att marken skall anviindas 
for ett från samhiillets synpunkt angeliiget iindamål, som inte på ett rimligt 
siill kan tillgodoses på annan mark. 

4 § Inom områden som i ett nationellt perspt!ktiv iir siirskilt lämpade för 
råvaruutvinning eller annan exploatering av liigeshundna naturresurser skall 
siirskilt beaktas att en framtid;,i exploatering inte försvåras. 

Första stycket gäller iiven i fråga om andra områden som iir siirskilt 
liimpade for råvaruutvinning eller annan exploatering av t:igeshundna 
naturresurser.om det från allmiin synpunkt iir nödv:imligt att en exploatering 
sker på ett planmiissigt siitt. 

Första och andra styckena giiller inte områden. inom vilka en exploatering 
skulle strida mot 7-12 ~~. 

S § Vid plan- och tillståndsbeslut skall särskilt beaktas att flygplatser, 
hamnar, sjötraliklcder. vägar och ledningar kan koii1ma till stånd i den 
utstriickning som behövs med hiinsyn till trafik försörjningen eller behovet av 
ledningar mellan eller inom regioner. 

6 § Det militiira och l'ivila försvarets intressen II1r inte motverkas. 

7 § fntJm obrutna kustomr;'1den skall särskilt beaktas att omddenas karakt:ir 
Ol'h natur- och kulturviirden bevaras samt att områdena skall kunna nyttjas 
liir fritidsiindarn[1l pJ ell allsidigt siill. ~}' fritidshebyggcJsc Skall V<tra forenlig 
med turismens och friluftslivets intressen. Industriell eller liknande verk
samhet. som iir prövningspliktig enligt I ~ lagen WOOO:OOOl 1in1 tillätlighcts
prii\·ning av viss industri m. m., tar inte komma :ill stånd inom dessa 
områden. 

Obrutna kustområden iir kusten i norra Bohusliin, norra Småland, 
Östergijtland söder om Bråviken -;amt huvuddelen av kusten i Angerman
land. 

8 § Inom högexploaterade kustområden skall siirskilt beaktas att allm~inhe-

3 kap. 1-8 ~~ 
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tens mö_iligheter alt nä <Kh utnyttja attraktiva kustområden inte försiimras 3 kap. 8-12 ~~ 
och att natur- och kulturviirden bevaras. Ny fritidsbebyggclse får inte 
motverka IUrismens och friluftslivets intressen. Industriell ell.:r liknande 
verksamhet. som forutsiitter prövning enligt I ~ lagen <0000:000) nm 
tillåtlighetsprövning av viss industri m. m .. fl\r komma till stånd endast pf1 de 
platser som ang.:s i tredje stycket. 

Högexploaterade kustområden är kusten i södra Rohusliin, Halland. Skåne. 
Blekinge, Södermanland och Uppland samt kusten vid Hråviken i Östergöt
land. 

Industriell eller liknande verksamhet som avses i första stycket tar komma 
till stånd i eller i anslutning till Brotjorden i Lysekil. St.:nungsunds tiitort. 
Viirii i Varberg. Karlshamns tiitort. Norrköpings tiitort, Tunaberg i Nyköping. 
Oxelösunds tiitort och Nyniishamns tiiton. 

9 § Inom andra kustområden iin so-11 anges i 7 och 8 ~~skall <irskilt beaktas 
naturvårdens. friluftslivets och kulturminncsvårdens intressen. Industriell 
eller liknande verksamhet. som förutsätter priivning enligt l ~ lagen 
(0000:000) om tifötlighetsprövning <V viss industri m. m .. får inte komma till 
st[1nd inom sådana delomräden som iir i huvudsak opåverkade av industriell 
verksamhet. 

10 § Inom obrutna ljiillområden LH markanviindningen inte l\iriinclras i 
sådan omfattning att omriidenas karaktiir avseviirt puverkas. Naturvårdens 
och friluftslivets intressen skall siir~;kilt beaktas. 

Obrutna fjiillområden iir område1t.1 Rogcn. Sylarna-Helags, Skiickerfjiillen. 
Burvattnct, lfotagen. Frns1viken. Ransaren. Artljiillet, Tiirna-Graddis, 
Sarek-Pite, Kebnekaisc. Råsw-Tsåktso och Pessinki. 

11 § Större iiJ\·ar l)eh l:ingre sammanhiingande iilvstriickor som :ir outhyggda 
fftr inte byggas ut fiir V<tttenkraftiindamul. 

. .\.Ivar som avses i första stycket iir Tnrnt: iilv, Kalix iilv. Pite iilv. 
Vindel:ilven. Vapstiilven, '.vtoiilven. U>gde iilv. Öre iilv, Bure iilv och Ryske 
iilv .. .\.lvstriicknr som avses i första stycket iir Klariilven mellan Kiirrback
strand och Edcbiick. \'iisterc!aliilven uppströms Hummelforscn. Österdaliil
ven uppströms Triingslet, Daliih·en mellan Niis och Hcdesunda!Jiirdarna, 
f-Lirjedalsl.iusnan mellan Hede och S·:egs_iön. :vtellanljusnan mellan La forsen 
och Arhräsjiiarna, i lndalsiilven Areiilv.::n. Ammcrän ovan Överammer. 
Storfo-Damm[tn nch Harkan uppstriims Hotagcn. i Angcrmaniilven Lejar:il
ven. Stl)rån upp~triims Klumpvatln::?t. L\ngseldn-RiirströmS:ilvcn. Saxfo. 
Ransaran uppströms Ransarcn och \'oJmiln uppstriims \'ojmsji.in. i lJme:il
ven Tiirnaån och Girjcsån. Juktan upps\röms Fjosokkcn \Kh Tiirnaforsen 
mellan Laisan och G:iutan. i Skellcftelilven kiilltlödcna uppströms Siidvajaure 
resp. Rebnisjaure. i Lule iilv Stora Lulc iilv uppstr•"ims Al\kajaure. Lilla Lule 
iilv uppströms Skalka och Tjal\taj:iure samt Piirliilven och i Råne iilv 
Rör;in-Livas iilv. 

12 ~ Inom ~liirre sammanhiingande •.Jmråden med viisentliga eller s;1mman
fallande intressen !lir nalUrdrdcn. frilul'tsli\·t:t eller kulturminnesvtmlen 
skall dessa intressen siirskil\ heaktas. 
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Områden som avses i första Sl\'l:ket iir Öland och Gotland innanför kusten. 
områdena kring V;inern. V:i!!er;l, rv1fii,ii-~1i:'lljiilmaren, Storsjiiil i fomtland. 
Tmnetr:isk, Siljan. Dellen. Fry!..en. Dablands sjiisystem, Bäven, Sommen, 
L!nden, Lygnern. Fegen. Holmen. Miickdn, Asnen. h·iisjön och Ringsjiin, 
dalgångarna utmed Torne :liv. Kal i\ iilv. Lule iilv, Pite iilv, Byske iilv, 
Skcllefte:il ven. Vindeliil ven. U mcii I ven, :\ ngerma ni il ven, I nda lsiil ven, 
Ljungan. Ljusnan, Daliilven. Klariilven od1 Göta iilv samt tjiillnmrådena 
utanför de obrutna ljiillomrädena. 

13 § För al! åt allmiinheten trygg:a tillgfogen till platser för bad och friluftsliv 
råder strandskydd vid havet. insjiiar och vattendrag. Inom ett strandskydds
område får inte bebyggelse uppföras eller några åtgiirder i övrigt vidtas som 
medför inskr;inkningar av alkmansriitten. såvida inte siirskilda sbl före
ligger. 

Om inte något annat beslutas med stiid av tredje stycket omhiltar 
strandskyddel land- och vattenområden utanför detaljplan intill 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelval!enstånd. 

Kommunen får besluta att strandskyddet skall upphiivas flir områden som 
uppenbart saknar betydelse för bad och friluftsliv. Kommunen för iiven 
bcstiimma att strandskyddsområdet skall utvidga.s eller all strandskyddet 
skall giill<1 inom ett område med de1aljplan, niir det behövs för all tillgodose 
syftet med strandskyddct. El! strandskyddsområde får inte utvidgas mer iin 
intill 300 meter från strandlinjen. 

14 § Regeringen bestämmer de omr[idcn od1 objekt som a \·ses i I och 2 ~~.de 
områden som a\'ses i 4 ~och de anl:iggningar eller intressen som avses i 5 lKh 
6 ~~- Regeringen bestiimmer också den niirnrnre avgriinsningen ;n de 
områden som anges i 7-12 ~~-

4 kap. Särskilda bestämmelser om bebyggelsemiljöns utformning 

I§ Bebyggelsemiljön skall utformas så att den blir ändamålsenlig. Diirvid 
skall hänsyn tas till befintliga natur- clL'h kulturviirden och till al! sUliga 
estetiska anspråk tillgodoses. 

2 § Bebyggelsemiljön skall utformas si1 all 
I. en god hushållning med energi och vatten blir möjlig. 
2. risker for fornrening av grund- eller ytvallen förehyggs, 
3. avfall kan tas om hand på ett tillfredssliillande siill, 
4. förutsiittningar for goda hygieniska förhållanden i iivrigl skap;1s. 
5. behovet av tillfredsstiillande klimatflirh;'\llanden p;i vi~tclscytor beal\tas. 

3 § Bebyggelsemiljön skall utformas si1 att risk l(ir uppkomst och spridning 
av brand samt risk for tratikol\·ckor •Jch andra olyckshiindeber llirebyggs. 

4 § Inom eller i anslutning till ett bebyggclscnmdde skall del linnas med 
h;insyn till bebyggelsens karakl;ir 1;impligt lokaliserade och utformade platser 
för lek. motion och andra fritidsaktiviteter. 

3 kap. 12-14 ~~ 
4 kap. 1--4 ~~ 
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5 § Inom eller i <inslutning till e11 bebyggelsenmrå{lt; skall det linnas med 4 1-ap. 5-9 ~~ 
hfosyn till hehyggclsens omfattning o<.:h karakt:ir tillriickliga möjligheter till 5 kap. 1-5 ~~ 
samhiillelig od1 kommersiell servic~. 

6 § Behyggclsemiljön skall utformas si'! alt olika 1raf1kan1crs intressen 
beaktas och så att Jet linns tillriick:iga utrymmen för fordonsuppstiillning. 

7 § Bebyggelsemilji_in skall utforma:> med hiinsyn till behovet av tillgiinglig
het för personer med nedsatt rörets~- eller orienteringsförmåga. 

8 § Vid utformningen a\· hebyggebemiljön skall dtcrstriivas al\ möjlighe
terna till framtida fiiriindringar och komple\\eringar unllerlii\\as. 

9 § Bestiimmelserna i 1-8 ~~ skall tilliimpas vill utformningen av ny 
bebyggelse. 

Vill iinllring eller komplc\\ering av ber1ntliga bebyggelsemiljöer skall 
bcs1iimmelsern~11illiimp<1s i skiilig utstr:ickning med hiinsyn till ekonomiska 
o..:h andra omstiindigheter. 

5 kap. Särskilda bestämmelser om placeringen inom tomt och 
utformningen al· byg~nader och anläggningar, ordnande av 
tomt m. m. 

Byggnader och anläggningar i allmänhet 

1 § En byggnad skall placeras på det siitt som iir lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden sa1111 striivandena a\\ bevara natur- och kultur
värden._,\ ven byggnadens yl\re utformning sam\ dess forg- och materialver
kan skall vara liimplig med hiinsyn håde till dessa imressen tKh till byggnaden 
såsom sådan. 

2 § Vid placering och utformning av en byggnad skall beaktas att den in1e 
orsakar besv:irande ol:igenheter for omgivningen. 

3 § En byggnads h:irande delar skall ha betryggande biirflirmåga, stadga och 
bes1iindighe1. Byggnauens fasta inredning skall ha en med h:insyn till 
byggnadens :indamål hetryggamit:: sl:ldga och bestiindighet. 

Ett utrymme som iir avsett som skyddsrum 5kall utformas sä a\\ det ger 
skydd mot verkningar av sådana stridsmedel som kan amas komma till 
anviindning i 1-rig. 

-' § En byggnad skall utformas så al\ den med hiinsyn till sitt fodamål ger 
möjlighet till god hygien. trevnad. tillfredsstiillande inomhusklimat och 
fuktskydd sam\ goda sanitiira förhi'llianden. 

5 § En byggnad skall placeras. utformas och inredas så a\\ risl-erna fi.ir 
olycksfall m:h !lir uppklims\ och spridning av brand förebyggs. Byggnaden 
skall dessu\l.im utlimnas så au personskallor vid brand i möjlig mån kan 
undvikas. 
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Tekn i ska i nsta 1 latiuner i en byggnad ska Il ut formas så att riskerna for brand 5 kap. 5 -12 ~s 
m:h olycksfall förebyggs 

6 § En byggnad skall placeras och utformas så att den möjliggör en god 
hushållning rm:d energi och vatten. 

7 § Bostiider for annat iindam<'il iin fritidsiindamål och de utrymmen i en 
byggnad, till vilka allmiinheten har tilltriide eller som utgör arbetslokal, skall 
utformas sä att de blir tillgiingliga för och kan nyttjas av personer som har 
nedsatt rörelse- eller orientcringsförmåga. 

Bostadsbyggnader i två våningar och bostadsbyggnader med högst två 
bostadsliigenheter får uppföras utan hiss eller motsvarande anordning. 

Byggnadsniimnden kan medge undantag från kravet på tillgiinglighet till 
bostadsbyggnader med högst två bostadsWgen heter. om det behövs med 
hiinsyn till terriingfiirhållandena. 

Byggnadsniimnden kan i fråga om ett utrymme som skall anviindas som 
arbetslokal medge und<1111ag från de i fi.irsta stycket angivna kraven, om det 
behövs med hiinsyn till arten av elen verksamhet för vilken utrymmet iir 
avsett. 

R § Till en byggnad skall höra anordningar som gör det möjligt att på ett 
tillfredsstiillande siitt ta om hand och forsla bort avfall från byggnaden. 

9 § Till en hyggnad skall höra en sådan anordning (kriskoppling) som 
möjliggör tillförsel av kallt vatten till tappvarmvattensystemet i samband 
med central avstiingning av sådant varmvatten som herecls gcmensamt for 
flera bost:ider eller lokaler. Detta giiller dock inte bostaclsbyggnader med 
högst två bostadsliigenheter eller byggnader som huvudsakligen iir inriittade 
för industriiinclamål eller för hälso- och sjukvard. Byggnadsniimnden får i 
siirskilda l~ill bcslutJ om ytterligare undantag. 

10 § Byggnadsdelar som striii:ker sig under markytans naturliga nivå samt 
byggnader som förliiggs under marken skall utforma~ så all föriindringar av 
grundvattenniv{\n som kan vara skadliga för omgi\·ningcn undviks. Detsam
ma skall giilla placeringen och u1fnrmningen av byggnader som förliiggs på 
marken. 

Byggnader under lll<trkytan skall placeras och utformas så att anviindning
en av markytan oi:h utrymmet ll:irundcr för skilda :indamål inte fiirsvå
ras. 

11 § Bestiimmelscrna i 1-10 ~~ sJ..all tilliimpas niir nya byggnader uppförs och 
\id tillbyggnad av befintliga byggnader. 

Vid iinclring av en byggnad skall de dcl;1r av byggnaden som berörs av 

iindringen i skiilig utstriickning uppfylla de krav som anges i 1-10 ~~- Diirvid 
skall hiinsyn tas till byggnadens beskaffenhet. dess iindamål oi:h återstående 
a1wiindnings1id samt J..ostnaderna for <llgiirdcrna. 

1Z § Best:immelscrna i 1-11 ~~skall tilliimpas iivcn i fräga nm anliiggning
ar. 

4 Riksda[?en 1985186. I sam/. Nr I. Bilagedel 
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Byggnader och anläggningar inom särskilda områden 

13 § Inom strandskyddsområden får byggnader, anbggningar eller anord
ningar inte komma till stånd, om liet medför all marken tas i anspråk som 
tomt eller att allmiinheten på någoo. annat siitt hindras eller avhålls från all 
betriida omraden diir den annars skulle ha haft riitt all färdas fritt. 

Byggnadsnämnden kan medge undantag från bestiimmelserna i första 
stycket. om siirskilda skiil föreligger för delta. 

Första stycket gäller inte sådana företag, till vilka tillstånd har liimnats 
enligt va11enlagen (1918:523) eller rniljöskycldslagen (1969:387). 

14 § I fråga om en byggnad, som iir av större viircle från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstniirlig synpunkt eller som ingår i el! 
behyggelseområde av denna karaktiir får i en detaljplan eller cl! markförord
nande meddelas bestiimmelser om att byggnaden inte tar förvanskas vare sig 
genom arbeten som rör byggnaden eller marken eller genom några hyggnads
cller anliiggningsåtgiirder i grannskapet. 

Skycldsbest~immelser får inte beslutas för kyrkohyggnader som tillhör 
svenska kyrkans församlingar, för byggnader inom en begravningsplats, for 
byggnadsminnesmärken eller för byggnadsminnen enligt I ~ lagen ( 1960:690) 
om hyggnadsminncn. 

15 § I ett markförordnande fär i fråga om ett område av siirskild betydelse för 
rekreation och friluftsliv meddelas de bestämmelser som behövs för all trygga 
fri I uftsintresset. 

Tomt m. m. 

16 § Niir en tomt anordnas eller niir ett område tas i anspråk för en 
anliiggning. s\,;all tomten eller omrt1dct i fråga om lutning och höjdliige samt 
plantering och inhiignacl utformas p.'I det siitt som är liimpligt med hiinsyn 
hland annat till ljustillförseln och till stads- eller landskapsbilden. Tomten 
eller omradet s\,;all vid.ire utformas s<I att de på ett lämpligt siill ansluter till 
omgivningen och så att trafiksiikcrh:tens krav beaktas. 

17 § Niir en tomt anordnas eller ett område tas i anspråk fiir en anliiggning. 
skall på tomten eller nrnradet eller i niirhetcn diirav så långt möjligt 
an11rdnas 

I. tillriickligt stor friyta med anord•1ingar för lek och utevistelse.om det på 
tomten linns en byggnad med en eller !lera hostadsliigenheter. 

2. tillriickligt stort utrymme för furclllnsuppstiillning. 
Om kraven enligt I och 2 inte kan uppfyllas samtidigt. s\,;all kraven enligt l 

uppfyllas i forsla hand. 
I en detaljplan eller ett markförordn;111cle ITir flireskrivas att viss mark inte 

får arwiindas frir fordonsuppstiillning. 
Vid tillbyggnad eller vid iindring a• en byggnad eller en anliiggning skall 

bestiimmelserna i forsta-tred_ie styckena tilliimpas i skiilig utstriil'\,;ning. 

5 l..ap. 13-17 ~~ 
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Öniga bestämmelser 

18 § Byggnadsniimnden fö medge mindre a\·\·ikdser frår1 liesdh1mclscrna i 
detta kap. och forekrifter som meddelas med stöd av dessa. om det inte 
medllir någon olägenhet från tekniska eller andra synpunkter. 

19 § Har i denna lag eller i ett beslut med stöd av lagen meddelats föreskrifter 
o;n hushöjd eller kiillardjup. skall måttet räknas från takfoten respektive 
kiillargolvet till gatunivån eller marknivån. om inte något annat anges. 

Har föreskrifter meddelats om antal våningar. skall som våning anses även 
högt beliigen k:illare samt sådan suteriiingvåning och vind som till större 
delen iir inredd eller som uppenbart iir avsedd att till större delen inredas för 

primiira funktioner. 

6 kap. Särskilda kra' beträffande vissa befintliga brngnader. 
underhåll m. m. 

Förbättring av ~·issa byggnader 

I§ En byggnad, som har uppl{)ns före ikrafttriidandet av denna lag, skall i 
skälig utstriickning uppfylla de krav som vid lagens ikrafttriidande kan stiillas 
med stöda\· 5 kap. på biirförmilga. stadga och bestiindighet hos byggnadens 
biirande delar samt på skydd mot olycksfoll. 

Vid tillämpningen av första stycket skall hiinsyn tas till byggnadens 
iindamål, dess återstående anviindningstid, dess viirdc från kulturhistorisk 
synpunkt, omgivningens karaktiir och kostnaderna för åtgiirderna. 

2 § Till en byggnad, som har uppforts eller till vilken byggnadslov har 
beviljats fore den l juli 1977. skall höra sådana anordningar som anges i 5 kap. 
8 ~och som skiiligen kan fordras fiir att gndtagb<tra arbetsforhållanden skall 
åstadkommas för dem som h{imtar avfall från byggnaden. Vid bedömningen 
av vad snm kan fordras skall tillämpas de normer som giillde den I april 
1978. 

3 § lkst:immelscn i 5 kap. 7 ~första stycket om handikappanpassning skall 
till~impas iiven i fraga om en byggnad, som har uppförts flire den l juli 1977 
eller för vilken byggnadshw har beviljats fiire niimnda dag. om det i 
byggnaden finns utrymme som ;ir avsett fiir resande i sädan kollektivtrafik 
som avses i lagen (I 979:558) om handikappanpassad kollektivtralik. Diirvid 
skall tillses att ett sådant utrymme anordnas så att det uppfyller skiiliga 
anspråk på h<tndikappanpassning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen utser föreskriver vid 
vilken tidpunkt anpassningen skall vara genomförd. 

L1nderhåll a\· by~gnader m. m. 

4 § En byggnad skall undcrhällas s[1 att b{irförmågan och stadgan hos de 
biiramle delarna. anordningarna ltir skydd mot brand. olycksfoll och fukt 
samt anordningarna for handikappanpassning. trevnad. hygien. energi-

5kap 18-19~\ 

6 kap. 1--4 ~~ 
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hushållning och avfallshantering i skiilig utstriickning hillls i stånd. Bygg- 6 kap. 4-8 ~~ 
nadens yttre skall hållas i vårdat skick. 

Vid tillämpningen av första s11·cl\et skall hiin-;yn ta~ till byggnadensän
damål, dess återstående anviindningstid. dess viirdc från kulturhistorisk 
synpunkt, omgivningens karaktiir och kostnaderna fiir nödvändiga åtg:.ir
der. 

I en detaljplan eller ett markfrirordnande kan betriiffande en sådan byggnad 
som anges i 5 kap. 14 ~ meddelas de bestiimmelser om underhåll av 
byggnadens inre och yttre som behövs för att dess siirart skall bevaras. 

5 § En anliiggning skall underhållas så att biirförmågan och stadgan hos de 
biirande delarna samt anordningarna för skydd mot brand och olycksfall samt 
för energihushållning i skiilig utstridning hålls i stånd. Anliiggningen skall 
hållas i vårdat skick. 

Vid tilliimpningen av första stycket skall hiinsyn tas till anliiggningens 
iindamål. dess återstående anviindningstid, dess viirde från kulturhistorisk 
synpunkt, omgivningens karaktiir och kostnaderna rör nödviindiga åtgär
der. 

Rirning a~· byggnader m. m. 

6 § Om en byggnad eller en anliiggning iir förfallen eller om den har skadats 
till viist:ntlig del, får byggnadsniimnden bt:sluta att byggnaden eller anliigg
ningen skall rivas, om d<:n inte siill.s i st{111d inom skiilig tid. 

Kan det antas att ohyra eller virkcsförstörandt: insekter finns i en byggnad 
eller en anläggning som skall rivas, rår byggnadsniimnden föreskriva att 
liimpliga utrotningsåtgiirder skall redovisas och vidtas. 

Om en byggnad eller en anliiggning som avses i första stycket har brister, 
som kan äventyra siikerhcten för dem som uppeh[iller sig i eller i niirheten av 
den, fär byggnadsn:imnden fiirhjuda att byggnaden eller anliiggningen under 
en viss tid anviinds för avsett ;inda111[1l (anviindningsförbud). 

I \.!ll beslut om anviindningsförbud far frireskrivas att beslutet skall ha 
omedelbar verkan. 

7 § . .\ven 0111 en byggnad eller en anliiggning har upprörts med stöd av 
bygglov enligt denna lag. får byggnadsniimnden besluta att b~·ggnaden eller 
anliiggningen skall tas bl>rt eller att n:1gon ~innan [1tgiird skall vidtas med den. 
Sådant beslut får dock meddelas endcist 0111 hyggnaden eller anliiggningen iir 
beliigen inom ett område med detaljplan och den p{1 grund av iindrade 
förhållanden medför sådan oliigenh1:t med hiinsl'n till trafiksiikerheten att 
bygglov in;e skulle ha meddelats 0111 dessa fiirhållanden hade rätt niir frågan 

0111 bygglov prövades. 
Om dt:t behih·s med hiinsyn till i•-atlksiikerheten, far byggnadsniimnden 

besluta att utE.1rtcn frtin en fastighet eller en byggnad skall iindras. 

!! § Om en tavla eller en skylt, som :ir avsedd flir reklam eller propaganda. 
eller niigon annan diirn1ed jiimfi.irlig anordning iir uppenbart vanprydande i 
stads- eller landskapsbilden, får hyggnadsniimnden besluta att anorclning<:n 
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skall l<tS bon eller all någon annan å1giird skall vid1as med den. De11a giillcr 6 kap. 8-11 ~\ 
dock in1c anordningar för vilka bygglO\' ·har mcddclals. 7 kap. I ~ 

9 § finns del itlllllo ett område. som har betydelse fiir friluftslivet. eller i 
nmrådcls niirhe1 s1iing~cl ~om hindrar eller försvårar (illtriide( lill mark inom 
omrauct där <t!lmänheten annars skulle ha hafl rätt att färdas fritt. får 
byggnadsniimnden besluta att den som håller stiingslet skall anordna grinu 
eller annan genomgång. Är det uppenburt att stiingslet endast avser att 

utesliinga allmiinhetcn frän området. får nämnden besluta .itt stiingslet skall 
tas bon. 

Första s1ycket tillämpas även i fråga um lliken. 

Särskilda krav beträffande tomter, underhåll m. m. 

10 § I fråga um tomter. som är bebyggda. eller mark som har tagits i anspråk 
för en anliiggning får i en detaljplan eller ell markförordnanue meddelas 
bcstiimmelser om skyldighet all anordna friyta med anordningar för lek och 
utevistelse samt utrymme for fordonsupps1ällning som anges i 5 kap. 17 ~
Bcs1iimmclser om friyta får dock meddelas endast i fråga om tomter på vilka 
Jinns en byggnad med en eller nera bostadsliigenheter. 

Om det behövs för att tillgodose kravet på friyta. får föreskri\'as att ett 
utrymme som anviinds for f'ordonsuppstiillning skall tas i anspråk. Detta får 
dock ske endast om lillriickligt utrymme för fordonsuppstiillning kan anvisas 
pä någon annan pla1s i lomtens niirhet. 

Bestiimmelser som avses i första stycket får inte om falla andra åtgärder än 
sådana som behövs för all tomterna i skälig u1sträckning skall uppfylla de 
krav som vid denna lags ikraftträdande kan stiillas med stöd av 5 kap. 
17 ~-

11 § Tomter, nmråden. som har tagits i anspråk för anliiggningar, samt 
lekplatser. parkeringsplatser och liknande anordningar skall hållas i vårdat 
skick. Diirvid sbll 1illscs att viix tligheten in le hindrar trafiken eller skymmer 
sikten för trafik<1ntcrna. 

Byggnadsniimnden kan besluta att på en tomt eller på ett område, som har 
tagits i anspråk för en anliiggning. skall u1föras plan1eringar eller andra 
liknanuc anmclningar. Niimnuen kan också beslu1a all ue1 skall finnas 
stiingscl mot viigar eller gator. 

Trcdie (l\'(/('/11i11ge11 

7 kap. iVlarkiirl'rsikt 

Markih er,iktens innd1åll m. m. 

I ~ För varje kommun skall det linnas en ak1ucll marköversikt som omfattar 
kommunens hela omrudc. Marköversikten skall tjiina till ledning för beslut 
om marl\anviindning och byggande. 

Kommunstyrelsen ansvarar for att det finns en aktuell marköversikt. 
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2 ~ I markö\'ersikten skall anges gruncldragen för markens avsedda am·;ind- 7 kap. 2--6 \~ 
ning for olika iimlam~'ll. 

/\ v marköversikten skall fi\r varit: s;irskil\ angivet omrflde framgf1 om den 
angivna markandmlningen inneh;ir 

l. au befintliga förhållanden a\ s'~s bestå i stort sen oföriindrade. 
2. al\ he\ydande föriimlringar av markanviindningen avses ske inom en 

niira framtid. 
3. all betydande föriindringar av markanviindningen avses ske på 1;ingre 

sikt. 
Om det inte har angetts hur ett viss\ område skall anviindas. skall delta 

anses innebiira a\t he\ydande föriinclringar av markanviindningen inte avses 
rn ske. 

3 * I marköversikten kan for de nlika områdena ges niirmare riktlinjer ffa 
heslut om markanvändningen. 

För ett eller flera siirskilt angivna områden bn foreskrivas. al\ underställ
ning av kommande plan- och tillstår.dsbeslut inte färske på den grunden al\ 
den i översikten angivna användni;1gen av området ifrågasiills. En sådan 
föreskrift !!iiller under en tid :iv högst fem är räknat frän den dag heslutet om 
marköversikten vann laga kraft. 

I marköversikten kan anges att pl<inliiggning av ett visst omr:kle avses ske 
genom områdcspl:rn eller detaljplan. 

I markiiversikten kan .vidare ges ,-iktlinjer for heslut i form av markför
ordnanden eller fororctnanden enligt annan lagstiftning. 

4 * Marköversikten skall vara avfattad på en eller flera kartor. Riktlinjerna 
skall anges pt1 kart:1 eller i en siirskild handling. Marköversikten skall 
utformas på etl st1clant siitl all dess innebörd utan svårighet kan utliisas. 

Till marköversikten skall fogas en planheskrivning som tydligt redovisar 
planeringsförutsiittningarna. marköwrsiktens sylien. skiilen till den utform
ning av planen som har valts och de viisentliga konsekvenserna av en 
rnarkanviindning i enlighet med marköversikten. Till marköversikten skall 
dessutom fogas en genomförandeheskrivning som anges i 11 kap. I och 

H~. 

Förfarande! 

5 § En iindring av markiiversikten antas av kommunfullmiiktige. 

6 § Niir marköversikten skall iindras. skall kommunstyrelsen samråda med 
berörda kommunala organ och med liinsstyrelsen. regionplaneorganet. andra 
kommuner och den landstingskommun som berörs. Även andra som kan ha 
ett viisentligt intresse av iinctringen skall beredas tillfiillc till samråd. 

Vid samrädet skall redovisas 
I. programmet for iindringen. om ett sådant har uppriittats. 
2. planeringsunderlag av betydelse. 
Resultatet av samrådet skall sammanfattas i en samrådsredogörclse som 

bifogas fiirslaget till ändring av marköversikten. 
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7 ~ I nn<in en ;indring av marköversikten antas skall l\irslagct hiirom ställas ut 7 l\ap. 7- 12 ~~ 
tör granskning under minst td manader. 

H § Innan utstiillningen börjar sbll ett exemplar av förslaget överliimnas till 
Jiinsstnelscn och regionplJncorganet samt till kommuner och landstings
kummuner som berörs av fcirs!;1gct. 

Innan utstiillningen börjar skall den kungöras i orcstidning. Av kungörel
sen sl\all framgä vilken del av kommunen som berörs av iindringen samt 
inom vilken tid och till v.:m synpunkter med anledning av utstiillningen skall 

fram foras. 

9 § Niir etr förslag till iindring ;I\ marköversikten s1iills ut. skall det åtföljas 

I. programmet f(ir iimlringen. om ett sådant har uppriittats. 
1 föreslagna iindringar av planbeskrivningen och genomförandebeskriv

ningen. 
J samrådsredligörelsen och kommunstyrelsens yttrande iiver de synpunk

ter som har framförts vid samrådet. 
4. giillande marköversikt med tillhörande handlingar. 
5. s{1dant planeringsundcrlag som har betydelse flir en bedömning av 

ändringen 

IO § Den som har synpunkter på förslaget kan under utstiillningstiden 
framföra dessa till kommunen. 

11 § Ffter utstiillningstiden skall de synpunkter som har liimnats ställas 
samman och prövas i ett särskilt utlätande. 

Utlåtandet eller ett meddelande med uppgiti om var utlåtandet hålls 
tillgiingligt skall siindas till dem som har framfört synpunkter på förslaget. I 
underiitrclsen skall n10tt<1garcn beredas tillfottc all yttra sig iivcr utlåtande!. 
Om utlåtandet eller meddelandet har avliimnats for postbeforcfran under 
mottagarens vanliga adress. skall kommunen anses ha fullgjort vad som 
ankommer pä den. lfnderrä11else till hyresgiister och bostadsrä11shavare får 
ske genom alt underriillelsen anslås i fastigheten på lämpligt siill. 

Om synpunkterna foran leder viisentlig revidering av det utställda förslaget. 
skall en ny utstiillning ske. 

12 ~ När en ändring av marköversikten har antagits. skall el! utdrag av det 
över beslutet förda protokollet anslås på kommunens anslagstavla. 

Samma d<ig sk<ill ett utdrag av protokollet sändas till länsstyrelsen. 
regionplanelJrganet och de kommuner som berörs samt till de myndigheter 
som har framfört svnpunkter i ärendet. 

Snarast möjligt skall ett exemplar av den antagna iimlringen sändas till 
regionplaneorganet och alla handlingar i ärendet sändas till länsstyrelsen. /\ v 
handlingarna skall framgå hur ärendet har handlagts. 

Niir beslutet all anta ändringen har vunnit Jaga kraft. skall ett exemplar av 
iindringen snarast möjligt och senast inom en månad <indas till fastighets
bildningsmyndighcten och fastighetsregistermyndighetcn. 
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X kap. Områdt.>splan 

l'lanrns innehåll 111. 111. 

I~ Rikllinjer lfä beslu\ om markam<indning m:h byggande inom e11 
hegr;insat område av kommunen kan anges i en områdesplan. niir det inle i 
lillriicklig utstriickning har kunnat ske i marköversikten eller när det behövs 
som förberedelse för en detaljplan. 

Kommuns1yrelsen ansvarar för all omrädesplaner vid behov uppriitlas. 

2 * Fn om rådesplan kan ange grunddragen för markens anviindning för olil-.a 
~imlam;\I och rik1hnjer för hur byggnader och anläggningar skall anordnas 
inom de olika delarna av planområdet. 

I planen kan anges att planliiggning av ett visst område avses ske genom 
detaljplan. Aven riktlinjer för beslu1 i form av markförordnanden eller 
förordnanden enlig\ annan lags1iflning kan anges. 

3 9 En om rådesplan får inte motverka syrtet med marköversikten. 

4 9 Fn områdesplan sk<\11 vara ;1vfat1ad pa karta. Rik1linjerna skall anges på 
k<irtan t'ller i en s;irskild handling. Planen skall utformas på ett sådant siilt att 
dess innebörd utan svårighet k:m utliis<is. 

Till planen skall fogas en planbeskrivning som tydligt redovisar plane
ringsföru1siit1ningarna. planens syhe. skiilen till den utformning av pl:Jnen 
som har valts och de viisentliga konsekvenserna av att riktlinjerna i planen 
fullföljs. Om planen syftar till töriindrad markanviinctning skall i beskriv
ningen finnas en redovisning av natur-. kultur- och skönhctsviirdena inom 
planområdet. Till planen skall fogas en genomförandebeskrivning som anges 
i 11 kap. I och 2 ff 

Fiirfarandrt 

5 § Hestiimmelserna i 7 kap. 5-8 *~· 9 * I och J-5 samt 10-12 g om 
antagande. samråd. utställning och expectiering skall tillämpas även i fråga 
om nmrådesplaner. Vad som s~igs om regionplaneorganet i 6. 8 och 12 ** 
samma kap. gäller dock endast om regionplaneorganct berörs av områctes
planen. 

6 § En områdesplan gäller till dess att den upphävs eller iindras genom en 
beslut som h.ir vunnit laga kraft. Om en detaljplan antas tör ett område som 
omfattas av en områdesplan. upphör områdesplanen att giilla för detta 
område. 

Om marköversikten fodras och detta medför att områdesplanen kommer 
att motverka syftet med marköversikten. skall områdesplanen iindras eller 
upphävas i den berörda delen samtidigt som marköversikten ändras. 

7 § Vad som föreskrivs i detta kap. giiller även niir en områdesplan ändras. 
upphiivs eller utan iindring antas på nytt. 

8 kap l-7 ~~ 
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9 kap. Detaljplan 

Plam·m. innehåll m. m. 

I ~ En detaljplan skall. om det inte i siirskilt fall iir omotiverat. antas for 
områden cWr 

I. en samlad hehyggelse av betydelse eller en anliiggning a\· bet~·dclsc 

avses komma till st{ind. 
2. en samlad hebyggelse eller en anläggning avses undergå förändring a\· 

hetydelsc. 

2 ~ (ienom en detaljplan mr regleras endast sådana frågor som Jnges i 2-~ 
kap. samt 6 kap. 4 ~ tredje stycket och I 0 ~. 

Fn detaljplan som avser pågående markanviindning får mot fastighetsiiga
rens hest ridande antas endast om planen reglerar sådana frågor som anges i 5 
kap .. 6 kap. 4 ~ tredje stycket och 10 ~-

Regleringen sker på det sätt som framgår av detta kap. Planen får inte göras 
mera detaljerad iin som hehövs for att syftet med den skall nås. 

~ ~ En detaljplan vars genomförande skulle försvåra pågående markanvänd
ning ftir anws hara om f'1irdelarna från allmiin synpunkt överstiger eventuella 
olägenheter för någon sak:igare. 

4 ~ En detaljplan för inte antas om den motverkar syftet med marköversikten 
eller en områdesplan. 

5 ~ En detaljplan består av en plankarta och en särskild handling med 
hestiimmelserellerendera av dessa handlingar. Någon plankarta behövs inte. 
om de förhållanden som är av betydelse tillriickligt tydligt framgår a\' 
hestiimmelserna. Planen skall utformas så tydligt att sakiigarna och allmiin
heten kan ra en klar uppfattning om den blivande miljön inom planområ
det. 

Av plankartan skall framgå inom vilket område varje bestiimmelse skall 
gälla. Den skall upprättas på grundval av en för ändamålet avsedd kana 
(grundkarta). 

6 § Till rl.inen sk<ill fogas en rlanbeskrivning som tydligt redovisar plane
ringsfiirutsättningarna, pla'lens syfte, skälen till den utformning av planen 
som har valts och sådana konsekvenser av planen. som inte direkt framgår av 
planen. 

Beskrivningen skall illustreras i den omfattning som hehövs för att den 
skall vara liittfattlig och tydlig. Den skall åtföljas av en illustrationskarta. om 
det inte är uppenbart onödigt. 

Till detaljplanen skall dessutom fogas en genomförandebeskrivning som 
anges i 11 kap. 1 och 2 ~~-

Planbestämmelser 

7 § 1 en detaljplan skall anges och till griinserna utmärkas områden for olika 

9 kap 1-7 ~~ 
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Lindamål. I planen skall mark för allmän plats. kvartersmark och vattenom- 9 kap. 7-16 ~~ 
råden redovisas särskilt. 

H § Om kommunen inte skall vara vLighållare R.ir viss mark för allmLin plats. 
skall dctta anges i planen. 

9 § I en detaljplan kan bestämmas i vilken största omfaltning marken får 
hebyggas över och under markytan. Om särskilda miljömässiga skiil J"öre
ligger, kan även beslämmas i vilken minsla omfanning marken skall 
bebyggas. Vidare kan meddelas hestiimmelser om hyggnadssiillet. 

För bostäder kan besliimmas fördelningen mellan liigenhcter av olika 
s\orlckskategorier. 

10 § I en de1aljplan kan meddelas bestiimmelser för bebyggelsemiljöns 
utformning i fråga om mark. vegetation och byggnader. 

11 § För en byggnad eller en bebyggelsemiljö som anges i 5 kap. 14 ~ får i en 
detaljplan meddelas nödvändiga skyddsbestiimmelser. 

12 § I en detaljplan kan meddelas bestämmelser om utfarter och om storlek 
och lok<tlisering av parkeringsplatser samt om hinder mot alt anv;inda viss 
mark för parkering 

13 § I en detaljplan kan meddelas bestiimmelser om anordningar eller 
skyddsområden för all dels tillgodose branJskyddsintressct samt skydds- och 
siikerhetsintresscn i fråga om det militära och civila försvaret. energi
anliiggningar samt land-. luft- och sjötrafiken. dels motverka luft- och 
vat tenim misioncr. 

14 § I en detaljplan kan meduelas bestämmelser for all tillgodose energi
hushållningens intressen och för all motverka att geotekniska och hydrolo
giska 0Higenhe1er för omgivningen uppkommer. 

15 § I en detaljplan kan meddelas bestiimmelser om principer för fastighets
bildning och om alt vissa områden skall vara tillgängliga för alt tillgodose 
allmänna intressen i fråga om ledningar samt trafik- och väganordningar. 

16 § I en detaljplan kan frireskrivas att bygglov inte får lämnas till åtgärder, 
som utgör förändrad markanvändning, förrän en viss trafik-. vatten- eller 
avloppsanliiggning har kommil till stånd eller en viss byggnad eller bygg
nadsdel har rivits eller fåll en viss annan anviindning. 

Om en delaljplan är avsedd alt genomföras genom exploaleringssamver
kan enligt 11 kap. 22 ~ och om en exploateringssamfällighet finns vid 
tidpunkten för detaljplanens antagande. skall i planen anges all bygglov som 
avser förändrad markanvändning inte får meddelas i fråga om sådana 
fastigheter inom planen som inte ingår i exploateringssamfälligheten. Detta 
villkor skall gälla under den genomförandetid som bestäms enligt 17 ~eller, 
om samfälligheten upphör före utgången av denna tid, så länge som 
samfälligheten består. 
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17 § Fiir en s[1dan del av en detaljplan som medger foriindrad mari-.am iintl- 9 kap. 17-22 ~~ 
ning skall bcstiimmas den tid inöm vilken planen skall vara gennmfiird 
(genomfriranderidl. Tiden skall besliimmas sil att rimliga mii_ilihercr finns att 
genomföra planen. Genoml<irandetiden skall bcstiimmas till minst fem 01.:h 
högst femton år. räknat från den dag beslutet att anta planen vinner laga kraft 
eller från den senare tidpunkt som anges i planen. Fiir skilda delar av planen 
kan olika genomförandetider bestiimmas. Tiden f.:an fiirbngas eller förnyas 
med högst fem år i siindcr. 

Kan en fastighetsägare visa att han har avsc11 all genomföra planen men all 
han har hindrats att göra detta av någon beaktansviird omst:indighet. iiver 
vilken han inte har kunnat råda. iir f.:ommuncn skyldig att fiirliinga 
genomförandetiden med den tid under vilken hindret har llirelegat. 

18 § Om marf.: inom ett område med detaljplan inte genast behöver tas i 
anspr(1k for det ändamål som iir avsett i planen. för en tillfallig anviindning av 
marken for ett annat iindamål tillåtas. Om det inte iir uppenbart att den 
tillfälliga anviindningen saknar intresse för allmiinheten. skall anviindningen 
prövas i en detaljplan. 

För en detaljplan som avser tillfällig markanviindning skall bestiimmas en 
tid inom \·ilken markanvändningen far pågt1. Tiden f[1r bestämmas till hiigst 
tio år och kan förliingas med högst fem år i sänder intill en sammanlagd tid av 
högst 20 år 

19 § I en detaljplan kan meddelas besUimmelscr om tillståndspliktens 
omfattning enligt 1 J kap. 4, 5. 8 och 9 *~- Bcstiimmelser kan också meddelas 
om att strandskydd enligt J kap. 1 J * skall gälla inom planområdet. 

Fiirfarandel 

20 § En detaljplan antas av kommunfullmäktige. Fullmiiktige för besluta att 
detaljplaner inom vissa områden eller planer med ett \ isst ·innchäll skall antas 
av byggnadsnämnden. Ett s~1dant beslut medför dock inte befogenhet för 
niimnden all anta en detaljplan mot kommunstvrelsens bestridande. 

21 § Ftt planarhete kan inledas med att kommunen uttrycker sina mål for 
planen i ett program. 

När ett förslag till detaljplan upprättas skall hyggnadsniimnden samråda 
med länsstyrelsen. regionplaneorganet och berörda kommunala organ. 
Berörda sakägare. myndigheter. sammanslutningar och enskilda som kan ha 
ett väsentligt intresse av fiirslaget skall beredas tillfälle till samråd. 

Vid samrådet skall redovisas 
I. programmet fl.ir planen. om ett sådant har upprättats. 
2. planeringsunderlag av betydelse. 
Resultatet av samrådet skall sammanfattas skriftligt i en samrådsrcdogö

relse som bifogas planförslaget. 

22 § Innan en detaljplan antas, skall förslaget till plan ställas ut for 
granskning under minst fyra veckor. Har något program eller annat 
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p\ancringsundcrlag inte tidigare hållits tillgiingligt frir allmiinhctcn. skall 9 kap. 22-26 ~~ 
förslaget hållas utstiillt under minst {ltta \CL'kor. 

B ~ Innan utst:illningen börjar skall byggnadsn:in1ndrn iiverliimna ett 
exemplar av förslaget till liinsstyrl'lscn. rcgionplancorganet samt andr:1 
kommuner som berörs ~1v förslaget. Ett exemplar av frirslaget skall övcrliim
nas också till kommunstyrelsen. 

Innan utstiillningcn börjar skall byggnadsniimndcn dessutom kungiira 
utstiillningcn i nrtstidning. Av kungörelsen skall framgå var planområdet 
ligger samt inom vilken tid och till \em synpunkter med anledning av 
utstiillningen skall framforas. 

Byggnadsnämnden skall undcrrä<ta de sakiigare. som berörs av planforsla
get, om innehållet i kungörelsen. Niimnden skall anses ha fullgjort vad som 
ankommer på den, om underrättelsen har avlämnats för postbeforJran under 
mo\\agarens vanliga adress. Und,:rr~ittclsc till hyresgiister och bostaJs
riittshavare färske genom att underrättelsen anslås i fastigheten på liimpligt 
siitt. 

24 § När ett förslag till detaljplan ställs ut skall det åtföljas av 

I. programmet. om ett sådant har upprättats. 
2. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen. 
3. sam rådsredogörelsen och byggnadsnämndens yttrande över de synpunk

ter som har framförts vid samrådet. 
4. grundkartan. 
5. sådant planeringsunderlag som har betydelse för en bedömning av 

förslaget. 

Plan handlingarna bör vid utställningen kornplel!eras med annat material, om 
förslagets innebörd därigenom viisentligt förtydligas. 

25 § Den som har synpunkter på mrslaget kan under utställningstiden 
framföra dessa till kommunen. Efter utst~illningstiden skall de synpunkter 
som har lämnats ställas samman och prövas i ett siirskilt utlåtande. 

Utlåtandet eller ett meddelande c·m var utlåtandet hålls tillgängligt skall 
sändas till dem som har framfört synpunkter på förslaget. I underrättelsen 
skall mottagaren beredas tillfälle att yttra sig över utlåtandet. I fråga om 
utsändningen gäller bestämmelsern;:; i 23 ~ tredje stycket Om ett stort antal 
personer skall underrättas får detta dock ske genom annons i ortstidning. 

Om synpunkterna föranleder någc·n ändring av det utstiillda förslaget och 
denna ändring har intresse fi.)r allmär;heten. skall en ny utställning ske. Även 
om ingen utställning sker ,skall dock kommunstyrelsen, de myndigheter som 
berörs av frågan och sak~igarna beredas tillfälle att yttra sig över planen under 
fyra veckor, om inte en överenskommelse träffas om kortare tid. 

26 § När en detaljplan har antagits, s:<all ett utdrag av det över beslutet förda 
protokollet anslås på kommunens anslagstavla. 

Samtidigt skall en underrättelse om beslutet med en besviirshänvisning 
siindas till den som under utställningstiden har framfört synpunkter som inte 
har kunnat beaktas. Underrättelsen skall delges mottagaren. 



Prop. 1985/86: 1 61 

27 § Samma dag som beslutet anslås skall ett utdrag av protokollet sändas till 9 kap. 27-32 ~~ 
länsstyrelsen, rcgionplancorganet och de kommuner som berör) samt till de 
statliga myndigheter som har framfört synpunktcr i ärendet. 

Snarast möjligt skall ett exemplar av den antagna planen sändas till 
regionplaneorganet och alla handlingar i ärendet sändas till länsstyrelsen. Av 
handlingarna skall framgå hur ärendet har handlagts. 

28 § Niir beslutet att anta planen har vunnit laga kraft skall kommunen 
kungöra detta. I kungörelsen skall erinras om innehållet i 20 kap. 13 ~
Kungörelsen skall ske genom en annons i ortstidning. 

Snarast möjligt och senast inom en månad skall ett exemplar av planen 
sändas till fastighetsbildningsmyndigheten och fastighetsregistcrmyndighe
ten. 

29 § Vad som föreskrivs i detta kap. om upprättande och antagande av en 
detaljplan skall gälla även när en sådan plan ändras eller upphävs. En särskild 
grundkarta behövs dock inte om de förhållanden, som är av betydelse för 
frågan, tillräckligt tydligt framgår av någon annlln tillgänglig karta. 

30 § Utan hinder av bestiimmelserna om samråd och utställning i 21 och 
22 ~~får dock en detaljplan ändras eller upphävas, om frågan är av begränsad 
betydelse och uppenbart saknar intresse för allmänheten (enkel detaljplane
ändring). 

Vid en enkel dctaljplaneändring skall dock samråd ske med sakägarna. 
Vidare skall kommunstyrelsen, de myndigheter som berörs av frågan och 
sakägarna beredas tilllälle att yttra sig över förslaget under fyra veckor, om 
inte en överenskommelse träffas om en kortare tid. Yttranden skall 
behandlas enligt 25 ~ första och andra styckena. 

31 § En detaljplan får mot berörda sakägares bestridande ändras eller 
upphävas i en sådan del som omfattas av en genomförandetid, endast om det 
finns synnerliga skäl för detta. 

En detaljplan får mot berörda sakägares best ridande ändras eller upphävas 
efter genomförandetidens slut, om det kan visas att marken från allmän 
synpunkt lämpligen bör användas eller bebyggas på ett annat sätt än planen 
anger. 

32 § En det<tljplan gäller till dess att den ändras eller upphävs genom ett 
beslut som har vunnit l<tga kraft. 

En detaljplan eller en del av en detaljplan som avser tillfällig mark<tnvänd
ning upphör att gälla när den enligt 18 s andra stycket bestämda tiden har gått 
ut. 

Att en detaljplan i vissa fall kan ändras genom att en fastighetsplan antas 
eller genom beslut vid förrättningar framgår av 11 kap. 6 s tredje stycket 
denna lag, 3 kap. 2 s andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988), 9 § 

andra stycket anläggningslagen (1973: 1149) och 8 * andra stycket lednings
rättslagen (1973: 1144). 
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10 kap. Markförordnande 

Markförordnandets innehåll m. m. 

1 § Genom en markförordnande far for ett visst område meddelas bestiim
melscr om 

l. vissa siirskilda hiinsyn som skall tas vid framtida beslut om markanviind-
ningen, 

2. tilliimpning av föreskrifterna i 2-5 kap. vid tillståndsprövning, 
3. bevarandet av sådana byggnader som anges i 5 kap. 14 *· 
4. begränsningar i fastighetsägarens förfoganderätt inom sådana områden 

som anges i 5 kap. 15 ~. 
5. utvidgning eller begränsning av strandskyddsområden. 
6. tillståndspliktens omfattning enligt 13 kap. 4. 5. 8 och 9 ~~och bestiim

mclser till grund för prövningen av marklovpliktiga åtgärder samt 
7. exploateringssamverkan enligt 11 kap. 22 ~-

Bestämmelser enligt första stycket 1-6 gäller inte inom ett område med 
detaljplan. 

Ett markförordnande får inte antas inom en nationalpark.ett naturreservat 
eller ett naturvårdsområde och inte heller inom ett område där förbud enligt 
naturvårdslagen (I 964:822) har utfärdats därför att fråga har uppkommit om 
all bilda naturreservat eller naturvärdsområde. 

2 § Genom en markförordnande får regleras endast sådana frågor som anges 
i 2-5 kap. samt 6 kap. 4 ~tredje st}Tket och 10 *·Bestämmelser som reglerar 
pågående markanvändning får mot fastighetsägarens bcstridande meddelas 
endast om de avser frågor enligt I ~ första stycket 3 m:h 4. 

Regleringen sker på det sätt som framgår av detta kap. Bestämmelserna får 
inte göras mera detaljerade än som behövs för att syftet med förordnandet 
skall nås. 

3 § I ett markförordnande enligt I ~ första stycket 4 får meddelas de 
bestämmelser om byggande. uppförande av stängsel. schaktning. fyllning. 
dikning. uppodling, skogsplantering, trädl'ällning.jakt, fiske och användning 
av bekämpningsmedel som behövs för att trygga friluftsincresset. 

4 § I ett markförordnande enligt I ~ första stycket 4 får bestämmas att 
nyttjanderätt till ett eller flera markområden skall upplåtas till kommunen 
niir den begär det. Sådana bestämmelser får ges mot fastighetsägarens 
bestridande endast för att tillgodose ett väsentligt behov av mark eller 
anläggning för allmänhetens friluftsliv. 

5 § Ett markförordnande tar inte antas om det motverkar syftet med 
marköversikten. 

6 § Ett markförordnande består av karta och en särskild handling med 
bestämmelser eller endera av dessa handlingar. Markförordnandet skall 
utformas så att dess innebörd utan svårighet kan utläsas. 

10 kap. l--6 *~ 



Prop. 1985/86: I 63 

Till ett förordnande skall fogas en beskrivning som anger skiilen för I 0 kap. 6-8 ~~ 
förordnandet. 11 kap 1-3 ~~ 

7 § E11 markförordnande gäller till dess all det förfaller. ändras eller 
upphävs. 

Att ett markförordnande i vissa fall kan ändras genom att en fastighetsplan 
antas eller genom beslut vid förriillningar framgår av 11 kap. 6 ~andra stycket 
denna lag, 3 kap. J ~ andrn stycket fostighetsbildningslagcn (1970:988). 10 ~ 
andra stycket anläggningslagen (1973:1149) och 9 ~andra stycket lcdnings
rät1slagcn (1973: 1144). 

Förfarandet 

8 § Bestämmelserna i 9 kap. 20 *· 21 ~andra stycket. 22 ~första meningen. 
23 ~och 25-29 ~~om antagande, samråd. utställning. kungörelser, underriit
telser. expediering m. m. skall tillämpas även i fråga om markförordnanden 
med nedan angivna undantag. 

1 fråga om ett markförordnande som till alla delar har ell klart stöd i 
marköversikten eller i en områdesplan eller som inte innehåller bestämmel
ser om något annat än en ökning av tillståndsplikten eller exploateringssam
verkan får bestämmelserna i 9 kap. 30 ~ andra stycket i stället tillämpas. 

Beträffande ett markförordnande som inte innehåller bestiimmelser om 
något annat än en begränsning av tillståndsplikten tilliimpas endast 9 kap. 
20 s. 21 ~andra stycket första meningen, 26 *första stycket. 27 ~. 28 ~första 
meningen och 29 *· 

11 kap. Vissa frågor om plangenomförande 

Genomförandebeskrivning 

I§ För utredning och samordning av genomförandefrågor i samband med 
upprättande eller ändring av marköversikten, en oinfådesplan eller en 
detaljplan skall en genomförandebeskrivning upprättas. 

2 § Kommunstyrelsen ansvarar för att genomförandebeskrivningar upprät
tas. 

Fastighetsplan 
Fastighetsplanens innehåll m. m. 

3 § En fastighetsplan skall upprättas när det behöver klarläggas hur marken 
inom en kvarter lämpligen skall indelas i fastigheter eller i andra fall. när 
detaljplanens genomförande underlättas genom fastighetsplanen. 

Vidare skall fastighetsplan upprättas. om en fastighetsägare under genom
förandetiden för en en detaljplan begär det. 

Inom ett område utan detaljplan får en fastighetsplan upprättas för att 
åstadkomma en lämplig fastighetsindelning eller en gemensamhetsanlägg
ning 

1. inom bebyggda områden, 
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2. niir bebyggelse har aktualiserats genom en ansökan om bygglov eller 11 kap. 3-8 ~~ 
förhandslov. eller 

3. niir ett bygglov eller forhandslo1· har meddelats. 

Om det under en förrättning enligt fastighctsbildningslagen (1970:988), 
anliiggningslagen 11973: 1198). eller lcdningsriittslagen ( 1973: 1144) uppstår ett 
behov av att uppriitta en fastighetsplan får alt genomföra en detaljplan eller 
ett annat tillstånd enligt denna l1g, får fastighetsbildningsmyndigheten 
upprätta förslag till en fastighetsplan. 

4 § En fastighetsplan bör såvitt mö.iligt upprättas i ett sammanhang för ett 
kvarter eller något annat lämpligt avgränsat bebyggelseområde. Omfattar en 
fastighetsplan endast en del av ett kvarter. skall iakttas att möjligheterna att 
genomföra detaljplanen för återstoden av kvarteret inte försvåras. 

När en fastighetsplan upprättas ~kall en enkel och ändamålsenlig fastig
hetsindeln ing eftersträvas. Behörig hänsyn skall tas till gällande äganderätts
och servitutsförhållanden. 

5 § I en fastighetsplan fär föreskrivas att en gemensamhetsanläggning skall 
inrättas, om anläggningen medför fC rdelar av ekonomisk eller annan art som 
överväger kostnader och oliigenheter. 

6 § En fastighetsplan får inte mot vecka syftet med marköversikten. Inom ett 
område med detaljplan eller markförordnande får en fastighetsplan inte 
uppriittas så att den strider mot planen eller förordnandet. Utan hinder av 
detta får dock en fastighetsplan upprättas som innebär en mindre avvikelse 
från en detaljplan eller ett markförordnande, om syftet med planen eller 
förordnandet inte motverkas. 

Antas en fastighetsplan som innebär en mindre avvikelse från en detaljplan 
eller ett markförordnande skall planen eller förordnandet anses ha den 
utformning som framgår av fastighetsplanen. 

7 § En fastighetsplan består av en kana med en beskrivning. Om det inte 
behövs någon kana får den undvaras. Om det är lämpligt får fastighetspla
nens kartredovisning tas in på detaljplanens kana. 

I fastighetsplanen skall efter oms;,ändigheterna redovisas 

I. det berörda områdets indelning 1 fastigheter. 
2. vilka särskilda räuigheter som behöver bildas, ändras eller upphävas. 
3. vilka anläggningar som skall ingå i en gemensamhetsanläggning och 

vilket utrymme som skall tas i anspråk för gemcnsamhetsanläggning
en, 

4. vilka fastigheter som skall delta i en gemensamhetsanläggning. 

Förfarandet 

8 § En fastighetsplan som skall ant::.s samtidigt med en detaljplan eller ett 
markförordnande skall upprättas och antas i samma ordning som gäller för 
planen eller förordnandet. I andrn fall skall fastighetsplanen antas av 
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byggnadsnämnden. För sådana planer skall bestämmelserna i 9 och 10 ~~ I I kap. 8-15 ~~ 
tillämpas. 

9 § Best:immelserna i 9 kap. 21 ~ andra stycket. 22 ~ forsla stycket första 
meningen, 2J * 2 och J. 25 och 26 *~om samråd, utställning, kungörelser. 
underrättelser m. m. skall tillämpas även i fråga om en fastighetsplan, om den 
har intresse för allmänheten. Dock behöver samråd inte ske med länsstyrel
sen och regionplaneorganec. 

Om fastighetsplanen saknar intresse för allmänheten, får i stället bestäm
melserna i 9 kap. 26 * och 30 * andra stycket tillämpas. 

JO§ Niir beslutet att anta en fastighetsplan har vunnit laga kraft skall ett 
exemplar av fastighetsplanen snarast möjligt och senast inom en månad 
överlämnas till länsstyrelsen, fastighetsbildningsmyndigheten och fastig
hetsregisterm y nd igheten. 

11 § En fastighetsplan inom ett område med detaljplan får mot berörda 
sakägares bestridande ändras eller upphävas innan genomförandetiden har 
gått ut, endast om det finns synnerliga skäl for detta. 

Antas en detaljplan som innebär att fastighetsplanen strider mot detaljpla
nen, upphör fastighetsplanen att gälla i de avseenden som redovisas i 
detaljplanen. 

Att en fastighets plan i vissa fall kan ändras genom beslut vid förrättningar 
framgår av 3 kap. 2 *andra stycket och 3 *andra stycket fastighetsbildnings
lagen (1970:988}. 9 * andra stycket och IO * andra stycket anläggningslagen 
(I 973: 1149) samt 8 ~ andra stycket och 9 s andra stycket ledningsrättslagen 
(1973:1144). 

12 § Vad som föreskrivs i detta kap. om upprättande och antagande av en 
fastighctsplan skall gälla även när en sådan plan ändras eller upphävs. 

Avstående al· mark m. m. 

13 § Om ett markområde enligt en detaljplan skall användas for något annat 
än enskilt bebyggande, skall marken överföras till kommunen, om den begär 
det. Besväras sådan mark av en särskild rätt, får rättigheten upphävas. 

14 § Om det i en detaljplan föreskrivs att mark, som är avsedd for enskilt 
bebyggande, skall kunna användas även for en allmän eller en for nera 
fastigheter gemensam trafikanläggning eller för en allmän ledning, skall 
nyttjanderätt upplåtas i den omfattning som behövs for ändamålet, om 
huvudmannen för anläggningen begär det. 

Bestämmelserna i första stycket gäller även för ett markförordnande som 
innehåller sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 *· 
15 § För en fastighet som bildas inom ett område med detaljplan eller for en 
byggnad som har uppförts inom ett sådant område får mark for utfart tas i 
anspråk utan ersättning. Förutsättningen för detta är att marken enligt planen 
är avsedd för trafikändamål, att marken är obebyggd och när planen antogs 

5 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. BilaRcdel 



Prop. 1985/86: l 66 

tillhörde antingen 11 kap. \ 5-20 ~~ 

1. den fastighet på vilken byggnaden har uppförts, 
2. den fastighet från vilken mark för byggnaden har upplåtits efter planens 

antagande. eller 
3. någon annan fastighet som hade samma ägare. 

16 § Om en detaljplan antas för ett område som är i en ägares hand, får 
l~insstyrelsen förordna att ett markområde, som skall användas för något 
annat än enskilt bebyggande. skal, överlåtas till kommunen eller överlåtas 
eller upplåtas till någon annan hu•udman utan ersättning. Ansökan om ctl 
sådant förordnande skall göras :>amtidigt som kommunen överlämnar 
handlingar om den antagna planen till länsstyrelsen enligt 9 kap. 27 ~andra 
stycket. 

Ett förordnande får meddelas endast om det kan anses skäligt med hänsyn 
till den nytta ägaren kan väntas få av att planen genomförs och till övriga 
omständigheter. Den mark som förordnandet avser skall anges till liige och 
gränser. 

När en fråga har väckts om ett förordnande, skall byggnadsnämnden 
genast anmäla det till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets
boken. Överlåtelse av mark som sker efter det att en sådan anmälan har gjorts 
utgör inte hinder mot att marken ~;kall avstås eller upplåtas. 

Andras detaljplanen får länsstyrelsen. om det finns synnerliga skäl. 
förordna att mark som har överlåtits eller upplåtits enligt första stycket skall 
bytas ut mot någon annan mark, om det kan ske utan olägenhet för 
ägaren. 

17 § Den som har avstått ett markområde enligt 16 ~skall frigöra det från 
inteckning och annan särskild rätt S•)m gäller i området. Kan detta inte ske är 
han skyldig att hålla kommunen s:<adeslös. 

Om det på området, när det avtriids, finns byggnader, stängsel. växande 
skog. planteringar eller något ar:nat som kan hänföras till den fasta 
egendomen. skall ersiittning betala:; för detta. 

18 § I ett förordnande som avses i 16 ~får länsstyrelsen, om det anses skäligt, 
på kommunens begäran föreskriva att områdets ägare skall vara skyldig att 
bekosta anläggande av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörj
ning och avlopp inom området. 

19 § Vad som sägs om ägare i lt.-18 ~* skall giilla även beträffande en 
exploateringssamfällighet enligt 56 * anläggningslagen < 1973: 1149). 

20 § Kommunen får lösa delar av fastigheter som tillhör olika ägare och som 
enligt en fastighetsplan skall bilda en ny fastighet inom ett område med 
detaljplan. 

Förutsättningarna for detta är 

1. att fastighetsdelningen vid genomförandetidens utgång inte stämmer 
överens med fastighetsplanen oc:h 

2. att ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse med fastighetspla
nen inte har gjorts under genomförandetiden. 
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Böväras sådan mark av en siirskild riitt, får r:ittighetcn upphiivas. 

21 § Den som vill ta sådan överforing av mark eller upplåtelse av nyttjan
derän som avses i 13. 14 eller 20 ~genomförd genom inlösen skall väcka talan 
om inlösen vid den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten ~ir 

beliigen. 

Exploateringssamverkan 

22 § I ett markförordnande får meddelas bestämmelser om exploaterings
samverkan enligt 56 ~ anläggningslagen ( 1973: 114 7) fiir ett område, om det är 
angeläget att området bebyggs i ett sammanhang med hänsyn till den 
framtida utvecklingen av samlad bebyggelse eller för att ett planmässigt 
byggande skall främjas inom ett område med samlad bebyggelse eller av 
någon annan jämförlig orsak. Förutsiittningen for ett sådant förordn:inde är 
vidare att området är uppdelat mellan flera fastigheter på ett sådant siitt att 
åtgärder för områdets ändamålsenliga bebyggande härigenom forsvåras. 
Inom ett område med detaljplan får ett markförordnande inte meddelas 
förrän genomförandetiden för planen har gått ut. 

I ett markforordnande enligt första stycket skall anges den tid inom vilken 
en exploateringssamfallighet enligt förordnandet skall bildas och en detalj
plan avseende exrloateringen amas. Denna tid får bestiimrnas till högst tre år. 
Har någon exploateringssamfallighct inte kommit till stånd eller detaljplan 
inte antagits inom den angivna tiden förfaller markförordnandet. 

12 kap. Regionplanering 

Regionplaneorgan 

1 § Behöver markanvändningsfrågor samordnas för två eller flera kommu
ner kan regeringen för viss tid eller tills vidare frirordna ett regionplani:organ. 
Som regionrlanenrgan kan förordnas en landstingskommun eller ett 
kommunalförbund. En landstingskommun får dock inte utses att vara 
regionplani:organ for ett område som inte ingår i landstingskommunen. 

Om det behövs kan regeringen förordna att ett särskilt regionplaneforbund 
skall bildas och utgöra regionplaneorgan. För ett sådant regionplaneförbund 
skall lagen (1957:281) om kommunalförbund tillämpas. 

Regeringen skall bestämma regionplaneorganets ansvarsområde. 
Ett förordnande för ett regionplaneorgan eller ett regionplaneförbund kan 

återkallas eller ändras. Ett beslut om ansvarsområde kan ändras. 

2 § Innan ett beslut enligt I ~ fattas, skall de kommuner. landstings
kommuner. regionplaneorgan och länsstyrelser som kan beröras av beslutet 
lämnas tillfälle yttra sig. 

3 § Regionalplaneorganet skall bevaka regionala frågor och fortlöpande ge 
underlag för den kommunala och statliga planeringen. Regionplaneorganct 
kan även upprätta och anta en regionplan for regionen eller en del av 
den. 

1 l )...ap 20--22 :; ~ 
12 kap. 1-3 ~~ 
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Regionplan 

4 § I en regionplan ges riktlinjer för markanviindning och för lokalisering av 
bebyggelse och anläggningar som har !:Jetydelse för regionen. Riktlinjerna får 
inte omfatta förhållanden utanför regionplaneorganets ansvarsområde. 

Regionplanen skall utformas på ett sådant säll att dess innebörd utan 
svårighet kan utläsas. 

Regionplanen skall t.iiina till ledn .ng för beslut om marköversikter och för 
andra markanviindningsbeslut enligt denna lag. 

5 § Niir en regionplan upprättas ska\\ det ske i samarbete med kommunerna. 
Samråd ska\\ ske med angriinsand~ kommuner och landstingskommuner 
utanför regionen samt med länsstyrc:lsen och de myndigheter och organ som i 
övrigt berörs av planen. 

6 § Innan en regionplan antas, skall förslaget härom ställas ut för granskning 
under minst tre månader. 

7 § lnrrnn utställningen börjar skall ett exemplar av förslaget överlämnas till 
berörda kommuner, länsstyrelser, cle myndigheter och organ som i övrigt 
berörs av förslaget samt till statens planverk. 

Innan utställningen börjar skall d1!n kungöras i onstidning. Av kungörel
sen ska\\ framgå inom vilken tid och till vem synpunkter med anledning av 
utställningen skall framföras. 

8 § Den som har synpunkter på förslaget kan under utställningstiden 
framföra dessa till regionplaneorganet. 

9 § Efter utstiillningstiden skall de synpunkter som har lämnats ställas 
samman och prövas i etl särskilt utlåtande. 

Utlåtande! eller ett meddelande med uppgift om var utlåtandet hålls 
tillgängligt skall sändas till dem som har framfört synpunkter på förslaget. 
Om utlåtande! eller meddelandet har avlämnats för postbefordran under 
mottagarens vanliga adress skall regionplaneorganet anses ha fullgjort vad 
som ankommer på det. 

Om synpunkterna föranleder viisentliga ändringar av det utställda försla
get, skall en ny utställning ske. I ett s~1dant fall får utställningstiden begränsas 
1ill fyra veckor. 

10 § En regionplan antas av regionplaneorganct att gälla under en tid av 
högst sex år. Planen får dock iindra~; eller upphävas före utgången av den 
bestämda tiden. 

11 § När en regionplan har antagits, skall beslutet och ett exemplar av planen 
snarast överlämnas [ili kommuner och landstingskommuner som berörs. 
länsstyrelsen, de statliga myndigheter som har framfört synpunkter samt till 
statens viigverk och statens planverk. 

12 § Bestämmelserna i 5-11 ~~skall tilliimpas även när en regionplan ändras 
eller antas på nytt med oförändrat innehåll. 

12 kap. 4-12 ** 
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Fjärde avdelningen 

13 kap. Tillståndspröming 

Tillståndspliktens omfattning 

69 

l § Bygglov krävs. om inte något annat följer av 2. 4 eller 5 ~ för foljandc 
åtgärder avseende byggnader. 

I. Uppförande av en ny byggnad. 
2. Tillbyggnad av en befintlig byggnad. 
3. Ianspråktagande eller inredande hell eller delvis a\' en byggnad for ett 

väsentligen annat ändamål än det som byggnaden förut har använts 
till. 

4. Ändring av en byggnads bärande delar eller av dess uppvärmnings- eller 
ventilationsanordningar. 

5. Inriittande och väsentlig ändring av ledningar för vallen och avlopp samt 
därmed förbundna anordningar i en byggnad och inom en tomt. Bygglov 
krävs dock inte för ledningar och anordningar för en bostadsbyggnad med 
högst två lägenheter som skall vara ansluten till en egen anläggning för 
vatten försörjning och avlopp. Detta undantag gäller även för en byggnad 
som är avsedd för något annat ändamål än bostadsändamål. 

6. Invändig iindring av en byggnad som avsevärt påverkar dess planlösning. 
För invändig ändring av en bostadsbyggnad med högst två lägenheter 
krävs bygglov endast om detta följer av 3 eller 4. 

2 § Om inte något annat beslutas med stöd av 5 ~ krävs för vissa byggnader 
bygglov, endast om byggnaden eller en del av den efter åtgärden kommer att 
ligga närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter eller inom ett strandskyddsom
råde. Detta gäller 

I. En byggnad vars byggnadsarea efter åtgärden inte blir större än 10 
kvadratmeter och vars taknockshöjd efter åtgärden inte överstiger 3.0 
meter. 

2. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller någon därmed jämförlig 
näring. 

3 § Bygglov krävs för följande åtgärder avseende anläggningar. 

I. Ianspråktagande av mark för en anläggning för idrotts- eller fritidsiinda
mål, såsom idrottsplats. skidlift. campingplats, motorbana och goltbana. 
Bygglov krävs dock inte om anläggningen skall utnyttjas endast av 
fastighetsägaren för personligt bruk. 

2. Varaktigt anbringande utomhus av en skylt, en inskrift eller en därmed 
jiimförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål. 
Bygglov krävs dock inte för en anordning som tjänar till upplysning om 
en affärsrörelse eller någon annan verksamhet som bedrivs på platsen och 
inte heller för en anslagstavla för meddelanden rörande kommunala 
angelägenheter, fiircningssammantr.iden, auktioner eller dylik!. 

3. Uppsättande <!V en skylt varigenom allmänheten avvisas från ett visst 
område. Bygglov krävs dock inte om det är uppenban att allmänheten 
inte får färdas fritt inom området eller att skylten av något annat skäl är 
behörig. 

1J kap 1-3 ~~ 
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4. lnriittande av ett upplag. 13 kap. 3-5 ~~ 
5. Utförande av en tunnel eller ell bergrum. Bygglov kriivs dock inte om 

anläggningen utförs i samband med gruvdrift. 
6. Inrättande av en fast cistern eller någon annan fast anordning får 

hantering eller förvaring av briinnbara vätskor. Bygglov krävs dock inte 
om åtgärden enbart avser att tillgodose en viss fastighets husbehov. 

7. Uppförande eller viisentlig iindring av en radio- eller telemast eller ett 
torn. 

8. Uppförande eller väsentlig ändring av en mur eller ett plank. Bygglov 
krävs dock inte för anordnande av en skyddad uteplats med hjälp av en 
mur eller ett plank som uppförs i anslutning till en bostadsbyggnad med 
högst två bostadslägcnheter och placeras minst 4.5 meter från fastighets
gränsen. Muren eller planket tar dock inte vara högre än 1.80 meter och 
inte sträcka sig mer än 3,0 meter ut från byggnaden. 

9. i\n\äggande eller väsentlig ändring av en parkeringsplats. Bygglov krävs 
dock inte betriiffande en parkeringsplats som är avsedd för en fastighet 
med högst två bostadslägenheter. 

\0. Inrättande eller väsentlig ändring av krossverk. makadamverk, stenhug
geri, asfaltverk, oljegrusverk och bilprovningsbana. 

I I. Utförande inom ett strandskyddsområde av en anläggning eller en 
anordning, varigenom mark tas i anspråk som tomt eller allmänheten på 
annat sätt hindras eller avhålls från att beträda ett område där den annars 
skulle ha haft rätt att färdas fritt. 

4 § I en detaljplan eller ett markförordnande kan kommunen föreskriva att 
skyldighet inte skall föreligga att söka bygglov för en ny byggnad som annars 
skulle kräva bygglov enligt I ~ I. 

Sådana undantag tar dock inte avse 

I. ätgärder som innebär all markanvändningen förändras, 
2. byggnader inom strandskyddsområden, eller 
3. byggnader med arbetslokaler eller personalrum för någon verksamhet 

som utförs av arbetstagare för en arbetsgivares räkning. 

5 § I en detaljplan eller ett markförordnande kan kommunen föreskriva 
skyldighet att söka bygglov till följande åtgärder. 

I. Uppförande av en ny byggnad som enligt 2 ~ inte kräver bygglov. 
2. Omfärgning av en byggnad eller utbyte av fasadbeklädnad eller taktäck

ningsmaterial på en byggnad samt andra åtgärder som avsevärt påverkar 
en byggnads yttre. Bygglov för anordnande av ett skärmtak över en sådan 
uteplats i anslutning till bostadsbyggnaden som anges i 3 ~ 8, eller över en 
altan, en balkong eller en entre får föreskrivas endast beträffande 
byggnader av det slag som anges i 5 kap. 14 *· För ett skärmtak som är 
större än 12 kvadmtmeter eller som sträcker sig närmare fastighetsgränsen 
än 4,5 meter kan dock skyldighet att söka bygglov alltid föreskrivas. 

3. Underhållsåtgärder beträffande byggnader av det slag som anges i 5 kap 
14*. 

4. Inriittande och väsentlig ändring av ledningar för vatten och avlopp 
utanför tomter och av rörledningar som inte omfattas av lagen (1978: 160) 
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l)m vissa rörleJningar. 
5. Varaktigt anbringanJe av en anorJning som avses i J ~ 2 o~h som tjänar 

till upplysning om en alfarsrörelse eller någon annan verkSamhet som 

bedrivs på platsen. 
6. Viisentlig iindring av en skylt. 
7. Uppsiittande eller väsentlig iindring av en ljusanordning. 

6 § Sky!Jighct att siika bygglov föreligger inte beträffande en sådan byggnad 
eller en anliiggning som enligt vad som är siirskilt föreskrivet är hemlig. 

7 § A ven om bygglov inte kriivs enligt denna lag eller enligt något beslut som 
har meddelats med stiid av denna lag skall åtgiirder betriiffande byggnader 
och anl;iggningar ske i enlighet med bestiimmelserna i 5 kap. 3 och 5 ~~och 
föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestiimmelser. Anliigg
ningar som skall fOrliiggas under marken skall uppfylla kraven i 5 kap. I 0 ~
iiven om de inte kräver bygglov. 

8 § Till rivning av en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område 
med detaljplan fordras rivningslov om inte något annat har bestiimts i 
planen. 

Kommunen får fi:ireskriva all skyldighet att slika rivningslov skall giilla 
iiven inom andra områden. En sådan föreskrift skall meddelas i ett 
mark förordnande. 

9 § I en detaljplan eller ett markförordnande kan kommunen föreskriva 
skyldighet att söka marklov till schaktning, fyllning, trädfällning och 
skogsplantering 

I. inom ett område som enligt marköversikten eller en detaljplan är avsett 
för bebyggelse med därtill hörande rekreationsområden, 

2. inom ett område med ett markförordnande enligt 10 kap. I ~ 4, 
J. inom en område niirheten av en befintlig eller planerad 

forsvarsanl:iggning, en statlig tlygphits, eri ilygplats får allmänt bruk, som 
tillhör någon annan iin staten. en atomreaktor eller någon annan 
atomenergianläggning. 

I de fall som <inges i 2 får mark lovplikten avse även uppförande av stiingsel. 
dikning, uppodling, jakt, fiske och anviindning av bekiimpningsmedel. 

Gemensamma bestämmelser om förfarandet 

IO § Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov (tillståndsärendcn) görs 
antingen muntligt eller skriftligt hos byggnadsnämnden. Bestämmelser om 
prövning av bygglov eller marklov utan ansökan finns i 15 kap. 17 ~-

Il§ Tillsammans med ansökan skall lämnas de uppgifter, ritningar och 
beskrivningar som behövs för att den sökta åtgärden skall kunna prövas. 

Uppfylls inte kraven i första stycket, får byggnadsnämnden förelägga 
sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Avhjälps inte bristen får 
ansökningen avgöras i befintligt skick. En erinran om detta skall tas in i 
föreläggandet. 

13 kap. 5-11 ~:; 
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12 § Den som skall vidta en åtgiird for vilken tillstånd inte behövs kan iindå 13 kap. 12-21 ~* 

kr:iva att byggnadsnämnden skall pröva åtg[irden. 

13 § Sakiigare, som berörs av den sökta åtgiirden. skall liimnas tillfolle att 
yttra sig över ansökningen. Byggnadsnämnden ansvarar för att detta sker. 

14 § Ett beslut i ett tillståndsiiremlc skall meddelas sökanden skriftligt. Om 
tillstånd beviljas. skall de sakägare som har yttrat sig m:h vars synpunkter inte 
har beaktats genom niimndens försorg omedelbart delges beslutet. 

15 § Om hinsstyrelsen eller regeringen har beslutat ett förordnande enligt 17 
kap. 5 ~.skall byggnadsnämnden snarast möjligt underriitta liinsstyrelscn om 
beslut i ärenden som omfauas av förordnandet. 

16 § I ett beslut, varigenom tillstånd lämnas, skall anges den eller de 
fastigheter som omfallas av tillståndet, de åtgärder som tillståndet avser och 
de föreskrifter om arbetets utförande som behövs. 

17 § Ett tillståndsbeslut iir inte giltigt för längre tid iin fem år. Tillståndet 
förfaller, om den medgivna åtgärden inte har påbörjats inom två år. 

18 § Byggnadsnämnden får upphäva ett tillståndsbeslut, om synnerliga skäl 
föreligger för det. Har ett arbete påbörjats får det dock slutföras. 

Särskilda bestämmelser om förfarandet i bygglovärenden 

19 § Om en åtgärd som kriiver bygglov fordrar tillstånd även av något annat 
kommunalt organ, skall byggnadsnämnden se till att sådant tillstånd finns 
innan frågan om bygglov prövas. 

Är en åtgärd, för vilken bygglov söks, dessutom beroende på tillstånd av 
någon annan myndighet än som avses i första stycket, skall byggnadsnämn
den hänvisa sökanden att begära sådant tillstånd. 

20 § Bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum för någon 
verksamhet som utförs av arbetstagare för en arbetsgivares räkning får 
beviljas endast 

I. om yrkesinspektioncn har yttrat sig över företagets lämplighet från 
arbetarskyddssynpunkt och 

2. om det av yttrandet framgår att skyddsombud, skyddskommitte eller 
arbetstagarorganisation. som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle att 
yttra sig över ansökningen. 

Första stycket gäller endast om det är känt for vilket slag av verksamhet som 
arbetslokalen är avsedd. 

21 § Omfattas en åtgärd, för vilken bygglov har sökts, av ett förordnande 
enligt lagen (1970:725lom lokaliseringssamråd. tar bygglov inte beviljas utan 
att sökanden har företett ett bevis enligt 2 ~samma lag att han har fullgjort sin 
sam rådsskyldighet. 
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Första stycket gäller dock inte om sökanden vid prövning enligt lagen 13 J...ap 21-28 ~~ 
(0000:000) om tillåtlighetsprövning av viss industri m. m ... har fått regering-
ens tillstånd att förlägga en verksamhet till en viss plats. 

22 § Bygglov fär inte beviljas till en sådan åtgärd som avses i 2 a ~ andra 
stycket bostadssaneringslagen ( 1973:531 ), om en organisation av hyresgäster 
motsiitter sig att åtgärden vidtas och hyresnämnden inte har lämnut 
medgivande till åtgärden. 

23 § Vid prövning av en ansökan om bygglov skall särskilt iakttas sådana 
bestiimmelser som har meddelats med stöd av 9 kap. 16 ~-

24 § Byggnadsnämnden behöver inte granska ansökningshandlingarna i ett 
hygglovärende, om sådan granskning har utförts av en statlig myndighet eller 
en landstingskommun i den utsträckning som statens planverk i ett särskilt 
kompetcnsbcvb har bestämt for myndigheten eller landstingskommunen. 
Prövningen av ansökan i dess helhet ankommer på byggnadsnämnden. 

25 § Om bygglov beviljas för en åtgärd inom ett strandskyddsområde, skall 
byggn<Jdsnämndcn, om det inte är uppenbart obehövligt. bestämma i vilken 
utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller på något annat sätt 
användas för det avsedda ändamålet. 

26 § Ett bygglov som avser uppförande av en byggnad eller en anläggning får. 
om fastighetsägaren skriftligt samtycker till det. innehålla villkor att en annan 
byggnad eller anläggning på fastigheten skall rivas, byggas om eller ges 
ändrad användning. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken villkoret 
skall fullgöras. 

Om fastighetsägaren skriftligt samtycker till det, tar ett bygglov som avser 
uppförande av en byggnad eller en anläggning eller ändring av en byggnads 
användningssätt begränsas till att avse rätt att behålla byggnaden eller 
anläggningen eller den ändrade användningen en viss tid, dock högst tio år. 
Byggnadsniimnden kan på ansök<1n medge förlängning av tiden med högst 
fem år i sänder. Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga 20 år. 

Om bygglov ges till en åtgärd som redan har utförts, tar som villkor för 
sådant lov föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som 
behövs. I beslutet skall anges en viss tid för villkorets fullgörande. 

27 § Om sökanden begär det, skall byggnadsnämnden till särskilt avgörande 
ta upp frågan om den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen. Om det med 
hänsyn till en åtgärds omfattning eller någon annan särskild omständighet är 
liimpligt, kan byggnadsnämnden självmant besluta om sådan prövning. 

Om rätt for fastighetsbildningsmyndigheten att för sökandens räkning 
begära prövning av frågan om förhandslov finns bestämmelser i 4 kap. 10 a ~ 
fastighetsbildningslagen ( 1970:988). 

Kan åtgärden tillåtas skall tillstånd meddelas i form av förhandslov. 
Ett förhandslov medför inte någon rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

28 § Bestämmelserna om bygglov i detta kap. gäller även i fråga om 
mrhandslov. 
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29 § I ell beslut att bevilja förhandslov skall anges en viss tid inom vilken 13 kap. 29-35 ~~ 
iirendet skall fullföljas med en ansökan om bygglov. Tiden skall bcstiimmas 
till högst fem år. Fullföljs inte iirende1 inom utsatt tid. förfaller förhandslovet. 
En erinran om detta och om 27 ~ fjiirdc stycket skall tas in i beslutet. 

Särskilda bestämmelo;er om prövningsgrunder för bygglov 

30 § Om inte bestämmelserna i 36 och 37 ~~föranleder annat. skall bygglov 
ges. om den sökta åtgärden uppfyller dels kraven på vad som kan tillåtas på 
platsen med hänsyn till bestämmelserna i 2-4 kap. (planenlighetskravet) och 
dels bestämmelserna i 5 kap. och i föreskrifter som har meddelats med stöd av 
dessa bestämmelser. 

liar inom ett område med detaljplan en bestämmelse i 5 kap I. 2. 14. 16 eller 
17 ~ beaktats redan vid planläggningen. skall åtgärden inte bedömas enligt 
den bestämmelsen utan enligt bestämmelserna i planen. 

31 § Inom ett område med detaljplan är planenlighetskravet uppfyllt. om den 
ansökta åtgärden inte strider mot detaljplanen och inte heller mot en 
fastighetsplan som gäller för området. 

32 § Inom ett område utan detaljplrn är planenlighetskravet uppfyllt, om 
den ansök ta åtgärden inte strider mot en fastighetsplan eller ett markförord
nande och om den inte heller motverkar syftet med marköversikten och med 
sådana bestämmelser i 2-4 kap. som inte har beaktats i marköversikten eller 
markförordnandet. 

33 § Beträffande en åtgärd som är h~införlig till pågående markanvändning 
gäller planenlighetskravet endast om ansökningen avser 

I. en åtgärd med en befintlig byggnad inom detaljplan. om planen avser den 
markanvändning som pågår på tomten och byggnaden inte strider mot 
planen. 

2. uppförande av en kompletteringsbyggnad inom detaljplan. eller 
3. åtgärder med byggnader eller anläggningar inom ett område som omfottas 

av ett markförordnande enligt 10 kap. I * 3 eller 4. 

34 § Återuppförande av en riven eller brandskadad byggnad hänförs till 
pågående markanvändning. 

Plancnlighetskravet gäller inte beträffande en sådan åtgärd under förut
sättning att en ansökan om bygglov ges in senast fem år från den dag då 
rivningen påbörjades eller den dag d~. branden inträffade. 

35 § Inom e\t område med detaljplan, fastighetsplan eller markförordnande 
tar byggnadsnämnden meddela byggl•w. om den sökta åtgärden innebär en 
mindre avvikelse från planen eller fö'ordnandet och avvikelsen är förenlig 
med syftet med planen eller förordnandet. 

Inom kvartersmark som i en detaljplan avses för allmänt ändamål tar 
bygglov meddelas endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 
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36 § Bygglov får viigras 

\. 11m kommunen har fått tillständ till expropriation bctriilfandc den 
fastighet eller den del av fastigheten ll:ir åtgiird1.:n 'ikall \idtas eller 

2. om den ansök ta åtgiirdcn inte iir hiinförlig till pågående markanviindning 
och detaljplanläggning krävs enligt bestämmelserna i 9 kap. 1 ~-

37 § En ansökan om bygglov kan förklaras vilande i avvaktan på att 
kommunen beträffande den byggnad eller fastighet som ansökningen 
avser 

1. ansöker om tillstånd till expropriation, 
2. antar, ändrar eller upphäver en detaljplan, eller 
l antar ett markförordnande enligt 10 kap. I ~ 3 eller 4. 

Ansökningen får förklaras vilande i högst två år räknat från den dag då 
ansökningen gavs in till byggnadsniimnden. 

38 § Så snart den fråga som har föranlett en vilandeförklaring enligt 37 ~har 
avgjorts genom ett slutligt beslut, skall byggnadsnämnden ta upp frågan 0111 

bygglov till slutligt avgörande. 

39 § Om bygglov har vägrats med stöd av 36 ~ I, men tillståndet till 
expropriation har förfallit, får en ny ansökan om bygglov till samma åtgärd 
inte förklaras vilande med stöd av 37 *I, förrän tio år har förOutit från den dag 
då tillståndet till expropriation meddelades. 

Särskilda bestämmelser om rivningslov 

40 § Rivningslov fär vägras om det behövs med hänsyn till 
hostadsförsörjningen. 

41 § Rivningslov får inte meddelas för en byggnad av det slag som anges i 5 
kap. 14 ~.om byggnaden på grund av skyddsbestämmelser i en detaljplan 
eller ett markförordnande skall bevaras. 

Om skyddsbestämmelser inte har meddelats, får rivning vägras endast 
med stöd av 40 *· 
42 § Har en ansökan om upprustningsåläggande enligt bostads
saneringslagen (1973:531) ogillats på grund av 5 *nämnda lag, får rivningslov 
beträffande den byggnad som avsågs med ansökningen inte viigras med stöd 
av 40 * detta kap. 

Om sökanden gör giillande att några förutsiillningar för upprustningsåläg
gande inte föreligger på grund av 5 * bostadss:mcringslagen. far rivningslov 
vägras endast om ett upprustningsåläggande meddelas beträffande byggna
den. 

43 § Rivnings\ov beträffande en byggnad som uppfyller kraven i 2 * 
bostadssaneringslagen (1973:531) men som behöver upprustas på grund av 
brister i fråga om de bärande delarna, grundförhållanden eller andra brister filr 

13 kap .16-4.1 ~~ 
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vägras med stöd av 40 s. endast om fastigheten med hiinsyn till kostnaden för 13 l\ap. 43--48 ~~ 
upprustningen kan hcriiknas ge skiiligt ekonomiskt utbyte. 1-1 l\ap. 1-2 ~~ 

44 § En ansökan om rivningslov kan förklaras vilande i avvaktan på att 
kommunen heträtTanJe Jcn byggnad eller fastighet som ansökningen 
avser 

I. ansöker om byggnaJsminnesförklaring enligt I * lagen (1960:690) om 
byggnadsminnen, 

2. ansöker om upprustningsåläggamk enligt 2 ~ bostadssaneringslagen 
(1973:53 \), 

3. ansöker om tillstånJ till expropri<1tion eller 
4. antar, ändrar eller upphäver en detaljplan eller antar ett markfiirordnande 

enligt 10 kap. I * 3. 

Ansökningen tar förklaras vilande i högst två år räknat från den dag då 
ansökningen gavs in till hyggnadsniimmJen. 

45 § Har en ansökan om rivningslov förklarats vilande med stöd av 44 ~-får 
frågan om rivningslov inte prövas förrän den fråga som har föranlett 
vilandeförklaringen har blivit slutligt avgjord. 

Har ett upprustningsåliiggande utfärdats och har åläggandet inte förfallit, 
får rivningslov inte meddelas beträffande den byggnad som avses med 
åläggandet. 

46 § Så snart den fråga som har föranlett en vilandeförklaring enligt 44 ~har 
avgjorts genom ett slutligt beslut, skall byggnadsnämnden ta upp frågan om 
rivningslov till slutligt avgörande. 

47 § Vid prövning av en ansökan om rivningslov skall skälig hänsyn tas till 
de synpunkter som framförs av hyresgästerna i fastigheten. 

Särskilda bestämmelser om marklov 

48 § Marklov får vägras endast om den ansök ta åtgärden skulle strida mot 
bestämmelser i en detaljplan eller ett markförordnande. 

14 kap. Bn:gnadsnämnd, bn,:gnadsarbete och tillsJn m. m. 

Byggnadsnämnd 

1 ~ I varje kommun skall det finnas en byggnadsniimnd, som skall handlägga 
frågor om byggande och detaljplanläggning inom kommunen. 

2 § Det åligger byggnadsnämnden siirskilt all 

I. främja en god byggnads- och landskapskultur, bevaka miljöfrågor samt 
verka för en god offentlig miljö inom l\ommunen, 

2. ägna uppmärksamhet ål bebyggelsefrågor och fastighetsbildningsfrågor 
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samt den allm;inna utvecklingen inom kommunen i de hänseenden som 14 kap. 2-7 s~ 
rör niimndem ansvarsomdide. 

J. 1;imna allmänheten råd m:h upplysningar i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde, 

4. samarbeta med myndigheter vilkas verksamhet berör nämndens ansvars
område eller är av betydelse för nämndens verksamhet. 

5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen meddelade 
föreskrifter, 

6. ansvara for arkivering, registrering och tillhandahållande av handlingar 
som rör planliiggning och byggande inom kommunen . 

.l § När någon begiir det. skall byggnadsniimnden liimna skriftligt besked i 
frågor inom dess ansvarsområde. 

Byggnadsnämnden skall tillhandahålla nybyggnadskarta över en fastighet 
som ingår i en detaljplan eller en fastighetsplan. l\iimnden bör också 
tillhandahålla nybyggnadskarta för andra fastigheter, om sökanden begiir 
det. 

4 § I fråga om byggnadsnämnden gäller följande bestiimmelser i kommu
nullagen !1977:179). niimligen 3 kap. 2 ~- 3 *första stycket, 4 ~- 5 *tredje 
stycket, 7 och 8 ~~. 9 ~första stycket samt 10-12 ~~-I andra kommuner iin 
Stockholms kommun tillämpas iiven bestiimmelserna i 3 kap. 5 ~ första 
stycket och 6 ~ niimnda lag. 

Ett uppdrag som avses i 3 kap. 12 ~andra styrket kommunallagen får inte 
omfatta befogenhet att 

1. slutligt avgöra en fråga om avgift for olovligt byggande m. m. enligt 15 
kap. 

2. meddela förelägganden vid vite utom i sådana fall som avses i 15 kap. 4 ~ 
eller föreliigganden vid ;.innat äventyr eller 

3. slutligt avgöra iirenden. som iir av principiell natur eller annars av större 
betvdelse. 

Utan hinder av 2 ~ 2 förvaltningslagen '!1971:290) tilliimpas 4 och 5 ~~ 
niimnda lag i samtliga ärenden hos byggnadsnämnden. 

S § Byggnadsnämmlcn skall ha biträde av stadsarkitekt och byggnadsinspek
tör samt i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den 
kompetens som behövs för att niimnden skall kunna f"ullgiira sina uppgif
ter. 

Bnii:nadsarhele och tills) n m. 111. 

6 § Byggnads- och anliiggningsarbeten skall utföras enligt gällande bestäm
melser och enligt de föreskrifter i övrigt som byggnadsnämnden beslutar. 

7 § Byggnads-. anläggnings- eller rivningsarbeten skall planläggas och 
utföras på ett sådant siitt. all det finns betryggande säkerhet mot skada på 
personer och egendom. Arbetet skall så långt möjligt utföras så att obehag för 
närboende och trafikanter undviks. 
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linderjordsarhetcn skall utförs s.) att såtlana tliriindringar av grundvatten- 14 kap. 7-11 ~~ 

nivän undviks som är skadliga för omgivningen. 

H § För byggnads-, anliiggnings- dler rivningsarbcten, som kräver tillstånd 
enligt denna lag. skall det linnas er, ansvarig arbetsledare. Är arbetet a\ liten 
omfattning kan byggnaclsniimnden medge undantag från detta. För olika 
delar av arbetet kan särskilda arbetsledare utses. I 1.:tt sådant fall skall 
bestiimmas vem av dessa som skall ha ansvaret för de anmiilningar som anges 
i andra stycket. 

Arbetsledaren skall ha den fonlöpande lcdning1.:n och tillsynen över 
arbetet. Han skall dessutum göra de anmiilningar till byggnadsnämnden som 
föreskrivs i 9 ~ och föreskrivna anmiilningar till andra myndigheter. 

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som statens planverk eller 
byggnadsniimnden har godkänt. Ftt sådant godkiinnande meddelas 

1. av statens planverk för ett viss I slag av arbete och för en viss tid. 
2. av byggnadsnämnden för ett visst arbete. 

Om byggnadsniimnden finner att en ansvarig arbetsledare allvarligt har 
åsidosatt sina skyldigheter enligt denna Jag eller foreskrifter som har 
meddelats med stöd av lagen. kan nämnden avstiinga arh.:t-ledaren från 
arbetet eller under en viss tid. Planverket kan under samma förutsättningar 
avstiinga arbetsledaren under en viss tid. Om nämnden beslutar om 
avst:ingning, skall den anmäla della till pbnverket. 

9 § När en byggnad eller en anbggning uppförs, fodras eller rivs. skall den 
ansvarige arbetsledaren anm:ila till byggnadsnämnden när företaget skall 
påbörjas och niir det har slutförts. Niir en byggnad uppförs skall anmälan 
dessutom göras 

I. då schaktning eller spriingning till grundbotten har blivit utförd eller 
µålning skall påbörjas. 

2 då grundläggning har verkställt:; men innan första hjälklaget utfOrs, 
3. då byggnadens bärande stomme samt skorstenen har uppförts men innan 

putsning eller annan ytbehandling verkställs eller golv läggs in. 

Nämnden kan föreskriva att anmiilan skall göras iiven vid någon annan 
tidpunkt än som anges i första stycket. Nämnden kan också medge befrielse 
helt eller delvis från anmiilningsskyldigheten. 

10 ~ För tillsyn enligt detta kap. har byggnadsniimnden rätt att rn tillträde till 
fastigheter, byggnader eller anläggningar. 

11 § När byggnadsn:inrnden har fått en anmälan enligt 9 ~ att en byggnad 
eller en anWggning skall uppföras c:ller ändras, skall nämnden. om det är 
nödvändigt. låta utstaka byggnadens eller anläggningens läge. 

Byggnadsnämnden skall för tillsyn av byggnads- eller anläggningsföretag 
utföra de besiktningar som behövs. I fråga om byggnader till vilka allmän
heten har tillträde eller som inrymmer arbetslokaler eller bostäder för något 
annat ändamål än fritidsändamål skall besiktning, om inte särskilda skäl 
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foranlcdt.:r annat. avse hyggnadens liige od1 he.skaffenheten av grundhotten. 14 kap. 11-l'i ~~ 
stomme. driinerings- nL·h f'uktisnlering saint h~·ggnaden i föruigt skick. 

12 § Bvggnadsniimnden skall se till att dess hesiktningar på ett liimpligt siitt 
samordnas med besiktningar som skall utföras av andra myndigheter. 

I fall då bygglov beviljats skall byggnaLbniimmk:n utföra besiktning av 

beskaffenheten av en hyggnads clkren anliiggnings färdiga skick <slutbesikt
ning), om den byggande begär en s<'1dan besiktning. Sluthesiktning skall Ol'kså 
utföras. om yrkcsinspcktionen begiir en sådan besiktning av ett hyggnadsfö
retag som avser arbetslokaler eller personalrum. 

Innan slutbesiktning iiger rum. skall behövliga tillstånd LlCh bevis frin:ligga 
i fråga om beskaffenheten av de delar av byggnaden eller anliiggningen eller 
av de installationer som enligt särskilda föro.~skrifter skall pröva~ a\· någon 
siirskild sakkunnig eller nt1gon annan myndighet iin byggnadsniimnden. 
Yrkesinspektionen skall kallas till en slutbesiktning som avser arhetslokaler 
och personalrum. 

Byggnadsniimnden skall utfärda ett skriftligt bevis över sluthesiktning
en. 

A,·~iftt-r m. m. 

13 § Om byggnadsnämnden pä begäran har utfört en besiktning eller någon 
annan tids- eller knstnadskriivande åtgiird eller framstiillt en arkivbestiindig 
handling. får nämnden ta ut en avgift med högst det belopp som motsvarar 
kommunens genomsnittliga kostnad för åtgiirden. Avgiften skall tas ut a\' 
den som har beg~irt åtgärden. 

Om en detaljplan eller en fastighetsplan har antagits efter hegiiran av en 
ägare till någon fastighet som om fat tas av planen. får byggnaclsnii m nden. om 
planen iir lill avseviird nytta for fastighetsiigaren. ta ut avgitl av denne for 
nödvändiga kostnader för upprättande av planfiirslaget. Avgiftsskyldigheten 
skall bestiimmas för fastighetsiigaren eller förddas mellan fastighetsiigarna 
efter skälig och rättvis grund. 

Grunderna for beriikning av avgifter enligt första och andra styckena skall 
anges i taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

14 § Regeringen. eller den myndighet som regeringen bestämmer. kan 
meddela föreskrifter om att vissa slag av byggnads- eller anliiggningskon
struktioner eller tekniska lösningar eller metoder får anviindas endast efter 
godkännande. 

Som villkor för godkännande kan föreskrivas kontroll. provning eller 
fortlöpande tillsyn vid tillverkningen. 

15 § Om någon har fått ett uppdrag av en myndighet att utarbeta planförslag 
eller företa kartläggning. utsiittning eller mätning på en fastighet som behövs 
för att förbereda planHiggning eller byggande, eller uppmäta eller fotografera 
en byggnad som skall väsentligt iindras eller rivas. har h.in och hans 
medhjälpare rätt att få tillträde till fastigheten eller byggnaden och att siitta 
upp de märken och signaler som behövs för att genomfrira uppdraget. 
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15 kap. Påföljder. ingripanden m. m. 

Inledande bestämmelser 

I § Det åligger byggnadsniimnden all ta upp frågan om påfoljd eller 
ingripande enligt detta l\ap. så sr-art det tinns anledning anta all en 
övertriidelsc har skett av denna lag eller av någon foresl\rift som har 
meddelats med stöd av lagen. 

!'·.far en åtgärd som kriiver bygglov eller marklov har vidtagits utan att något 
sådant lov föreligger, skall byggnads.1ämnden vara verksam for att det som 
har utförts blir undanriijt eller på an:1at sätt riittat, om inte lov till åtgärden 
meddelas i efterhand. 

2 § Enligt bestiimmclserna i 5-12 ~~!;kall byggnadsavgift eller särskild avgift 
tas ut för överträdelser av denna lag eller av någon foreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen. I vissa fall skall också tilHiggsavgift tas ut. 

3 § Om någon begiir dl.!t, skall byggnadsnlimnden !forna ett skriftligt beskl.!d 
om det i fråga om en viss byggnad ellc r anlliggning har vidtagits någon åtgärd 
som föranleder ingripande enligt 13-16 ~~-

fiirbud att fortsätta ett arbete 

4 § Byggnadsniimnden får förbjuda att ett visst arbete fortsiitts, om det iir 
uppenbart att arbetet strider mot denna lag eller mot någon föreskrift som har 
meddelats med stöd av lagen . 

. Ä. r det uppenbart att ett byggnadsarbete iiventyrar byggnadens eller någon 
niirliggande byggnads hållfasthet eller att arbetet medför fara för miinniskors 
liv eller hiilsa, skall niimnden flirbj'Jda att arbetet fortsiitts iiven om de 
fdrutsätlningar som anges i forsla stycket inte foreligger. 

Förbud enligt första eller andra stycket far förenas med vite. 
Beslut enligt denna paragraf har omedelbar verkan. 

Avgifter 

5 § Utför någon en åtgiird som kräver bygglov, rivningslov eller marklov 
utan att etl sådant lov foreliggcr, skall en byggnadsavgift tas ut. 

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 14 kap. 13 ~ forsta 
stycket, skulle ha betalats om lov till en motsvarande åtgärd hade meddelats. 
Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften 
best:ims på grundval av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller 
sänkningar av normalbeloppet som eni igt taxan orsakas av omständigheterna 
i det siirskilda fallet och inte heller till belopp som belöper på tillhandahål
lande av nybyggnadskarta, utstakning dler lägeskontroll av byggnad eller 
andra mätningstekniska åtgiirder eller på framställning av fotonegativ eller 
bildkon. 

Skall hyggnadsavgiften enligt andra sty1:ket inte bestämmas till högre 
belopp än 500 kronor och är den överträdelse som har skett av liten betydelse, 

15 kap 1-5 ~~ 
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får byggnadsniimnden besluta all avgiften skall tas ut med liigre belopp eller 15 kap. 5-9 ~~ 
att någon avgifl inte skall tas ut. 

6 § En byggnadsavgifl skall inte tas ut om det som har ut föns blir riillal innan 
frågan om påföljd eller ingripande enligt detw kap. t<.is upp till överläggning 
vid ell sammanträde med byggnadsniimnden. 

Byggnadsavgiftcn skall inte heller tas ut om åtgärden avser rivning av en 
byggnad och rivningen har företagits 

1. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för 
att avviirja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller 

2. därför att byggnaden till en väsentlig del har skadats genom eldsvåda 
eller någon annan liknande händelse. 

7 § En särskild avgift skall tas ut om i något annat fall än som anges i 5 ~ 
forsla stycket en överträdelse sker genom att 

l. arbete utförs utan någon ansvarig arbetsledare i strid mot bestämmel
serna i 14 kap. 8 ~ 

2. anmiilan till byggnadsnämnden enligt bestämmelserna i 14 kap. 9 ~inte 
görs eller 

3. arbete utförs i strid mot fastställda ritningar eller mot föreskrifter som 
byggnadsnämnden har meddelat med stöd av 13 kap. 16 ~-

Den särskilda avgiften skall bestämmas till minst 200och högst 500 kronor . 
. å.r överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut. 

8 § I det fall som avses i 5 ~ första stycket skall förutom byggnadsavgiften 
utgå en tilliiggsavgift, om åtgärden innebär att 

I. en ny byggnad uppförs, 
2. en befintlig byggnad tillbyggs, 
3. en byggnad eller en del av en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det till vilket byggnaden förut har varit 
använd eller som finns angivet på godkiind ritning eller 

4. en byggnad rivs. 

Någon tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 6 ~-Inte heller skall 
någon avgift tas ut om åtgärden omfattar ett utrymme vars bruttoarea inte 
överstiger 20 kvadratmeter. 

Tilläggsavgiften skall tas ut med elt belopp som motsvarar 500 kronor för 
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfaltat. När bruttoarean 
beräknas skall dock 20 kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje stycket 
eller hell efterges, om ett foreläggande om rättelse enligt 15 ~har meddelats, 
om det utforda har rättats genom handräckning eller på något annat säll eller 
om det annars linns särskilda skäl. 

9 § Frågan om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnadsnämn
den. 

Frågan om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av allmän 
åklagare. Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har begärt det. I 
fråga om en sådan talan skall bestämmelserna i rätlegångsbalken om åtal för 
6 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bilagede/ 
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brott, på vilkcl ime kan föl_ia svårare snaff än bölcr. och om kvars\ad och 15 kap. <:}-\6 \~ 
skingringsförbud i brot1mål 1illiimpas. 

JO§ Byggnadsavgif1en skall tas Ul :.tv den som niir övertriidelsen begicks var 

iigare av den byggnad eller anordning som den olovliga ~ngärden avsåg. Den 

siirskilda avgiften skall tas ul av den som begick övertriidelsen. 
Tilliiggsavgif'ien skall !as ut av 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den 
olovliga åtgärden avsåg, 

2. den som begick iiverträdelscn, 

3. den i vars ställe denne var. 

4. den som har berells vinning ~.cnom övertriidclsen. 

11 § Är två eller flera ägare av den byggnad eller anordning som den olovliga 
åtgiirden avsåg, svarar de solidariskt för den byggnadsavgifl och tilläggsavgift 
som påförs dem i deras egenskap av ägare. 

12 ~ Om siirskilda skäl föreligger. för länsstyrelsen nedsäl!a eller efterge den 

byggnadsavgift eller särskilda avgift, som byggnadsnämnden har besluta!. 
Frågan om delta prövas efter besvär enligt 18 kap. 13 ~ över nämndens 
beslut. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

13 § Övcrexckutor tär meddela handriickning så att riittelse sker niir någon 

har 
I. vidtagit en åtgiird, som kräv~r bygglov eller marklov, utan sådant 

lov, 

2. vidtagit en åtgärd i strid mot godkända ritningar eller mot någon 
fiireskrift, som har meddelats av byggnadsnämnden, eller mot någon annan 

föreskrift som giiller för åtgärden. 

14 § Ansökan om handräckning får göras av byggnadsnämnden. I övrigt 

gäller i fråga om handräckning samma bestämmelser som för handräckning 

enligt 191 * utsökningslagen (1877:31 s. I). 

15 § I de fall som anges i 13 *får byggnadsniimndcn, i stället för alt ansöka 
om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad eller anlägg

ning som frågan gäller att inom viss tid rälla det utförda. Uppfylls inte ett 

sådant föreläggande får byggnadsnämnden begiira handräckning. 

Beviljas bygglov eller marklov efter det att föreläggande har meddelats, är 

föreläggandet förfallcl. 

16 § Ett föreläggande enligt 15 ~ får \'örenas med vile eller med föreskrift att. 
om föreläggandet inte uppfylls, åtgiir.Jen kan utföras genom byggnadsnämn

dens försorg på den försumliges bch,stnad. 
Uppfylls inte ett föreläggande som innehåller en föreskrift om utförande 

genom byggnadsnämndens försorg. skall nämnden.om det inte finns skäl till 

annat. besluta all åtgiirden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall 
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n:imnden se till att någon oskiilig kn~tnad inte uppstår. !\iir det finns skiil till 15 kap lo-22 ~~ 
det, får niimnden förordnu att beslutet skall g:illa utan hinder av att det inte 
iiger laga kraft. 

Kronofogdemyndigheten skall liimna det bitriide som behövs for att heslut 
enligt undra stycket skall kunna genomföras. 

17 § Har en åtgiird. som kriiver hygglllv eller marklov, vidtagits utan sådant 
lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgiirden, skall 
byggnadsnämnden innan handr:ickning begiirs eller föreläggande meddelas 
bereda iigaren tillfälle att inom viss tid ansöka om lov. 

Görs inte ansökan inllm föreskriven tid. får byggnadsniimnden iindå pröva 
frågan om lov till åtgiirden. Niimnden får diirvid på iigarens bekostnad låta 
upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de åtgiirdcr i \ivrigt som :fr 
nödvändiga för prövningen av iirendet. 

Verkan av föreläggande i vissa fall m. m. 

18 § liar ett föreliiggande enligt 15 ~meddelats någon i egenskap av iig<ire till 
en viss fastighet och övergår fastigheten till en ny ägare, giiller föreläggandet i 
stiillet mot denne. Ett utsatt vite gäller dock inte mot den nye ägaren. men 
byggnadsnämnden får sätta ut vite för denne. 

Första stycket gäller även när ett föreläggande har meddelats någon i 
egenskap av tomträttshavare eller ägare av byggnad på mark som tillhör 
någon annan. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

19 § Den myndighet som meddelar ett fi.)relii'.,lgande som avses i 18 ~skall 
genast siinda sitt beslut till inskrivningsmyndighet<.:n för anteckning i 
fastighetsboken <.:!ler tomtriittsboken. 

20 § Återkallas ett föreliiggande som har <Jntecknats enligt 19 ~- sk<Jll 
byggnadsniimndcn genast anmiila del till inskrivningsmyndighelcn för 
n1otsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande upphävts genom ett 
lagakraftvunnet beslut eller har föreläggandet uppfyllts eller förfallit. skall 
byggnadsniirnnden. så snart niimnden har fått vetskap om delta. anmiila 
förhållandet till inskrivningsmyndigheten för anteckning. 

21 § Gör inte byggnadsniimnden anmiilan i de fall som avses i 20 ~-skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan på ansökan av någon vars rätt berörs av 
detta. 

Övriga bestämmelser 

22 § Överlåts en egendom. på vilken har utförts en åtgiird som ~l\!ses i 5 ~ 
första stycket, mot vederlag och skall en riillelse i det utförda vidtas på grund 
av något beslut enligt detta kap., giifler 4 kap. 12 ~jordabalken, om inte 
överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om åtg:irden eller annars känt till eller 
bort kiinna till denna. 
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23 § Byggnadsnämnden eller befallningshavare hos niimnden har rä\\ au fä 
tillträde till fastigheter, byggnad1:r och anläggningar i den mån det är 
nödvändigt för att genom besiktning förbereda prövningen av en fråga enligt 
detta kap. Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att 
tilltriidesrä\\en skall kunna utövas. 

24 § Byggnadsavgifter enligt 5 ~ och särskilda avgifter enligt 7 ~ tillfaller 
kommunen. Tilliiggsavgifler enlig1 8 * tillfaller staten. 

25 § Har frågan om påföljd för en övcnriidelse som avses i 5 ~första stycket 
inte tagits upp till överläggning vid sammantriide med byggnadsnämnden 
inom tio år från det överträdelsen begicks, får någon byggnadsavgift eller 
tilläggsavgift inte på foras. Detta gäl ;er också i fråga om den siirskilda avgiften. 
Därvid skall dock i stället for tio år gälla en tid av tre år. 

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 13 * vidtogs, fär 
byggnudsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta något föreläg
gande enligt 15 ~-

26 § Ett beslut eller en dom varigenom någon påförs en avgift enligt deua 
kap. skall genast siindas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länssty
relsen inom två månader från det beslutet eller domen hur vunnit luga kraft. 
En erinran om de!!a skall tus in i beslutet eller domen. 

27 § Betalas inte en avgift inom den tid som anges i 26 *·tar avgiften jämte en 
restavgift, beräknad enligt 58 ~ I mom. uppbiirdslagen (1953:272), indrivas i 
den ordning som enligt nämnda lag gäller for indrivning av ska\\. 

Vid fördelningen mellan staten och kommunen av medel som hur influtit 
skall medel i forsla hand avsättas for kommunens fordran. 

Någon åtgärd for indrivning av en avgift får inte vidtas, sedan fem år har 
förllutit från det beslutet eller domen angående avgiften vann laga kraft. 

28 § Ett vite som har förelagts med stöd av detta kap. får inte forvandlas. 

29 § Den som innehar egendom på grund av en testamentariskt förordnande 
utan all äganderätten tillkommer någon anses vid tilliimpning av 10, 11, 15 
och 17 *~ som egendomens ägare. 

16 kap. Åtgärdsförelägganden m. m. 

I § Om någon underlåter all vidta de åtgärder som behövs för all kraven 
enligt 6 kap. 1-5 ** samt 11 ~ forsla stycket skatt uppfyllas, tar byggnads
niimnden föreläggu honom all inom en viss tid vidta åtgärderna (åtgärdsfö
re läggande). 

Detsamma gäller när någon underlåter all utföra sådant arbete eller vidta 
någon annan åtgärd som åligger honom enligt beslut som har meddelats med 
stöd uv denna lag. 

Beslutar byggnadsnämnden med ~;töd av 6 kap. 6-9 ** eller 11 * andra 
stycket a\\ en åtgärd skall vidtas. f1r nämnden antingen i beslutet eller 

15 kap. 23-29 ~~ 
16 kap. l ~ 
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därefter meddela ett åtgiirdsföreläggandc med föreskrift att åtgärden skall 16 kap. 1-3 ~~ 
vidtas inom en viss tid och ett användningsförbud enligt 6 k<ip. 6 ~ tredJe 17 kap 1-2 ~~ 
St)'l'ket. 

2 § Ett åtgärdsföreläggande får förenas med vite eller med en foreskrift att. 
om föreläggandet inte uppfylls, åtgiirden kan utföras genom byggnadsnämn
dens försorg på den försumliges bekostnad. Ett användningsf'örhud tar 
förenas med vite. 

I fråga om åtgiirdsforclägganden och anvämlningsförbud gäller i övrigt 
bcstiimmelserna i 15 kap. 16 ~andra nch tredje styckena, 18-21 samt 23, 28 
och 29 ~~. 

3 § Uppfylls inte ett åtgiirdsföreläggandc eller övertriids ett anviindningsför
bud, får övcrexekutor på ansökan av byggnadsnämnden meddela hand
riickning så att riittelse sker. 

Därvid skall samma bestämmelser tilliimpas som för handriickning enligt 
191 ~ utsökningslagcn (1877:31 s. 1). 

Femre avdelningrn 

17 kap. l'nderställning 

I § Länsstyrelsen kan förordna att ett beslut att anta eller ändra en 
marköversikt i de delar som omfattas av en föreskrift enligt 7 kap. 3 ~andra 
stycket. en om rådesplan. en detaljplan eller ett markförordnande helt eller till 
en viss del skall underställas regeringens prövning. 

Ett sådant förordnande får meddelas endast om länsstyrelsen bedömer att 
beslutet kan 

I. strida mot någon bestämmelse i 3 kap. eller mot någon föreskrift som 
har meddelats med stöd av nämnda kap., 

2. innebära att två eller flera kommuners intressen inte har samordnats på 
ett lämpligt sätt, 

3. innebära en uppenbar avvikelse från bestämmelserna i 2, 4 eller 5 kap. 
eller från någon föreskrift som har meddelats med stöd av bestämmelserna i 5 
kap. eller en uppenbar avvikelse från kravet på upprättande av detaljplan i 9 
kap. I ~ eller 

4. innebära att möjligheterna till underställning av beslut om markan
vändningen på ett olämpligt sätt har begränsats genom en bestämmelse i en 
marköversikt. 

2 § Rcgionplaneorganet kan förordna att ett beslut att anta eller ändra en 
marköversikt i de delar som omfattas av en föreskrift enligt 7 kap. 3 ~ andra 
stycket, en om rådesplan. en detaljplan eller en markförordnande helt eller till 
en viss del skall underställas regeringens prövning. 

Ett sådant förordnande får meddelas endast om beslutet rör en fråga som 
ligger inom regionplaneorganets ansvarsområde och beslutet enligt region
planeorganets mening 
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I. innebär att två eller tlera kommuners intressen inte har samordnats rå 17 kap. 2-9 ~~ 
ett l[impligt s~itt eller 

2. motverkar syftet med en ant.:gen regionplan. 

3 § liar ett regionplaneorgan foror.Jnats får länsstyrelsen inte förordna om 
understiillning i en fråga som avses i 1 ~andra stycket 2 och som ligger inom 
regionplaneorganets ansvarsområde~. 

4 § Linsstyrelsen och regionplanemganet får förordna att ett beslut skall 
understiillas bara till en viss del. om kommunen har godkänt att en sadan 
uppdelning sker. 

5 § Länsstyrelsen och regeringen kan för ett visst område förordna att 
bestämmelserna i I och 2 ~~ skall vara tilliimpliga även på beslut i fråga om 
tillstånd enligt denna lag. Ett sådant f\irordnande kan återkallas eller iindras. 
Förordnandet kan begränsas till atl avse åtgärder av ett visst angivet slag. 

6 § Ett förordnande enligt 1 eller 2 ~ skall beslutas snarast möjligt. lkhiivs 
längre tid ~in tre veckor. r[iknat från den dag då kommunens beslut 
meddelades. skall liinsstyrelsen oc~1 regionplancorganet före utgången av 
nämnda tid lämna ett besked till kommunen när etl slutligt beslut senast 
kommer att meddelas. Tidpunkten för det slutliga beslutet får inte siittas 
senare än två månader efter den dag beskedet lämnas. 

Lämnas inte ett besked inom den tid som anges i första stvcket. är ett 
förordnande om underställning som meddelas efter denna tid utan verkan. 
Detsamma gäller om ett förordnande meddelas efter den tidpunkt som har 
angetts i ett besked enligt första stycket. Om ett besked inom föreskriven tid 
har avliimnats för postbefordran u;1der kommunens vanliga adress. skall 
underrättelseskyldigheten enligt forsla stycket anses vara fullgjord på 
föreskrivet sätt. 

Om ett förordnande beslutas. ska·I länsstyrelsen eller regionplaneorganct 
med ell eget yttrande överlämna h<ndlingarna till regeringen. 

7 § Även om ett förordnande om understLillning inte har heslutats. får 
regeringen i de fall som anges i 1 ~ andra stycket 1 och 2. samt 2 * andra 
stycket förordna att kommunens beslut skall prövas av regeringen. 

Regeringens förordnande skall be~;lutas inom en månad från utgången av 
den tid inom vilken förordnande nm underställning enligt 6 ~ skulle ha 

beslutats. 

M § Även om ell förordnande enligt S * inte har beslutats. får regeringen i de 
fall som anges i I ~andra stycket I och 2. samt 2 *andra stycket förordna att 
ell redan meddelat beslut i fråga om tillstånd skall prövas av regeringen. 

Regeringens förordnande skall be:;lutas inom en månad från den dag då 
kommunens beslut meddelades. 

9 § Statliga myndigheter och kommuner. som hos länsstyrelsen har fram
ställt yrkanden som inte har lett till ell förordnande om underställning. får 
göra framställning hos regeringen om ett förordnande enligt 7 ~-
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Statliga myndigheter. regionplaneorgan och kommuner får göra framstiill
ning hos regeringen om ett förordnande enligt 8 ~. 

IO § Ett beslut som anges i I ~eller ett beslut i fråga om tillst~lnd enligt denna 
lag kan. om inte besvii1 anförs enligt 21 kap. verkstiillas niir de tidsfrister som 
anges i det ta kap 6--8 ~~ har gått ut. 

11 § Ett förordnande om understiillning eller ett förordnande om prövning 
enligt 7 eller 8 ~av ett beslut i fråga om en områdesplan. en detaljplan. ett 
markförordnande eller ett tillstånd far inte meddelas på den grund att en i ett 
tidigare meddelat beslut angiven anviindning av ett visst område ifrågasätts. 
Detta gäller under forutsiittning att det tidigare beslutet har vunnit laga kraft 
högst fem år före dagen för det aktuella beslutet. Det tidigare beslutet kan 
utgöras av en marköversikt med sådan verkan som anges i 7 kap. 3 ~andra 
stycket. en områdesplan. en detaljplan. ett markförordnande eller ett 
tillståndsbeslut. 

Om det tidigare meddelade beslutet utgörs av en detaljplan, har beslutet 
den verkan som sägs i första stycket under planens genomförandetid. 

12 § Regeringen kan förordna att ett beslut att anta eller iindra en regionplan 
skall prövas av regeringen. Ett sådant förordnande skall beslutas inom en 
månad från den dag d{i beslutet att anta eller fodra planen meddelades. 

13 § Förordnanden enligt I. 2 eller 5 ~ och beslut av liinsstyrelsen eller 
rcgionplaneorganet att inte underställa ett visst kommunalt heslut får inte 
överklagas. 

18 kap. Besvär 

Bes,är iin•r beslut a,· kommunen 

Pfa11fwsf111 111. 111. 

I § Beslut att anta eller ändra marköversikten och att anta. iindra eller 
upphäva en områdesplan. en detaljplan. en fastighctsplan eller ett markför
ordnande får överklagas genom hesviir hos liinsstyrelsen av medlemmar av 
kommunen och av den som utan att vara medlem av kommunen innehar 
särskild riitt till någon fast egendom där. En .~ådan talan får grundas endast på 
att hcslu1e1 inte har kommit till i laga ordning. 

Besvärsiircnden enligt törsta stycket skall handliiggas med förtur. 

2 § Beslut att anta. ändra eller upphiiva en detaljplan. en fastighetsplan eller 
cll markförordnande fär överklagas genom hesvär hos Wnsstyrelsen även på 
andra grunder än som anges i I ~-

3 § Besvär enligt 2 ~får an foras av en s'!kägare, vars rätt påverkas av beslutet 
eller vars förhållanden i övrigt ändras till följd av beslutet. 

Talan får foras endast av en sakiigare som under den foreskrivna tiden har 
framfört sådana synpunkter på det slutliga förslaget som inte har beaktats i 
ärendet. 

17 kap. 9-13 ~~ 

18 kap. 1-3 ~~ 
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4 ~ lks\ ;ir i\ver ett heslul om detaljplan far inte avse syftet med pl;m\.!n i fråga 18 kap. 4-14 ~~ 
l'rl1 hehyggdsens principer och huvudsakliga utformning Om planen g:illcr 
ann<1t ;in l:>ebyggelse. får hes\":iren inte avse syftet med planen i fråga om 
grunddr;igen a\· den i planen angivna markanv;indningcn. 

5 § Besdrsh;1ndlingen i de foll som avses i I och 2 ~~skall ha kommit in till 
l:insstyrelsen inom tre veckor frän den dag då justeringen av det iiver beslutet 
fiirda protnl\ollet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 

I hesv;irshandlingen skall ange . .; del beslut som överl\lagas nch de 
omstfodigheter på \ ilka besv:iren grundas. 

Besviir som inte har i.infons i rätt tid rar inte tas upp till prövning. 

6 § liar ett heslut om detaljplan. fostighetsplan eller markfrirordnandc 
överklagats. skall lär.sstyrelsen. om kommunen begär det och i den mån det 
iir möjligt. förordna all en viss del av planen eller förordnandet. som inte 
berörs av besdren. far verkställas. Ett sådant förordnande får inte göras mer 
omfatt;inde :in kommunen har hegiirt. 

Bc\lllf i rill\rd11tl'>lir!'ncl(·11 111. 111. 

7 § Byggnadsnämndens beslut att viigra bygglov eller förhandslov får 
överklagas av sökanden genom besvär lhls länsstyrelsen. 

8 § Byggnadsniimndens l:>eslut alt bevilj.i bygglov eller förhandslov får 
överklagas genom besviir hos liinsstyrelsen av en sakiigare. vars riitt påverkas 
av beslutet eller vars forh<lllanden ;indras till följd av beslutet. 

9 § Hyggnadsniimndens beslut att viigrn rivningslO\· får överklagas av 
sökanden genom hesv;ir hos länsstyrelsen. 

lO § Byggnadsniimndens beslut all bevilja rivningslov får överklagas genom 
besdr hos länsstyrelsen av innehavare a\· särskild rätt till den fastighet som 
avses med beslutet. 

11 § Byggnadsnämndens beslut att vjgra marklov får överklagas av sökan
den genom besviir hos liinsstyrelsen. 

12 § Byggnadsniimnden~ beslut enligt 13 kap. 37 eller 44 ~ att förklara 
ansökningen vilande får inte överklagas. 

13 § Beslut av byggnadsnämnden enligt 14 kap. 8 ~ fjiirde sty.:ket 01.:h 13 ~ 
eller enligt 15 o.:h 16 kap. får överklagas genom hesviir hos länsstyrelsen. 
Rcslut om besked enligt 15 kap. 3 ~nr inte överklagas. 

Besvärsärenden om föreliigganden enligt 15 kap. 15 ~eller förbud enligt 4 ~ 
samma kap. skall handläggas med förtur. 

14 § Beslut av kommunen all vägra förlänga genomförandetiden enligt 9 
kap 17 ~andra stycket eller att vägra upprätta en fastighetsplan enligt 13 kap. 
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3 ~ andra stycket får övcrldagas av fastighetsägaren genom besviir hos l 8 kap. 14-21 ~\ 

J;insstyrelsen. 

Bes\·är ii\er länsstyrelsens heslut 

Pla11hcs/11: 111. 111. 

15 § Linsstyrelsens beslut i ärenden enligt I och 2 ~~ skall meddelas efter 
anslag. 

Länsstyrelsens beslut enligt l * får inte överklagas. Länsstyrelsens beslut 
enligt 2 ~ får överklagas genom besvär hos regeringen. Besviirsriden räknas 
från den dag då beslutet meddelades. 

Til/stiindsiirenden m. 111. 

16 § Länsstyrelsens beslut enligt 7-1 l ~~ samt 13 och 14 ~* får inte 
överklagas i den del beslutet avser frågan om det kommunala beslutet har 
kommi1 till i laga ordning. 

17 § Länsstyrelsens beslut enligt 7 och 8 ~~får. om inte något annat följer av 
16 ~- iiverklagas genom besvär hos kammarrätten, om länsstyrelsens 
beslut 

I. innefattar ett ställningstagande till frågan om den ansök ta åtgärden är 
hänförlig till pågående markanvändning. eller 

2. avser enbart frågan om den ansök ta åtgärden uppfyller bestämmelserna 
i 5 kap. eller någon foreskrift som har meddelats med stöd av dessa 
hestiimmelser. 

Länsstyrelsens beslut i övrigt enligt 7 och 8 ~~får överklagas genom besvär 
hos regeringen. 

18 § Länsstyrelsens beslut enligt 11 och 13 ~S får överklagas genom besvär 
hos kammarrätten. om inte något annat följer av 16 s .. 

Linsstyrelsens beslut enligt 9. 10 och 14 ~~får överklagas genom besvär 
hos regeringen. om inte något annat följer av 16 s. 

19 § Om länsstyrelsens beslut på grund av bestämmelserna i l 7 s andra 
stycket skall överklagas hos regeringen, skall besvärshandlingen ges in till 
statens planverk. 

Prövningstillstånd 

20 § Besvär över länsstyrelsens beslut i någon fråga som har fullföljts till 
regeringen på grunda v bestämmelserna i 17 ~ andra stycket och besvär över 
länsstyrelsens beslut i fråga om rivningslov prövas av regeringen endast om 
statens planverk har meddelat prövningstillstånd. 

Meddelas inte prövningstillstånd står länsstyrelsens beslut fast. En erinran 
om detta skall tas in i planverkets beslut. 

21 § Prövningstillstånd meddelas 
I. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan prövas av 
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regeringen. 
2. om det foreliggcr synnerliga skäl till en sådan priivning. såsom att 

iirendets utgång i liinsstyrelsen uppenbarligen beror p[1 ett grovt frirbiseende 
eller ett grovt misstag. eller 

3. om det av något annat skiil är av stort allmiint intresse att frågan prövas 
av regeringen. 

22 § Om prövningstillstånd meddel.1s. skall statens planverk med ett eget 
yttrande överlämna handlingarna till regeringen. 

23 § Beslut av statens planverk i fråga om prövningstillstånd får inte 
överklagas. 

24 § Regeringen kan föreskriva att bestämmelserna i 20--23 ~~ inte skall 
tillämpas under en viss angiven tid :xh beträffande vissa slag av ärenden. 

Särskilda fråi:or 

25 § Om inte något annat följer av 15 *andra stycket får Unsstyrelsens beslut 
i fråga om en detaljplan. en fastighetsplan och ett markförordnande 
överklagas av kommunen. om beslutet har gått kommunen emot. 

26 § Om inte något annat följer av 16 * får beslut av länsstyrelsen eller 
kammarrätten i tillståndsärenden och övriga ärenden enligt 18 ~överklagas 
av byggnadsnämnden, om beslutet har gått byggnadsnämnden emot. 

27 § Beslut av byggnadsnämnden, länsstyrelsen eller kamm.irriitten i fråga 
om bygglov, förhandslov eller marklov inom ett sådant område som anges i 
1J kap. 9 * 3 får överklagas genom hesviir av luft forts verket om beslutet berör 
en civil llygplats, av den i atomenergilagen !1956:306) omnämnda tillsyns
myndigheten, om frågan riir en atomreaktor eller någon annan atom
anläggning och i andra fall av överbefälhavaren eller den myndighet som 
denne bestämmer. 

28 § Beslut av byggnadsnämnden, länsstyrelsen eller kammarrätten i fråga 
om åtgärder som avses i 13 kap. 20 ~ får överklagas genom besviir .iv 
huvudskyddsombud eller. om något sådant ombud inte finns. annat 
skyddsombud inom verksamheten. Finns inget skyddsombud får beslutet i 
stiillet överklagas av en arbetstagarorganisation som har yttrat sig över 
ansökningen enligt vad som sägs i I:: kap 20 ~ 2. 

29 § Beslut av länsstyrelsen i frågor som avses i 11 kap. 16 och 18 ~& får 
överklagas genom besvär hos regeringen av fastighetsägaren och en cxploa
teringsamfällighet som avses i 11 kap. 19 §. Besvärstiden räknas från den dag 
då beslutet meddelades. 

Beslut av statens planverk enligt 14 kap. 8 ~ fjärde stycket får överklagas 
genom besvär hos kammarrätten. 

JO§ Har länsstyrelsen dler regionpla;1eorganet i enlighet med bestämmel-

18 1-.ap. 21-30 ~~ 
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scrna i 17 kap. fiinmlnat att cl! visst heslut av kommunfullmiiktige eller 
hyggnaclsniimnden skall umkrstiillas regeringens prihning eller har ct! 
s~'idant hesked liimnats s11m avses i 17 kap. 6 ~ första stycket. skall ett 
hesviirsiirende som giiller samma beslut ~om det underst:illda forklaras 
vilande i avvaktan p~1 att understiillningsiirendet blir slutligt avgjort. Vad snrn 
har sagts nu gäller iivcn niir regeringen har meddelat ett beslut enligt 17 kap. 7 

eller 8 ~-
l"ågon vilamleförklaring behövu dock inte ske. om besviirsiirendet avser 

endast frägan om det iiverklagade heslutct har kommit till i laga ordning. 

19 kap. Planföreläggande 

I ~ Om det hehövs fiir at! tillgodose et! riksintresse eller ett sådant viisentligt 
allmiint intresse som avses i 17 kap. I *andra stycket I eller 2, kan regeringen 
foreliigga en kommun att uppriitta och anta en iindrad markiiversikt. en 
områdcsplan. en detaljplan eller ett markforordnandc <planföreliiggande). 

I foreliiggandct kan föreskrivas att planen eller förordnandet skall tillgo
dose ett visst angivet intresse. Vidare kan hestiimmas en viss tid inom vilken 
ett antagande skall ske. 

Z ~ Om kommunen inte rättar sig efter ett planföreläggande. kan regeringen 
på kommunens bekostnad låta upprätta och anta en ny eller iindrad plan eller 
ett nytt eller ändrat förordnande. Därvid skall länsstyrelsen ombesörja 
erforderliga samråd och utställningar. Regeringen skall fon: ett beslut om 
antagande bereda kommunen tillfälle att yttra sig. 

Själfe a\'llelningcn 

20 kap. Ersättningsbestämmt>lser 

I § Om ett markområde enligt en detaljplan skall anviindas för n:igot annat 
iin enskilt iindamål. iir kommunen skyldig att lösa marken. om fastighets
iigaren begiir det. Skyldighet föreligger dol·k inte att lösa mark för allmän 
pl<its. för vilken någon annan iin kommunen skall vara väghållare. 

Z § Om en fastighetsägare eller en innehavare av siirskild r~itt till fastigheten 
genom beslut enligt denna lag förhindras att utnyttja tidigare tillåten 
markanvändning har han riitt till ersättning av kommunen för den skada han 
lider. Om skadan inte är obetydlig i förhållande till värdet av den berörda 
delen av fastigheten, ~ir kommunen skyldig att lösa marken om fastighets
ägaren begär det. 

Med tillåten markanvändning avses den i en detaljplan angivna markan
vändningen före genomförandetidens slut samt användningen enligt ett 
bygglov. ett marklov. eller ett förhandslov under den enligt I J kap. 17 ~ 
angivna eller 29 ~bestämda giltighetstiden. Med genomfårnndetid jämställs 
den tid med vilken kommunen enligt 9 kap. 17 ~ ::indrn stycket kan vara 
skyldig att förlänga genomförandetiden. 

När ersättning bestäms skall vad som föreskrivs i 4 kap. I ~ expropria-

18 kap. JO~ 
19 kap. 1-2 ~~ 
20 i..:ap. I ·-2 ~~ 
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tionslagcn (1972:719) beträffande tillåten markanvändning avse den mark- 20 kap. 2-7 g 
användning som var tillåten vid elen tidpunkt då sådant beslut som avses i 
forsla stycket meddelades. 

3 § Om en fastighctsplan inom en detaljplan ändras eller upphiivs före 
utgången av den for detaljplanen bestämda genomförandetiden_ har fastig
hetsägaren och en innehavare av särskild rätt till fastigheten rätt till ersättning 
för den skada de lider härigenom. 

Med genomförandetid jämställs den tid. med vilken kommunen enligt 9 

kap. 17 ~ andra stycket kan vara skyldig att förlänga genomförandetiden 

4 § Om kommunen i en detaljplan eller ett markförordnande meddelar 
föreskrifter beträffande schaktning. fyllning. trädfällning och skogsplantering 
och fastighetsägaren eller den som innehar särskild riitt till fastigheten 
härigenom hindras al! vidta åtgiirder inom ramen för pågående markanvänd
ning. har han rätt till ersättning av kommunen for den skada han lider. under 
forutsättning all skadan inte iir obetydlig i förhållande till viirdet av elen 
berörda delen av fastigheten. 

Uppkommer synnerligt men vid användningen av fastigheten. iir 
kommunen skyldig att lösa den. om fastighetsäg<iren hegiir det. 

5 § Om kommunen i en detaljplan enligt 9 kap. 11 ~ eller ett markförord
nande enligt I 0 kap. l ~ 3 meddelar skyddsbestä mmelser for all bevara sådan 
bebyggelse som anges i 5 kap. 14 ~och fastighetsägaren eller den som innehar 
särskild riitt till fastigheten härigenom hindras att vidta åtgärder inom ramen 
for pågående markanvändning. har han rätt till ersättning av kommunen for 
den skada han lider. under förutsättning att skadan inte är obetydlig i 
förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. 

Uppkommer synnerligt men vid anviindningen av fastigheten är 
kommunen skyldig att lösa den, om fastighetsägaren begär det. 

6 § Om kommunen i ett markförordnande enligt 10 kap. I ~ 4 meddelar 
bestämmelser för att inom ett område som anges i 5 kap. l 5 * trygga 
friluftintresset och fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till 
fastigheten härigenom hindras att vidta åtgärder inom ramen för pågående 
markanvändning_ har han rätt till ersättning av kommunen för den skada han 
lider. under förutsättning att skadan inte iir obetydlig i förhållande till värdet 
av den berörda delen av fastigheten. 

Uppkommer synnerligt men vid användningen av fastigheten. är 
kommunen skyldig att lösa den. om fastighetsägaren begär det. 

7 § Har på grund av ett beslut enligt 6 kap. 7 ~ rivning eller någon annan 
åtgärd företagits beträffande en byggnad eller en anläggning eller en ändring 
företagits av en utfart. har fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt 
till fastigheten rätt till ersättning av kommunen rör den skada han lider. 

Om skadan inte iir obetydlig i förhållande till värdet av den berörda delen av 
fastigheten. är kommunen skyldig att lösa marken. om fastighetsägaren begär 
det. 
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H § Har den som hi'tller stängsel anordnat grind eller annan genomgång på 20 kap. 8-16 ~~ 
grund av ett heslut enligt 6 kap. 9 ~ h~r han rätt till ersiittning av kommunen 
för detta samt lör underhåll av genomgången. Ersiittning skall dock inte utgå 
om det :ir uppenhart att stängslet endast avser att utestänga allmänheten från 
ett omr:ide diir den annars skulle haft riitt att färdas fritt. 

9 § Blir ett område, som enligt en detaljplan har varit avsett för allmän 
samfardsel. helt eller delvis använt för annat ändamål eller ändrat till sitt 
höjdliige, och uppstår härigenom skada för ägare av en fastighet som ligger 
intill området eller förden som innehar siirskild rält till fastigheten, har de rät! 
till ersättning av kommunen för den skada de lider under förutsättning att 
skadan inte är obetydlig i förhållande till värdet <1v den berörda delen av 
fastigheten. 

Uppkommer synnerligt men vid användningen av fastigheten är 
kommunen skyldig att lösa den, om fastighetsägaren begär det. 

JO§ I fråga om ersättning och inlösen skall expropriationslagen (] 972:719) 
gälla i den mån avvik;inde hestiimmelser inte meddelas enligt denna lag. 

11 § Ersättning betalas på en gång eller, om särskilda skäl föreligger, med 
ärliga belopp. Kommunen, fastighetsägaren eller den som innehar särskild 
r:itt till fastigheten kan begära omprövning av ersättningen, om förhållandena 
ändr;is väsentligt. 

12 § Vad som har avtalats eller uppenbarligen förutsatts gälla mellan 
kommunen och en fastighetsägare eller en innehavare av särskild rätt till 
fastigheten i fråga om ersättning, skall gälla även mot den, som efter det att 
rätten till ersättning uppkom, har förvärvat fastigheten eller den särskilda 
rätten. 

13 § Den som med stöd av detta kap. vill begära inlösen eller ersättning skall 
väcka talan vid den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är 
belägen. 

Talan enligt 2-9 ~~skall väckas inom två år från det att beslutet, på vilket 
talan grundas, har vunnit laga kraft. 

14 § Ogillas ett yrkande om ersättning eller inlösen och har målet anhäng
iggjorts av fastighetsägaren eller den som innehar s~irskild riitt till fastigheten, 
tillämpas allmänna regler om rättegångskostnad. Om han har haft skälig 
anledning att få sin talan prövad av domstol. kan dock efter omständighe
terna förordnas att kommunen skall ersätta honom hans rättegångskostnad 
eller att vardera parten skall bära sin kostnad. 

15 § Uppkommer i mål om inlösen av mark tvist om rätt eller skyldighet an 
lösa. skall bestämmelserna om förhandstillträde i expropriationslagen 
( 1972:7191 tillämpas först sedan det genom en dom som har vunnit laga kraft 
har blivit avgjort att inlösen skall ske. 

16 § Vid inlösen av mark enligt detta kap. skall presumtionstidpunkten 
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enligt 4 kap. 3 ~ expropriationslagcn (1972:719) vara dagen tio år före det att 20 kap. 16-17 ~~ 
talan om inlösen v~icktes. 21 kap. 1--6 ~~ 

17 § Försummar kommunen att. pi'.. det sätt som föreskrivs i expropriations
lagen 11972:7191. nedsätta den exprnpriationsers:ittning som har fastställts i 
ett mål om inlösen av mark. och har inte marken tillträtts eller enligt 6 kap. 
10 * expropriationslagcn övergått p1 kommunen. skall frågan om markens 
avtr;idande vara förfallen. om någon som är berättigad till ersiittning yrkar 
det. 

!;,'iundc m·delningen 

21 kap. ther~ångshestämmelsN 

I § Denna lag träder i kraft den I januari 1985. 
Genom denna lag upphävs hyggnadslagen (1947:385), byggnadsstadgan 

( 1959:612). lagen ( 1968:598) angående handläggning av frågor om regionplan 
för kommunerna i Stockholms län. lagen 11976:666) om påföljder och 
ingripanden vid olovligt byggande m. m. samt lagen ( 1976:296)om kriskopp
ling m. m .. om inte något annat föreskrivs i detta kap. 

2 § Alla kommuner i landet skall före elen 1 januari 1988 ha antagit en 
marköversikt som anges i 7 kap. 

Bestämmelserna i 7 kap. om ändring av en marköversikt skall tillämpas när 
en marköversikt första gången upprättas och antas. 

3 § Generalplaner och stomplaner som har fastställts enligt bestämmelserna i 
byggnadslagen 11947:385) eller motwarande iildre bestämmelser skall gälla 
som områdesplaner enligt denna lag. 

I fråga om ersiittning och inlösen rned anledning av en generalplan skall 22 
och 2J ~~ byggnadslagen ( l 947:J8S) tillämpas, om talan har väckts före 
utgiingen av år 1985. 

4 § Stadsplaner. byggnadsplaner elkr avstyckningsplaner. som är gällande 
när denna lag triidcr i kraft, gäller som detaljplaner enligt denna lag. 

I fråga om stadsplaner eller byggnadsplaner skall bestämmelserna om 
genomförandetid i 9 kap. 17 ~ gälla :::ndast om planen har fastslällts genom 
beslut som har vunnit laga kraft under tiden från utgången av år 1976 till 
ikraftträdandet av denna lag. Cienomforandetiden fi.ir en sådan plan skall vara 
tio år räknat från den dag då beslut~t att fastställa planen vann laga kraft. 

5 ~ Om en stadsplan eller en byggnadsplan har antagits när denna lag träder i 
kraft skall äldre bestämmelser om fastställande och om fullfc:iljd av talan gälla. 
Genomfiirancleticlen för en sådan plan skall vara tio år. räknat från den dag då 
beslutet att fastställa planen har vunnit laga kraft. 

6 § Om strandskylld enlig! 15 ~ naturvårclslagen (] 964:822) råder inom ett 
område med stadsplan eller byggnadsplan, skall strandskyddet gälla även 



Prop. 1985/86: l 95 

efter ikraftträdandet :iv denna lag. 
Ftt förordnande enligt 15 ~ andr;J stycket naturv:hdsi:igcn om all Cll 

strandomrttde inte skall omfa11as av strandskydd. eller att ett s1randskydds
omr:°1de skall utvidgas. skall giilla iiven efter Jagens ikr;ifttriidande. 

7 § Regionplaner som har fastställts efter utgången av år 1979 skall giilla som 
regionplan enligt 12 kar denna lag under en tid av sex år riiknat från den dag 
då planen faststiilldes. 

Stockholms läns landstingskommun skall tills vidare anses vara förordnad 
som regionplaneorgan enligt denna lag. På framställning av landstings
kommunen skall regeringen enligt 12 kap. I ~ tredje stycket bestiimma 
regionplaneorganets ansvarsområde. 

8 § En tomtindelning som gäller när denna lag träder i kraft skall gälla som 
fastighetsplan enligt denna lag. 

9 § Ett beslut om fastighetsbildning for bebyggelse som har vunnit laga kraft 
under tiden från utgången av år 1980 till ikraftträdandet av denna lag. skall 
giilla som förhandslov till en åtgärd i överensstämmelse med det ändamål för 
vilket fastighctsbildningen har skett. Ett sådant förhandslov förfaller om det 
inte fullföljs med en ansökan om bygglov inom fem år från det beslutet om 
fastighetsbildning vann laga kraft. 

10 § I fråga om giltigheten av ett byggnadslov som har meddelats enligt 
bestämmelserna i byggnadsstadgan (1959:612> gäller äldre bestämmelser. 

11 § Har förhud mot nybyggnad utfärdats enligt 110 ~ andra stycket 
byggnadslagen ( 1947:385), skall förbudet anses utgöra sådan föreskrift i 
detaljplanen som avses i 9 kap. 16 ~ första stycket denna lag. 

lZ § Har undantag från förbud mot nybyggnad enligt byggnadslagen 
( 1947:385leller undantag enligt 16 ~tredje stycket naturvårdslagen ( 1964:822) 
medgivits genom beslut som har vunnit laga kraft under tiden från utgången 
av år 1980 till ikraftträdandet av denna lag, skall medgivandet gälla som 
förhandslov enligt denna lag. Ett sådant förhandslov förfaller om det inte 
fullföljs med en ansökan om bygglov inom fem år från den dag beslutet om 
medgivande vann laga kraft. 

B ~ Förbud enligt 17 ~ byggnadslagcn ( 1947:385) mot schaktning. fyllning, 
trädfallning eller annan därmed jämförlig åtgärd, som gäller när denna lag 
träder i kraft. skall fortsätta att giilla. dock längst till utgången av år 1987. 
Detsamma gäller i fråga om förbud enligt 81 eller 82 ~ hyggnadslagen. 

I fråga om ersättning och inlösen med anledning av sådana förhud skall 
äldre bestämmelser tillämpas. om talan har väckts före utgången av år 
1988. 

14 § Med de undantag som anges i 11 och IJ ~~ skall förhud enligt 
byggnadslagen (1947:385) mot nvbyggnad upphöra att gälla när denna lag 
träder i kraft. 

21 kap. b-14 ~~ 
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Detsamma skall giilla förbud mot rivning av byggnad enligt 35 a ~ 21 kap.14-19 §~ 
byggnadslagen. 

15 § Ett förbud enligt 40 ~och 110 ~ fjiirde stycket byggnadslagen <1947:385) 
mot srhaktning. fyllning, trädfallning eller annan därmed jämförlig åtgärd, 
som gäller när denna lag triider i kraft. skall därefter gälla som ett förordnande 
en I igt 13 kap. 9 ~ I denna lag. 

16 § Med den begrfosning som kan följa av övergångsbestämmelserna till 
lagen ( ICJ77:666) om påföljder och ir.gripanden vid olovligt byggande m. m. 
skall 15 kap. tillämpas även på överträdelser som har begåtts före ikraftträ
dandet av denna lag. 

17 § Om en åtgärd påbörjas före ikraftträdandet av denna lag, skall frågan om 
tillstånd kriivs för åtgärden prövas enligt äldre bestämmelser. 

18 § Bestämmelserna i 16 kap. tillämpas även i fråga om förelägganden som 
före ikraftträdandet av denna lag har beslutats med stöd av lagen <1976:666) 
om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. 

Byggnadsnämnden får inte före utgången av år 1985 besluta ett föreläg
gande enligt 16 kap. I ~ första stycket. 

19 § Mål som har anhängiggjorts ho~; domstol före ikraftträdandet av denna 
lag skall prövas och handläggas enligt äldre bestämmelser. 
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Sammanfattning av vattenplaneringsutredningens betän
kande Vattenplanering 

VPU:s betänkande sammanfattas nedan und~r tre rubriker: utrednings
uppdraget (kapitel I), nuvarande förhållanden (kapitel 2-5) samt kommit
tens överväganden och förslag (kapitel 6-9). Sammanfattningen av de 
nuvarande förhåJlandena görs av utrymmesskäl mycket kortfattad. När det 
gäller kapitel 6-9 har redovisningen inriktats på de viktigaste utgångs
punkterna för VPU:s bedömningar och förslag. För läsare som vill ha en 
fylligare, samlad beskrivning av förslagen och resonemangen bakom dessa 
hänvisas till kapitel 9. 

U tredningsuppdraget 

Behovet av vattenplanering har under senare år påtalats i skrivelser till 
regeringen. Genom beslut den 30 mars 1977 bemyndigades chefen för 
jordbruksdepartementet, statsrådet Dahlgren. att tillkalla en särskild kom
mitte för att utreda och lägga fram förslag till former för vattenplanering. I 
kapitel I återges direktiven och beskrivs hur kommittens arbete har lagts 
upp. 

Enligt direktiven skulle kommitten bl. a. 

0 pröva i vilken omfattning vattenplanering behövs i dag och i ett längre 
tidsperspektiv. 

0 kartlägga vilket underlag som behövs. 
0 utreda vilka resurser som behövs för att detta underlag skall kunna tas 

fram. 
0 utarbeta förslag till former för vattenplanering. 

VPU har med utgångspunkt från detta uttalande formulerat två grund
satser: 

0 planeringen skall styras av politiker, 
0 medborgarinflytandet skall garanteras: 

Som allmänna utgångspunkter för arbetet angavs i direktiven bl. a. att 
planeringen i första hand är en kommunal fråga och att den ofta behöver 
samordnas i en interkommunal eller regional planering. 

VPU har i enlighet med direktiven koncentrerat sina insatser på for
merna för planering där nyttjandet av grundvatten. sjöar och vattendrag 

7 Riksdu!(en 1985186. I sam/. Nr I. Bi/agedel 
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stått i centrum. Även kust- och skärgårdsfrågor bör kunna behandlas inom 
ramen för det föreslagna systemet. 

Nuvarande förhållanden 

I kapitel 2 beskrivs den nuvarande vattensituationen i landet. Nederbörd, 
markvatten. grundvatten och ytvatten är olika led i det hydrologiska krets
loppet. Vattnet är en viktig naturresurs med mångsidig användning. I 
kapitlet behandlas alla olika intressens anspråk på vatten. de problem som 
kan finnas och hur anspråken tenderar att utveckla sig i framtiden. 

Den nuvarande resurssituationen beskrivs med avseende på två prob
lemkomplex. dels områden med otillräckliga resurser. dels områden med 
intressemotsättningar. Sverige är rikt på valten men tillgången är ändå 
knapp i vissa områden i de tätbefolkade södra och mellersta delarna. något 
som accentueras under torrår. På andra håll kan överskott på vatten 
orsaka översvämningar. Det största problemet med vattenkvaliteten be
står i ökande surhetsgrad och delvis som en följd härav ökande halter av 
tungmetaller. 

I vissa områden i Svealand och Götaland förekommer många svåi:fören
liga intressen med risk för konkurrens om vattnet. I Norrland är intresse
motsältningar mellan vattenkraft och naturskydd/rekreation vanliga. 

I kapitel 3 lämnas en rapport om kunskapsläget när det gäller vatten och 
vattenanvändning. 

Forskningen inom vattenvård, hydrologi och hydrogeologi, vattenre
sursplaneringen och den sektoriella forskningen behandlas. 

Undersöknings- och utredningsverksamhet inom vattenområdet bedrivs 
vid vissa centrala myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna. De en
skilda vattenanvändarna svarar dessutom för en relativt omfattande under
söknings- och utredningsverksamhet i samband med ärenden som prövas 
enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. 

På central nivå finns kontroll- och övervakningssystem för vattenresur
serna i fråga om nederbörd. vattenföring. vattenstånd i sjöar och kustvat
ten, sedimenttransport, grundvattenstånd och grundvattenkvalitet samt 
vattenkvalitet i sjöar. vattendrag och marina vatten. 

På regional nivå ansvarar länsstyrelsen för tillsynen enligt miljöskydds
lagen. vari bl. a. ingår kontroll av recipienterna. Huvudmännen för olika 
anläggningar med utsläpp ansvarar primärt för kontrollen av den egna 
verksamheten. Genom samordning vattendragsvis eller länsvis har ett 
relativt finmaskigt övervakningssystem byggts upp inom områden där 
avloppsutsläpp förekommer. Vattenvårdsförbunden svarar på många håll 
för samordningen - en roll som i framtiden kan komma att övertas a~. 
vattenförbund. 

Länsstyrelsen har att övervaka tillståndet i länets vallen. Utöver reci
pientkontrollen kan det t. ex. gälla kontroll av försurningstillståndet. 

Kommunerna kontrollerar bl. a. kvaliteten i vattentäkter och friluftsbad. 
En utökning av den kommunala tillsynsverksamheten föreslås bl. a. av 
miljöskyddsutredningen i sitt delbetänkande "'Bättre miljöskydd I" !SOU 
1978: 80). 
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Av kapitel 4 framgår hur vattenfrågorna behandlats i lagstiftning och var 
de hör hemma administrativt. · · 

Viktiga principer i gällande vattenlag från 1919 beskrivs liksom vatten
lagsutredningens (VLU) slutbetänkande "Revision av vattenlagen" (SOU 
1977: 27). Efter avslutad remissbehandling bearbetas betänkandet nu i 
regeringskansliet. 

Byggnadslagen är från slutet av 1940-talet. Utredningen om ny plan- och 
byggnadslagstiftning (PBL-utredningen) har lagt fram sitt förslag till ny 
plan- och bygglag (SOU 1979: 65, 66). Även detta betänkande har remiss
behandlats och övervägs f. n. i regeringskansliet. I hälsovårdsstadgan från 
1958 finns bestämmelser om vattenförsörjning och vattenundersökningar. 
Hälsovårdsstadgeutredningen har i sitt betänkande "Kommunalt hälso
skydd" (SOU 1978: 44) föreslagit att bestämmelserna om såväl kvaliteten 
på konsumtionsvatten som vattenkontrollen skall skärpas. Förslaget har 
remissbehandlats. 

I miljöskyddslagstiftningen regleras miljöfarlig verksamhet. Lagen är 
bl. a. tillämplig på utsläpp av föroreningar till vatten och luft och använd
ning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan medföra förorening 
av vattendrag, sjö eller annat vattenområde. En översyn av lagen pågår 
genom miljöskyddsutredningen. 

Naturvårdslagen ger möjlighet att under vissa förutsättningar skydda 
sjöar, vattendrag och andra vattenområden från exploatering. 

Administrativt behandlas vattenfrågorna av tlera departement och cent
rala verk. 

Inom regeringen ligger det tyngsta politiska ansvaret för vattenplane
ringsfrågorna på jordbruksdepartementet och bostadsdepartementet. 
Bland myndigheterna är det framför allt naturvårdsverket, fiskeristyrel
sen, lantbruksstyrelsen, planverket, SGU och SMHI som har centrala 
roller i dessa frågor. 

Även den kommunala administrationen beskrivs i korthet i kapitel 4. 
I kapitel 5 redovisas några huvuddrag i samhälisplaileringen. Här be

lyses bl. a. den grundläggande roll som prövnings- och beslutssystem spe
lar genom au enskilda ärenden behandlas enligt skilda lagstiftningar. Som 
underlag för dessa beslut görs mer eller mindre omfattande utredningar. 
Olika planeringsformer inom ramen för den fysiska riksplaneringen, läns
planeringen och den kommunala planeringen beskrivs. 

Kommittens överväganden och förslag 

VPU :s överväganden i kapitel 6 om behovet av vattenplanering och hur 
vattenfrågorna skall föras in i samhällsplaneringen kan sammanfattas i 
följande synpunkter: 

0 Problemen är lokaliserade till speciella områden för vilka det blir nöd
vändigt att införa regler om hur vattenresurserna skall fördelas. Det 
behövs inte någon ingående, detaljerad vattenplanering för hela landet 
- i varje fall inte under överskådlig tid. 

0 Däremot kan det inom vissa områdc;n bli nödvändigt att komplettera 
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nuvarande planeringssystem med regler om hur vattenresurserna skall 
fördelas. 

0 Vattenfrågorna bör inom mån;ga områden även i fortsättningen kunna 
lösas genom prövning enligt vattenlagen och annan lagstiftning eller 
genom att vattenresurserna skyddas genom-förordnanden enligt natur
vårdslagen eller miljöskyd<!_slat~en.- _... 

0 En bättre övervakning av tillstilndet och utvecklingen i vattnen behövs. 
parallellt med planering i olika. former och prövning av ärenden enligt 
gällande lagstiftning. 

0 Planmässigt underlag för beslut behövs i enskilda ärenden. 

VPU har funnit att följande allmänna krav bör ställas på ett system för 
vattenplanering: 

0 Systemet måste vara flexibelt till sin uppbyggnad eftersom vattenprob
lemen varierar starkt från område till område i fråga om karaktär och 
omfattning. 

0 Systemet skall göra det möjligt för samhället att hushålla med vattenre
surser och bedriva en långsiktia planering. 

0 Utvecklingen av tillståndet i vattenresurserna (grundvatten, sjöar och 
vattendrag samt kustvatten) och av efterfrågan på vatten för olika 
ändamål bör följas och så långt möjligt också prognosticeras. 

I kapitel 7 behandlas vilka former för vattenplanering som VPU kommit 
fram till som lämpliga med utgångspunkt från existerande system för 
prövning, beslut och samhällsplan•:ring i stort. 

Departementschefen har genom sitt uttalande i direktiven till VPU "att 
planeringen av hur vattentillgångarna inom en kommun bör utnyttjas är i 
första hand en kommunal fråga" ~lngett huvudinriktningen på utrednings
arbetet. Han framhåller vidare a1:t de enskilda kommunernas intressen 
ibland behöver samordnas i en inte:rkommunal eller regional planering. 

VPU har konstaterat att sakkur1skapen om vattnen och vattenanvänd
ningen i stor utsträckning finns inom ett antal centrala myndigheter, läns
styrelserna och andra statliga organ. VPU har således ställts inför uppgif
ten att bygga upp ett planeringssystem som skall nära kopplas till den 
kommunala planerings- och beslutsprocessen. samtidigt som både kunska
per och sakkunskap inom detta område till stora delar ligger utanför 
kommunerna. 

Planeringssystemet 

VPU föreslår att det nuvarande planeringssystemet kompletteras med 

0 vattenöversikt 
0 vattenhushållningsplan 
0 vattenfördelningsförrättning. 

Stommer. i VPU:s förslag till planeringssystem utgörs av kommunala vat

tenöversikter. Huvudsyftet med dessa är att ge en allmän bild av vattensi
tuationen i kommunerna och att redovisa hur olika vattenfrågor bör hante
ras i fortsättningen. Kommunerna kan ha en direkt. påtaglig nytta av att 
upprätta en vattenöversikt. En översikt som antagits av kommunfullmäk-
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tige bör nämligen tillmätas betydelse vid prövning av ärenden enligt vat
tenlagen, miljöskyddslagen m. fl. VPU utgår från att flertalet kommuner 
kommer att upprätta sådana översikter under den första delen av 1980-
talet. 

Det finns stora områden där vattenproblemen är så betydande att planer 
för hushållning med och användning av tillgångarna redan nu bör upprät
tas. Det kan gälla direkt konkurrens om kvantiteten mellan t. ex. vatten
kraft. vattenförsörjning och bevartning. I regel är dock även kvalitetsfrå
gorna invävda i problemen. Planeringsområde kan omfatta ett hell eller 
delar av ett avrinningsområde. Ibland kan det ligga inom en kommun, men 
ofta sträcker det sig över kommun- och länsgränser. VPU föreslår att 
vattenhushå/lningsplan upprättas för sådant område. Om det ligger inom 
en kommun, bör planen upprättas av kommunen i samråd med olika 
intressenter. Sträcker sig området över flera kommuner bör planeringen 
genomföras som ett interkommunalt samarbete. VPU föreslår att regering
en fh rätt att föreskriva för vilka områden i landet som vattenhushållnings
planer skall upprättas och även ange inriktning, omfattning och form för 
planering. 

VPU har i sitt arbete noterat att det relativt ofta finns behov av åtgärder 
för att förhindra konflikter mellan vattenintressenter inom mindre, avgrän
sade områden. VPU föreslår att en särskild förrättningsform - vattenför
delningsförrättning - införs för att åstadkomma en fördelning av vatten
tillgångarna inom sådana områden. Initiativ härtill kan tas av vattenrättsin
nehavare, kommun eller länsstyrelse. Förrättningen utförs av en förrätt
ningsman som utses av länsstyrelsen. Länsstyrelsen förordnar om för
rättning. 

VPU:s planeringssystem kan schematiskt illustreras med nedanstående 
figur som visar de olika planeringsalternativen. Pilarna anger arbetsgång
en. Givetvis kommer t. ex. resultaten av en interkommunal vattenhus
hållningsplan att påverka kommunernas vattenöversikter. 

Vattenöversikt 

,_ ____ ...._ ____ --· 

Vattenfördelnings
förränning 

Kommunal 
vattenhushAll· 
ningsplan 

Interkommunal 
vanenhushlllningsplan 

Prövning av ärenden enligt vattenlagen, miljöskyddslagen o s v 

Det före slagna plane
ringss.\·stemet. Sclrema
tiskt 1•isas hur ett ärendt 
som aklllaliseras prö1·c1s 
mot bakgrunden a1• i 
första hand uttalanden i 
1•attenöversik1 och i and
ra hand uttalanden i 1•a1 
tenhushål/ningsplan el/e 
beslut i 1•atrenfördel
ningsförrättning. 
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Det kan i en del fall bli aktuellt att först upprätta en vattenhushållnings
plan för att sedan genomföra en vattenfördelningsförrättning innan pröv
ningen av aktuella ärenden sker enligt vattenlagen, miljöskyddslagen o. d. 
lnom de områden där konkurrens•:n om vatten är liten kan vattenöversik
ten bli den enda planform som föregår prövningen. Intill dess att kom
munen upprättat sin vattenöversikt bör givetvis såväl vattenfördelnings
förrättningar som vattenhushillningsplaner kunna användas inom pro
blemområden. 

Det föreslagna planeringssystemet kan väntas bli av stor betydelse för 
statens möjligheter att säkerställa nationella och regionala vattenintressen 
och underlätta interkommunal samverkan. Planeringen bör dessutom vara 
en utgångspunkt för domstolar och myndigheter i deras arbete och ge 
underlagsmateriaJ i form av kartläggningar. undersökningar. utredningar 
o.d. 

Staten har redan nu goda möjli1~heter att styra hushållningen med och 
användningen av landets vattenresurser. VPU har därför inte föreslagit 
några nya statliga styrande planeringsformer. Det finns inte heller något 
behov av en "vattenriksplan" utöver att regeringen bör ges möjlighet att 
förelägga en kommun att upprätta t:n vattenhushållningsplan. Däremot kan 
staten även i framtiden väntas ha stort behov av översikter. inventeringar, 
kartläggningar, utredningar o. d. i olika vattenfrågor. 

Jnformationsförsörjningen 

I kapitel 8 analyseras behovet av underlag för vattenplanering i olika 
former. 

VPU har funnit att det för vatu:növersikter och sammanställningar på 
regional och riksnivå bör räcka me:d ett översiktligt underlag. För vatten
fördelningsförrättningar och vattenhushållningsplaner behöver underlaget 
däremot vara mer detaljerat. Liksom vid prövning av ärenden enligt vat
tenlagen, miljöskyddslagen o. d. blir det nödvändigt att komplettera med 
"skräddarsydda .. utredningar och 1Jndersökningar. 

Dokumentationen om vattnen 0<:h vattenan• indningen är f. n. i många 
avseenden otillfredsställande. För att en vattenplanering skall kunna byg
gas upp inom rimlig tid måste dt~n i väsentliga delar dock baseras på 
befintlig kunskap och på uppgifter som redan samlats in genom t. ex. 
undersökningar. kontroll. tillsyn och forskning. Enligt VPU är det varken 
rationellt eller ekonomiskt möjlig1: att bygga upp speciella system för 
kunskapsinsamling som är inriktade på att tillgodose enbart vattenplane
ringens behov. Under överskådlig t:.d måste man räkna med att planerings
arbetet får baseras på information som i första hand samlas in för andra 
ändamål. VPU har funnit att man kan börja en meningsfull planering på nu 
tillgängligt underlag. Vissa kompletteringar - främst när det gäller vatten
föringsdata och det hydrogeologisk;:, underlaget - är dock angelägna även i 
det korta tidsperspektivet. 

Det viktigaste för att få i gång en kvalitetsmässigt acceptabel vattenpla
nering är således att göra redan nu befintlig information tillgänglig och 
anpassad för planeringsändamål. Både information och sakkunskap är 



Prop. 1985/86: 1 103 

spridda på ett stort antal centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner. 
universitet. forskningsinstitutioner; konsultföretag m. fl. 

VPU anser det inte realistiskt att med hänvisning till vattenplaneringens 
behov försöka genomföra mer genomgripande förändringar i systemet för 
informationsförsörjning, eftersom det skall tillgodose många olika ända
mål. VPU föreslår i stället att planeringens behov tillgodoses genom att det 
nuvarande systemet kompletteras och "tappas" på information. 

Ett nära samarbete mellan stat och kommun om kunskapsförsörjningen 
är en nödvändig förutsättning för att den av VPU föreslagna planeringsfor
men skall kunna fungera. Staten måste också kunna ge kommunerna 
effektiv hjälp med såväl sakkunskap som uppgifter om vattnen och vatten
användningen. 

VPU föreslår att kommunerna kostnadsfritt skall kunna erhålla underlag 
till vattenöversikten från statliga organ. Redan nu kan uppgifter om vatt
nen och vattenanvändningen lämnas kostnadsfritt från naturvårdsverket. 
fiskeristyrelsen, lantbruksstyrelsen, länsstyrelserna m. tl Detta gäller 
dock inte SMHI och SGU som är skyldiga att täcka sina kostnader. VPU 
anser att denna skillnad bör elimineras. 

VPU föreslår vidare att länsstyrelsens skyldighet att ställa underlag till 
förfogande för kommunerna och att även på annat sätt medverka i vatten
planeringen fastställs. 

Vattenplaneringens organisation 

I kapitel 9 behandlas frågor som rör vattenplaneringens organisation och 
genomförande. 

VPU har funnit att det inte behövs någon särskild lag för vattenplane
ring. Erforderliga bestämmelser om vattenplanering bör kunna föras in i 
befintlig lagstiftning eller i den reviderade lagstiftning som förbereds. VPU 
har inte funnit det meningsfullt att utarbeta förslag till lagbestämmelser, 
eftersom den lagstiftning som mest beror vattenplanei:ing (vattenlagen och 
byggnadslagen) är under omarbetning. 

VPU föreslår dels att plan- och bygglagstiftningen kompletteras med 
regler om vattenöversikter och vattenhushå.llningsplaner. dels att vatten
lagstiftningen kompletteras med bestämmelser om vattenfördelningsför
rättningar och bevattningssamfälligheter. Vissa följdändringar kan bli ak
tuella i naturvårdslagen. miljöskyddslagen m. tl. 

VPU har vid genomgång av VLU :s och PBL-utredningens förslag funnit 
att det tekniska system som där förordas för samordning mellan fysisk 
planering och prövning enligt annan lagstiftning även skulle kunna tilläm
pas vid en utbyggd vattenplanering. Detta betyder emellertid inte att VPU 
tagit ställning i sak till de båda utredningarnas förslag. 

VPU förutsätter - liksom PBL-utredningen - att mellankommunala 
planeringsfrågor även när det gäller grundvatten. sjöar. vattendrag och 
kustvatten i regel kan lösas informellt eller inom ramen för kommunalför
bund. Regionplaneinstitutet är enligt VPU tungrott när det gäller att lösa 
interkommunala vattenhushållnings- och vattenfördelningsproblem, men 
reglerna för regionpla11ering i PBL bör vid behov kunna tillämpas även för 
vattenplanering. 
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VPU föreslår som nämnts, att bestämmelser om vattenfördelningsför
rättning förs in i den nya vattenlagen, bl. a. på grund av den nära koppling
en till prövningen. En förrättning bör resultera i ett beslut rörande använd
ningen och fördelningen av vattenrc,sursema. Detta avses bli bindande när 
sedan prövning enligt vattenlagen sl•er av en ansökan om tillstånd till uttag 
m.m. och härför erforderliga anläggningar och skadeförebyggande åtgär
der m.m. Förrättningsbeslutet som därmed får direkta rättsverkningar för 
den enskilde bör kunna överklagas till länsstyrelsen. Yattenfördelningsför
rättningen blir således enligt VPU:s förslag en länk mellan den fysiska 
planeringen och prövningen av ens~:ilda ärenden. 

Samfällighetsbildning för jordbrulcsbevattning bör enligt VPU:s uppfatt· 
ning kunna lösas inom vattenlagen~; ram. Frågan bör övervägas i arbetet 
med den nya vattenlagen. 

I ansvarsfördelningen mellan stat och kommun får kommunerna enligt 
YPU:s förslag huvudansvaret för den översiktliga planeringen när det 
gäller vattnen och vattenanvändningen. I första hand är vattenöversikter 
och vattenhushållningsplaner avsedda som riktlinjer för kommunernas 
egen verksamhet. VPU anser att det är angeläget att vattenplaneringen blir 
en del i den kommunala planeringc:n och att den förs in i den politiska 
beslutsprocessen. Medborgarinflytandet bör vidare kunna tryggas genom 
att allmänheten informeras om förslagen till åtgärder och ges möjligheter 
att diskutera hur vattenproblemen slitall lösas samt att påverka besluten. 

I andra hand kan översikter och planer väntas bli av stor betydelse för 
domstolar och tillståndsbeviljande myndigheter. 

Staten bör ha inflytande över vattenanvändning och vattenhushållning 
främst när det gäller intressen av 1;kskaraktär men även när det gäller 
regionala och interkommunala vattenfrågor. Staten bör även ha möjlighet 
att förelägga en kommun att upprätta vattenöversikt eller vattenhushåll
ningsplan. 

Samarbete mellan stat och kommun blir viktigt. VPU utgår från att 
formella styrmedel endast i undantagsfall skall behöva utnyttjas för detta. 
Rollfördelningen mellan stat och kommun i vattenplaneringen bör överens
stämma med de regler som gäller eller kommer att gälla för den fysiska 
planeringen. 

Statens inflytande kan säkerställa!; på ett liknande sätt som PBL-utred
ningen föreslår, dvs.\ genom regler om underställning och genom det redan 
nämnda planföreläggandet. 

VPU anser att det Slutliga ställnin:~stagandet till ansvarsfördelning mel
lan stat och kommun \ fråga om vattenplanering kan ske i anslutning till 
behandlingen av försla~en till ny plan- och bygglagstiftning, ny vattenlag, 
ändringar i miljöskyddslagen samt i den proposition som föranleds av 
rapporten "Hushållning med mark 04;h vatten 2" <SOU 1979:54, 55). YPU 
betonar dock vikten av att vattenplaneringen kommer i gång redan innan 
samordningsfrågoma mellan lagarna hunnit lösas. varför planeringen till en 
början tär bedrivas i informella former. 

VPU förutsätter att varje kommun skall upprätta en vattenöversikt och 
föreslår som tidigare nämnts att de slatliga organ som arbetar med vatten
frågor skall bidra med underlag till •;ommunemas vattenplanering. Detta 
kan ske genom att de statliga organen dels direkt biträder i planeringsarbe-
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tet med sina kunskaper och erfarenheter. dels genom att planeringsunder-
lag samlas in och sammanställs från olika källor. , . . , 

I det fall det blir aktuellt att upprätta en vattentiushållningsplan s9m 
avser mer än en kommun e1t'ordras interkommunalt samarbete. Länssty
relsen har därvid enligt sin instruktion en allmän skyldighet att samordna 
nera kommuners verksamhet. 

Vattenfördelningsförrättningen berör i första hand nyttjarna inom det 
aktuella området. Kostnaderna för förrättningen inkl. underlagsmaterial 
fördelas av förrättningsmannen på nyttjarna. Såväl staten som kommunen 
bör dock ställa tillgängligt material till förfogande som underlag. Det är 
angeläget att den statliga medverkan som krävs kan säkerställas genom att 
resurser tilldelas eller omfördelas i statsbudgeten. genom ändring i instruk
tioner o. d. 

VPU har funnit att det inte krävs några drastiska förändringar i den 
statliga förvaltningen för att åstadkomma en fungerande vattenplanering 
och avvisar tanken på en särskild central vattenförvaltning. Det är mera 
realistiskt att bygga vidare på den nuvarande förvaltningsstrukturen och på 
de tankegångar om förändringar i samhällsplanering och beslutsformer 
som har presenterats under senare år. 

VPU anser det naturligt att de myndigheter som nu har ansvar för 
vattenfrågor även tär ansvar att förse vattenplaneringen med sakkunskap 
och underlag i form av inventeringar. kartläggningar. sammanställningar. 
analyser o. d. 

På central nivå är det tre sakkunnigfunktioner som skall tillgodoses. Den 
första gäller frågor om användningen av vattnen för olika ändamål. Främst 
följande myndigheter kan i samband med införande av vattenplanering 
väntas fä ökade uppgifter: lantbruksstyrelscn, skogsstyrelsen, fiskeristy
relsen, livsmedclsverket, naturvårdsverket, industriverket, socialstyrelsen 
och sjöfartsverket. VPU anser att de genom sin sakkunskap bör svara för 
inventeringar, sammanställningar och annat grund material för vattenpla
nering. De bör också kunna biträda regeringen, andra myndigheter och 
kommuner med analyser, prognoser o. d. Stödet till kommunerna bör 
kanaliseras via länsstyrelserna. 

Den andra sakkunnigfunktionen gäller vattenresurserna samt tillståndet 
och utvecklingen i grundvatten, sjöar. 1•attendrafl och kusn•atten. Huvud
ansvariga i detta avseende är främst naturvårdsverket. SMHI och SGU. 
men även fiskeristyrelsen och andra centrala myndigheter arbetar med 
resursfrågor om sjöar, vattendrag och kustvatten i anslutning till deras 
sektorsintressen. VPU anser att dessa myndigheter på den centrala nivån 
även i fortsättningen bör svara för merparten av den sakkunskap om vatten 
som erfordras för en utbyggd vattenplanering. 

Den tredje sakkunnigfunktionen gäller planerinflsmetodik och fvsisk 
riksplanering. Planverket och naturvårdsverket har viktiga roller i sam
hällsplaneringen. VPU understryker betydelsen av att både planverkets 
och naturvårdsverkets sakkunskap och erfarenheter från samhällsplane
ring utnyttjas i vattenplaneringen. 

VPU har vid sin genomgång av olika alternativa lösningar på frågan om 
hur samordningsann·aret på central nivå lämpligen bör hanteras funnit att 
avgörande skäl talar för att vattenfrågorna förläggs till en av de myndighe-
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ter som redan har betydande ansvar inom området. Myndigheten skall 
svara för samordningen av de centrala myndighetsuppgifterna inom vat
tenplanering, vattenhushållning och vattenanvändning i landet. En förut
sättning för ett effektivt arbete är givetvis att verksamheten kan bedrivas i 
nära samverkan med andra myndigheter inom vattenområdet, eftersom 
sakkunskap om vattnen och deras användning är spridd över ett stort antal 
centrala myndigheter. länsstyrelser m. Il 

Valet kan å ena sidan falla på en myndighet med stor sakkunskap i 
vattenfrågor och som samtidigt har viktiga vattenfrågor att bevaka eller å 
andra sidan på en myndighet med tyngdpunkten i den fysiska planeringen. 
YPU har mot denna bakgrund funnit att naturvårdsverket eller planverket 
kan komma i fråga som vattenplaneringsmyridighet med samordnings-. 
utrednings- och utvecklingsuppgifter. VPU har vid genomgång och analys 
av fördelar och nackdelar funnit att naturvårdsverket därvid är att föredra. 

YPU anser att ett särskilt vattenplaneringsråd vid vattenplaneringsmyn
digheten kan vara av värde i samordningsarbetet mellan de centrala myn
digheterna inom vattenområdet och de viktigaste intressentgrupperna. 

YPU understryker också behovet av samordning av vattenfrågorna i 
regeringskansliet. Behovet av ett särskilt miljö- och naturresursdeparte
ment påtalas. 

VPU framhåller att det på regional nivå är angeläget att länsstyrelsens 
sakkunskap om såväl vattnen och vattenanvändningen som övriga förhål
landen i länet kan utnyttjas av kommunerna i deras vattenplanering. Läns
styrelsen skall även i vattenplaneringsfrågor fungera som en länk på regio
nal nivå mellan den kommunala och den centrala nivån. Härvid förutsätts 
att länsstyrelsen kartlägger tillståndet i vattnen. sammanställer uppgifter 
om vattenanvändningen och redovisar sammanställningar beträffande 
vattnen och vattenanvändningen i länet. Länsstyrelsen bör också bevaka 
att intressen av rikskaraktär samt av regional eller interkommunal karaktär 
behandlas tillfredsställande i kommunal och interkommunal vattenplane
ring. 

VPU föreslår beträffande den kommunala organisationen att vatten
planeringen skall byggas in i kommunplaneringen. Garantier för samord
ningen med annan planering skapas genom att vattenplaneringen bygger på 
de gemensamma planeringsförutsättningama. VPU anser att kommunsty
relsen själv bör leda arbetet och genomföra planeringen i nära samarbete 
med berörda facknämnder på grund av vattenfrågornas starka koppling till 
annan planering. 

För kommuner som saknar sakkunskap för vattenplanering kan det bli 
aktuellt att utbilda personal eller att komplettera med ny personal. 

VPU anser att det finns skäl att organisera ett relativt fast samarbete 
mellan kommunerna och länsstyrelsen i det tekniska arbetet med framför 
allt vattenöversikter. Samarbetet kan lämpligen vidgas till att omfatta även 
andra länsorgan samt vattenvårdsförbund. 
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Vattenplaneringens genomförande 

Av olika skäl är det svårt att beräkna resursbehovet för att genomföra 
VPU:s förslag. Avsikten är att så långt möjligt integrera vattenolanerine:en 
i annan planering och att informationsförsörjningen skall lösas genom att 
befintliga organ och system utnyttjas. VPU har försökt uppskatta storleks
ordningen av de samlade insatser som kan behöva göras under de närmaste 
åren efter ett beslut om genomföranc.Je. Bedömningen av behover bygger 
på förutsättningen att vattenplaneringen kan utnyttja tillgängliga basre
surser. Behovet anges i personår och räknas per år. 

Kommunernas insatser för an upprätta en första enkel vattenöversikt 
bedöms uppgå till 1/4 personår för en genomsnittskommun. Detta förutsät
ter länsstyrelsens medverkan med underlag. Det är svårt att närmare 
precisera resursbehovet för vattenhushållningsplanerna innan den första 
omgången vattenöversikter har redovisats. 

För länsstyrelsens medverkan i vattenplaneringen kan erfordras 1-2 
personår främst för att sammanställa planeringsunderlag, biträda kommu
nerna i vattenplaneringsfrågor och följa upp kommunernas verksamhet på 
området. 

VPU förutsätter att de centrala myndigheterna som redan nu ansvarar 
för frågor om användningen av vatten även skall svara för dessa frågor i 
vattenplaneringssammanhang. För arbetet med underlag i form av invente
ringar, sammanställningar, prognoser m.m. på den centrala nivån behövs 
resurser av storleksordningen JO personår. 

"Vattenmyndigheterna" naturvårdsverket, SMHI och SGU fär viktiga 
sakkunniguppgifter inom vattenplaneringen. lnledningsskedet kommer att 
inriktas på underlaget för den första generationens vattenöversikter. Där
efter bör arbetet vidgas för att höja ambitionsnivån och successivt förbätt
ra underlaget. Resursbehovet för detta arbete vid de tre myndigheterna 
uppskattas till 10-15 personår. 

Naturvårdsverket, som föreslås fä särskilda samordningsuppgifter på 
central nivå och ansvaret för viss utrednings- och utvecklingsverksamhet 
inom vattenplaneringsområdet. bedöms behöva minst 5 personår för denna 
verksamhet. 

Som komplement till dessa personella resurser kan medel behövas för 
instrumentell upprustning, nybyggnad av stationsnät, förnyelse av areal
statistik o. d. 

VPU har övervägt frågan om staten - utöver medverkan med konkreta 
arbetsinsatser och hjälp med planeringsunderlag - även skulle ge samtliga 
kommuner ekonomiskt bidrag för vattenplanering. VPU anser att de kost
nader som är förenade med vattenplaneringen i första hand bör beaktas i 
mer övergripande bedömningar om kostnadsfördelningen mellan stat och 
kommun. VPU anser dock att särskilda statsbidrag bör utgå vid planering 
som i hög grad berör riksintressen. Detta kan framför allt bli aktuellt vid 
interkommunal vattenhushållningsplanering. VPU anser också att det be
hövs extra stödåtgärdcr för att främja interkommunalt samarbete i de fall 
kommuner har gemensamma vattenproblem. VPU föreslår att sådana me
del skall anvisas för detta ändamål från och med budgetåret 1981/82. 
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Den formella grunden för VPU:s förslag kan tidigast läggas i samband 
med att en ny vattenlag och en ny plan- och bygglag träder i kraft. Den 
sistnämnda lagen väntas komma sist och skulle kunna träda i kraft den I 
januari 1985 enligt PBL-utredningens bedömning. 

Det är emellertid angeläget att snabbt komma i gång med vattenplane

ring och VPU anser det därför inte försvarligt att vänta med åtgärder så 
länge. Intresset för vattenplanering i kommunerna bedöms vara så stort att 
en första generation vattenöversikter torde komma att upprättas i flertalet 
kommuner till år 1985. 

Reservation har lämnats av sakkunnige Ericsson. Experten Wiberg har 
medgetts att avge särskilt yttrande. 
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Bilaga./ 

Sammanfattning av promemorian (Ds Bo 1983: 2) Bättre 
bostäder - ett 10-årigt förnyelse- och underhållsprogram 

Mål för ett bostadsförbättringsprogram 

Alla människors rätt till en god hostad utgör en av hörnstenarna i den 

svenska välfärdspolitiken. De konkreta uttrycken för detta har växlat 

under olika perioder. 

Den sociala bostadspolitiken bygger på att samhället har ansvaret för 

bostadsförsörjningen. Bostadsproduktionen skall ske under spekulations

fria former. 

Miljonprogrammet utgjorde ett väsentligt steg för att förverkliga målet 

att hela befolkningen skulle beredas sunda. rymliga. välplanerade och 

ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. 

Den egentliga bostadsbristen kunde därmed byggas bort. En dominerande 

del av hushållen har i dag rymliga och moderna bostäder. 

Sedan miljonprogrammet genomförts är inte längre nyproduktion av 

bostäder den viktigaste frågan. De samhällsekonomiska och fördelnings

politiska aspekterna på bostadspolitiken får en allt större betydelse. Dessa 

frågor är centrala i det uppdrag som regeringen har givit åt den parlamen

tariskt sammansatta bostadskommitten. Samtidigt måste större uppmärk

samhet ägnas frågor om hur det befintliga bostadsbeståndet bör vårdas, 

utvecklas och utnyttjas. Som ett led i en vidareutveckling av den sociala 

bostadspolitiken presenteras i denna promemoria ett tioårigt bostadsför

bättringsprogram. Målen för programmet kan sammanfattas i följande sex 

satser: 

I. Alla människor har rätt till en bostad med modern utrustning. Alla 

omoderna och huvuddelen av alla ofullständiga lägenheter bör byggas om 

till moderna lägenheter eller rivas. 

2. Alla boende skall ha rätt till en bostad som är 1•iil underhållen. Det är 

nödvändigt att motverka den kapitalförstöring och den förslumning som 

hotar om underhållet inte kan finansieras. 

3. Oberoende av ålder eller handikapp, skall alla har riitt till en bostad 

som fyller kraven på god tillgänglighet. En förbättrad tillgänglighet är 

väsentlig för att bereda ett ökande antal äldre och rörelsehindrade goda 

levnadsförhållanden. 

4. Energilwshållningsåtgärderna måste intensifieras och samordnas 

med andra förbättringsåtgiirder. Det av riksdagen fastställda energihus

hållningsmålet måste uppnås av såväl energipolitiska som samhällsekono

miska skäl. 

5. Boendet skall bli mera jämlikt och integrerat. Förnyelsen bör inriktas 

så att den bidrar till att jämna ut kvalitetsskillnader mellan olika bostads-
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omraden. Då behövs samlade insatser som sker på ett planlagt sätt och i 

samverkan med dem som berörs av åtgärderna. 

6. Kapaciteten inom hyggsektorn hör utnyttjas bättre. De byggnadsar

betare och den produktionskapacitet inom byggbranschen som frigörs 

genom det minskade nybyggandet skall utnyttjas för att uppnå bostadsför

bättringsprogrammets mäl. 

Bostadsförbättringsprogrammet 

Mot bakgrund av dessa mål för den sociala bostadspolitiken inför resten 

av 1980-talet och början av 1990-talet föreslås ett program för underhålls-. 

reparations- och ombyggnadsinsatser under de kommande tio åren. 

Programmet innebär att 275 000 lägenheter i flerbostadshus och 150 000 

småhus skall byggas om under perioden 1984-1993. Flertalet av lägenhe
terna i de flerbostadshus som byggs om har redan från början moderna 

bekvämligheter. En stor del av ombyggnaderna kommer därför inte att bli 

så genomgripande som ombyggnader hittills vanligen har varit. 

Också underhållet i bostadshusen behöver öka. Programmet innebär att 

de sammanlagda kostnaderna för underhåll av flerbostadshusens gemen

samma delar och utrymmen ökar från 2 500milj.kr. år 1981 till 4100milj.kr. 

år 1986. Därtill kommer ökade insatser för reparation av byggskador. 

grundförstärkningsåtgärder m.m. 

Insatser i den omfattning som föreslås innebär att bostadsbeståndets 

kvaliteter i fråga om bl. a. energiegenskaper och tillgänglighet kan förbätt

ras i ökad takt. Antalet hissinstallationer i samband med ombyggnad 

beräknas minst kunna fördubblas. Samtidigt kan fler sysselsättas i bygg

nadsarbetc och inom byggnadsmaterialindustrin. 

Medel för att genomföra programmet 

,-:_, Den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen 

Ett program av den föreslagna omfattningen kräver en anpassning av 

kommunernas planering av bostadsförsörjningsåtgärder. Dagens plane

ringsinstrument är utformade för en situation med stor nybyggnadsvolym. 

Planeringen måste nu ställas om så att betydligt större uppmärksamhet 

ägnas åt hur bostadsbeståndet som helhet bör utvecklas och utnyttja~. 

Planeringen för beståndets förnyelse maste ges en framskjuten plats. 
Nu föreslås en ny ordning för kommunernas bostadsförsörjningsplanc

ring. Den innebär att kommunerna ges större frihet att utforma och genom

föra planeringen efter de egna förutsättningarna. Härigenom får kommu

nerna bl. a. ökat utrymme för att åstadkomma den samordning mellan olika 

slags planering som krävs i förnyelsearbetet. 
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Regeringen bör emellertid ges befogenhet att föreskriva att vissa frågor i 

bostadsförsörjningsplaneringcn skall redovisas särskilt. Denna befogenhet 

skall utnyttjas för att tillförsäkra statsmakterna det underlag som är nöd

vändigt för att följa hur bostadsförbättringsprogrammet genomförs. Kom

munerna förutsätts under år 1984 redovisa uppgifter som belyser förnyelse

behoven i bostadsbeståndet och därefter - under år 1985 - redovisa sina 

program för planerade förnyelseåtgärder. 

c Underhålls- och ombyggnadsfinansiering 

Finansieringsfrågorna är centrala i hostadskommittens arbete. De för

slag som nu läggs fram tar därför sikte i första hand på en treårsperiod, till 

dess att bostadskommittens arbete kan resultera i mera långsiktiga lösning

ar. 

För att uppnå en tillfredsställande underhållsstandard föreslås att dagens 

tillfälliga underhållslån ersätts med en ny typ av underhållslån. 

Underhållslån skall kunna lämnas för det gemensamma underhållet i 

hyres- och bostadsrättsfastigheter. Upplåningen skall ske på den opriori

terade kapitalmarknaden. För att kapitalkostnaderna efter skatt skall bli 

desamma oberoende av upplåtelseform och fastighetsägarekategori före

slås att räntebidrag skall utgå till allmännyttiga bostadsföretag och bo

stadsrättsföreningar med en andel som svarar mot den genomsnittliga 

avdragsrätten för en småhusägare, dvs. efter skattereformen 50%. Genom 

en sådan konstruktion garanteras ekonomisk rättvisa mellan å ena sidan 

den allmännyttiga hyresrätten och bostadsrätten och å andra sidan småhus 

med äganderätt. 

För privatägda hyreshus är bilden mer komplicerad. För denna kategori 

fastigheter föreslås därför en ordning som innebär att konventionellt be

skattade ägare av hyresfastigheter ges valfrihet. De kan välja att gå in i ett 
system med räntebidrag, som är något lagre än för allmännyttiga bostads

företag och bostadsrättsföreningar, kombinerat enbart med värdeminsk

ningsavdrag utan rätt till avdrag för reparationskostnader. De kan annars 
som f. n. utnyttja privat finansiering med bibehållen rätt till avdrag för 
bl. a. reparationskostnader. 

Räntebidragen skall utgå efter olika löptider som bestäms med hänsyn 

till de konkreta åtgärdernas varaktighet. Två löptider anges - 10 resp. 
20 år. 

Samma villkor som för underhåll slån skall i fortsättningen gälla även för 

energilånen. För att undvika att detta leder till en försämring av de ekono

miska villkoren för energisparandet föreslås att särskilda stimulanser i 

form av bidrag skall kunna lämnas, motsvarande de tillfälliga stimulanser 

till vissa angivna hushållningsåtgärder som utgår i dag. 

Dagens tillfälliga reparationslån ersätts med lån som har samma villkor 

som underhållslånen. Detta innebär en förbättring i förhållande till dagens 

situation, eftersom de nya lånen blir subventionerade. 
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Reglerna för finansiering av ombyggnadsatgärder i övrigt är redan i dag 

förmånliga. De har också lett till en ökning av ombyggnadsverksamhcten 

under senare år. Lånevillkoren föreslås i huvudsak oförändrade för dessa 

lån. Tillämpningsområdet föreslås vidgat. Bl. a. föreslås att lån skall kunna 

lämnas till grundförstärkningsåtgärder utan samband med andra ombygg

nadsåtgärder. 

Aven framdeles kommer det att finnas behov av lån för åtgärder som 

inte kan förräntas inom normala hyrcskalkyler. Exempel på sådana ex

traordinära åtgärder är vissa energihushållningsåtgärdcr. ombyggnad av 

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och åtgärder mot radon. För sådana 

åtgärder. som inte kan förräntas på vanligt sätt. föreslås ett system med 

ränte- och amorteringsfria tilläggslån. Inom ramen för detta system ges 

också ökade möjligheter att finansi•!ra grundförstärkningsåtgärder i kultur

historiskt intressanta miljöer. 

De förslag som nu presenteras innebär att det nuvarande stora antalet 

lån med olika villkor till olika ändamål reduceras kraftigt. Endast tre 

lånemodeller återstår, nämligen: 

I. Ombyggnadslån med garanterad ränta som trappas upp årligen. 

2. 10- resp. 20-åriga lån till underhåll m. m. med fast räntesubvention till 

vissa kategorier av fastighetsägare, svarande mot 50 % av marknadsrän

tan. 
3. Ränte- och amorteringsfria tilläggslån. 

c Tillgänglighetsskapande åtgärder 

Som en försöksverksamhet under tre är föreslås ett statligt bidrag inom 

en kostnadsram på lOOmilj.kr./år till installationer av hissar m. m. Försla

gen innebär att staten och kommunerna delar kostnaderna för bidragen och 
att bidragen administreras av kommunerna. Bidrag skall kunna lämnas 
med högst 50% av den beräknade kostnaden. Staten skall svara för 30% 

och kommunen för 20% av kostnaden. 

o Nya ombyggnadsnormer 

Kommunerna bör ges ökade möjligheter att anpassa ombyggnadskraven 

till den planering som de bedriver för förnyelsen av stadsdelar och bostads

områden. Samtidigt bör möjligheterna till en varsam ombyggnad ökas. 

Vissa ändringar föreslås därför i byggnadsstadgans ombyggnadsbestäm

melser. Planverket har fått i uppdrag att utarbeta en särskild ombyggnads

norm. 

o Övriga åtgärder 

En förutsättning för att miljonpmgrammet kunde genomföras var en 

teknisk och administrativ utveckling inom byggbranschen som kom till 

stånd genom både utvecklingsarbet·~ och forskning. Motsvarande insatser 

behövs som stöd för bostadsförbättringsprogrammet. Det gäller bl. a. in-
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satser för information. grundutbildning och vidareutbildning samt för upp

handling av ny teknik, t. ex. för installation av hissar i äldre bostadshus. 

Kostnader m. m. 

Preliminära beräkningar tyder på att bostadsförbättringsprogrammet in

nebär en investeringsökning på 3, 7 miljarder kr. år 1986 i jämförelse med 

de sista åren under 1970-talet. Detta leder till kostnader som belastar 

statsbudgeten. Det förutsätts att dessa finansieras fullt ut genom en be

gränsning av annat stöd inom bostadssektorn. Genom den valda tekniken 

med underhållslån blir kostnaderna jämförelsevis begränsade i förhållande 

till den investerings- och underhållsvolym som beräknas komma till stånd. 

De uppskattningar som gjorts tyder på att programmet kommer att skapa 

15-20000 fler jobb inom byggnadsverksamhcten och byggnadsmaterialin

dustrin. 

8 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bilagedel 
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Bilaga 5 

Författningsförslaget och specialmotiveringen i prome
morian (Ds Bo 1983: 2) Bättre bostäder - ett 10-årigt 
förnyelse- och underhållsprogram 

Förslag till 

ändring i byggnadsstadgan samt specialmotivering 

Härigenom föreskrivs i fråga om byggnadsstadgan ( 1959: 612) 1 

dels att 48 a § skall upphöra att ghlla. 
dels att rubriken närmast före 38 ·~ skall utgå, 
dels att 49 och 75 §§ samt rubriken närmast före 49 § skall ha nedan 

angivna lydelse, 
dels att närmast före 42 § skall införas ny rubrik, Uppförande av nya 

byggnader. 

Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

48 a § 

Vid sådan ändring m· en hygg
nad, som enligt 75 § h)-j) är art 
hänföra till nyhyggnad, skall 38 § 
fi'irsta stycket. 40 och 42-48 §§ till
lämpas endast beträffande de delar 
m· hyggnaden som herörs av änd
ringen. Bestämmelserna i 40 och 
42-48 H skall dock tillämpas en
dast i den on{fattning som erford
ras fiir att dessa delar m· byggna
den skall uppfylla skäliga ansprdk 
på säkerhet, handikappanpass
ning, god energihushållning. trl!l'

nad. god hygien och godtagbar m•
fal/shantering. 

I hyggnadens övriga delar skall 
sådana hrister som avser hål/
fasthet. brandsäkerhet eller sanitä
ra förhållanden undanröjas. om de 
innebär så avsevärda olägenheter 
att de inte skäligen kan godtas. 

Till nybyggnad ej hänförlig ändring Ombyggnad och andra ändringar 
m· hyggnad 

1 Stadgan omtryckt 1981: 873. 

49§ 
1iid tillbyggnad skall hestiimmel

serna i 42-48 §§ tillämpas för till
byggnaden. 
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Nuvarande lydelse 

Vid slidan ändring m· byggnad. 
som ej är att hänföra till nybygg
nad, skola bestämmelserna i 
38-48 §!i iiga motsvarande till
lämpning i fråga om de delar m· 
byggnaden, som beröras av änd
ringen. 

By[?g11adsnämnden äger med
giva undantag. där sådant påkallas 
av omständigheterna och icke med
fiir brandfara eller olägenheter 
sanitärt <11'.l"l'Olde eller eljest. 
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Föreslagen lydelse 

Vid ombygi::nad skall de 
42-48 §§ angiww egenskaperna 
tillföras byggnaden i en sådan om
fattning och på ett sådant sätt att 
den kan ges låni::siktigt iJOdtagbara 
egenskaper. Till ombyggnad hän
förs ätgiirdn .\'Om bedöms m·se1·ärt 
förlänga bruks tiden eller som sxtiar 
till en väsentligt iindrud använd
ning m· byggnaden eller en del al' 
den. Vilka 11tgärder som skall vid
tas l'id ombyggnaden skall prövas 
efter rnd som är lämpligt från all
män synpunkt och med hänsyn till 
byggnadens förutsättningar. Där-
1·id får beaktas egenskaperna hos 
de byggnader inom området som 
am·iindsji'ir samma ändamål. 

Vid tillbyggnad och ombyggnad 
skall sådana brister i byggnaden 
som avser lzål(fosthet, brandsäker
lret, sanitära förltållanden eller 
skydd mot olycksfall all!id undan
röjas. om de innebär så ll\'.~evärda 
olägenheter att de inte skiiligen kan 
godtas. 

Vid annan ändring iin som avses 
i järsta och andra styckena skall 
bestämmelserna i 42-48 H tilläm
pas i skälig omfattning och endast i 
fråga om den al'sedda ändringen. 

Ändrin[!ar skall genom.fi!ras ptJ 
ett 1•arsamt siitt så all by!}gnadens 
särdrag heaktas och dl'ss tekniska, 
kulturhistoriska och mi/jiimiissiga 
Piirdcn tas till l'llra. 

75 f 
Till nybyggnad hänförs: Till sådan nybyggnad ji"ir l'ilken 

ji"irbud följer av eller kan beslutas 
enligt byggnads/agen ( 1947: 385 I 
hänförs: 

a) uppförande av en helt ny byggnad, 

b) till- eller påbyggnad av en be
fintlig byggnad, 

2 Senaste lydelse 1979: 902. 

b) tillbyg[.?nad av en befintlig 
byggnad. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

c) omhyggnad eller nägon änd- c) ombyggnad. 
ring m· en byggnads yttre eller inre 
utförande som iir så /!e!IOmgripar.·-
de att lindringen kan anses jämför-
lig med ombyggnad. 

d) inredande av en byggnad hel1 eller delvis till väsentligen annat ända
mål än det vartill byggnaden förut har varit använd, 

e) sådan förändring av en byggnad. som medför att byggnaden kommer 
att strida mot fastställd generalpla.n. stadsplan, byggnadsplan eller utom
plansbestämmelscr. 

f) någon annan förändring av en byggnad som i befintligt skick strider 
mot en sådan plan eller sådana be•tämmelser, om det inte är fråga om en 
bostadsbyggnad med högst två bostadslägenheter eller om ett uthus som 
hör till en sådan byggnad. 

Som nybyggnad skall emellertid inte anses anordnande av godtagbar 
avfallshantering, av tillfredsställande energihushållning, eller av värmeled
ningar eller vattenklosetter eller andra hygieniska förbättringar i en befint
lig byggnad, som måste antas komma att stå kvar under längre tid även om 
sådana anordningar inte skulle medges. 

Som nybyggnad skall inte heller anses sådana åtgärder som enligt 54 § 
2 mom. första stycket 3-6 får utföras utan byggnadslov. I fråga om sådana 
åtgärder skall bestämmelserna i 38 ~i. 39 § första stycket första punkten och 
40-48 §§tillämpas i skälig omfattnng. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1984. 

Specialmotivering till förslaget tilll ändring i byggnadsstadgan 

Inledning 

Nu gällande bestämmelser om kraven vid ombyggnad eller annan änd
ring av byggnader finns bl. a. i 48 a och 49 §§ byggnadsstadgan. Enligt 48 a § 

första stycket gäller i princip krav på nybyggnadsstandard om ombygg

nadsåtgärden enligt 75 * byggnads:;tadgan är att anse som nybyggnad. 

Kraven kan emellertid ställas endast i fråga om de delar av byggnaden som 

berörs av åtgärden och endast i den omfattning som behövs för att dessa 

delar skall uppfylla skäliga ansprå{ på säkerhet, handikappanpassning, 

god energihushållning. trevnad. god hygien och godtagbar avfallshante

ring. I byggnadens övriga delar skall enligt 48 a § andra stycket sådana 

brister undanröjas som avser hållfa~.thet, brandsäkerhet eller sanitära för

hållanden och som innebär så avse'>ärda olägenheter att de inte skäligen 

kan godtas. Om en ändringsåtgärd inte är att anse som nybyggnad gäller 

enligt 49 § första stycket att bestämmelserna om nybyggnad skall äga 

motsvarande tillämpning i fråga om de delar av byggnaden som berörs av 

ändringen. 
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Som har redovisats i kapitel 5 föreslog PBL-utredningen (SOU 

1979: 65-66) att nu gällande ombyggnadsbestämmelser i princip skulle 

föras över till PBL. medan stadsförnyelsekommitten i sitt betänkande 

(SOU 1981: 99) föreslog bl. a. att kravnivån vid ombyggnad skall bestäm

mas genom en indelning som är relaterad bl. a. till kostnaden för åtgärder-

' na. 
Enligt vad vi har utvecklat i kapitel 5 bör de krav som skall ställas i 

samband med ändring av en byggnad bestämmas på ett delvis annat sätt än 

vad som gäller i dag och vad som utredningarna har föreslagit. Kraven bör 

enligt vår mening utgå från och bestämmas med hänsyn mer till de långsik

tiga effekter som de avsedda ändringsarbetena får för byggnaden än till 

arbetenas omfattning eller kostnad. De krav som riktas mot den enskilda 

byggnaden bör vidare kunna avvägas också efter vad som är lämpligt med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar och de förhållanden som råder inom 

det område där byggnaden är belägen. Våra förslag innebär således att 

ändringar av byggnader, vid tillämpningen av bestämmelserna om byggan

de i 5 kap. byggnadsstadgan. skall prövas efter andra grunder än de som 

gäller vid nybyggnader. Till ändring av byggnad bör hänföras både tillbygg

nad och ombyggnad. 48 a § byggnadsstadgan. som gäller sådana ändringar 

som är att hänföra till nybyggnader, bör därmed upphävas. De särskilda 

bestämmelser som rör ändring av byggnader bör sammanföras till 49 §. 

I de andra avseenden där ombyggnad i dag jämställs med nybyggnad 

finns det emellertid enligt vår mening inga skäl att nu ändra de regler som 

gäller för ombyggnad eller annan ändring. Vi tänker i första hand på 

räckvidden av sådana nybyggnadsförbud som meddelas med stöd av bygg

nadslagen (1947: 385). Vi föreslår därför att 75 § byggnadsstadgan ändras. 

så att sambandet mellan denna paragraf och bestämmelserna i 5 kap. om 

byggnaders egenskaper löses upp. Bestämmelserna om i vilka fall bygg
nadslov skall sökas bör däremot inte ändras i detta sammanhang. 

De förändringar som vi föreslår i fråga om 49 § byggnadsstadgan medför 

att man klarare än i dag måste kunna skilja mellan de bestämmelser som 

skall gälla vid allt byggande och de bestämmelser som skall gälla enbart när 
nya byggnader uppförs eller vid ändring av byggnader. Vissa ändringar i 

fråga om rubrikerna i 5 kap. behöver därför göras. Rubriken Nybyggnad 

före 38 § bör sålunda tas bort. De paragrafer som följer närmast efter denna 

rubrik kommer därmed att falla under rubriken Inledande bestämmelser 

och gälla vid allt byggande. Vidare bör närmast före 42 § införas en ny 

rubrik, Uppförande av nya hyggtmder. Slutligen hör rubriken närmast före 

den föreslagna 49 §ändras till Ombyggnad och andra ändringar. 

49§ 

Vid tillbyggnad skall bestämmelserna i 42-48 §§ tillämpas för tillbyggna
den. 

Vid ombyggnad skall de i 42-48 §§angivna egenskaperna tillföras bygg-
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naden i en sådan omfattning och på ett sådant sätt att den kan ges långsik· 
tigt godtagbara egenskaper. Till ombyggnad hänförs åtgärder som bedöms 
avsevärt förlänga brukstiden eller som syftar till en viisentligt ändrad 
användning av byggnaden eller en del av den. Vilka åtgärder som skall 
vidtas vid ombyggnaden skall prö·;as efter vad som är lämpligt från allmän 
synpunkt och med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Därvid får beak· 
tas egenskaperna hos de byggnader inom området som används för samma 
ändamål. 

Vid tillbyggnad och ombyggnad skall sådana brister i byggnaden som 
avser hållfasthet, brandsäkerhet, sanitära förhållanden eller skydd mot 
olycksfall alltid undanröjas. om de innebär så avsevärda olägenheter att de 
inte skäligen kan godtas. 

Vid annan ändring än som avses i första och andra styckena skall 
bestämmelserna i 42-48 §§tillämpas i skälig omfattning och endast i fråga 
om den avsedda ändringen. 

Ändringar skall genomföras på ett varsamt sätt så att byggnadens sär
drag beaktas och dess tekniska, kJlturhistoriska och miljömässiga värden 
tas till vara. 

I paragrafen regleras de krav som skall ställas vid ändring av byggnader. 

Paragrafen ersätter de nuvarande 48a och 49§§. Den är tillämplig på alla 

typer av byggnader och inte enbart vid ändring av bostadshus. 

Paragrafen preciserar i vilken omfattning som de egenskaper som anges i 

42-48 §§ skall tillföras även de byggnader som ändras. Av de föreslagna 

ändringarna av rubrikerna närmast före 38 och 42 §§ följer att bestämmel

serna i 38-41 §§ i fortsättningen skall tillämpas vid allt byggande och 

således också vid ombyggnad eller annan ändring. Till skillnad från i dag 
behöver dessa paragrafer därför inte nämnas särskilt i 49 §. 

Första stycket behandlar tillbyggnader. Begreppet tillbyggnad täcker 

både en tillbyggnad som ger byggnaden större planyta och en påbyggnad 

som ökar byggnadsvolymen. För själva tillbyggnaden skall samma krav 

gälla som när en ny byggnad uppförs. Därav följer att vissa krav på 
tillbyggnaden kan få till följd att ändringar måste göras också i den befint

liga byggnaden. En tillbyggnad skhll t. ex. vara tillgänglig enligt 42 a § och 

ha erforderliga utrymnings vägar enligt 44 § 6 mom. Detta kan innebära, om 

t. ex. en byggnad byggs på med en våning som innehåller bostäder eller 

arbetslokaler, att byggnaden måste förses med hiss och att brandskyddsåt

gärder måste vidtas i ett befintligt trapphus. 
l andra stycket anges vilka krav som skall ställas vid ombyggnad. Till 

ombyggnad hänförs sådana ändringar som bedöms avsevärt förlänga 

brukstiden för byggnaden eller en del av den. Till ombyggnad hänförs 

också ändringar som syftar till att ge byggnaden eller en del av den en 

väsentligt ändrad användning. 
Med en byggnads brukstid menas här den tid som en byggnad normalt 

förväntas kunna nyttjas för sitt ä1damål utan andra ingrepp än sådant 

vanligt underhåll som utförs med återkommande mellanrum under denna 

tid. Den kan oftast antas svara mot den normala avskrivningstiden för 
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ursprungsinvesteringen. För vissa typer av byggnader kan utvecklingen ha 

lett till att den återstående hrukst[den har förkortats gen.om att andra krav 

numera ställs av den verksamhet för vilken byggnaden är avsedd. Att 

ändringen skall leda till en avsevärt förlängd brukstid innebär att byggna

den. eller den del av byggnaden som arbetena avser. därefter kan bedömas 

komma att användas för sitt ändamål utan ytterligare ändringar under en 

avsevärt längre tid än som annars vore sannolik. Bedömningen skall såle

des göras i ett tekniskt-ekonomiskt perspektiv och avse de förhållanden 

som kan förutses vid ombyggnadstillfället. 

Av det som nu har sagts följer att till ombyggnad inte skall hänföras 

sådana vanligen inte byggnadslovspliktiga arbeten som måste vidtas för 

underhållet av en byggnad under upprepade tillfällen under dess brukstid. 

Sådana arbeten. som inte kräver byggnadslov. skall givetvis inte kunna 

utlösa krav på andra åtgärder i byggnaden. Utöver fastighetsägarens gene

rella skyldighet att följa gällande bestämmelser kommer liksom i dag inte 

heller villkor att kunna ställas för hur sådana arbeten skall utföras. Exem

pel på sådana underhållsarbeten som här avses är ommålning. omläggning 

av tak och byte av golvbeläggning. Vi föreslår således inte någon utvidg

ning av byggnadslovsplikten. 

Arbeten som inte innebär särskilt stora ingrepp i byggnaden kan emeller

tid medföra att byggnaden eller en del av den får en avsevärt förlängd 

brukstid i den mening som avses i det föregående. Detta kan inträffa även 

om arbetena inte innebär att standarden höjs för dem som brukar byggna

den, utan endast att funktioner som redan finns i byggnaden förnyas. En 

renovering av kök eller badrum. kombinerad med ett byte av rörstammar 

och elledningar. kan t. ex. leda till att byggnaden kan fortsätta att brukas 

utan ytterligare ändringar långt utöver den brukstid som annars kunde 

förväntas. Om arbetena kräver byggnadslov kan det i dessa fall bli aktuellt 
att ställa krav på att standardhöjande åtgärder vidtas i samband med den 

planerade moderniseringen. Vi vill här erinra om att våra förslag i kapitel 6 

innebär att sådana åtgärder även i lånehänseende skall klassas som om
byggnad. 

Även en ändring som syftar till att ge byggnaden eller en del av denna en 

väsentligt ändrad <mi•iindning skall som nyss nämnts leda till att ändringen 

hänförs till ombyggnad. Det bör betonas att ändringen i detta fall inte 

samtidigt behöver medföra alt brukstiden förlängs. Redan den omständig

heten att byggnaden avses att ändras på ett sätt som tillåter alt den 

utnyttjas för en väsentligt annan verksamhet gör det enligt vår mening väl 

motiverat att ställa kravet att verksamheten skall kunna bedrivas under 

sådana villkor som numera anses önskvärda, exempelvis i fråga om arbets

miljö och tillgänglighet. 

Omhyggnadsbestämmelscrna syftar till att säkerställa att ombyggnader 

utförs på ett sådant sätt att byggnaderna kan ges långsiktigt godtagbara 

egenskaper. En ombyggnad kan därvid få genomföras i etapper. Det mini-
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mikrav som ställs på de arheten som fastighetsägaren vill utföra iir att 

arbetena inte i praktiken hindrar att byggnaden vid en senare och mer 

genomgripande ombyggnad tillförs långsiktigt godtagbara egenskaper. En 

förutsättning för att en etappindelning skall godtas bör emellertid vara att 

de närmast aktuella arbetena verkligen utgör ett första steg i en längre 

gående ombyggnad och inte måste göras om vid den fortsatta ombyggna

den. I annat fall äventyras samhällets strävan att de byggnader som be

varas skall kunna tillföras långsiktigt godtagbara egenskaper inom en rim

lig tid. En andra förutsättning för att en etappindelning skall godtas bör 

därför vara just att det kan anses sannolikt att de kompletterande arbeten 

som är nödvändiga för att byggnaden i sin helhet skall få långsiktigt 

godtagbara egenskaper kommer att utföras inom en rimlig tid. 

Vad som bör anses vara en rimlig tid kan inte anges som ett visst antal 

år. Det måste i stället prövas i varje särskilt fall med hänsyn till byggna

dens brister i förhållande till vad som vid prövningstillfäller från allmän 

synpunkt kan anses vara långsiktigt godtagbara egenskaper. Som vi åter

kommer till i det följande kan detta också komma att bero av egenskaperna 

hos de övriga byggnader som finns i området. 

Vilka egenskaper som byggnaden skall tillföras och vilka åtgärder som 

därför måste vidtas vid ombyggnaden skall prövas efter vad som är lämp

ligt från allmän synpunkt. Det innebär att byggnadsnämnden kan kräva att 

andra arbeten än de som fastighetsägaren har planerat skall utföras samti

digt med ombyggnaden. Detta krav skall kunna ställas även om de planera

de arbetena kan genomföras på ett sådant sätt att de inte försvårar en 

senare ombyggnad till långsiktigt godtagbara egenskaper. Det bör t. ex. 

vara möjligt att ställa sådana tilläggskra v, om en senare ombyggnad kan 

bedömas komma att ligga oacceptabelt långt bort i tiden. Sådana krav kan 

komma att riktas mot byggnader som har brister i fråga om tillgängligheten 

men som i övrigt har så goda kvaliteter att de - sedan den avsedda 

ändringen har utförts - kan förväntas fungera för sitt ändamål under 

mycket lång tid utan ytterligare ändring. Av det skäl som vi har angett i det 

föregående bör samma bedömning göras vid sådana ändringar som genom

förs i avsikt att ge byggnaden en väsentligt ändrad användning. 

De krav som ställs vid en ombyggnad skall prövas med hänsyn också till 

byggnadens förutsättningar. Därmed avses i första hand olika tekniska 

hinder som gör det omöjligt eller från ekonomiska utgångspunkter orimligt 

att tillgodose krav som annars vore önskvärda från allmän synpunkt. Till 

exempel kan det från allmän synpunkt vara önskvärt att byggnaden förses 

med en hiss som har tillräckliga mått för att kunna utnyttjas av rullstols

bundna personer. Tekniska hinder kan motivera att man i stället bör 

acceptera en mindre hiss. Som vi tidigare har framhållit i den allmänna 

motiveringen i kapitel 5 bör det dock krävas stöd genom översiktliga 

kommunala ställningstaganden för att kravet på tillgänglighet vid ombygg

nad skall kunna efterges helt. Vi vill också betona att de ekonomiska 
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faktorer som skall beaktas vid bedömningen iir sådana som följer av 
byggnadens placering och utformning eller tekniska förutsättningar i öv

rigt. En dålig fön-äntning som följer av att fastigheten har förvärvats till ett 

för högt pris skall däremot inte beaktas. 
Vid prövningen av vilka krav som skall ställas vid ombyggnaden får 

vidare beaktas egenskaperna hos de byggnader inom området som an

vänds för samma ändamål. Vi hänvisar i denna del till vad vi har anfört 

tidigare i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.4.3. 

Enligt andra stycket skall vidare de egenskaper som enligt bestämmel

serna i 42-48 ** skall finnas hos nya byggnader tillföras byggnaden i en 
sådan omfattning och på ett sådant sätt att byggnaden kan ges långsiktigt 

godtagbara egenskaper. 

Vad som utgör långsiktigt godtagbara egenskaper är inte utan vidare den 

standard och de egenskaper i övrigt som krävs vid nybyggnad. De resurser 
som kan avdelas för förbättringar inom den befintliga bebyggelsen måste 

sättas in på att undanröja sådana brister eller missförhållanden som inte 

kan accepteras. om byggnaden skall användas under en längre tid. De 

långsiktigt godtagbara egenskaper som man bör sträva efter att nå genom 

ombyggnad måste tillåtas att ligga olika långt från de krav på egenskaper 

som ställs vid nybyggnad. Vilka krav som skall ställas vid ombyggnad 

måste avvägas efter om kraven är motiverade av hänsyn till hälsa och 

säkerhet eller om de i huvusak syftar till att främja en god funktion. 

I vissa hänseenden finns således knappast skäl att formulera kraven vid 
ombyggnad på ett sätt som avviker från kraven på nya byggnader. Härmed 

avser vi sådana tekniska krav som är nödvändiga för att garantera säkerhet 

och hälsa för dem som vistas i eller kring byggnaderna. Exempel på detta 

är kraven på skydd mot uppkomst och spridning av brand, kraven på 

skyddsanordningar på tak samt kraven på bärighet och stabilitet i de 
konstruktioner som ändras genom ombyggnaden. 

Inom den äldre bebyggelsen finns stora brister i fråga om tillgänglighet. 

Vid ombyggnad måste kraven på tillgänglighet enligt vår mening uppfyllas 
på sådant sätt att människor tillförsäkras möjlighet att bo kvar inom sitt 
bostadsområde eller sin stadsdel även om de genom olycka, sjukdom eller 
ålder drabbas av ett tillfälligt eller varaktig~ handikapp. 

En bostad skall för att uppfylla kravet på långsiktigt godtagbara egenska

per vara tillgänglig för och kunna nyttjas av personer med nedsatt rörelse

e\ler orienteringsförmåga. Vid nybyggnad gäller i dag att llerbostadshus 

med mer än två våningar skall förses med hiss eller motsvarande lyftanord

ning. Samma grundkrav bör enligt vad vi har utvecklat i kapitel 5 gälla vid 

ombyggnad. Kommunen avses emellertid enligt vad som framgår av den 

allmänna motiveringen kunna medge att en ombyggnad får ske utan att hiss 

installeras. Detta förutsätter att kommunen i en områdesplan eller genom 
andra av kommunfullmäktige antagna riktlinjer har gjort en samlad bedöm

ning av hur kraven på tillgänglighet bör tillgodoses inom området. Om-
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byggnaden skall dock även i detta fall genomföras på ett sådant sätt att den 
inte hindrar att en hiss senare anordnas i byggnaden. En ombyggnad utan 

samtidig installation av hiss bör vidare bara om det finns mycket speciella 

skäl komma i fråga vid ombyggnad av flerbostadshus med fyra eller fler 

våningar. Motsvarande synsätt bör gälla även vid ombyggnad av arbetslo

kaler. Människor måste kunna fortsätta att fungera i arbetslivet även om 

de tillfälligt eller varaktigt förlorar sin normala rörelse- eller orienterings

förmåga. 

För att en byggnad skall få långsiktigt godtagbara egenskaper bör vidare 
kraven på energihushållning tillgodoses. Några generella regler för kravni
vån eller omfattningen av de krav som bör ställas vid en ombyggnad kan 
inte ges. Som regel erfordras en besiktning av varje byggnad eller typ av 

byggnad för att man skall kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga. 
Kommunen kan för att underlätta bedömningen upprätta planer eller rikt
linjer för energihushållningen inom sådana avgränsade områden där för
nyelseåtgärder sker. 

I fråga om de övriga krav som gäller för nya byggnader bör tillämpningen 

vid ombyggnad vara mer flexibel. Genom tillämpningsbestämmelser till 

byggnadsstadgan bör anges vissa riktlinjer för vilka egenskaper och funk

tioner som skall eftersträvas. Byggnadsnämnden får sedan i det enskilda 
fallet göra de modifieringar som är nödvändiga av hänsyn till de ekonomis

ka och tekniska förutsättningarna för ombyggnaden. Kraven vid ombygg

nad bör i dessa delar i första hand utgå från byggnadens förutsättningar och 

ställas så att byggnaden kan fungera på ett tillfredsställande sätt. utan att 

stora ingrepp behöver göras i byggnaden. Vi~sa absoluta minimikrav kan 

dock behöva läggas fast genom föreskrifter. Exempel på sådana är vissa 

krav på arbetsmiljö och på utrymmen i bostäder. 

Tredje stycket, som motsvarar 48 a § andra stycket, innebär att vissa 

krav vid till- eller ombyggnad kan ställas även på sådana delar av byggna

den som inte påverkas av ändringsarbetena. Kraven innebär att brister 

som avser hållfasthet, brandsäkerhet. sanitära förhållanden eller skydd 

mot olycksfall och som innebär så avsevärda olägenheter att de inte kan 

godtas skall undanröjas. I förhållande till gällande bestämmelser innebär 

detta en viss utvidgning. F. n. krävs inte att brister i skyddet mot olycksfall 

skall undanröjas. Enligt vår mening är det dock rimligt att kräva att även 

brister i detta avseende alltid skall avhjälpas. Det synes också överens

stämma med vad som brukar tillämpas i dag. 
I fjärde stycket regleras vilka krav som bör ställas vid annan ändring än 

tillbyggnad och ombyggnad. Bestämmelserna i 42-48 §§ skall därvid till

lämpas på ett sådant sätt att krav endast ställs på utförandet av det som 

tillförs byggnaden genom ändringen och på funktionen hos de konstruk

tioner m. m. som påverkas av ändringen. Vid tillämpningen skall en skä
lighetsbedömning kunna göras, baserad på t. ex. ingreppets art eller bygg

nadens beskaffenhet. 
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I ji•mte stycket införs krav på varsamhet vid ändringar. Ändringar bör 

alltid ske på ett sådant siitt att byggnadens kvaliteter tas till vara. De 

värden som skall bevaras är inte enbart de kulturhistoriska utan också 

speciella boendek valitetcr. t. ex. äldre planlösningar som ofta har andra 

värden i fråga om rumssamband och rumsvolymcr än den nyare bebyggel

sen. Varsamhetskravet innebär att exempelvis flyttning av väggar och 

våtenheter skall ske endast om det är absolut nödvändigt för att nå godtag

bara planlösningar. Även inredningsdetaljer som kakelugnar. skåpsnicke

rier, dörrar och paneler skall behandlas med varsamhet. Vi vill emellertid 

framhålla att varsamhetskravet inte får tas till intiikt för att generellt 

tillämpa en lägre standard. Varje ändring av en byggnad. oberoende av 

storleken på åtgärden, kan göras på ett varsamt eller ovarsamt sätt. Var

samhet är en metod som skall användas vid genomförandet av ombygg

nader och andra ändringar. Metoden förutsätter att man skaffar sig kun

skaper om de värden som byggnaden har och <1tt man tar till vara dessa 

värden så långt det är möjligt med hänsyn till kraven i första - fjärde 

styckena. 

75 § 

Till sådan nybyggnad for vilken förbud följer av eller kan beslutas enligt 
hyggnadslagen ( 1947: 385) hänförs: 

aJ uppförande av en helt ny byggnad. 
b) tillbyggnad av en befintlig byggnad, 
c) ombyggnad. 
d) inredande av en byggnad helt eller delvis till väsentligen annat ända

mål än det vartill byggnaden förut har varit använd, 
e) sådan förändring av en byggnad, som medför att byggnaden kommer 

att strida mot fastställd generalplan. stadsplan. byggnadsplan eller utom
plansbestämmelser. 

f) någon annan förändring av en byggnad som i befintligt skick strider 
mot en sådan plan eller sådana hestämmelser, om det inte är fråga om en 
bostadsbyggnad med högst två bostadslägenheter eller om ett uthus som 
hör till en sådan hyggnad. 

Som nybyggnad skall emellertid inte anses anordnande av godtagbar 
avfallshantering, av tillfredsställande energihushållning, eller av värmeled
ningar eller vattenklosetter eller andra hygienska förbättringar i en befint
lig byggnad. som måste antas komma att stå kvar under längre tid även om 
sådana anordningar inte skulle medges. 

Som nybyggnad skall inte heller anses sådana åtgärder som enligt 54 § 
2 mom. första stycket 3-6 får utföras utan byggnadslov. I fråga om sådana 
åtgärder skall bestämmelserna i 38 §, 39 § första stycket första punkten och 
40-48 §§tillämpas i skälig omfattning. 

Som har redovisats i inledningen av detta avsnitt innebär den ändring 

som vi föreslår av 75 § att paragrafen efter ändringen kommer att reglera 

vilka byggnadsåtgärder som skall kunna hindras inom områden med för

bud mot nybyggnad och att dessa åtgärder inte för utföras utan hyggnads

lov. 
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Vi föreslår vidare att punkterna bl och cl i första stycket ändras. Med 

den föreslagna ändringen av punkt b) avses ingen ändring i sak. Begreppet 

tillbyggnad avses liksom i den föreslagna 49 § omfatta såväl tillbyggnad 

som påbyggnad av en befintlig byggnad. 

Vi föreslår att under punkten cJ anges endast ombyggnad. Med omhygg

nad avses sådana åtgärder som i den föreslagna lydelsen av 49 § hänförs till 

ombyggnad. Enligt vår mening är det motiverat att kommunerna har möj

lighet att hindra sådana åtgärder inom områden där förbud mot nybyggnad 

gäller. när ombyggnaden innebär att byggnaden kommer att stå kvar och 

kunna nyttjas för sitt ändamål under en avsevärt förlängd tid eller när 

åtgiirden syftar till att ge byggnaden eller del av den ett väsentligt ändrat 

användningssätt. 
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Bilaga 6 

Det tiH lagrådet den 20 oktober 1983 remitterade försla
get till plan- och bygglag 

Förslag till 

Plan- och bygglag 

Härigenom föreskrivs följande. 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

I kap. Inledande bestämmelser 

I § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att på demokratins 
och solidaritetens grund samt med beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnads
förhållanden för människorna i dagens samhälle och för kommande gene
rationer. 

2 § I alla kommuner skall bedrivas en översiktlig fysisk planering. Den 
skall komma till uttryck i en översiktsplan. som anger grunddragen av 
användningen av mark- och vattenområden i hela kommunen samt rikt
linjer för bebyggelseutvecklingen. För att säkerställa att syftet med över
siktsplanen eller att riksintressen tillgodoses kan områdesbestämmelser 
antas för ett visst område av kommunen. 

Den närmare regleringen av markens användning och bebyggelsen inom 
delar av kommunen sker genom detaljplaner. För att underlätta genomfö
randet av detaljplaner kan fastighetsplaner antas. 

För samordning av flera kommuners planläggning kan en regionplan 
upprättas. 

Det ankommer på kommunen att anta översiktsplan, områdesbestäm
melser, detaljplaner och fastighetsplaner. I 12 kap. 8 §finns bestämmelser 
om rätt för regeringen att i särskilt fall anta detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 

3 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning, fyllning, 
trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form av bygglov, riv
ningslov respektive marklov i den omfattning som följer av denna lag. 

I ärenden om bygglov kan den ansökta åtgärden i ett förhandslov förkla
ras tillåtlig på den avsedda platsen. 

4 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall - i den mån inte annat 
föreskrivs - både allmänna och enskilda intressen beaktas. 

5 § För att mark skall få användas för bebyggelse och därmed samman
hängande anordningar eller för andra anläggningar än byggnader skall den 
prövas vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. 

6 § I varje kommun skall det finnas en byggnadsnämnd, som prövar 
frågor om bygglov, rivningslov och marklov. 
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7 § Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet inom 
länet. Tillsynen utövas i första hand vid samråd i anslutning till kommuner
nas planläggning. 

I länsstyrelsens uppgifter ingår att tillhandahålla kommunerna sådant 
planeringsunderlag som är tillgängligt för länsstyrelsen och som kan bidra 
till en god utformning av planerna. 

Statens planverk har den allmänna uppsikten över plan- och byggnads
väsendct i riket. 

Definitioner 

8 § Med sakägare avses i denna lag den vars rätt berörs eller vars 
intressen i övrigt påverkas av ett ärende enligt lagen. om han antingen 
äger. innehar särskild rätt till eller är bosatt på en fastighet som berörs av 
ärendet. 

Sakägare är även en organisation av hyresgäster som har avtal om 
förhandlingsordning för en fastighd som berörs av ärendet eller, om gäl
lande förhandlingsordning inte finns. en förening av hyresgäster som är 
ansluten till en riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastig
heten är belägen. 

9 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt. skall vad som i denna lag 
föreskrivs om fastighetsägaren och om fastigheten eller marken också 
tillämpas på tomträttshavaren och lomträtten. 

Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt, med fideikom
missrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderät
ten tillkommer någon skall vid tillämpning av denna lag anses som egendo
mens ägare. 

Bemyndiganden för regeringen m. m. 

JO § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter till 3 kap., om föreskrifterna avser 

l. skydd för liv. personlig säkerh·~t eller hälsa. 
2. utformningen av byggnader och andra anläggningar eller anordningar 

<;amt tomter och allmänna platser. 
Regeringen eller den myndighet ~mm regeringen bestämmer får. utom i 

fråga om 3 kap. 7 §, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 
3kap. 

11 § Om det behövs till skydd för liv. personlig säkerhet eller hälsa. får 
regeringen föreskriva att vissa slag .:.v material. konstruktioner eller anord
ningar får användas i byggnader ,~ner andra anläggningar endast efter 
typgodkännande av den myndighet som regeringen bestämmer. 

Som villkor för typgodkännande får bestämmas att fortlöpande kontroll 
skall utföras. 

Regeringen eller den myndighet s::>m regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgifter för typgodkinnande. 

12 § Regeringen får meddela föreskrifter med avvikelse från denna lag 
om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga 
förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har 
befunnit sig i. 
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ANDRA AVDELNINGEN 
OM KRAV VID PLANLÄGGNING OCH BYGGANDE 

2 kap. Allmänna bestämmelser för planläggning och prövning av bygglov 
m.m. 

I § Planläggning skall främja en från allmän synpunkt lämplig samhälls
utveckling och skapa förutsättningar för en från social synpunkt god bo
stads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Hänsyn skall tas till förhållandena i 
angränsande kommuner. 

Första stycket skall tillämpas även vid prövning av ansökningar om 
bygglov, rivningslov och marklov. 

2 § Vid planläggning och vid prövning av ansökningar om bygglov. riv
ningslov och marklov skall även lagen (0000:000) om hushållning med 
naturresurser tillämpas. Härvid skall särskilt beaktas att mark används för 
det ändamål. för vilket den är mest lämpad med hänsyn till beskaffenhet, 
läge och föreliggande markanvändningsbehov. 

3 § Mark får användas för bebyggelse endast om den är lämpad för detta 
ändamål från hälsosynpunkt samt med hänsyn till de geotekniska förhål
landena och till möjligheterna att dels ordna trafik, service. vattenförsörj
ning och avlopp. dels förebygga vatten- och luftföroreningar samt buller
störningar. 

4 § Byggnader och andra anläggningar, som för sin funktion är beroende 
av energianvändning, skall placeras på ett från energiförsörjnings- och 
energihushållningssynpunkt lämpligt sätt. 

5 § Inom områden med samlad bebyggelse skall bebyggelsemiljön utfor
mas så att 

I. den ger betryggande säkerhet mot brand. trafikolyckor och andra 
olyckshändelser, 

2. det finns förutsättningar för en god hushållning med energi och vatten. 
goda klimatförhållanden och goda hygieniska förhållanden i området, 

3. det finns förutsättningar för en tillfredsställande trafikförsörjning och 
för en i övrigt god trafikmiljö, 

4. det finns förutsättningar för personer med nedsatt rörelse- eller orien
teringsförmåga att nyttja området, 

5. behovet av framtida förändringar och kompletteringar beaktas. 
Inom eller i nära anslutning till bebyggelseområdet skall det dessutom 

finnas lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse samt möjlig
heter att anordna en med hänsyn till bebyggelsens omfattning och karaktär 
rimlig samhällsservice och kommersiell service. 

3kap. Krav på byggnader m. m. 

Nya hygxnader 

Placering och utformning m. m. 

1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvär
dena på platsen. Byggnader skall ha en god yttre form och färgsättning. 
som är lämplig för byggnaderna som sådana och ger en god helhets verkan. 
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2 § Byggnader skall placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt 
orsakar fara eller betydande olägenheter för omgivningen. 

Inverkan på grundvattnet som kan vara skadlig för omgivningen skall 
begränsas. I fråga om byggnader som placeras under markytan skall dess
utom i skälig omfattning beaktas att användningen av marken över byggna
derna inte försvåras. 

Energihushållning m. m. 

3 § Byggnader skall medge god hushållning med energi och vatten. 
I byggnader som innehåller bostads- eller arbetsrum skall uppvärm

ningssystemet i skälig utsträckning utformas så att det utan omfattande 
ändringar kan användas för skilda energislag som är lämpliga från allmän 
synpunkt. 

Bostadsbyggnader med högst två bostadslägenheter. som i huvudsak 
skall värmas upp med elenergi eller naturgas, skall i skälig omfattning 
utformas så att ett byte till uppvärmning med annat energislag underlättas. 
Sådana bostads byggnader får förses med uppvärmningssystem med direkt
verkande elvärme endast om det finns särskilda skäl. 

Bärförmåga, stadga och hållfasthet 
4 § Byggnaders grundläggning, stomme och andra bärande delar skall ha 
betryggande bärförmåga och stadga. Övriga byggnadsdelar skall ha en med 
hänsyn till ändamålet tillfrcdsställrnde hållfasthet. 

Hygieniska förhållanden, brandskydd m. m. 

5 § Byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål och ge möjlighet till 
trevnad. god hygien. en god arbetsmiljö och ett tillfredsställande inom
husklimat. 

6 § Byggnader skall ge ett tillfredsställande skydd mot olycksfall. mot 
uppkomst och spridning av brand och mot personskador vid brand. 

Avfall från byggnader skall kunna tas om hand och forslas bort på ett 
tillfredsställande sätt. 

Tillgänglighet 
7 § Bostäder. arbetslokaler och :;ådana utrymmen i byggnader till vilka 
allmänheten har tillträde skall vara tillgängliga för och kunna nyttjas av 
personer som har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Bostadsbyggnadcr som har tre eller flera våningsplan och som innehåller 
lägenheter som inte är tillgängliga från markplanet samt andra byggnader 
med våningsplan som inte är tillgängliga från markplanet skall ha hiss eller 
annan lyftanordning. 

Bostadsbyggnader som har mindre än tre våningsplan och som innehål
ler lägenheter som inte är tillgängliga från markplanet skall utformas på 
sådant sätt att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårighet. 

I fråga om bostadsbyggnader m:!d högst två bostadslägenheter får un
dantag medges från kravet på tillgänglighet till byggnaden. om det är 
befogat med hänsyn till terrängfört.ållandena. 

I fråga om arbetslokaler får undantag medges från första stycket, om det 
är befogat med hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalen är 
avsedd. 
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Beständighet 
s § Kraven i I - 7 §§ skall med skäliga insatser kunna uppfyllas under 
byggnadens avsedda brukstid. Bärande delar skall under denna tid ha 
betryggande beständighet. 

Hänsyn till byggnaders ändamål 
9 § Vid tillämpningen av 1-5 §§, 6 § första stycket och 8 § skall hänsyn 
tas till ändamålet med byggnaden. 

Fritidshus skall i skälig utsträckning uppfylla kraven i 5 §. Bestämmel
serna i 3 och 7 §§ gäller inte för sådana byggnader. 

Befintliga byggnader 

Ändring av byggnader 
10 § Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar skall genomföras 
på ett varsamt sätt, så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnads
tekniska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till 
vara. 

Till ombyggnad hänförs åtgärder som fordrar bygglov och som dessutom 
bedöms avsevärt förlänga brukstiden för byggnaden eller en del av den. 
Till ombyggnad hänförs även åtgärder som syftar till en väsentligt ändrad 
användning av byggnaden eller en del av den. 

Vid tillbyggnad skall 1-8 §§ tillämpas på tillbyggnaden. 
Vid ombyggnad skall den del av byggnaden som byggs om tillföras de i 

1-6 och 8 §§ angivna egenskaperna i den omfattning som följer av före
skrifter som meddelas med stöd av denna lag. Kraven på tillgänglighet i 7 § 
skall uppfyllas, om detta inte är uppenbart oskäligt. 

I områdesbestämmelser eller detaljplan kan kommunen besluta att lägre 
krav än vad som följer av fjärde stycket får ställas, under förutsättning att 
bebyggelsen inom området får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vid annan ändring än tillbyggnad och ombyggnad skall ändringen i skälig 
utsträckning uppfylla kraven i 1-8 §§. 

Vid tillämpning av tredje-sjätte styckena skall hänsyn tas till byggna
dens förutsättningar och ändamål. 

Bebyggelse med särskilt bevarandevärde 
11 § Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyg
gelse av denna karaktär får inte förvanskas. 

Underhåll av byggnader 
12 § Byggnader skall under brukstiden skötas och underhållas så att 
deras egenskaper i fråga om energi- och vattenhushållning, bärförmåga och 
stadga, trevnad, hygien och inomhusklimat samt tillgänglighet i huvudsak 
bevaras. Anordningar för avfallshantering samt anordningar för skydd mot 
olycksfall och brand skall hållas i stånd. Byggnaders yttre skall hållas i 
vårdat skick. 

Underhållet skall anpassas till den enskilda byggnadens värde från kul
turhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 

I detaljplan eller i områdesbestämmelser kan för sådana byggnader som 
avses i 11 § meddelas de bestämmelser om underhåll av byggnadens yttre 
och av dess inre som behövs för att byggnadens särart skall bevaras. 

9 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bilagedel 
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Åtgärder som inte kräver hy1:glol' 

13 § För sådana åtgärder i fråga om byggnader som inte kräver bygglov 
skall bestämmelserna i 1-8 §§ tillämpas i skälig utsträckning. 

Andra anläggnin1:ar iin byg1:nader m. m. 

14 § Vad som föreskrivs om byggnader i 1-12 §§ skall tillämpas även i 
fråga om de anläggningar, anordningar och skyltar för vilka bygglov krävs. 
För övriga anläggningar och anordningar som anges i 8 kap. skall 1-12 §§ 
tillämpas i skälig utsträckning. 

Tomter, allmänna platser m. m. 

Tomter 

15 § Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur
och kulturvärdena på platsen. Dessutom skall tillses att 

I. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 
2. betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer, 
3. risken för olycksfall begränsas och väsentliga olägenheter inte upp

kommer för trafiken, 
4. det finns en lämpligt belägen utfart från tomten samt anordningar som 

medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet 
för utryckningsfordon till och från bebyggelsen på tomten, 

5. avfall kan forslas bort på ett tillfredsställande sätt. 
6. tomten kan nyttjas av personer med nedsatt rörelse- eller oriente

ringsförmåga, 
7. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i 

skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna. 
Om bebyggelsen på tomten innehåller en eller flera bostadslägenheter 

eller utrymmen för barnstuga, skola eller annan jämförlig verksamhet. 
skall det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse 
på tomten eller på utrymmen i närl1eten, som är gemensamma för flera 
byggnader. 

Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att samtidigt anordna parke
ring och friyta, skall i första hand friyta anordnas. 

16 § Bestämmelserna i 15 §första stycket 7 samt andra och tredje stycke
na får i skälig utsträckning tillämpas även på bebyggda tomter. 

I samband med att bygglov lämnas för tillbyggnad eller ombyggnad skall 
tomten anordnas så att den i skälig utsträckning uppfyller kraven i 15 §. 

17 § Tomter skall, oavsett om de h.ir tagits i anspråk för bebyggelse eller 
inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycks
fall begränsas. Byggnadsnämnden kan besluta att plantering skall utföras 
och att befintlig växtlighet skall bevaras. 

Sådana anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 § 

skall i skälig utsträckning hållas i stånd. 
Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att 

risken för olycksfall begränsas. 

Allmänna platser m. m. 
18 § Vad som föreskrivs om tomter i 15-17 §§skall i skälig utsträckning 
tillämpas i fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar 
än byggnader. 
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TREDJE AVDELNINGEN 
OM PLANLÄGGNING OCH PLANGENOMFÖRANDE 

4 kap. Översiktsplan och områdesbestämmelser 

Ö1'ersiktsplan 
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I § För vai::je kommun skall det finnas en aktuell översiktsplan som 
underlag för beslut om användningen av mark och vatten samt om kommu
nens närmare planläggning. 

2 § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige. 
Planen gäller till dess att den ändras genom ett beslut som vinner laga 
kraft. 

Innehåll m. m. 
3 § I översiktsplanen skall med tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 
anges: I. grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenom
råden samt riktlinjer för tillkomst, förändring och bevarande av bebyggelse 
och därmed sammanhängande anordningar,2. hur kommunen avser att 
tillgodose riksintressen enligt lagen (0000:000) om hushållning med natur
resurser. 

Om planen i en viss del inte har godtagits av länsstyrelsen. skall detta 
anmärkas i planen. 

4 § Översiktsplanen består av en särskild handling med riktlinjer samt en 
eller flera kartor. Om det är lämpligt kan riktlinjerna tas in på karta. 

Till planen skall fogas en planbeskrivning som redovisar planeringsförut
sättningarna, skälen till den utformning av planen som har valts samt de 
åtgärder som kommunen avser att vidta för att fullfölja planen. Även 
länsstyrelsens gransknings yttrande enligt 10 § tredje stycket skall fogas till 
planen. 

Planhandlingarna skall utformas på ett sådant sätt att översiktsplanens 
innebörd utan svårighet kan utläsas. 

Förfarandet 

5 § När förslag till översiktsplan eller förslag till ändring av planen upp
rättas, skall samråd ske med länsstyrelsen, regionplaneorgan och angrän
sande kommuner som berörs av förslaget. Även andra som kan ha ett 
väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd. 

Samrådet skall ske under arbetet med planförslaget och syfta till ett 
utbyte av information och synpunkter mellan kommunen och dem som 
berörs av förslaget. Under samrådet bör motiven till förslaget, planerings
underlag av betydelse samt förslagets innebörd redovisas. Resultatet av 
samrådet samt förslag med anledning av de synpunkter som har framförts, 
skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

6 § Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att 
I. ge råd om tillämpningen av 2 kap. och verka för att riksintressen enligt 

lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser tillgodoses. 
2. verka för att sådana frågor om användningen av mark och vatten som 

angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, 
3. samordna statliga myndigheters synpunkter på planförslaget och ta till 

vara myndigheternas intressen. 
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Länsstyrelsens synpunkter på förslaget skall. om det inte är uppenbart 
onödigt, sammanställas i ett samrådsyttrande. 

7 § Innan översiktsplanen eller tindring av den antas, skall planförslaget 
ställas ut för granskning under minst två månader. 

8 § Innan utställningen börjar skall den kungöras i ortstidning. Av kun
görelsen skall framgå var utställningen sker samt inom vilken tid och vart 
synpunkter på förslaget kan lämnas. Avser förslaget en viss del av kom
munen, skall det framgå av kungörelsen. 

Ett exemplar av planförslaget med tillhörande handlingar skall före 
utställningen överlämnas till lämstyrelsen, regionplaneorganet och an
gränsande kommuner som berörs av förslaget. 

9 § Vid utställningen skall planförslaget åtföljas av 
1 . planbeskrivningen, 
2. samrådsrcdogörelsen, 
3. gällande översiktsplan, 
4. sådant planeringsunderlag som har betydelse för en bedömning av 

förslaget. 
Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss del av kom

munen. skall redovisas i vad mån ändringen har betydelse för andra delar 
av kommunen. 

10 § Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligt 
under utställningstiden. 

Länsstyrelsen skall granska om förslaget 
I. tillgodoser riksintressen enligt lagen (0000:000) om hushållning med 

naturresurser, 
2. innebär att sådana frågor om användningen av mark och vatten som 

angår två eller flera kommuner har samordnats på ett lämpligt sätt, 
3. innebär att en viss bebyggelse blir olämpligt placerad, utformad eller 

utförd från hälsoskyddssynpunkt eller med hänsyn till behovet av skydd 
mot olyckshändelser. 

De synpunkter, som länsstyrelsens granskning kan föranleda, skall stäl
las samman i ett granskningsyttrande. Av yttrandet skall framgå om plan
förslaget i en viss del inte har godtagits i något av de hänseenden som 
anges i andra stycket. 

Il § Efter utställningen skall planförslaget övervägas mot bakgrund av 
de avlämnade synpunkterna. En sammanställning av synpunkterna och 
förslag med anledning av dessa skall redovisas i ett särskilt utlåtande, som 
skall fogas till handlingarna i ärendet inför antagandet. 

Om planförslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställ
ning ske. 

12 § Av 2kap. 25§ tredje stycket kommunallagen (1977:179) följer att 
beslut att anta eller ändra översiktsplanen skall tillkännages på kommu
nens anslagstavla. 

När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen med tillhörande handling
ar, utlåtandet enligt 11 § och ett protokollsutdrag med beslutet snarast 
möjligt och senast inom en månad sändas till länsstyrelsen, angränsande 
kommuner som berörs samt myndigheter, vilkas synpunkter inte har blivit 
tillgodosedda. 
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Områdeshestämme/ser 

Innehåll m. m. 
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13 § För att inom ett visst område, som inte omfattas av detaljplan, 
säkerställa syftet med översiktsplanen eller tillgodose ett riksintresse en
ligt lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser, kan områdcsbe
stämmelser antas för området. Områdcsbestämmelser får avse endast föl
jande frågor: 

I. Begränsning eller utvidgning enligt 8 kap. 3. 5 eller 6 §av skyldigheten 
att ansöka om bygglov samt införande enligt 8 kap. 7 eller 8 § av skyldighet 
att ansöka om rivningslov eller marklov. 

2. Grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområ
den för olika ändamål. 

3. Byggnadsarean eller storleken på tomter i områden avsedda för fri
tidsändamål. 

4. Placering. utformning och utförande av byggnader. andra anläggning
ar eller anordningar samt ombyggnadskrav enligt 3 kap. 10 §femte stycket. 

5. Skyddsbestämmelser för sådan bebyggelse med särskilt bevarande
värde som avses i 3 kap. 11 §. 

6. Användningssätt för och utformning av mark för allmänna platser. 
7. Schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering till ledning för 

prövning av marklov inom områden för bebyggelse och därmed samman
hängande anordningar. friluftsområden och sådana skyddsområden som 
avses i 8 kap. 8 § tredje stycket 3. Om regleringen avser friluftsområden, 
får den inte vara så ingripande att den pågående markanvändningen avse
värt försvåras. 

8. Byggnadstekniskt utförande och skyddsanordningar för att motverka 
störningar från omgivningen. 

Genom områdesbestämmelser kan även meddelas beslut enligt 6 kap. 2 § 
att exploateringssamverkan enligt lagen (0000:000) om exploateringssam
verkan får ske inom ett visst område. 

14 § Områdesbestämmelser samt ändring och upphävande av sådana 
antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får dock besluta att frågor an
gående områdesbestämmelser inom vissa områden eller med ett visst 
innehåll skall prövas av byggnadsnämnden eller av kommunstyrelsen. 

15 § Områdesbestämmelser och det område, inom vilket bestämmelser
na skall gälla, skall redovisas i en särskild handling. I denna eller i en 
särskild bilaga skall även de närmare skälen till bestämmelserna redovisas. 
En motsvarande redovisning skall finnas när områdesbestämmelser skall 
upphävas. 

Förfarandet 
16 § När områdesbestämmelser eller ändring eller upphävande av så
dana upprättas och antas. skall följande bestämmelser om detaljplan i 
5 kap. tillämpas, nämligen 

10 §tredje stycket om planhandlingarnas utformning m. m., 
l7 § om samråd m. m., 
18 § om länsstyrelsens uppgifter m. m., 
19 § om utställning. 
20 §om kungörelse om utställning. underrättelser m. m., 
22 §om behandlingen av synpunkter på förslaget m. m., 
23 §om tillkännagivande av beslutet om antagande m. m .. 
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24 § om kungörelst: när detaljplanen vunnit laga kraft m. m., 
25 §om enkelt planförfarande. 

Giltighet och verkan 
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17 § Områdesbcstämmelser gäller till dess att de ändras ellt:r upphävs 
genom ett beslut som vinner laga kraft eller upphör att gälla på grund av 
andra stycket eller 6 kap. 2 § andra stycket. 

Anta~ detaljplan för ett område med områdesbestämmelser, upphör 
bestämmelserna samtidigt att gälla inom det område som detaljplanen 
omfattar. 

18 § Av 8 kap. 11. 16 och 18 §§ följer att bygglov, rivningslov respektive 
marklov inte får meddelas i strid mot områdesbestämmelser. Även sådana 
åtgärder som inte kräver lov och som avser byggnader, andra anläggning
ar, tomter och allmänna platser !>kall utföras så att de inte strider mot 
områdesbestämmelser. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra förlatt
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot områdesbestämmelser. 

5 kap. Detaljplan 

l § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse samt reglering av 
bebyggelsemiljöns utformning skall ske genom detaljplan för 

I. ny samlad bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar, 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller som skall förläg,gas inom ett område med stor efterlrå
gan på mark för bebyggelse, 

3. befintlig bebyggelse som skall förändras eller bevaras på sådant sätt 
att detta behöver närmare regleras i ett sammanhang eller 

4. bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar, om genomfö
randet ställer särskilda krav på kommunens medverkan. 

Första stycket skall tillämpas m:kså i fråga om andra anläggningar än 
byggnader som kräver bygglov enligt 8 kap. 2 §. 

Kravet på detaljplan i första och andra styckena gäller inte om tillräcklig 
reglering har skett genom områdesbestämmelser enligt 4 kap. 13 §. 

2 § Vid utformningen av detaljplaner skall skälig hänsyn tas till de befint
liga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden inom och i an
slutning till planområdet som kan ir:verka på planens genomförande. 

3 § Detaljplaner antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får dock be
sluta att detaljplaner inom vissa områden eller med ett visst innehåll skall 
antas av byggnadsnämnden eller av kommunstyrelsen. 

Innehåll m. m. 
Obligatoriskt innehåll m. m. 
4 § I detaljplaner skall anges och till gränserna utmärkas 

I. allmänna platser, såsom gator. vägar, torg och parker. 
2. kvartersmark, avsedd för bland annat bebyggelse. idrotts- och fritids

anläggningar, begravningsplatser, anläggningar för trafik, vatten. avlopp 
och energi samt skydds- och säkerh•!tsområden. 

3. vattenområden, avsedda för bland annat båthamnar och friluftsbad. 
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För gator och andra allmänna platser, för vilka kommunen enligt 6kap. 
27 § är huvudman, skall utformningen och användningssättel anges. För 
kvartersmark och vattenområden skali arivändningssättet anges. 

5 § Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, skall 
detta anges i planen. 

6 § I detaljplaner skall bestämmas den tid inom vilken lov skall sökas för 
att planen skall få genomföras (genomförandetid). Tiden skall bestämmas 
så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara minst 
fem och högst femton år. Tiden skall räknas från den dag planen vinner 
laga kraft eller från den senare tidpunkt som anges i planen. För skilda 
delar av planen kan olika genomförandetider bestämmas. 

Saknar planen bestämmelser om genomförandetid, skall tiden anses 
vara tio år. räknat från den dag planen vinner laga kraft. 

Medger detaljplanen tillfällig markanvändning enligt 8 §första stycket 9, 
skall i planen bestämmas den tid under vilken markanvändningen får pågå. 
Tiden får bestämmas till högst tio år, räknat från den dag planen vinner 
laga kraft. 

Frivilligt innehåll 
7 § En detaljplan bör innehålla de bestämmelser som i varje särskilt fall 
behövs för att åstadkomma en god miljö. Planen får dock inte göras mer 
detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn till syftet med den. 

8 § I detaljplanen kan meddelas bestämmelser om användningen av 
mark och vatten, om bebyggelsen, bebyggelsemiljön och om andra anlägg
ningar än byggnader. Bestämmelser kan meddelas bland annat i följande 
avseenden: 

I. Begränsning eller utvidgning enligt 8 kap. 5 § tredje stycket eller 6 § av 
skyldigheten att ansöka om bygglov, begränsning enligt 8 kap. 7 § första 
stycket av skyldigheten att ansöka om rivningslov samt begränsning eller 
utvidgning enligt 8 kap. 8 § av skyldigheten att ansöka om marklov. 

2. Den största omfattning i vilken marken får bebyggas över och under 
markytan. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjning
en eller miljön kan även bestämmas i vilken minsta omfattning marken får 
bebyggas. Bestämmelser kan vidare meddelas om byggnadssättet och om 
byggnaders användningssätt. För bostadsbyggnader kan bestämmas ande
len lägenheter av olika slag eller olika storlekskategoricr. 

3. Placering, utformning och utförande av byggnader, andra anläggning
ar, anordningar och tomter samt ombyggnadskrav enligt 3 kap. 10§ femte 
stycket. 

4. Skyddsbestämmelser för sådan bebyggelse med särskilt bevarande
värde som avses i 3 kap. 11 §. 

5. Vegetation samt markskiktets utformning och höjdläge. 
6. Användningssätt för och utformning av vägar och andra allmänna 

platser för vilka annan än kommunen skall vara huvudman. 
7. Hur utfarter mot allmänna platser får anordnas samt skyldighet eller 

förbud att anordna stängsel. 
8. Placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använ

da viss mark för parkering. 
9. Tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behö

ver tas i anspråk för det slutliga ändamål som anges i planen. 
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10. Vilka områden som skall v<cra tillgängliga för allmänna ledningar. 
energianläggningar samt trafik- och väganordningar. 

11. Byggnadstekniskt utförande eller skyddsanordningar för att motver
ka störningar från omgivningcn. Om det finns särskilda skäl, kan i planen 
bestämmas högsta tillåtna värden för sådana störningar genom luftförore
ning, buller, skakning, ljus eller annat som prövas enligt miljöskyddslagen 
(1969: 387). 

12. Principerna för fastighetsinddningen och för inrättande av gemen
samhetsanläggningar. 

Genom detaljplan kan även meddelas beslut enligt 6 kap. 2 § att exploa
teringssamverkan enligt lagen (0000:000) om exploateringssamverkan får 
ske inom ett visst område. Om mark därvid skall tas i anspråk från någon 
fastighet vars ägare inte deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift 
även om detta. 

9 § I detaljplanen kan bestämmas att bygglov inte får lämnas till åtgärder 
som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän 

I. en viss trafik-, vatten-, avlopps- eller energianläggning, för vilken 
kommunen inte skall vara huvudman, har kommit till stånd, 

2. en viss byggnad eller anläggning på tomten har rivits, byggts om eller 
fått en i planen angiven ändrad användning eller utfarten från fastigheten 
har ändrats, 

3. en fastighetsplan med ett visst innehåll har vunnit laga kraft eller 
4. förordnande enligt 6 kap. 20 § har vunnit laga kraft. 

Planhandlingarna 

10 § Detaljplanen består av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser. Planen kan dock bestå enbart av en av dessa handlingar, 
om de förhållanden som är av betydelse därmed framgår tillräckligt tydligt. 

Av plankartan skall framgå inom vilka områden olika bestämmelser skall 
gälla. Den skall upprättas på grundnl av en för ändamålet avsedd karta 
(grundkarta). om det inte är uppenbart onödigt. 

Planhandlingarna skall utformas så tydligt att sakägarna och allmänhe
ten under samråd och utställning enligt 17 och 19 §§ kan få en klar uppfatt
ning om vilken reglering av miljön som planen medför inom området. 

11 § Till planen skall fogas en planbeskrivning som redovisar planerings
förutsättningarna, planens syfte och skälen till den utformning av planen 
som har valts. Om detaljplanen avviker från översiktsplanen, skall detta 
och skälen till avvikelsen särskilt redovisas. Beskrivningen skall illustreras 
i den omfattning som behövs. Den skall åtföljas av en illustrationskarta, 
om det inte är uppenbart onödigt. 

Till planen skall dessutom fogas en sådan genomförandebeskrivning som 
avsesi6kap. l§. 

Till grundkartan skall fogas en förteckning över de fastigheter och sam
fälligheter som berörs av planen samt ägare och innehavare av särskild rätt 
till dessa (fastighetsförteckning). 

Förutsättningar för att ändra eller upphäva en detaljplan m. m. 

12 § Före genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upp
hävas endast om det finns synnerliga >käl eller om berörda fastighetsägare 
har samtyckt till detta. 

Efter genomförandetidens utgång får detaljplanen ändras eller upphä
vas, om det är påkallat från allmän synpunkt. 
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13 § Bestämmelserna 1-11 §§ skall tillämpas även när detaljplanen 
ändras eller upphävs. 

14 § Om detaljplanen ändras för ett område som omfattas av en fastig
hetsplan. skall det framgå av detaljplanen i vilka delar fastighetsplanen 
enligt 6 kap. 12 §upphör att gälla. 

Att en detaljplan i vissa fall ändras till följd av att en fastighetsplan antas 
framgår av 6kap. 5 §. 

15 § Genomförandetiden kan förlängas eller förnyas med högst fem år i 
sänder. 

Om en fastighetsägare kan visa att han har avsett att genomföra planen 
under genomförandetiden men att han har hindrats att göra detta på grund 
av omständigheter över vilka kommunen råder, skall genomförandetiden 
förlängas i skälig omfattning. 

Den tid, under vilken tillfällig markanvändning får pågå, kan förlängas 
med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden för sådan markanvänd
ning får dock inte överstiga 20 år. 

Förfarandet 
16 § En detaljplan bör grundas på ett program som anger utgångspunkter 
och mål för planen. 

17 § När förslag till detaljplan upprättas, skall samråd ske med länssty
relsen, fastighetsbildningsmyndigheten och angränsande kommuner som 
berörs av förslaget. Sakägarna samt de myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget skall beredas 
tillfälle till samråd. 

Samrådet skall ske under arbetet med planförslaget och syfta till ett 
utbyte av information och synpunkter mellan kommunen och dem som 
berörs av förslaget. Under samrådet bör motiven till förslaget, planerings
underlag av betydelse samt de för sakägarna viktigaste följderna av försla
get redovisas. Om det finns ett program för planen, skall också detta 
redovisas. Resultatet av samrådet samt förslag med anledning av de syn
punkter som har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

18 § Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att 
1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap. och verka för att riksintressen 

enligt lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser tillgodoses, 
2. verka för att regle.ringen av sådana frågor om användningen av mark 

och vatten som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt 
sätt samt 

3. samordna statliga myndigheters synpunkter på planförslaget och ta till 
vara myndigheternas intressen. 

Länsstyrelsens synpunkter på förslaget skall, om det inte är uppenbart 
onödigt, sammanställas i ett samrådsyttrande. 

19 § Innan detaljplanen antas. skall planförslaget ställas ut för gransk
ning under minst tre veckor. 

20 § Innan utställningen börjar skall den kungöras i ortstidning. Av kun
görelsen skall framgå var planområdet ligger, var utställningen sker samt 
inom vilken tid och vart synpunkter på förslaget kan lämnas. Om detalj
planen avviker från översiktsplanen, skall det framgå av kungörelsen. 



Prop. 1985/86: 1 138 

Ett exemplar av planförslaget med tillhörande handlingar skall före 
utställningen överlämnas till länsstyrelsen och angränsande kommuner 
som berörs av förslaget. Dessutom skall underrättelse om innehållet i 
kungörelsen sändas som rekommenderat brev eller på annat sätt som kan 
styrkas till 

l. kända ägare till fastigheter som berörs av förslaget, 
2. kända innehavare av servituts- eller arrenderätt till sådana fastigheter. 
3. sådana kända organisationer och föreningar av hyresgäster som avses 

i I kap. 8 * andra stycket, 
4. andra som har ett väsentligt intresse av planförslaget. 
Om planförslaget berör ett markområde som är samfällt för flera fastig

heter med skilda ägare, är det tillräckligt att underrättelsen sänds till en 
ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller förvaltare. 
får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas tillgänglig för 
alla. I sådant fall skall kungörels.~n enligt första stycket även innehålla 
uppgift om till vilken delägare und•!rrättelsen har sänts. 

Om ett stort antal sakägare skall underrättas om utställningen av plan
förslaget får bestämmelserna om kungörelsedelgivning i 17 § delgivningsla
gen (1970: 428) tillämpas. Som ytterligare förutsättning för detta gäller att 
det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med 
hänsyn till ändamålet med underrättelsen art sända den enligt andra och 
tredje styckena till var och en av sakägarna. 

21 § Vid utställningen skall planförslaget åtföljas av: 
I. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen, 
2. samrådsredogörelsen, 
3. program för planen, grundkarta och fastighetsförteckning, om sådana 

handlingar har upprättats. 
Även planeringsunderlag, som har betydelse för en bedömning av plan

förslaget, bör hållas tillgängligt under utställningen. Planhandlingarna bör 
vid utställningen kompletteras med annat material, om förslagets innebörd 
därigenom kan väsentligt förtydligc:.s. 

22 § Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligt 
under utställningstiden och med uppgift om sin adress. Efter utställningen 
skall planförslaget övervägas mot bakgrund av de avlämnade synpunk
terna. En sammanställning av synpunkterna och förslag med anledning av 
dessa skall redovisas i ett särskilt utlåtande, som skall fogas till handlingar
na i ärendet inför antagandet. 

Utlåtandet eller meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall för 
kännedom snarast möjligt sändas till de myndigheter och sakägare, vilkas 
synpunkter på förslaget inte har blivit tillgodosedda. Utsändningen får ske 
genom att utlåtandet eller meddelandet lämnas för postbefordran under 
mottagarens kända adress. Om ett stort antal mottagare skall underrättas, 
får underrättelse i stället ske genom kungörelse i ortstidning. 

Om planförslaget ändras efter utställningen och om ändringen har intres
se för allmänheten, skall ny utställning ske. Om ändringen saknar allmänt 
intresse, får 25 § tillämpas. 

23 § Av 2kap. 25§ tredje stycket kommunallagen (1977: 179) följer att 
beslut att anta en detaljplan skall tillkännages på kommunens anslagstavla. 
Senast dagen efter det att tillkännagivandet har anslagits skall detta, till
sammans med uppgift om tidpunktt:n då det anslogs, ett protokollsutdrag 
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med beslutet samt uppgift om vad den som vill överklaga beslutet skall 
iaktta, sändas till 

I. länsstyrelsen 
2. statliga myndigheter vilkas synpunkter inte har blivit tillgodosedda 
3. regionplaneorgan och angränsande kommuner som berörs av planen, 
4. sakägare som senast under utställningstiden skriftligt har lämnat syn

punkter som inte har blivit tillgodosedda. 
Till sakägare som avses i första stycket 4 skall underrättelse om beslutet 

sändas som rekommenderat brev eller på annat sätt som kan styrkas. Om 
ett stort antal sakägare skall underrättas, får bestämmelserna i 20 § fjärde 
stycket tillämpas. 

Snarast möjligt efter beslutet skall alla handlingar i ärendet sändas till 
länsstyrelsen. 

24 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft. skall detta 
kungöras i ortstidning. I kungörelsen skall erinras om innehållet i 14 kap. 
12 §. 

Snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft och senast en 
månad därefter skall två exemplar av planen, planbeskrivningen och ge
nomförandebeskrivningen sändas till länsstyrelsen. 

25 § I stället för vad som föreskrivs i 16-22 §§ får bestämmelserna i 
andra stycket tillämpas (enkelt planförfarande). om förslaget till detaljplan 

I. är av begränsad betydelse, 
2. saknar intresse för allmänheten, 
3. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsytt

rande enligt 4 kap. 10 § tredje stycket. 
Vid enkelt planförfarande skall sakägare och andra som anges i 20 § 

andra och tredje styckena beredas tillfälle till samråd och, om de inte 
skriftligt godkänner planförslaget, beredas tillfälle att lämna synpunkter på 
detta under två veckor eller den kortare tid som särskilt avtalas. Myndig
heter som berörs av planförslaget skall under samma tid beredas tillfälle att 
lämna synpunkter på detta. En sammanställning av de avlämnade syn
punkterna och förslag med anledning av dessa skall redovisas i ett särskilt 
utlåtande, som skall fogas till handlingarna i ärendet inför antagandet. 

26 § Bestämmelserna i 16-25 §§ tillämpas även vid ändring eller upphä
vande av detaljplaner. 

Giltighet och verkan 

27 § Detaljplan gäller till dess att den ändras eller upphävs genom ett 
beslut som vinner laga kraft eller upphör att gälla i viss del på grund av 
6 kap. 2 § andra stycket. 

28 § Av 8 kap. 10. 16 och 18 §§följer att bygglov, rivningslov respektive 
marklov inte får meddelas i strid mot detaljplan. Även sådana åtgärder som 
inte kräver lov och som avser byggnader, andra anläggningar, tomter och 
allmänna platser skall utföras så att de inte strider mot detaljplan. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot detaljplan. 
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6 kap. Plangenomförande 

Genomförandeheskrivning 
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I § I samband med att förslag till detaljplan upprättas skall i en särskild 
handling (genomförandebeskrivning) redovisas de organisatoriska, tek
niska. ekonomiska och fastighctsrättsliga åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och även i övrigt ändamålsenligt genomförande 
av planen. 

Exploateringssamverkan 

2 § Kommunen får besluta att exploateringssamvcrkan enligt Jagen 
(0000:000) om exploateringssamverkan får ske. Sådant beslut skall medde
las i form av områdesbestämmelser eller bestämmelser i en detaljplan. 
Som fömtsättning för detta gäller att det med hänsyn till bebyggelseut
vecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i ordning mark för 
bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för bebyggelsen. 

I beslutet skall anges samverkansområdet'i huvudsakliga avgränsning 
samt den tid inom vilken ett exploateringsbeslut skall meddelas. Denna tid 
får bestämmas till högst fem år från den dag då beslutet att anta områdes
bestämmelserna eller planen vinner laga kraft. Har något exploaterings
beslut inte meddelats inom den angivna tiden, upphör områdesbestämmel
serna eller detaljplanen att gälla, såvitt avser kommunens medgivande till 
exploateringssamverkan. 

Fastighetsplan 

3 § Fastighetsplan får antas för områden med detaljplan. 
Fastighetsplan skall antas 
I. om det behövs för att genomföra en ändamålsenlig indelning av 

kvartersmark i tomter, 
2. om detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en 

fastighetsplan, 
3. om en fastighetsägare under detaljplanens genomförandetid begär att 

fastighetsplan upprättas och detta inte är uppenbart onödigt. 

4 § En fastighetsplan bör såvitt möjligt omfatta ett kvarter eller annat 
lämpligt avgränsat område. Skall fastighetsplanen omfatta endast en del av 
ett kvarter, skall iakttas att möjligheterna att genomföra detaljplanen för 
återstoden av kvarteret inte försvåras. 
Skälig hänsyn skall tas till de befintliga bebyggelse-. äganderätts- och 
fastighetsförhållanden inom och i anslutning till planområdet, som kan 
inverka på planens genomförande. 

Bestämmelserna i 3 kap. I§ fastighetsbildningslagen 0970: 988) skall 
tillämpas på fastighetsplanen, om den skall reglera markens indelning i 
fastigheter eller om den skall reglera servitutsfrågor. 

Om fastighetsplanen skall reglera inrättandet av en gemensamhetsan
läggning, skall 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973: 1149) tillämpas på 
planen. Gemensamhetsanläggningar skall förläggas och utföras på sådant 
sätt att ändamålet med anläggningen kan vinnas med minsta intrång och 
olägenhet utan oskälig kostnad. 

5 § Fastighetsplanen får inte strida mot detaljplanen. Om syftet med 
detaljplanen inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras från denna. 
I sådana fall skall detaljplanen anses ha den utformning som framgår av 
fastighetsplanen. Sådan avvikelse skall antecknas på detaljplanen. 
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6 § Fastighetsplaner antas av byggnadsnämnden, om inte annat följer av 
13§. 

Innehåll m. m. 
7 § I fastighetsplanen kan regleras markens indelning i fastigheter. bil
dande, ändring eller upphävande av särskilda rättigheter samt inrättande 
av gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973: 1149). 

I en fastighetsplan får bestämmas att planen skall bli gällande endast 
under förutsättning att beslutet att anta en viss detaljplan vinner laga kraft i 
de delar som har betydelse för fastighetsplanen. 

Planhandlingarna 
8 § Fastighetsplanen består av en plankarta och en särskild handling med 
bestämmelser. Planen kan dock bestå enbart av en av dessa handlingar, 
om de förhållanden som är av betydelse därmed framgår tillräckligt tydligt. 

I den mån det behövs med hänsyn till syftet med fastighetsplanen skall i 
planen anges!. det berörda områdets blivande indelning i fastigheter,2. de 
särskilda rättigheter som behöver bildas, ändras eller upphävas,3. de an
läggningar som skall ingå i gemensamhetsanläggningar enligt anläggnings
lagen ( 1973: 1149),4. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanlägg
ningarna och de utrymmen som skall tas i anspråk för anläggningarna. 

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en beskrivning som tydligt redovisar 
vilken detaljplan som gäller och skälen till den utformning av fastighets
planen som har valts. Om fastighetsplanen avviker från detaljplanen skall 
detta och skälen till avvikelsen särskilt redovisas. 

Till fastighetsplanen skall dessutom fogas en förteckning över de fastig
heter och samfälligheter som berörs av planen samt ägare och innehavare 
av särskild rätt till dessa (fastighetsförteckning). 

Förutsättningar för att ändra eller upphäva en fastig
hetsplan m. m. 

10 § Före utgången av detaljplanens genomförandetid får fastighets
planen ändras eller upphävas endast om det finns synnerliga skäl eller om 
berörda fastighetsägare har samtyckt till detta. 

Efter utgången av detaljplanens genomförandetid får fastighetsplanen 
ändras eller upphävas, om det är påkallat från allmän synpunkt. 

lJ § Bestämmelserna i 3-9 §§ skall tillämpas även när fastighetsplanen 
ändras eller upphävs. 

12 § Om detaljplanen ändras och detta medför att fastighetsplanen 
strider mot detaljplanen, upphör fastighetsplanen att gälla i de delar som 
den strider mot den ändrade detaljplanen. Om detaljplanen upphävs helt 
eller till en viss del, upphör fastighetsplanen att gälla i de delar som berörs 
av upphävandet. 

Förfarandet 

13 § Om fastighetsplanen skall antas samtidigt med detaljplanen, skall 
den upprättas och antas i samma ordning som gäller för detaljplanen. 

I andra fall skall följande bestämmelser om detaljplan i 5 kap. tillämpas, 
nämligen 

17 §om samråd m. m., 
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19 §om utställning, 
20 § om kungörelse om utställning, underrättelser m. m., 
21 § om handlingar vid utställningen , 
22 § om behandlingen av synpunkter på planförslaget m. m., 
23 §om tillkännagivande av beslutet om antagande m. m., 
24 §om kungörelse när detaljplanen vunnit laga kraft m. m. 
25 §om enkelt planförfarande. 
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Samråd enligt 5 kap. 17 § första stycket behöver dock inte ske med 
länsstyrelsen och angränsande kommuner. Inte heller behöver planförsla
get överlämnas till länsstyrelsen och angränsande kommuner enligt 20 § 
andra stycket samma kap. 

14 § Bestämmelserna i 13 § skall tillämpas även när fastighetsplanen 
ändras eller upphävs. 

Giltighet och verkan 

15 § Fastighetsplanen gäller till dess att den ändras eller upphävs genom 
ett beslut som vinner laga kraft eller upphör att gälla i sin helhet eller i en 
viss del på grund av 12 §. 

16 § Av 8 kap. 10 § följer att bygglov inte får meddelas i strid mot 
fastighetsplan. Även sådana åtgärder som inte kräver lov och som avser 
byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras 
så att de inte strider mot fastighetsplan. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot fastighetsplan. 

Avstående av mark m. m. 

17 § Kommunen får lösa mark som enligt en detaljplan skall användas 
för gator eller sådana andra allmänna platser för vilka kommunen är 
huvudman. 

Annan mark som enligt detaljplanen ~kall användas för annat än enskilt 
bebyggande får kommunen lösa, om markens användning för avsett ända
mål inte ändå kan anses säkerställd. 

Besväras sådan mark som kommunen får lösa enligt första och andra 
styckena av särskild rätt, får rättigheten lösas. 

Om skyldighet för kommunen att lösa mark i vissa fall finns bestämmel
ser i 14kap. 

18 § Om kommunen är huvudman för gator och andra allmänna platser 
och förfogar över obebyggd mark som enligt detaljplanen är avsedd för 
allmän plats, är kommunen skyldig att utan ersättning låta fastighetsägare 
som avses i 29 § nyttja marken för ändamålet. 

19 § Om annan än kommunen är huvudman för vägar och andra all
männa platser, är den som äger obebyggd mark, som enligt detaljplanen är 
avsedd för allmän plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken, om 
den behövs för att kvartcrsmark, som tillhörde honom när planen antogs, 
skall kunna användas för avsett ändamål. 

20 § På ansökan av kommunen får länsstyrelsen förordna att mark, som 
enligt detaljplanen behövs för gator eller sådana andra allmänna platser för 
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vilka kommunen är huvudman eller för allmänna byggnader, utan ersätt
ning skall tillfalla kommunen. Under samma förutsättningar t~r länsstyrel
sen förordna att mark, som skall användas för vägar eller andra allmänna 
platser för vilka annan än kommunen är huvudman, utan ersättning skall 
upplåtas till huvudmannen. 

Förordnande får meddelas endast om planen innehåller en sådan be
stämmelse som anges i 5 kap. 9 § 4 och endast i den mån det kan anses 
skäligt med hänsyn till den nytta markens ägare kan väntas få av planen 
och till övriga omständigheter. 

Den mark som förordnandet avser skall anges till läge och gränser. 
Marken skall avträdas eller upplåtas när den behöver tas i anspråk för 
avsett ändamål. 

21 § När fråga har väckts om förordnande enligt 20 §, skall byggnads
nämnden genast anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetsboken. Överlåtelse av mark, som sker efter det att sådan anmä
lan har inkommit, utgör inte hinder mot förordnande att marken skall 
avstås eller upplåtas. 

Ändras detaljplanen får länsstyrelsen på ansökan av kommunen för
ordna att mark som har avståtts eller upplåtits enligt 20 § skall utbytas mot 
annan mark, om det är lämpligt och kan ske utan olägenhet för ägaren. 

22 § Den som har avstått mark enligt 20 § skall frigöra marken från 
inteckning och annan särskild rätt. Kan detta inte ske, är han skyldig att 
ersätta skada som uppkommer för den till vilken marken har avståtts. 

23 § I ett förordnande enligt 20 § får länsstyrelsen, i den mån det är 
skäligt, på kommunens begäran föreskriva att markens ägare skall vara 
skyldig att i den ordning som länsstyrelsen bestämmer bekosta anläggande 
av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

24 § Vad som enligt 20-23 §§ gäller i fråga om ägare skall gälla även 
exploateringssamfällighet enligt lagen (0000: 000) om exploateringssamver
kan. 

25 § Kommunen får lösa fastigheter eller delar av fastigheter som inte 
stämmer överens med fastighetsplanen under förutsättning 

I. att kommunen är huvudman för gator och andra allmänna platser och 
2. att genomförandetiden för berörda fastigheter har gått till ända. 
Under de förutsättningar som anges i första stycket I och 2 får kom-

munen även lösa fastigheter, som inte har bebyggts i huvudsaklig överens
stämmelse med detaljplanen och för vilka giltigt bygglov till sådan bebyg
gelse inte finns. 

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild rätt, får 
rättigheten lösas. 

26 § Nyttjanderätt till mark enligt 19 eller 20§ skall gälla framför annan 
rätt till marken som uppkommit efter antagandet av detaljplanen. 

Upplåtande al' l'issa allmänna platser m. m. 

27 § Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för 
gator och andra allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. 
Att detaljplanen skall utvisa om annan än kommunen skall vara huvudman 
framgår av 5 kap. 5 §. 
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Kommunen skall efter hand som bebyggelsen färdigställs i enlighet med 
detaljplanen ställa i ordning gator och sådana andra allmänna platser för 
vilka kommunen är huvudman. så att de kan användas för avsett ändamål. 
Före genomförandetidens slut skall gator och andra allmänna platser upp
låtas till allmänt begagnande inom områden som har bebyggts i enlighet 
med detaljplanen. Inom områden som efter genomförandetidens slut be
byggs i enlighet med detaljplanen ;kall gator och andra allmänna platser 
upplåtas till allmänt begagnande efter hand som bebyggelsen färdigställs. 

28 § När gator och andra allmänna platser som avses i 27§ upplåts till 
allmänt begagnande. skall de till bredd, höjdläge och utformning i övrigt 
överensstämma med detaljplanen. De skall vara utförda på ett ändamåls
enligt sätt och i enlighet med ortens sed. Mindre avvikelser från detalj
planen får göras. om syftet med planen inte motverkas. 

29 § Om en fastighetsägare vill bebygga sin fastighet innan den gata. till 
vilken fastigheten enligt detaljplan1!n har utfart, har blivit iordningställd 
enligt 27 § andra stycket och allmän avloppsledning har anlagts. skall han 
anordna utfartsväg och nödvändig avloppsanordning från fastigheten. 

30 § Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall vad som 
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 27 och 28 §§ i stället gälla 
staten. 

Kostnad, som föranleds av att gatan enligt detaljplanen byggs till en 
större bredd eller med dyrbarare utförande i övrigt än som behövs med 
hänsyn till trafiken. skall dock betalas av kommunen. om inte regeringen 
bestämmer annorlunda. 

31 § Kommunen skall svara för underhållet av gator och sådana andra 
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Denna underhållsskyl
dighet består även om detaljplanen för området upphävs. 

Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall. med den be
gränsning som anges i 30 § andra stycket, staten svara för underhållet av 
allmän väg. 

Om underhåll av vägar och andra allmänna platser med enskilda väghål
lare finns bestämmelser i lagen (193~: 608) om enskilda vägar och anlägg
ningslagen (1973: 1149). 

Om gatukostnader m. m. 
32 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätt
ra gator och andra allmänna platser inom områden med detaljplan. får 
kommunfullmäktige besluta att kostnader för sådana åtgärder som är av
sedda alt tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av 
anordningar som normalt hör till allmänna platser skall betalas av ägarna 
till fastigheterna inom området. 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis 
grund. 

Kommunfullmäktige beslutar om avgränsningen av det område inom 
vilket fördelning skall ske. om de kostnader som skall fördelas samt om 
grunderna för fördelningen. 

33 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätt
ra en gata, får kommunfullmäktige besluta att kostnaden för detta skall 
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betalas av ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för 
varje fastighet tas ut en ersättning som, motsvarar hälften av den kostnad 
som belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anord
ningar som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighets
ägarna. Kostnaden för att anlägga gatukors får tas ut med lika delar av 
ägarna till fastigheterna vid gatukorset. 

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra gatan inte är densamma 
överallt. får kommunfullmäktige besluta att kostnaden skall fördelas mel
lan fastighetsägarna efter någon annan skälig och rättvis grund än som 
anges i första stycket. 

34 § Den ersättning som enligt 32 eller 33 § belöper på varje fastighet 
skall jämkas. om de kostnader som skall ersättas är oskäligt höga eller om 
de åtgärder som ersättningen avser har en omfattning eller ett utförande 
som betydligt överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den 
användning som är tillåten för fastigheten. 

35 § TiH grund för bestämmande av ersättning enligt 32 eller 33 § får 
läggas antingen de faktiska kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda 
beräkningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anlägga eller 
förbättra gator eller andra allmänna platser. 

36 § Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna 
för gator och andra allmänna platser inträder när den anläggning som 
ersättningen avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål. 

Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. Om ersättningsbe
loppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
eller andra omständigheter, får fastighetsägaren dock betala ersättningen 
genom avbetalningar, om godtagbar säkerhet ställs. Avbetalning skall ske 
med minst en tiondel årligen. På obetalt belopp skall betalas skälig ränta 
från den dag då kravet på ersättning framställdes. Om betalningsvillkoren 
ändå blir alltför betungande för fastighetsägaren, skall villkoren jämkas. 

När skyldighet att betala ersättning har inträtt. är ny ägare av kvarters
mark bunden i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren 
svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till 
betalning före tillträdesdagen. 

37 § Innan kommunfullmäktige beslutar att kostnader för gator eller 
andra allmänna platser skall betalas av fastighetsägare enligt 32 eller 33 §, 
skall kommunfullmäktige låta utreda frågan och upprätta det förslag som 
utredningen föranleder. 

Förslag till ersättningsskyldighet enligt 32 § skall ställas ut för gransk
ning under minst tre veckor efter det att kungörelse om detta har skett i 
ortstidning. Underrättelse om utställningen av förslaget skall dessutom 
sändas som rekommenderat brev eller på annat sätt som kan styrkas till 
kända fastighetsägare, vilkas rätt berörs av förslaget. Underrättelse behö
ver dock inte sändas till den som skriftligt har godkänt förslaget. När 
granskningstiden har gått ut, får fullmäktige besluta i ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 33 §. skall de markägare, 
vilkas rätt berörs och som inte har godkänt förslaget. beredas tillfälle att 
yttra sig över detta. innan kommunfullmäktige får fatta beslut i ärendet. 

10 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bilagede/ 
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38 § Mark framför fastigheter. ~;om är belägna vid torg. parker eller 
andra sådana allmänna platser. skall anses som gata till en bredd som 
motsvarar fem fjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta bygg
nadshöjden som gällde för fastighe1en när gatan uppläts till allmänt begag
nandc. 

39 § Vad som föreskrivs i detta kap. om fastigheter skall tillämpas även 
på samfälligheter inom kvartersmark. Med fastighetsägare avses därvid 
ägarna av de fastigheter som har del i samfälligheten. Är samfälligheten 
inte avsedd för bebyggelse. skall den anses bebyggd när den väsentligen 
tagits i anspråk för angivet ändamål. Högsta tillåtna byggnadshöjden antas 
därvid vara medeltalet av vad som gäller för de fastigheter som har del i 
samfälligheten. 

Domstolspröl'11ing m. m. 

40 § Den som med stöd av detta kap. vill begära inlösen skall väcka talan 
vid den fastighetsdomstol inom van område fastigheten är belägen. 

Fastighetsdomstolen prövar även tvister om ersättning för gatukost
nader och kostnader för andra allmänna platser på talan av endera parten. 

41 § Talan om inlösen enligt 17 § fär väckas utan hinder av att beslutet att 
anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft. 

Talan om inlösen enligt 25 § andra stycket skall väckas inom tre år från 
dagen efter genomförandetidens utgång. 

Har ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse med fastighets
planen eller ansökan om förlängning av genomförandetiden gjorts skall 
målet förklaras vilande till dess att frågan om fastighetsbildning eller för
längning av genomförandetiden slutligt har avgjorts. Bildas fastighet som 
överensstämmer med fastighetsplanen eller medges förlängning av genom
förandetiden, förfaller kommunens talan. 

När kommunen har väckt talan cm inlösen enligt 25 §. skall domstolen 
omedelbart sända underrättelse om det till fastighetsbildningsmyndighe
ten. 

7 kap. Regionplanering m. m. 

Regionplaneorgan 

I § Behöver sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ
den som angår flera kommuner utredas gemensamt eller behöver flera 
kommuners översiktliga fysiska planering samordnas, kan regeringen på 
särskild framställning förordna ett regionplaneorgan, som under viss tid 
eller tills vidare skall ha hand om denna utrednings- och samordningsverk
samhet (regionplanering). I beslutet skall regionplaneorganets huvudsakli
ga ansvarsområde anges. 

Till regionplaneorgan kan regerir.gen utse ett befintligt kommunalför
bund eller förordna att de berörda kommunerna skall bilda ett särskilt 
regionplaneförbund. För ett sådant regionplaneförbund skall lagen 
(1957: 281) om kommunalförbund tillämpas i den mån avvikande bestäm
melser inte meddelas i detta kap. 

För handläggningen av frågor om regionplanering m. m. för kommuner
na i Stockholms län finns särskilda bestämmelser. 
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2 § Innan regeringen fattar beslut enligt I§. skall de kommuner och 
länsstyrelser som kan beröras av beslutet lämnas tillfälle att yttra sig. 

Regionplaneorgan skall inte förordnas om de berörda kommunerna mera 
allmänt motsätter sig det. 

3 § Regionplaneorganet skall inom sitt ansvarsområde bevaka regionala 
frågor och fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas 
och statliga myndigheters planering inom regionen. 

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av 
den. Därvid skall 4-7 §§ tillämpas. 

Med regionen avses regionplaneorganets geografiska verksamhetsområ
de. 

Regionplan 
4 § I regionplanen kan anges riktlinjer för användningen av mark- och 
vattenområden som avser till exempel regional struktur, hushållning med 
naturresurser, prioritering av olika markintressen, lokalisering av kom
munikations- och distributionssystem samt bebyggelse och anläggningar 
av betydelse för regionen. Riktlinjerna får inte omfatta förhållanden utan
för regionplaneorganets ansvarsområde. 

Bestämmelserna i 4 kap. 4 § om planhandlingar och deras utformning 
skall tillämpas på regionplanen. Någon redovisning av åtgärder för att 
fullfölja planen behöver dock inte lämnas. 

5 § Regionplanen antas av regionplaneorganets fullmäktige. Även änd
ring och upphävande av regionplanen beslutas av fullmäktige. 

Förfarandet 

6 § När förslag till regionplan eller ändring eller upphävande av planen 
upprättas skall bestämmelserna i 4 kap. 5-11 §§ om samråd, utställning, 
kungörande, utlåtande m. m. i fråga om översiktsplan tillämpas med den 
avvikelsen att förslaget skall ställas ut till granskning under minst tre 
månader. 

7 § Av 11 § lagen ( 1957: 281) om kommunalförbund följer att beslut att 
anta, ändra eller upphäva en regionplan skall tillkännages på anslagstavlan 
för den kommun där regionplaneorganct har sitt säte. 

Senast dagen efter det att tillkännagivandet har anslagits skall detta, 
tillsammans med uppgift om tidpunkten då det anslogs, utlåtandet enligt 6 § 
och ett protokollsutdrag med beslutet, sändas till de kommuner och läns
styrelser som berörs av planen, till regeringen samt till de myndigheter, 
vilkas synpunkter inte har blivit tillgodosedda. 

När beslutet har vunnit laga kraft. skall planen snarast möjligt och senast 
inom en månad sändas till länsstyrelserna inom regionen. 

Regionplanens giltighet och verkan 

8 § Regionplanen gäller, oavsett om den ändras eller ej, under en tid av 
högst sex år, räknat från dagen för beslutet att anta planen, eller. om 
regeringen prövat beslutet enligt 12 kap. 6 §. från dagen för regeringens 
beslut. 

9 § Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, 
detaljplaner och områdesbestämmelser. 
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FJÄRDE AVDELNINGEN 
OM BYGGLOV OCH ANDRA BESLUT AV BYGGNADSNÄMNDEN 
M.M. 

8 kap. Bygglov, rivningslov och marklov 

Åtgärder som kräver lov 

Byggnader i allmänhet 

1 § Följande åtgärder med byggnader får inte utföras utan bygglov: 
I. Uppföra nya byggnader. 
2. Bygga till befintliga byggnader. 
3. Ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentli

gen annat ändamål än det för vilkel byggnaden senast har använts eller för 
vilket bygglov senast har lämnats. 

4. Färga om byggnader. som ligger i områden med detaljplan, eller byta 
ut sådana byggnaders fasadbeklädr,ad eller taktäckningsmaterial eller utfö
ra andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadernas yttre. 

5. Göra sådana ändringar av byggnader som berör konstruktionen av de 
bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnadernas planlösning. 

6. Installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler eller anordning
ar för ventilation. vattenförsörjning eller avlopp. 

Kravet på bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 5 och 6 
gäller inte i fråga om byggnader som t.illhör staten eller landstingskommu
ner. 

I 4 § finns bestämmelser om undantag från kravet på bygglov enligt 
första stycket för bostadsbyggnader med högst två bostadslägenheter. 
Enligt 5 och 6 §§ kan kommunen medge ytterligare undantag från detta 
krav eller införa skyldighet att söka bygglov för vissa ytterligare åtgärder. 

Andra anläggningar och anordningar 

2 § Om inte annat följer av 4 eller 5 § får följande åtgärder med andra 
anläggningar än byggnader och med anordningar inte utföras utan bygglov: 

I. Ta i anspråk mark för idrotts- t:ller fritidsanläggningar, såsom idrotts
platser. skidliftar. campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar. motor
banor och goltbanor. 

2. Anordna upplag. 
3. Anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana 

eller gruvdrift. 
4. Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anordningar för hälso- och 

miljöfarliga varor och för varor som kan medföra fara för brand eller andra 
olyckshändelser. Bygglov krävs cock inte. om anordningen är avsedd 
endast för en viss fastighets husbetov. 

5. Uppföra eller väsentligt ändra radio- eller telemaster eller tom. Bygg
lov krävs dock inte för master som är avsedda endast för en viss fastighets 
behov. 

6. Uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två 
meter eller om anordningen placerns på ett avstånd från tomtgränsen som 
är mindre än anordningens höjd över marken eller om anordningen fast 
monteras på en byggnad. Bygglov krävs även för väsentlig ändring av 
sådana vindkraftverk. 

7. Uppföra eller väsentligt ändra murar eller plank. 
8. Ta i anspråk mark för eller väsentligt ändra parkeringsplatser. Bygg

lov krävs dock inte om parkering:;platsen är avsedd enbart för en viss 
fastighets behov och om det på fastigheten finns högst två bostadslägen-
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heter. Bygglov krävs inte heller för parkeringsplatser som anläggs med 
stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till 
gata eller väg. 

3 § Inom områden med detaljplan får skyltar eller ljusanordningar inte 
sättas upp eller väsentligt ändras utan bygglov. 

Kommunen kan besluta att ljusanordningar inte får sättas upp eller 
väsentligt ändras utan bygglov inom områden, som inte omfattas av detalj
plan och som ligger i närheten av befintliga eller planerade försvarsanlägg
ningar. statliga flygplatser, andra flygplatser för allmänt bruk, som tillhör 
annan än staten, kärnreaktorer eller andra kärnenergianläggningar. Sådana 
beslut skall meddelas i form av områdesbestämmelser. 

Undantagsbestämmelser för bostadsbyggnader med 
högst två lägenheter 
4 § Bestämmelserna om bygglov i I och 2 §§ gäller inte i fråga om nedan 
angivna åtgärder med bostadsbyggnader med högst två bostadslägenheter 
eller byggnader av annat slag som hör till sådana bostadsbyggnader. De 
åtgärder som på grund härav får utföras utan bygglov - om inte annat 
följer av 6 § - är följande: 

1. Installera eller ändra anordningar för vattenförsörjning eller avlopp, 
om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggning för vattenför
sörjning eller avlopp. 

2. Göra andra invändiga ändringar, under förutsättning att ändringen 
inte innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägcnhet eller någon 
lokal för handelsrörelse, hantverk eller industri och att ändringen inte 
berör konstruktionen av byggnadens bärande delar, eldstäder eller rökka
naler. 

3. Färga om byggnaden, om åtgärden inte medför att byggnadens karak
tär väsentligt ändras. 

4. Anordna en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank som 
uppförs i anslutning till bostadsbyggnaden och placeras minst 4,5 meter 
från tomtgränsen. Om ägaren till den angränsande fastigheten lämnar 
skriftligt medgivande, får muren eller planket placeras närmare tomtgrän
sen. Muren eller planket får inte vara högre än l.8 meter och inte sträcka 
sig mer än 3 meter ut från byggnaden. 

5. Anordna skärmtak i anslutning till bostadsbyggnaden över en sådan 
uteplats som anges i 4 eller över en altan, balkong eller entre. Sådana 
skärmtak får dock inte vara större än 12 kvadratmeter och inte heller 
sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om ägaren till den angrän
sande fastigheten lämnar skriftligt medgivande, får skärmtaket placeras 
närmare tomtgränsen. 

6. Uppföra högst två uthus eller andra liknande fristående byggnader, 
som inte är avsedda som bostad, i omedelbar närhet av bostadsbyggnaden. 
Dessa får dock uppföras endast under förutsättning att byggnadernas sam
manlagda byggnadsarea inte är större än I 0 kvadratmeter, att taknockshöj
den inte överstiger 3 meter samt att byggnaderna placeras minst 4,5 meter 
från tomtgränsen. Om ägaren till den angränsande fastigheten lämnar 
skriftligt medgivande, får byggnaderna placeras närmare tomtgränsen. 
Anges i en detaljplan eller i områdesbestämmelser att byggnader skall 
placeras på ett visst avstånd från tomtgränsen, skall dock den bestämmel
sen all tid gälla. 
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Kommunala beslut om bygglovspliktens omfattning 

5 § Kommunen kan för ett visst område, som inte omfattas av detaljplan, 
besluta att nedan angivna åtgärder får utföras utan bygglov, under förut
sättning att det kan ske utan olEgenhet för grannar och för allmänna 
intressen och att åtgärderna inte avser arbetslokaler eller personalrum. De 
åtgärder som under dessa förutsätt;1ingar kan få utföras utan bygglov är: 

I. att uppföra komplementbyggnader, 
2. att göra mindre tillbyggnader, 
3. att utföra sådana inre åtgärd·~r i byggnader som anges i I § första 

stycket 5 och 6 
4. att utföra anläggningar och anordningar som avses i 2 §. 
5. att uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för 

jordbruk. skogsbruk eller någon därmed jämförlig näring. 
Beslut enligt första stycket skall meddelas i form av ornrådesbestärn

melser. 
Kommunen kan för områden med detaljplan bestämma att enklare fri

tidshus, kolonistugor och liknande byggnader får - på sätt som närmare 
anges i planen - uppföras, byggas till eller ändras på annat sätt utan 
bygglov. 

6 § Kommunen kan för ett område som utgör en värdefull miljö besluta 
att följande åtgärder inte får utföras utan bygglov: 

I. Färga om byggnader eller byta ut byggnadernas fasadbeklädnad eller 
taktäckningsmaterial eller utföra andra åtgärder som avsevärt påverkar 
byggnadernas yttre. 

2. Underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses 
i 3 kap. 11 §. 

Beslut enligt första stycket skall meddelas i form av bestämmelser i 
detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Rivningslov och marklov 
7 § Inom områden med detaljplan får rivning av byggnader eller delar av 
byggnader inte ske utan rivningslov, om inte annat har bestämts i planen. 

Kommunen kan för ett visst område, som inte omfattas av detaljplan, 
besluta att rivning av byggnader eller delar av byggnader inte får ske utan 
rivningslov. Sådana beslut skall meddelas i form av områdes bestäm
melser. 

8 § Inom områden med detaljplan får schaktning eller fyllning, som 
medför att höjdläget för tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt, 
inte utföras utan marklov om inte annat har bestämts i planen. Om ett visst 
höjdläge för markytan anges i plam~n. krävs dock inte marklov för att 
bringa markytan till denna nivå. 

Kommunen kan för områden med detaljplan i planen bestämma att 
trädfällning och skogsplantering inte får utföras utan marklov inom plan
området. 

Kommunen kan för ett visst område, som inte omfattas av detaljplan, 
besluta att schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering inte får 
utföras utan marklov, under förutsättning att området 

I. är avsett för bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar, 
2. är avsett som friluftsområde elle: 
3. ligger i närheten av befintliga eller planerade försvarsanläggningar, 
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statliga flygplatser, andra flygplatser för allmänt bruk, som tillhör annan än 
staten, kärnreaktorer. andra kärnenergianläggningar eller andra anlägg-
ningar som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde. ·· .. 

Beslut enligt tredje stycket skall meddelas i form av områdesbestäm
melser. 

Hemliga anläggningar m. m. 
9 § Bestämmelserna i 1-8 §§ gäller inte i fråga om byggnader och andra 
anläggningar eller anordningar, som är hemliga enligt vad som är särskilt 
föreskrivet. Åtgärder med sådana anläggningar skall föregås av samråd 
med länsstyrelsen, som på lämpligt sätt skall underrätta kommunen om 
åtgärdernas art och var de skall utföras. 

Förutsättningar för lov m. m. 

Bygglov 
10 § Inom områden med detaljplan skall bygglov lämnas om 

I. den ansökta åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
2. den fastighet och den byggnad på vilken åtgärden skall utföras med 

hänsyn till läge och användningssätt stämmer överens med detaljplanen 
och med den fastighetsplan som gäller för området och 

3. det av ansökningshandlingarna och övriga omständigheter framgår att 
det finns förutsättningar för att åtgärden kommer att uppfylla kraven i 
3kap. 

Om fastigheten inte stämmer överens med fastighetsplanen, och ansök
ningen om bygglov kommer in före utgången av genomförandetiden för 
detaljplanen, skall sökanden föreläggas att inom en viss tid ansöka om 
förrättning för att genomföra fastighetsplanen. Uppfylls inte föreläggandet. 
får bygglov vägras. 

Beträffande sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i I § första 
stycket 4 och sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I § första 
stycket 5 och 6 behöver byggnaden med häi;isyn till läge och användnings
sätt inte stämma överens med detaljplanen för att bygglov skall lämnas. 

Även om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, får bygglov till 
åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för allmänt 
ändamål lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
detaljplanen eller fastighetsplanen, om avvikelserna är förenliga med syftet 
med planen. 

11 § I områden som inte omfattas av detaljplan skall bygglov lämnas om 
I. den ansökta åtgärden med hänsyn till 2 kap. är lämplig på platsen, 
2. åtgärden inte skall föregås av detaljplaneläggning på grund av bestäm

melserna i 5 kap. I§, 
3. åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser och 
4. det av ansökningshandlingarna och övriga omständigheter framgår att 

det finns förutsättningar för att åtgärden kommer att uppfylla kraven i 
3kap. 

Beträffande bostadsbyggnader med högst två bostadslägenheter skall 
bygglov till komplctteringsåtgärder lämnas, om åtgärden inte strider mot 
områdesbcstämmelser enligt 4kap. 13 §första stycket 3-5 och om det av 
ansökningshandlingarna och övriga omständigheter framgår att det finns 
förutsättningar för att åtgärden kommer att uppfylla kraven i 3 kap. Lov till 



Prop. 1985/86:1 152 

kompletteringsåtgärder kan vägras om kommunen har lämnats tillstånd till 
expropriation av den fastighet eller den fastighetsdel där åtgärden skall 
utföras. Med kompletteringsåtgärder avses 

1. att uppföra komplementbyggnader, 
2. att göra mindre tillbyggnader, 
3. att utföra yttre åtgärder på byggnader i sådana fall som anges i 6 § 

första stycket I, 
4. att utföra sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I § första 

stycket 5 och 6. 
Andra stycket 3 och 4 skall tillämpas även beträffande andra byggnader 

än bostadsbyggnader med högst två bostadslägenheter. 
Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 

områdesbestämmelser. om avvikelserna är förenliga med syftet med be
stämmelserna. 

12 § Om bygglov inte kan lämnas på grund av 10 eller 11 §. får tillfälligt 
bygglov lämnas, under förutsättning att sökanden begär det och att marken 
eller den byggnad som ansökningen avser inte genast behöver tas i anspråk 
för avsett ändamål. 

Tillfälligt bygglov skall lämnas, om den ansökta åtgärden har stöd i en 
detaljplanebestämmelse om tillfällig markanvändning. 

I ett tillfälligt bygglov får medges att en byggnad eller annan anläggning 
uppförs eller att en byggnads eller en byggnadsdels användningssätt änd
ras. Lovet skall lämnas för en tid om högst tio år. Byggnadsnämnden kan 
på ansökan medge förlängning av tiden med högst fem år i sänder. Den 
sammanlagda tiden får dock inte överstiga 20år. 

13 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om bygglov till prövning 
snarast möjligt och slutligt avgöra ärendet 

I. senast inom ett år från den dag då ansökningen om bygglov kom in, 
om inte kommunen dessförinnan har ansökt om expropriation eller inlett 
arbete med att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestäm
melser eller en fastighetsplan som angår den byggnad som ansökningen om 
bygglov avser. 

2. senast inom två år från den dag då ansökningen kom in, om inte 
kommunen dessförinnan har antagit, ändrat eller upphävt detaljplanen, 
områdesbestämmelserna eller fastighetsplanen, 

3. så snart slutligt avgörande föreligger i det ärende som har orsakat 
uppskovet med prövningen av frågan om bygglov. 

14 § Om byggnadsnämnden har vägrat bygglov på grund av att kom
munen har lämnats tillstånd till expropriation men detta tillstånd har upp
hört att gälla. får en ny ansökan om bygglov till samma åtgärd inte avslås 
på samma grund, förrän tio år har förflutit från den dag då tillståndet till 
expropriation meddelades. 

Rivnings lov och marklov 
15 § Rivningslov får vägras om det behövs med hänsyn till bostadsför
sörjningen eller därför att kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull be
byggelse skall bevaras. 

16 § Om upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen 
() 973: 531) har utfärdats och åläggandet inte har upphört att gälla, får 
rivningslov inte lämnas för den byggnad som avses med åläggandet. 
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Rivningslov får inte heller lämnas för sådana byggnader med särskilt 
bevarandevärde som avses i 3 kap. 11 § och som omfattas av skyddshe
stämmelser i en detaljplan eller områdesbcstämmclser. 

17 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om rivningslov till prövning 
snarast möjligt. Frågan får dock inte slutligt avgöras, om det beträffande 
den byggnad som frågan angår har gjorts ansökan om att byggnaden skall 
förklaras för byggnadsminnc enligt I § lagen (1960: 690) om byggnadsmin
nen eller att upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen 
(1973: 53 l), skall meddelas och den ansökningen inte har slutligt avgjorts. 

Byggnadsnämnden skall slutligt avgöra ett ärende om rivningslov 
I. senast inom ett år från den dag då ansökningen om rivningslov kom in, 

om inte kommunen dessförinnan har ansökt om expropriation, om förkla
rande för byggnadsminne eller om upprustningsåläggande eller inlett arbe
te med att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestäm
melser beträffande den byggnad som ansökningen om rivningslov avser, 

2. senast inom två år från den dag då ansökningen om rivningslov kom 
in, om inte kommunen dessförinnan har antagit, ändrat eller upphävt 
detaljplanen eller områdesbestämmelsema, 

3. så snart slutligt avgörande föreligger i det ärende som har orsakat 
uppskovet med prövningen av frågan om rivningslov. 

18 § Marklov får vägras, om den sökta åtgärden 
I. strider mot en detaljplan eller mot områdesbestämmelser, 
2. motverkar syftet med sådana skydds- eller säkerhetsområden som 

anges i 8 §tredje stycket 3, 
3. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyg

gelse och därmed sammanhängande anordningar, 
4. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning som fri

luftsområde, varvid beslutet att vägra lov dock inte får vara så ingripande 
att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras eller 

5. i andra fall än som anges i 1-4 medför störningar för omgivningen. 

Gemensamma bestämmelser om prö1>ningen 

19 § Ansökningar om bygglov, rivningslov och marklov skall vara skrift
liga och ges in till byggnadsnämnden. Beträffande enklare åtgärder får 
ansökan göras muntligt. Bestämmelser om prövning av bygglov eller mark
lov utan ansökan finns i 10 kap. 20 § andra stycket. 

20 § Tillsammans med ansökan skall lämnas de ritningar, beskrivningar 
och uppgifter i övrigt som behövs för att den sökta åtgärden skall kunna 
prövas. 

Är ansökningshandlingarna ofullständiga, får byggnadsnämnden föreläg
ga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Avhjälps inte bristerna 
inom förelagd tid, får ansökningen avgöras i befintligt skick eller avvisas. 
En erinran om detta skall tas in i föreläggandet. 

21 § Även om en åtgärd inte kräver lov enligt 1-8 §§, skall byggnads
nämnden pröva den, om det begärs av den som skall vidta åtgärden. 

22 § Byggnadsnämnden skall lämna kända sakägare tillfälle att yttra sig 
över ansökningar om lov i följande fall, nämligen 

I. om den ansökta åtgärden innebär sådan mindre avvikelse från detalj-
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plan eller områdesbestämmelser som avses i 10 § femte stycket eller 11 § 
fjärde stycket. 

2. om åtgärden skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan 
och åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd enligt 11 § andra stycket och 
inte heller är reglerad i områdesbestämmelser. 

Byggnadsnämnden kan bestämma att sökanden skall underrätta sak
ägarna om ansökningen och om att yttrande över denna skall ges in till 
byggnadsnämnden inom en viss tid. 

Underrättelse till sakägarna skall sändas som rekommenderat brev eller 
på annat sätt som kan styrkas. Underrättelse till de boende på en viss 
fastighet får dock ske genom anslag inom fastigheten på lämpligt sätt. 

23 § Beslut i ärenden om lov skall vara skriftliga. Sökanden skall ome
delbart underrättas om beslutet. I detta skall tas in en uppmaning till 
sökanden att lämna underrättelse om beslutet till de sakägare som har 
lämnats tillfälle att yttra sig över ansökningen och vilkas synpunkter inte 
har tillgodosetts. 

I fråga om underrättelsen till sökanden och dennes underrättelser till 
sakägarna skall 22 § tredje stycket tillämpas. Sker underrättelse genom 
anslag inom en fastighet. skall de boende anses ha fått del av beslutet den 
dag det anslogs. 

24 § Om en åtgärd som kräver lov fordrar tillstånd även av någon annan 
myndighet, skall byggnadsnämnden erinra sökanden om detta. 

25 § Om länsstyrelsen eller regeringen har beslutat ett förordnande enligt 
12 kap. 4 §, skall byggnadsnämnden snarast möjligt sända beslut om lov 
som omfattas av förordnandet till länsstyrelsen. 

26 § I beslut, varigenom lov lämnas. skall anges de åtgärder som lovet 
avser, den eller de fastigheter på vilka åtgärderna skall utföras, lovets 
giltighetstid samt de villkor och upplysningar som behövs. Byggnadsnämn
den skall även ange vid vilka tillfällen som anmälningar och besiktningar 
enligt 9 kap. skall göras. 

27 § Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om den med
givna åtgärden inte påbörjas inom två år från dagen för beslutet om lov. 
Lovet är aldrig giltigt för längre tid än fem år. 

Särskilda bestämmelser om prövningen i bygglovsäre11den 

28 § Byggnadsnämnden skall granska och fastställa de ritningar och övri
ga handlingar som är nödvändiga för byggnadsnämndens prövning. 

Byggnadsnämnden skall godta typgodkända material, konstruktioner 
eller anordningar i de avseenden som typgodkännandet gäller. 

I beslut om bygglov kan byggnadsnämnden bestämma att konstruktions
handlingar och andra handlingar skall ges in till nämnden innan arbetena 
påbörjas. Sådana handlingar skall granskas av byggnadsnämnden. Bygg
herren skall underrättas om resultatet av granskningen. 

I beslut om bygglov kan byggnadsnämnden även bestämma att handling
ar som beskriver byggnaden i färdigställt skick skall ges in till nämnden, 
när arbetena har avslutats. 
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29 § Bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum för verksam
heter i vilka arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räkning får 
meddelas endast 

I. om yrkesinspektionen har yttrat sig över åtgärdens lämplighet från 
arbetarskyddssynpunkt och 

2. om det av yttrandet framgår att skyddsombud. skyddskommitte eller 
organisation, som företräder arbetstagarna, har fått tillfälle att yttra sig 
över ansökningen. 

Första stycket 2 gäller endast om det är känt för vilket slag av verksam
het som arbetslokalen är avsedd. 

Om det i yttrandet från yrkesinspektionen har angetts att den prövning i 
arbetarskydddshänseende som behövs inte har kunnat göras, skall beslutet 
om bygglov innehålla en erinran om den skyldighet som enligt lag eller 
annan författning kan föreligga för arbetsgivaren att göra anmälan till 
yrkesinspektionen innan arbetslokalen tas i bruk. 

30 § Om en organisation av hyresgäster motsätter sig att sådana åtgärder 
som avses i 2 a § andra stycket bostadssaneringslagen (1973: 531) vidtas, 
får bygglov meddelas endast om hyresnämnden medger det. 

31 § Bygglov som innebär medgivande att uppföra en ny byggnad eller 
annan anläggning får, om fastighetsägaren skriftligt samtycker till det, 
innehålla bestämmelser att annan byggnad eller anläggning på tomten skall 
rivas, byggas om eller ges ändrad användning eller att utfarten från fastig
heten skall ändras. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken åtgärden 
skall ha vidtagits. 

Om bygglov eller marklov meddelas till en åtgärd som redan har utförts, 
får i beslutet om lov föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det 
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken ändring
arna skall vara utförda. 

I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbetena inte får påbör
jas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator och andra all
männa platser eller ställt godtagbar säkerhet för ersättningen. 

Särskilda bestämmelser om förhandslov 

32 § Om den som ansöker om bygglov begär det, skall byggnadsnämn
den pröva om åtgärden kan tillåtas på platsen. Kan åtgärden tillåtas skall 
besked om detta, tillsammans med nödvändiga villkor, meddelas i form av 
ett förhandslov. 

I beslut om förhandslov skall bestämmas en viss tid, högst två år, inom 
vilken ansökningen bygglov skall fullföljas. Om detta inte sker inom utsatt 
tid, upphör förhandslovet att gälla. l beslutet skall tas in en erinran om 
detta. En erinran skall också göras om att förhandslovet inte medför rätt 
att påbörja den sökta åtgärden. 

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn, kontroll m. m. 

Utförandl' av byggnadsarbeten mm. 

I § Byggnads-. rivnings- och markarbeten som regleras i denna lag skall 
utföras enligt gällande bestämmelser, de villkor som byggnadsnämnden i 
det särskilda fallet har ställt och i övrigt enligt de handlingar som nämnden 
har fastställt. 
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2 § Arbetena skall planeras och utföras så att personer och egendom inte 
skadas och så att minsta möjliga obehag uppkommer. 

3 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-. rivnings
och markarbeten (byggherren) ansvarar för att arbetena utförs enligt 1 och 
2 §§ och att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. 

Ansvarig arbetsledare 

4 § För arbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall det 
finnas en av byggherrcn utsedd ansvarig arbetsledare. Om arbetena är av 
mindre omfattning. kan dock byggnadsnämnden bestämma att någon ar
betsledare inte behöver utses. För skilda delar av ett arbete kan olika 
arbetsledare utses. 

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som har godkänts som 
arbetsledare för visst slag av arbet1: och för viss tid av den myndighet som 
regeringen bestämmer (riksbehörighet) eller den som byggnadsnämnden 
godkänner för ett visst arbete. 

Arbetsledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över arbetena så att 
de utförs på föreskrivet sätt. Arbetsledaren skall vidare göra sådana an
mälningar till byggnadsnämnden som avses i 5 §och anmälningar till andra 
berörda myndigheter. Arbetsledaren skall också vara närvarande vid bygg
nadsnämndens besiktningar. 

Om byggnadsnämnden finner att arbetsledaren åsidosätter sina skyldig
heter, får nämnden frånta arbetsledaren ledningen av arbetet. Om arbetsle
daren grovt har åsidosatt sina skyldigheter, kan nämnden besluta att ar
betsledaren under viss tid inte kommer att godkännas som ansvarig arbets
ledare inom kommunen. Nämnden skall anmäla sådana beslut till den 
myndighet som avses i andra stycket. Om en arbetsledare, som har riksbe
hörighet, grovt har åsidosatt sina skyldigheter, får myndigheten återkalla 
godkännandet att vara ansvarig arbetsledare. 

Utstakning, besiktning, kontroll m. m. 

5 § När en byggnad eller annan anläggning skall uppföras. ändras eller 
rivas och åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, skall anmälan göras till 
byggnadsnämnden när arbetena påbörjas och när de har slutförts. Anmä
lan skall dessutom göras vid de tillfällen som nämnden bestämmer i beslu
tet om lov. Nämnden får medge befrielse helt eller delvis från anmälnings
skyldigheten. 

6 § När en byggnad eller annan anläggning skall uppföras eller tillbyggas 
och åtgärden kräver bygglov, skall byggnadsnämnden snarast möjligt låta 
utstaka byggnaden, anläggningen eller tillbyggnaden, utmärka dess höjd
läge och kontrollmäta den, om detta är påkallat med hänsyn till förhållan
dena på platsen och omständigheterna i övrigt. 

7 § Byggnadsnämnden skall i erforderlig utsträckning besikta arbeten 
som kräver bygglov. Slutbesiktning skall alltid göras, om byggherren eller 
yrkesinspektionen begär det. Slutbe:siktning skall äga rum snarast möjligt. 
Byggnadsnämnden skall se till att dess besiktningar på ett lämpligt sätt 
samordnas med besiktningar som skall utföras av andra myndigheter. 

Byggnadsnämnden kan begära at1: byggherren skall förete bevis av sak
kunnig att de krav på egenskaper och funktioner är uppfyllda som före
skrivs i 3 kap. och som inte på ett enkelt sätt kan iakttas och bedömas vid 
syn på platsen. 
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Byggnadsnämnden skall utfärda skriftligt bevis över sådana besiktningar 
som anges i beslutet om bygglov. 

Rätt till tillträde 

8 § Rätt att få tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar 
har 

I. byggnadsnämnden och länsstyrelsen för att utöva kontroll, besiktning 
eller annan tillsyn enligt denna lag, 

2. de som har fått uppdrag av nämnden eller länsstyrelsen att utföra 
sådan tillsynsåtgärd som avses i 1. 

3. de som skall utföra kartläggning för samhällets behov och de som har 
fått uppdrag av kommunen eller av en myndighet att upprätta planförslag 
eller att företa kartläggning, utstakning. mätning eller geoteknisk under
sökning i syfte att förbereda planläggning eller byggande eller att mäta eller 
fotografera en byggnad som skall ändras eller rivas, 

4. medhjälpare till någon som avses i 2 och 3. 
De som har tillträdesrätt enligt första stycket får sätta upp märken och 

signaler, göra undersökningar och mätningar samt ta prover. De har också 
rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som 
behövs. 

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs. 

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

Inledande bestämmelser 

1 § Byggnadsnämnden skall ta upp frågan om påföljd eller ingripande 
enligt detta kap. så snart det finns anledning att anta att en överträdelse har 
skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon föreskrift 
eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser. 

När en åtgärd som kräver bygglov eller marklov har vidtagits utan att 
sådant lov föreligger, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts 
blir undanröjt eller på annat sätt rättat. om inte lov till åtgärden meddelas i 
efterhand. 

2 § Om någon begär det. skall byggnadsnämnden lämna skriftligt besked 
om det beträffande en viss byggnad. annan anläggning eller anordning har 
vidtagits någon åtgärd som föranleder ingripande enligt detta kap. 

Förbud att fortsätta by1<gnadsarbeten m. m. 

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-, rivnings- eller 
markarbete eller en viss åtgärd fortsätts, om det är uppenbart att arbetet 
eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. 

Är det uppenbart att ett byggnads-. rivnings- eller markarbete eller 
annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för män
niskors liv eller hälsa. skall nämnden förbjuda att arbetena eller åtgärden 
fortsätts, även om de förutsättningar som anges i första stycket inte förelig
ger. 

Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite. 
Beslut enligt denna paragrnf har omedelbar verkan. 

Avi;ifter 

4 § Utför någon en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller marklov 
utan att sådant lov föreligger, skall byggnadsavgift tas ut. 
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Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §.skulle 
ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften 
skall dock bestämmas till minst 500kr. När avgiften bestäms på grundval 
av taxan, skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänkningar av 
normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i det sär
skilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser kostnader 
för nybyggnadskarta. utstakning eller lägeskontroll av byggnad eller andra 
mätningstckniska åtgärder. 

Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre 
belopp än som följer av andra stycket eller helt efterges. 

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut. om det som har utförts blir rättat 
innan frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kap. tas upp till 
överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift 
skall inte heller tas ut, om åtgärden avser rivning av en byggnad och 
rivningen har företagits 

I. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig för 
att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller 

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda 
eller någon annan liknande händelse. 

6 § Särskild avgift skall tas ut om, i andra fall än som avses i 4 § första 
stycket, en överträdelse sker genom att 

I. arbete utförs utan ansvarig arbetsledare i strid mot bestämmelserna i 
9kap. 4§, 

2. någon underlåter att göra sådana anmälningar till byggnadsnämnden 
som avses i 9 kap. 5 § eller 

3. arbete utförs i strid mot fastställda handlingar eller villkor som bygg
nadsnämnden har beslutat. 

Särskild avgift skall bestämmas till minst 200 och högst I 000 kr. Är 
överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut. 

7 § I sådana fall som avses i 4 §första stycket skall förutom byggnadsav
gift även tilläggsavgift tas ut. om åtgärden innebär att 

I. en ny byggnad uppförs, 
2. en befintlig byggnad tillbyggs. 
3. en byggnad helt eller till viss del ta~ i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det som byggnaden förut har använts till 
eller som finns angivet i fastställda handlingar eller 

4. en byggnad rivs. 
Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §.Tilläggsavgift skall 

inte heller tas ut. om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars 
bruttoarea inte överstiger 10 kvadratmeter. 

Tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för 
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean 
beräknas skall dock I 0 kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje 
stycket eller helt efterges. om föreläggande om rättelse har meddelats 
enligt 14 §. om det utförda har rättats genom handräckning eller på annat 
sätt eller om det annars finns särskilda skäl. 
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8 § Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnads
nämnden. 

Frågor om tilläggsavgift prövas· av allmän domstol på talan av allmän 
åklagare. Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har begärt det. I 
fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om åtal 
för brott. på vilket inte kan följa svårare straff än böter, och om kvarstad i 
brottmål. 

9 § Byggnadsavgift skall tas ut av den som när överträdelsen begicks var 
ägare av den fastighet, byggnad. anläggning eller anordning som den olov
liga åtgärden avsåg. Särskild avgift skall tas ut av den som begick överträ
delsen. 

Tilläggsavgift skall tas ut av 
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 ställe denne var, 
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen. 
Tilläggsavgiften får fördelas mellan flera av dem som avses andra 

stycket eller åläggas flera solidariskt. 

10 § Är två eller flera ägare av den fastighet, byggnad. anläggning eller 
anordning som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för bygg
nadsavgift och för tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare. 

11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller efterge 
byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har beslutat. 
Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 13 kap. 6 § 
över nämndens beslut. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

12 § Tingsrätten får besluta om handräckning så att rättelse sker när 
någon har 

I. vidtagit en åtgärd som kräver bygglov eller marklov utan sådant lov. 
2. vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov eller marklov, om lovet har 

ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga kraft, 
3. i annat fall än som avses i I vidtagit någon åtgärd som strider mot 

denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats 
med stöd av lagen. 

4. underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom enligt 15-18 §§. 

13 § Ansökan om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Bestäm
melser om sådan handräckning finns i 17 § handräckningslagen ( 1981: 847). 

14 § I de fall som avses i 12 § I - 3 får byggnadsnämnden. i stället för att 
ansöka om handräckning, förelägga byggherren eller ägaren av den fastig
het. byggnad, anläggning eller anordning som frågan gäller att inom viss tid 
rätta det utförda. Uppfylls inte ett sådant föreläggande, får byggnadsnämn
den begära handräckning. 

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts 
utan bygglov får byggnadsnämnden i föreläggandet förbjuda att åtgärden 
åter utförs. 
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Beviljas bygglov eller marklov efter det att föreläggande har meddelats, 
upphör föreläggandet att gälla. 

15 § Om någon underlåter att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som 
åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden före
lägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. 

16 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning är förfallen eller 
om den är skadad till väsentlig del och inte sätts i stånd inom skälig tid, får 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden, 
anläggningen eller anordningen. 

Om en byggnad eller annan anlii.ggning som avses i första stycket har 
brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i 
närheten av den, får byggnadsnämnden förbjuda användning av byggnaden 
eller anläggningen under en viss tid (användningsförbud). 

Beslut om användningsförbud har omedelbar verkan. 

17 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning inom område 
med detaljplan medför stora olägenheter för trafiksäkerheten på grund av 
att förhållandena har ändrats, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att ta 
bort den eller vidta någon annan åtgärd med den. Beträffande byggnader 
får dock sådant föreläggande meddelas endast om byggnaden kan flyttas 
utan svårighet eller är av ringa värde. 

Inom områden med detaljplan fär byggnadsnämnden, om det behövs 
med hänsyn till trafiksäkerheten, förelägga ägaren att ändra utfarten från 
en fastighet eller en byggnad eller att ordna stängsel mot vägar eller gator. 

18 § Vid grundad misstanke om att det finns brister i fråga om underhål
let av en byggnad eller annan anläggning, får byggnadsnämnden förelägga 
ägaren att genom en av byggnadsnämnden godkänd sakkunnig person låta 
utreda behovet av underhållsåtgärder och att inom en viss tid redovisa 
resultatet av utredningen till byggnadsnämnden. 

19 § Förelägganden enligt 14-18 H får förenas med vite eller med för
ordnande att åtgärden, om föreläggandet inte uppfylls, kan utföras genom 
byggnadsnämndens försorg på den försumliges bekostnad. Förbud enligt 
14 §andra stycket och 16 §andra stycket får förenas med vite. 

Uppfylls inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras 
genom byggnadsnämndens försorg, skall nämnden, om det inte finns skäl 
till annat, besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid 
skall nämnden se till att oskäliga km.tnader inte uppstår. När det finns skäl 
till det, får i nämndens beslut förordnas att beslutet skall gälla utan hinder 
av att det inte har vunnit laga kraft. 

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att 
beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras. 

20 § Har en åtgärd som kräver bygglov eller marklov vidtagits utan 
sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas till åtgär
den, skall byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller föreläggan
de meddelas, bereda ägaren tillfälle .:itt inom viss tid ansöka om lov. 

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid, får byggnadsnämnden 
utan hinder av att ansökan inte har gjorts pröva frågan om lov till åtgärden. 
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Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och 
beskrivningar samt företa de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för 
prövningen av ärendet. 

Verkan ai·Jöreläggande i vissa j{1/J m. m. 

21 § Har ett föreläggande enligt 14-18 §§ eller ett förbud enligt 14 § 

andra stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet och 
övergår fastigheten till ny ägare. gäller föreläggandet eller förbudet i stället 
mot denne. Utsatt vite gäller dock inte mot den nye ägaren. men byggnads
nämnden får sätta ut vite för denne. 

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har medde
lats någon i egenskap av ägare av en byggnad på mark som tillhör annan. 

I ärenden om föreläggande eller förbud som anges i första stycket skall 
bestämmelserna i rättegångsbalken om verkan av att tvisteföremålet över
låts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas. 

Anteckning i.fi1stighetshoken m. m. 

22 § Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som 
avses i 21 § skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken. 

23. § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 
22 §,skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndighe
ten för motsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller 
förbud upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla. eller 
har föreläggandet uppfyllts, skall byggnadsnämnden. så snart nämnden har 
fått vetskap om detta. anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning. 

24 § Gör inte byggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 §. skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan om någon vars rätt berörs av detta 
ansöker om det. 

Övriga hestiimme/ser 

25 § Överlåts egendom. på vilken har utförts eri åtgärd som avses i 4 § 

första stycket, mot vederlag och skall rättelse i det utförda vidtas på grund 
av beslut enligt detta kap .. skall 4 kap. 12 §jordabalken tillämpas. om inte 
överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren annars 
känt till eller bort känna till denna. 

26 § Byggnadsavgifter enligt 4 § och särskilda avgifter enligt 6 § tillfaller 
kommunen. Tilläggsavgifter enligt 7 § tillfaller staten. 

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 § första 
stycket inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnads
nämnden inom tio år från det överträdelsen begicks. får byggnadsavgift 
eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. 
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år. 

Sedan tio år har förflutit från det att en åtgärd som avses i 12 § I - 3 
vidtogs, får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta 
föreläggande enligt 14 §. 

11 Riksdagen 191151116. I sam/. Nr I. Biill>?edel 
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28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kap. 
skall genast sändas till länsstyrelst:'.n. Avgiften skall betalas till länsstyrel
sen inom två månader från det beslutet eller domen vann laga kraft. En 
upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen. 

29 § Betalas inte avgiften inom den tid som anges i 28 §, får avgiften 
tillsammans med en restavgift, beräknad enligt 58 § 1 mom. uppbördslagen 
I 1953: 272). indrivas i den ordning ~;om enligt nämnda lag gäller för indriv
ning av skatt. 

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit 
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran. 

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kap. får inte förvandlas till 
fängelse. 

Il kap. Byggnadsnämnden 

I § Utöver de uppgifter som följer av l, 4-6 och 8-10 kap. skall bygg
nadsnämnden särskilt 

I. verka för en god byggnadskulmr samt en god stads- och landskaps
miljö, 

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 
dess närmaste omgivning samt inom sitt ansvarsområde ta de initiativ som 
behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 

3. samarbeta med myndigheter, o:~ganisationer och enskilda vilkas verk
samhet berör nämndens ansvarsområde och kan ha betydelse för nämn
dens verksamhet, 

4. lämna allmänheten råd och upplysningar i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde, 

5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen medde
lade föreskrifter och beslut. 

De möjligheter som denna lag ger att förenkla och underlätta för enskilda 
skall tas till vara i byggnadsnämndens verksamhet. 

2 § Om någon begär det, skall byggnadsnämnden lämna skriftligt besked 
i frågor inom dess ansvarsområde. 

Inom områden med samlad bebyggelse där nybyggnadskarta behövs för 
prövningen av bygglov skall byggnadsnämnden tillhandahålla sådan karta, 
om någon begär det. 

3 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977: 179) skall til
lämpas i fråga om byggnadsnämnde~ .. nämligen 
2 § om antalet ledamöter m. m., 
3 § första stycket om valbarhet m. m., 
4 § om rätt till ledighet från anställning, 
5 §första stycket om mandattid, 
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång, 
6 § om ordförande och vice ordförande, 
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid sammanträ-

de, 
8 § om suppleants tjänstgöring m. m., 
9 § första stycket om beslutsförhet, 

10 § om beslutsförfarande och protokoll m. m., 
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11 §om delgivning m. m., 
12 §om reglemente och delegation. 

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 §första stycket och 6 ~ 
kommunallagen. 

Delcgationsuppdrag enligt 3 kap. 12 § andra stycket kommunallagen får 
inte omfatta befogenhet att 

I. slutligt avgöra ärenden, som är av principiell natur eller annars av 
större betydelse, 

2. meddela förelägganden vid vite utom i sådana fall som avses i 10 kap. 
3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden som innebär att en 
viss åtgärd kan utföras genom byggnadsnämndens försorg eller 

3. slutligt avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. 
Utan hinder av H 2 förvaltningslagen ( 1971: 290) skall 4 och 5 §§ 

nämnda lag tillämpas i samtliga ärenden hos byggnadsnämnden. 

4 § Byggnadsnämnden skall ha tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden skall kunna 
fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Avgifter 

5 § Kommunen får ta ut avgift för beslut i fråga om bygglov, förhands
lov, rivningslov eller marklov och för framställning som föranleder upprät
tande av nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning, framställning 
av arkivbeständiga handlingar eller annan tids- eller kostnadskrävande 
åtgärd. Avgiften får tas ut i förskott. 

Lämnas bygglov till uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller 
annan anläggning inom område med detaljplan, som har antagits eller 
ändrats enligt denna lag, får kommunen dessutom ta ut en planavgift av 
fastighetsägaren, om han har nytta av planen. Avgiften får avse kommu
nens kostnader för att upprätta eller ändra detaljplanen och, om fastighets
plan har upprättats. även kostnaderna för denna. 

Avgifter enligt första och andra styckena får tas ut med högst det belopp 
som motsvarar kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grun
derna för beräkning av avgifterna skall anges i en taxa som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

FEMTE AV DELNINGEN 
OM STATLIG KONTROLL OCH ÖVERKLAGANDE 

12 kap. Statlig kontroll beträffande riksintressen m. m. 

Länsstyrelsens prö1·ning 

1 § Länsstyrelsen skall förordna att kommunens beslut att anta. ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser skall prövas av 
länsstyrelsen, om det finns anledning att anta att beslutet I. inte tillgodoser 
ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushållning med naturresurser,2. 
innebär att regleringen av sådana frågor om användningen av mark och 
vatten som angår två eller flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt,3. innebär att en viss bebyggelse blir olämpligt placerad, 
utformad eller utförd från hälsoskyddssynpunkt eller med hänsyn till beho
vet av skydd mot olyckshändelser eller4. inte har kommit till i laga ordning 
eller innebär att kommunens beslutande organ har överskridit sina befo
genheter. 
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Länsstyrelsen skall förordna om prövning. om någon kommun som 
berörs av beslutet begär det. 

2 § Förordnande om prövning ~.kall beslutas inom tre veckor från den 
dag då kommunens beslut korn in till länsstyrelsen. 

3 § Om något förhållande som avses i I~ första stycket 1-4 föreligger. 
skall länsstyrelsen upphäva kommunens beslut i dess helhet eller. om 
kommunen har medgett det. i en viss del. 

4 § Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen eller regeringen för ett 
visst område förordna att 1-3§* :;kall tillämpas även på beslut att lämna 
förhandslov. bygglov. rivningslov eller marklov. Ett sådant förordnande 
kan återkallas eller ändras. Förordnandet kan begränsas till att avse lov till 
åtgärder av ett visst angivet slag. 

Om länsstyrelsen i ett visst fall förordnar att ett beslut om lov skall 
prövas, kan länsstyrelsen förordna att beslutet inte får verkställas förrän 
frågan om prövning har slutligt av~jorts. 

Regeringens prövning 

5 § Länsstyrelsens förordnanden enligt I och 4 §§ får inte överklagas. 
Länsstyrelsens beslut enligt 3 § får överk.lagas genom besvär hos rege

ringen av den kommun som har m~ddelat det prövade beslutet, de övriga 
kommuner som är berörda och regi:onplaneorganet. 

Att länsstyrelsens beslut får öv~rklagas även av sakägare framgår av 
13 kap. 4 § första stycket. 

6 § Regeringen kan förordna att 1~tt beslut att anta. ändra eller upphäva 
regionplan skall prövas av regeringen. Sådant förordnande skall beslutas 
inom tre månader från den dag då beslutet att anta, ändra eller upphäva 
planen meddelades. 

Regeringen får upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss del, om det 
inte tillgodoser ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushållning med 
naturresurser. 

Planföreläggande 
7 § Om det behövs för att tillgodose sådana intressen som avses i I ~ 
första stycket I och 2. kan regeringen förelägga kommunen att inom en 
viss tid anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser 
(planföreläggande). 

I föreläggandet kan föreskrivas att planen eller områdesbestämmelserna 
skall tillgodose ett visst angivet intr·~sse. 

8 § Om kommunen inte uppfyller planföreläggandet, kan regeringen på 
kommunens bekostnad låta upprätta de förslag som behövs samt anta, 
ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Därvid 
skall länsstyrelsen ombesörja erforderliga samråd och utställningar. Rege
ringen skall bereda kommunen tillfälle att yttra sig. 
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13 kap. Överklagande 

Planbeslut m. m. 

Kommunens beslut m. m. 
I § Beslut i fråga om regionplan får inte överklagas. 
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Kommunens beslut att anta. ändra eller upphäva en detaljplan, områdes
bestämmelser eller en fastighetsplan får överklagas genom besvär hos 
länsstyrelsen. 

2 § Kommunens beslut att vägra förlänga genomförandetiden för en 
detaljplan enligt 5 kap. 15 §andra stycket och att vägra anta fastighctsplan i 
det fall som avses i 6 kap. 3 § andra stycket 3 får överklagas genom besvär 
hos länsstyrelsen. 

3 § De beslut som avses i I § andra stycket och i 2 § överklagas genom att 
en besvärshandling ges in till länsstyrelsen. I besvärshandlingen skall 
anges det beslut som överklagas och de omständigheter på vilka överkla
gandet grundas. 

Besvärshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts 
på kommunens anslagstavla. 

Besvär som inte har anförts i rätt tid får inte tas upp till prövning. Har 
besvärshandlingen före bcsvärstidens utgång kommit in till kommunen, 
skall besvären ändå tas upp till prövning. Besvären skall också tas upp till 
prövning, om besvärshandlingen har kommit in för sent till länsstyrelsen 
och detta beror på att underrättelsen om vad som skall iakttas vid överkla
gande av beslutet har innehållit en oriktig uppgift om besvärstid eller 
besvärsinstans. 

Länsstyrelsens beslut 

4 § Länsstyrelsens beslut enligt I 2 kap. 3 §och länsstyrelsens beslut med 
anledning av besvär enligt I och 2 §§ detta kap. får överklagas genom 
besvär hos regeringen. 

Att länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 §får överklagas av vissa offent
liga organ genom besvär följer av 12 kap. 5 § andra stycket. 

5 § Länsstyrelsens förordnanden enligt 6 kap. 20 och 21 §§om skyldighet 
att överlåta mark m. m. eller enligt 6kap. 23 § om skyldighet att bekosta 
anläggande av gatorm. m. får överklagas genom besvär hos kammarrätten. 

Beslut i ärenden om 10\' m. m. 

Kommunens beslut 

6 § Byggnadsnämndens beslut i andra ärenden enligt denna lag än de 
som avses i I § andra stycket och 2 § får överklagas genom besvär hos 
länsstyrelsen. 

7 § Om någon annan kommunal myndighet än byggnadsnämnden har fått 
i uppdrag av kommunfullmäktige att pröva nedan angivna ärenden, får 
beslut i sådana ärenden överklagas genom besvär hos länsstyrelsen. De 
ärenden som avses är följande: 

I. Ärenden om ställande av säkerhet enligt 8 kap. 31 § tredje stycket för 
fullgörande av fastighetsägarens skyldighet att betala ersättning för gator 
och andra allmänna platser. 
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2. Ärenden enligt 6kap. 36§ om betalningsvillkor för gatukostnadser
sättning m. m. 

Länsstyrelsens beslut 

8 § Länsstyrelsens beslut i fråga om förhandslov och bygglov får över
klagas genom besvär hos kammarrätten, om beslutet avser åtgärder inom 
ett område med detaljplan. Avser länsstyrelsens beslut åtgärder inom ett 
område som inte omfattas av detaljplan. får beslutet överklagas genom 
besvär hos kammarrätten. om det innefattar 

1. frågan om åtgärderna utgör kompletteringsåtgärder enligt 8 kap. 11 § 
andra stycket eller 

2. frågan om det finns förutsättningar för att åtgärden kommer att upp
fylla kraven i 3 kap. 

Länsstyrelsens beslut i fråga om förhandslov och bygglov i andra fall än 
som avses i första stycket och beslut i fråga om rivningslov får överklagas 
genom besvär hos regeringen. Länsstyrelsens beslut i fråga om marklov får 
överklagas genom besvär hos kammarrätten. 

Länsstyrelsens beslut i frågor som anges i 7 § får överklagas genom 
besvär hos regeringen. 

Länsstyrelsens beslut i andra fall än de som avses i första-tredje stycke
na får överklagas genom besvär hos kammarrätten. 

Särskilda hestiimmelser 

9 § Beslut som avses i I. 2, 6 och 7 §§ får överklagas av parter och 
sådana sakägare som anges i I kap. 8 § och som berörs av beslutet. 

Besluten får dock överklagas endast av den som senast under utställ
ningstiden skriftligt till kommunen har framfört sådana synpunkter på 
planförslaget eller förslaget till områdesbestämmelser som inte har tillgo
dosetts. Om bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 25 § har 
tillämpats på förslaget. får beslutet överklagas endast av de som i yttrande 
över förslaget har framfört synpunkter på det som inte har tillgodosetts. 

Andra stycket gäller inte. om förslaget har ändrats till den klagandes 
nackdel efter utställningen eller efte;: det att han enligt 5 kap. 25 § lämnades 
tillfälle att yttra sig över förslaget. 

10 § Länsstyrelsens beslut i bcsvt.rsärenden enligt detta kap. och beslut 
av kammarrätten får på kommunens vägnar överklagas genom besvär av 
kommunstyrelsen. om beslutet har gått kommunen emot. 

1 I § Beslut i fraga om förhandslov. bygglov eller marklov inom sådana 
områden som avses i 8 kap. 8 § tr.~dje stycket 3 får överklagas genom 
besvär av luftfartsverket om beslut1!t berör en civil flygplats, av tillsyns
myndigheten, om frågan rör en kärrseaktor eller annan kärnenergianlägg
ning. och i andra fall av överbefälhavaren eller den myndighet som denne 
bestämmer. 

Avser ett beslut om förhandslov eller bygglov arbetslokaler eller perso
nalrum i fall som anges i 8kap. 29§. får beslutet överklagas genom besvär 
av huvudskyddsombud eller. om något sådant ombud inte finns. annat 
skyddsombud inom verksamheten. Finns inget skyddsombud, får beslutet 
i stället överklagas av den eller de arbetstagarorganisationer som har yttrat 
sig över ansökningen. 

12 § Beslut enligt 9 kap. 4 §av den myndighet som regeringen bestämmer 
får överklagas av ansvarig arbetsledare genom besvär hos kammarrätten. 
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13 § Kommunens beslut får inte överklagas i sådana delar som grundas 
på en detaljplan, områdesbestämme~ser eller ett förhandslov. 

De boende på en fastighet får inte överklaga beslut om bygglov till 
sådana åtgärder på fastigheten som en organisation av hyresgäster har 
godtagit eller som hyres nämnden har medgett enligt 2 a ~ andra stycket 
bostadssaneringslagen (1973: 531). 

14 § Den myndighet. som prövar besvär över beslut som angår en detalj
plan. områdesbestämmelser eller en fastighetsplan, kan förordna att det 
överklagade beslutet får genomföras i sådana delar som inte berörs av 
besvären utan hinder av att besvärsärendet inte har avgjorts. Sådant för
ordnande får dock meddelas endast på begäran av kommunen och får inte 
göras mer omfattande än kommunen har begärt. 

Förordnanden enligt första stycket får inte överklagas. 

JS § Vid bifall till besvär över kommunens beslut att anta eller ändra en 
detaljplan. områdesbestämmelser eller en fastighetsplan skall beslutet upp
hävas i dess helhet eller. om kommunen har medgett det, i en viss del. 
Beslutet får ändras om kommunen har medgett det eller om ändringen är 
av ringa betydelse. 

SJÄTTE AVDELNINGEN 

14kap. Ersättning till fastighetsägare m. m. 

Ersättning och inlösen utan krar på ha/(ficerad Jkada 

1 § Kvartersmark som enligt en detaljplan skall användas för annat än 
enskilt bebyggande samt mark för gator eller sådana andra allmänna 
platser för vilka kommunen är huvudman är kommunen skyldig att lösa. 
om fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för 
vägar eller andra allmänna platser för vilka annan än kommunen är huvud
man är denne skyldig att förvärva med äganderätt. nyttjanderätt eller 
annan särskild rätt. om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får 
bestämma om förvärvet skall avse äganderätt. nyttjanderätt eller annan 
särskild rätt. 

Har kommunen på grund av bestämmelserna i första stycket löst mark. 
som skall användas för någon verksamhet för vilken annan än kommunen 
är huvudman. är denne skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för 
marklösen. 

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark, skall första 
stycket inte tillämpas inom de områden och under den tid som sådan 
användning får pågå. 

I fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde enligt lagen 
(0000:000) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser. 

2 § Om det i en detaljplan finns bestämmelser att mark. som är avsedd 
för enskilt bebyggande, skall kunna användas även för en allmän eller en 
för flera fastigheter gemensam trafikanläggning eller för en allmän ledning. 
skall kommunen eller annan som skall vara huvudman för anläggningen 
förvärva servitut eller nyttjanderätt i den omfattning som behövs för ända
målet, om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen för anläggningen får 
bestämma om förvärvet skall avse servitut eller nyttjanderätt. 



Prop. 1985/86: I 168 

3 § Har byggnadsnämnden med stöd av 10 kap. 17 § beslutat att en bygg
nad. annan anläggning eller anordning skall tas bort eller bli föremål för 
annan åtgärd eller att en utfart skall ändras, har fastighetsägaren och den 
som innehar särskild rätt till fastig'.leten rätt till ersättning av kommunen 
för den skada han lider. 

4 § Blir ett område. som enligt detaljplan har varit avsett för allmän 
samfärdsel, vid genomförandet av en ny plan helt eller delvis använt för 
annat ändamål eller ändrat till sitt 1öjdläge och uppstår härigenom skada 
för ägaren av en fastighet som ligger intill området eller för den som 
innehar särskild rätt till fastigheten. har han rätt till ersättning av väghål
laren för den skada han lider. 

5 § Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens ut
gång, har ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter rätt till 
ersättning för den skada de lider. 

Medför ändringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid 
användningen av en fastighet, är kommunen skyldig att lösa den, om 
ägaren begär det. 

Även om en detaljplan ändras eller upphävs efter genomförandetidens 
utgång skall första och andra styckena tillämpas, om bygglov har sökts 
men inte slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång. 

6 § Har skada uppkommit till föl.id av unJersökningar. mätningar eller 
andra åtgärder som avses i 9 kap. 8 ~. har den skadelidande rätt till ersätt
ning för skadan av den myndighet på vars uppdrag åtgärderna har vidta
gits. 

7 § Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 32 eller 
33 ~ eller enligt motsvarande äldre bestämmelser eller för kostnader för 
vatten- och avloppsanläggningar enligt lagen ( 1970: 244) om allmänna vat
ten- och avloppsanläggningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. 
är kommunen skyldig att betala tillbaka ersättningen till fastighetsägaren. 
om skada uppkommer genom att han på grund av att bygglov vägras inte 
kan använda sin fastighet så som förutsattes när ersättningen togs ut. 

Ersättning och in/i)sen med krav på ~val{ficerad skada 

8 §Ägare och innehavare av särskilj rätt till fastigheter har rätt till skälig 
ersättning av kommunen för den skada de lider, om 

I. bygglov vägras till att ersätta en riven eller av våda förstörd byggnad 
med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har gjorts 
inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes. 

2. rivningslov vägras med stöd av 8 kap. 15 §. 
3. skvddsbestämmelser för sådan bebyggelse med särskilt bevarande

värde s~m avses i 3 kap. 11 !i meddel~.s genom områdesbestämmelser eller i 
en detaljplan, 

4. bestämmelser om skydds- eller säkcrhetsområden som avses i 8 kap. 
8 § tredje stycket 3 meddelas genom ,;imrådesbestämmelser, 

5. marklov vägras enligt 8 kap. 18 ~ 2. 
Rätt till ersättning föreligger endast om skadan motsvarar minst en 

femtedel av värdet av den berörda dden av fastigheten. 
Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer 

vid användningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa fastighe
ten, om ägaren begär det. 
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Vid tillämpningen av andra och tredje styckena får även beaktas andra 
beslut som avses i första stycket och som har vunnit laga kraft inom tio år 
före det senaste beslutet. · 

Har kommunen efter föreläggande därom enligt 12 kap. H beslutat 
skyddsbestämmelscr som avses i första stycket 3 för att tillgodose ett 
riksintresse, är staten skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för 
ersättning eller inlösen. I fall som avses i första stycket 4 och 5, är ägaren 
till den anläggning, för vilken skydds- eller säkerhctsområdet har beslu
tats, skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för ersättning eller 
inlösen. 

Värderingsbt•stämme/ser 
9 § I mål om ersättning, inlösen eller förvärv av servitut eller nyttjande
rätt enligt denna lag skall expropriationslagcn 11972: 719) tillämpas, i den 
mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. 

Ersättning för minskning av fastighetens marknads värde i fall som avses 
i 3-6 och 8 §§detta kap. skall bestämmas som skillnaden mellan fastighe
tens marknadsvärde före och efter beslutet. Båda värdena skall bestämmas 
med bortseende från förväntningar om ändring av markanvändningen. 
Ersättning enligt 8 § skall dock reduceras med en femtedel av värdet av den 
berörda delen av fastigheten. 

10 § Vid inlösen av mark enligt denna lag skall 4 kap. 3 §expropriations
lagen ( 1972: 719) tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden 
från dagen tio år före den då talan om inlösen väcktes. 

Bestämmelser om rättegång m. m. 
11 § Ersättning skall bestämmas i pengar att betala-:; på en gång eller, om 
det finns särskilda skäl, med ett visst årligt belopp. Ändras förhållandena 
väsentligt skall det årliga beloppet omprövas, om kommunen, fastighets
ägaren eller den som innehar särskild rätt till fastigheten begär det. 

Om kommunen begär det och det inte är uppenbart oskäligt, skall 
domstolen förordna som villkor för att ersättning enligt 8 § första stycket 2 
och 3 skall betalas ut att vissa åtgärder med byggnaden dessförinnan har 
utförts. 

Vad som i fråga om ersättningen har avtalats eller uppenbarligen förut
satts gälla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av särskild rätt 
till fastigheten skall gälla även mot den som har förvärvat fastigheten eller 
den särskilda rätten efter det att beslutet. på vilket ersättningen grundas, 
har vunnit laga kraft. 

12 § Talan enligt detta kap. skall väckas vid den fastighetsdomstol inom 
vars område fastigheten är belägen. 

För att talan skall tas upp till prövning skall den väckas 1. i fall som avses 
i 3, 5, 7 och 8 §§. senast inom två år från det att beslutet, på vilket talan 
grundas. vann laga kraft och2. i fall som avses i 4 och 6 §§ senast inom två 
år från det att den åtgärd, på vilken talan grundas, utfördes. 

Talan får dock väckas senare, om skadan inte rimligen kunde förntses 
inom den tid som anges i andra stycket. 

13 § Ogillas talan som har väckts av fastighetsägaren eller den som 
innehar särskild rätt till fastigheten, skall vad i rättegångsbalken är före
skrivet om ansvar för motpartens rättegångskostnader i tvistemål tilläm-
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pas. Om han har haft skälig anledning att få sin talan prövad av domstol. 
kan domstolen dock efter omständigheterna förordna att motparten skall 
ersätta honom hans rättegångskostnader eller att vardera parten skall bära 
sina kostnader. 

14 § Om den ersättning som har fastställts i ett mål om inlösen inte har 
nedsatts av kommunen på det sätt som föreskrivs i expropriationslagen 
l 197:!:719) skall följande gälla. Om någon som är berättigad till ersättning 
begär det. skall den väckta frågan om avstående av mark förfalla såvitt det 
rör hans rätt. under förutsättning alt marken inte har tillträtts eller övergått 
på kommunen enligt 6 kap. 10 § expropriationslagen. 

SJUNDE AVDELNINGEN 

15 kap. Övergångsbestämmelser 

Ikraftträdande m. m. 

l § Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 
Genom denna lag upphävs. med de begränsningar som följer av detta 

kap .. 
byggnadslagen ( 1947: 385). 

byggnads stadgan ( 1959: 612). 
lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

m.m. och 
lagen (1976: 296) om kriskoppling. 

2 § Alla kommuner i landet skall före den I januari 1990 ha antagit en 
översiktsplan enligt 4 kap. 

Generalplaner 
3 § Fastställda generalplaner skall gälla som områdcsbestämmelser en
ligt denna lag. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen (1947:385) 
skall, i andra fall än som avses i 15 § andra stycket detta kap., väckas före 
utgången av år 1987. I fråga om ~;ådan talan skall äldre bestämmelser 
tillämpas. 

Stadsplaner. byggnadsp/aner och al'styckningsplaner m. m. 

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner. avstyckningsplaner. till den del de 
inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen (1947: 385), samt 
andra äldre planer som enligt övergångsbestämmelserna till byggnadslagen 
är att jämställa med stadsplaner eller byggnadsplaner. skall gälla som 
detaljplan enligt denna lag. Avstyckningsplaner skall, till den del de omfat
tas av förordnande enligt 168 § byggradslagen, upphöra att gälla vid ikraft
trädandet. 

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter 
utgången av år 1978. skall genomförandetiden enligt 5 kap. 6 * anses vara 
tio år räknat från den dag då beslutet att fastställa planen vann laga kraft. I 
fråga om övriga planer som avses i första stycket skall genomförandetiden 
anses ha gått till ända. 

5 § Bestämmelserna i 6 kap. 27 § gäller inte inom områden som omfattas 
av byggnadsplan eller avstyckningsplan. Den som är huvudman för vägar 
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och andra allmänna platser i sådana områden skall även efter ikraftträdan
det ha denna uppgift till dess annorlunda bestäms. 

6 § I fråga om stadsplaner skall bestämmelserna i 14kap. 1 § första 
stycket om kommunens skyldighet att lösa viss mark inte gälla under tiden 
till utgången av år 1990. Under denna rid skall i stället 48 *första och tredje 
styckena byggnadslagen (1947: 385) tillämpas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 25 § andra stycket gäller inte i fråga om sådana 
planer. för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket skall anses ha 
gått till ända. 

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 10 §fjärde stycket gäller inte inom områden 
som omfattas av stadsplan eller byggnadsplan. 

8 § Om en stadsplan eller byggnadsplan, vars genomförandetid enligt 4 § 
andra stycket skall anses ha gått till ända, upphävs eller ändras, är kom
munen under nedan angivna förutsättningar skyldig att lösa mark som 
enligt planen är avsedd huvudsakligen för bostadsändamål, om fastighets
ägaren begär det. Lösningsskyldighet föreligger. om 

I. fastighetsägaren på grund av ett långvarigt förbud enligt 35 eller 109§ 
byggnadslagen ( 1947:385) har varit förhindrad att bygga i enlighet med 
planen. 

2. fastigheten är belägen inom ett område som i huvudsak är bebyggt i 
enlighet med planen och 

3. fastighetsägaren efter upphävandet eller ändringen kan använda mar
ken endast på sätt som är uppenbart oskäligt. 

Talan om inlösen enligt första stycket skall väckas vid den fastighets
domstol, inom vars område fastigheten är belägen. Om markens framtida 
användningssätt ännu inte har avgjorts när talan väcks. får domstolen på 
yrkande av kommunen hänvisa fastighetsägaren att i en särskild rättegång 
föra talan om inlösen. Sådan talan får väckas tidigast efter utgången av år 
1996. 

9 § Äldre bestämmelser om fastställelse och om fullföljd av talan skall 
fortfarande tillämpas i fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har 
antagits före ikraftträdandet. 

ReRionplaner 

10 § Regionplaner som har fastställts efter utgången av år 1981 skall gälla 
som regionplan enligt denna lag. dock längst till den dag då sex år har 
förflutit från det planen fastställdes. 

Stockholms läns landstingskommun skall tills vidare anses vara förord
nad som regionplaneorgan enligt denna lag med samma ansvarsområde 
som landstingskommunen i detta avseende har vid ikraftträdandet. 

Tomtindelningar 

11 § Tomtindelningar skall gälla som fastighetsplan enligt denna lag. 

12 § Äldre bestämmelser om fastställelse och om fullföljd av talan skall 
fortfarande tillämpas i fråga om tomtindelningar som har antagits före 
ikraftträdandet. 
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Nybyggnad.1:fårbud m. m. 

13 § Med de undantag som anges i 14 och 16 §§skall förbud mot nybygg
nad som har utfärdats med stöd av byggnadslagen ( 1947: 385) och förbud 
mot rivning som har utfärdats med stöd av 35 a § samma lag upphöra att 
gälla vid ikraftträdandet. 

14 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av 110 § andra 
stycket byggnadslagen (1947: 385). skall förbudet gälla som bestämmelse i 
planen enligt 5 kap. 9 § I denna lag. 

15 § Förbud enligt 17* byggnadslagen ( 1947: 385) mot schaktning, fyll
ning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall fortsätta att 
gälla. dock längst till utgången av år 1989. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen med anled
ning av förbud som anges i första stycket skall väckas före utgången av år 
1990. I fråga om sådan talan skall mdre bestämmelser tillämpas. 

16 § För områden där förbud mot nybyggnad m. m. råder enligt 81 § 
byggnadslagen (1947: 385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag 
skall förordnande om prövning som avses i I 2 kap. 4 § anses ha utfärdats i 
fråga om beslut om förhandslov, bygglov och marklov. 

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § I mom. tredje 
stycket byggnadsstadgan skall skylci.ighet föreligga att enligt 8 kap. 3 § söka 
bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ijusanordningar och att 
enligt 8 kap. 8 § söka marklov till schaktning och fyllning. 

Talan om ersättning eller inlösen med anledning av förbud som anges i 
första stycket skall väckas före utgången av år 1987. I fråga om sådan talan 
skall äldre bestämmelser tillämpas. 

17 § Inom områden där förbud med stöd av 40 § andra stycket och 110 § 
fjärde stycket byggnadslagcn ( 1947: 385> har utfärdats mot schaktning, 
fyllning, trädfällning eller annan d~.rmed jämförlig åtgärd skall föreligga 
skyldighet att enligt 8 kap. 8 § söka marklov till sådana åtgärder. 

Andra beslut enligt byggnads/agen 

18 § Har undantag från förbud mot nybyggnad som följer av eller har 
utfärdats med stöd av byggnadslagcn (1947: 385) eller byggnadsstadgan 
( 1959: 612) medgetts genom beslut som har vunnit laga kraft efter utgången 
av år 1985 och har byggnadslov till den åtgärd som avses med undantaget 
inte meddelats före ikraftträdandet, ~;kall medgivandet gälla som förhands
lov enligt denna lag. Förhandslovet upphör dock att gälla, om inte ansökan 
om bygglov görs inom två år från den dag beslutet om medgivande vann 
laga kraft. 

19 § Förordnanden enligt 70, 73 och I 13 §§byggnad slagen ( 1947: 385) om 
skyldighet att utan ersättning avstå eller upplåta mark m. m. skall gälla som 
förordnanden enligt 6kap. 20och 23{?§ denna lag. 

Särskilda krav på befintliga byggnader 
20 § Bestämmelserna i 82 och 82a§§ byggnadsstadgan (1959:612) om 
skyddsanordningar på tak m. m .. anordningar för avfallshantering, portar 
och liknande anordningar samt handikappanpassning av vissa byggnader 
skall fortfarande tillämpas. 
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Påföljder m. m. 

21 § För överträdelser, som har begåtts före ikraftträdandet skall äldre 
bestämmelser tillämpas. Bestämmelserna i 10 kap. skall dock tillämpas, 
om det leder till lindrigare påföljd. 

Gatukostnader 

22 § Äldre bestämmelser om skyldighet för fastighetsägare att betala 
ersättning för gatumark och gatubyggnadskostnad skall fortfarande tilläm
pas i fråga om gatubyggnadsåtgärder som har påbörjats före den I januari 
1982. 

Pågående mål. ärenden m. m. 

23 § Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i fråga om 
l. mål enligt byggnadslagen (1947: 385) eller lagen om påföljder och 

ingripanden vid olovligt byggande m. m. ( 1976: 666) i vilka talan har väckts 
vid domstol före ikraftträdandet. 

2. ärenden enligt byggnadsstadgan ( 1959: 612) som byggnadsnämnden 
har avgjort före ikraftträdandet, 

3. byggnadsarbeten som utförs med stöd av byggnadslov enligt bygg
nadsstadgan. 

24 § Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan eller 
byggnadsplan skall i stället gälla detaljplan. Vad som föreskrivs om bygg
nadslov skall - beroende på arten av den åtgärd som avses med lovet - i 
stället gälla bygglov, rivninglov eller marklov. 
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Bila~a 7 

De till lagrådet den 13 december 1984 remitterade försla
gen till ändring i expropriiationslagen och i det tidigare 
remitterade förslaget till plan- och bygglag 

I Förslag till 
Plan- och bygglag 

Lydelse enligt tidigare remitterat 
j(Jrs/ag 

hireslage11 lydelse 

15 kap. Övergångsbestämmelser 

Ikraftträdande m. m. 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1987. 

I § 

Denna lag träder i kraft den I ja
nuari 1986. 

Genom denna lag upphävs, med de begränsningar som följer av detta 
kap., byggnadslagen ( 1947: .385), byggnadsstadgan (1959: 612), lagen 
(1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. och 
lagen ( 1976: 296J om kriskoppling. 

Alla kommuner i landet skall före 
den l januari 1990 ha antagit en 
översiktsplan enligt 4 kap. 

Alla kommuner i landet skall före 
den I januari 1989 ha antagit en 
översiktsplan enligt 4 kap. 

Generalplaner 

H 
Fastställda generalplaner skall giilla som områdesbestämmelser enligt 

denna lag. 

Talan om ersättning eller inlösen 
enligt 22 § hyggnadslagen 
(1947: 385) skall. i andra fall än som 
avses i 15 § andra stycket detta 
kap., väckas före utgången av ftr 
1987. I fråga om sådan talan skall 
äldre bestämmelser tillämpas. 

Talan om ersättning eller inlösen 
enligt 22 § byggnadslagen 
( 1947: 385) skall. i andra fall än som 
avses i l 5 § andra stycket detta 
kap., väckas före utgången av år 
1986. I fråga om sådan talan skall 
äldre bestämmelser tillämpas. 

Stadsplaner, hyggnadsplaner och avstyckningsplaner m. m. 

4 * 
Stads planer och byggnadsplaner, c:.vstyckningsplaner, till den del de inte 

omfattas av förordnande enligt 168 § hyggnadslagen (.1947: 385), samt and
ra äldre planer som enligt övergångsbestämmelserna till byggnadslagen är 
att jämställa med stads planer eller byggnad~planer. skall gälla som detalj
rlan enligt denna lag. A vstyckningsplaner skall. till den del de omfattas av 
förordnande enligt 168 § byggnadslagen. upphöra att gälla vid ikraftträdan
det. 
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förslag 

I fråga om stadsplaner och bygg
nadsplaner. som har fastställts efter 
utgången av år 1978, skall genom
förandetiden enligt 5 kap. 6 § anses 
vara tio år räknat från den dag då 
beslutet att fastställa planen vann 
laga kraft. I fråga om övriga planer 
som avses i första stycket skall ge
nomförandetiden anses ha gått till 
ända. 

I fråga om stadsplaner skall be
stämmelserna i 14 kap. I § första 
stycket om kommunens skyldighet 
att lösa viss mark inte gälla under 
tiden till utgången av år 1990. Un
der denna tid skall i stället 48 § 
första och tredje styckena bygg
nadslagen (1947: 385) tillämpas. 

6§ 
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I fråga om stadsplancr och bygg
nadsplaner. som har fastställts efter 
utgången av år 1977. skall genom
förandetiden enligt 5 kap. 6 § anses 
varn tio år räknat från den dag då 
beslutet att fastställa planen vann 
laga kraft. I fråga om övriga planer 
som avses i första stycket skall ge
nomförandetiden anses ha gätt till 
ända. 

r fråga om stadsplaner skall be
stämmelserna i 14 kap. 1 § första 
stycket om kommunens skyldighet 
att lösa viss mark inte gälla under 
tiden till utgången av år 1989. Un
der denna tid skall i stället 48 § 
första och tredje styckena bygg
nadslagen (1947: 3851 tillämpas. 

Bestämmelserna i 6 kap. 25 § andra stycket gäller inte i fråga om sådana 
planer, för vilka genomförandetiden enligt 4 § andra stycket skall anses ha 
gått till ända. 

8§ 

Om en stadsplan eller byggnadsplan, vars genomförandetid enligt 4 § 
andra stycket skall anses ha gått till ända. upphävs eller ändras. är kom
munen under nedan angivna förutsättningar skyldig att lösa mark som 
enligt planen är avsedd huvudsakligen för bostadsändamål. om fastighets
ägaren begär det. Lösningsskyldighet föreligger. om 

1. fastighetsägaren på grund av ett långvarigt förb~d enligt 35 eller 109 § 
byggnad slagen ( 1947: 385) har varit förhindrad att bygga i enlighet med 
planen. 

2. fastigheten är belägen inom ett område som i huvudsak är bebyggt i 
enlighet med planen och 

3. fastighetsägaren efter upphävandet eller ändringen kan använda mar
ken endast på sätt som är uppenbart oskäligt. 

Talan om inlösi:n enligt första 
stycket skall väckas vid den fas
tighetsdomstol, inom vars område 
fastigheten är belägen. Om mar
kens framtida användningssätt 
ännu inte har avgjorts när talan 
väcks. får domstolen på yrkande av 
kommunen hänvisa fastighetsäga
ren att i en särskild rättegång föra 
talan om inlösen. Sådan talan får 

Talan om inlösen enligt första 
stycket skall väckas vid den fas
tighetsdomstol. inom vars omräde 
fastigheten är belägen. Om mar
kens framtida användningssätt 
ännu inte har avgjorts när talan 
väcks. får domstolen på yrkande av 
kommunen hänvisa fastighetsäga
ren att i en särskild rättegång föra 
talan om inlösen. Sådan talan får 
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väckas tidigast efter utgången av iir 
1996. 
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väckas tidigast efter utgången av år 
1995. 

Re!{ionplancr 

JO§ 

Regionplaner som har fastställts 
efter utgången av år 1981 skall gälla 
som regionplan enligt denna lag, 
dock längst till den dag då sex år 
har förflutit från det planen fast· 
ställdes. 

Regionplaner som har fastställts 
efter utgången av år 1980 skall gälla 
som regionplan enligt denna lag, 
dock längst till den dag då sex år 
har förflutit från det planen fast
ställdes. 

Stockholms läns landstingskommun skall tills vidare anses vara förord
nad som regionplaneorgan enligt denna lag med samma ansvarsområde 
som landstingskommunen i detta avseende har vid ikraftträdandet. 

15§ 

Förbud enligt 17 § byggnadsla·· 
gen ( 1947: 385) mot schaktning .. 
fyllning, trädfällning eller annar,, 
därmed jämförlig åtgärd skall fort·· 
sätta att gälla. dock längst till ut
gången av år 1989. 

Talan om ersättning eller inlöser 
enligt 22 § byggnadslagen med an
ledning av förbud som anges i förs
ta stycket skall väckas före utgång
en av år 1990. I fråga om sådan 
talan skall äldre bestämmelser till
lämpas. 

Förbud enligt 17 § byggnadsla
gen ( 1947: 385) mot schaktning, 
fyllning, trädfällning eller annan 
därmed jämförlig åtgärd skall fort
sätta att gälla. dock längst till ut
gången av år 1988. 

Talan om ersättning eller inlösen 
enligt 22 § byggnadslagen med an
ledning av förbud som anges i förs
ta stycket skall väckas före utgång
en av år 1989. I fråga om sådan 
talan skall äldre bestämmelser till
lämpas. 

16 § 

För områden där förbud mot nybyggnad m. m. råder enligt 81 § bygg
nadslagen ( 1947: 385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag skall 
förordnande om prövning som avses i I 2 kap. 4 § anses ha utfärdats i fråga 
om beslut om förhandslov. bygglov och marklov. 

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 ~ I mom. tredje 
stycket byggnadsstadgan skall skyldighet föreligga att enligt 8 kap. 3 §söka 
bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar och att 
enligt 8 kap. 8 § söka marklov till s1;haktning och fyllning. 

Talan om ersättning eller inlösen 
med anledning av förbud som anges 
i första stycket skall väckas före 
utgången av år 1987. I fråga om så
dan talan skall äldre bestämmelser 
tillämpas. 

Talan om ersättning eller inlösen 
med anledning av förbud som anges 
i första stycket skall väckas före 
utgången av år 1986. I fråga om så
dan talan skall äldre bestämmelser 
tillämpas. 
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Andra hes/ut enligt byggnads/agen 

18 § 

Har undantag från förbud mot 
nybyggnad som följer av eller har 
utfärdats med stöd av byggnadsla
gen (1947: 385) eller byggnadsstad
gan (! 959: 612) medgetts genom be
slut som har vunnit laga kraft efter 
utgången av år 1985 och har bygg
nadslov till den åtgärd som avses 
med undantaget inte meddelats före 
ikraftträdandet, skall medgivandet 
gälla som förhandslov enligt denna 
lag. Förhandslovet upphör dock att 
gälla, om inte ansökan om bygglov 
görs inom två år från den dag beslu
tet om medgivande vann laga kraft. 

2 Förslag till 

Har undantag från förbud mot 
nybyggnad som följer av eller har 
utfärdats med stöd av byggnadsla
gen (1947: 385) eller byggnadsstad
gan ( 1959: 612) medgetts genom be
slut som har vunnit laga kraft efter 
utgången av år 1984 och har bygg
nadslov till den åtgärd som avses 
med undantaget inte meddelats före 
ikraftträdandet, skall medgivandet 
gälla som förhandslov enligt denna 
lag. Förhandslovet upphör dock att 
gälla, om inte ansökan om bygglov 
görs inom två år från den dag beslu
tet om medgivande vann laga kraft. 

Lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719) 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. I och 3 ** cxpropriationslagen 
!1972: 719) skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

4 kap. 

För fastighet, som exproprieras i 
sin helhet, skall, i den mån ej annat 
följer av vad som sägs nedan. beta
las löseskilling med belopp som 
motsvarar fastighetens marknads
värde. Exproprieras del av fastig
het, skall intrångsersättning betalas 
med belopp som motsvarar den 
minskning av fastighetens mark
nadsvärde, som uppkommer genom 
expropriationen. Uppkommer i öv
rigt skada för ägaren genom expro
priationen, skall även sådan skada 
ersättas. 

I § 

För fastighet. som exproprieras i 
sin helhet. skall, i den mån ej annat 
följer av vad som sägs nedan. beta
las löseskilling med belopp som 
motsvarar fastighetens marknads
värde. Exproprieras del av fastig
het, skall intrångsersättning betalas 
med belopp som motsvarar den 
minskning av fastighetens mark
nadsvärdc. som uppkommer genom 
expropriationen. Uppkommer i öv
rigt skada för ägaren genom expro
priationen. skall även sådan skada 
ersättas. Expropriationsersii tt ning 
skall dock inte betalas för mark 
som ingår i allmän väg och som 
enligt en detaljplan är m·sedd för 

I:! Riksdug<'11 /IJ85/86. I sam/. Nr I. Bilagcdcl 
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sådan allmän plats för vilken kom
munen är hul'udman. 

Har den exproprierande åtagit sig att vidtaga åtgärd för att minska 
skada. skall hänsyn tagas till det vid bestämmande av expropriationser
sättning, om åtagandet är sådant att det skäligen bör godtagas av den 
ersättningsberättigade. 

Exproprieras fastighet till vilken den exproprierande har nyttjanderätt 
eller servitutsrätt, skall vid bestämmande av fastighetens värde hänsyn 
icke tagas till förbättring, vilken fastigheten vunnit genom arbete eller 
kostnad, som den exproprierande eller föregående innehavare, vars rätt 
övergått till denne, nedlagt på fastigheten utöver vad som ålegat honom. 

H 
Vid bestämmande av löseskilling skall sådan ökning av fastighetens 

marknadsvärde av någon betydelse som ägt rum under tiden från dagen tio 
år före ansökningen om expropriation, dock högst femton år före talans 
väckande vid domstol. räknas äga.;en tillgodo endast i den mån det blir 
utrett, att den beror på annat än förväntningar om ändring i markens 
tillåtna användningssätt. Avser expropriationen del av fastighet, skall vad 
som sagts nu om beräkning av marknadsvärde tillämpas i fråga om värdet 
före expropriationen. Värderingen skall ske med hänsyn till fastighetens 
skick när ersättningsfrågan avgöres eller, om fastigheten dessförinnan har 
tillträtts eller övergått på den exproprierande enligt 6 kap. 10 §, när tillträ
det eller övergången skedde. 

Har stad.1plan eller byxgnads
plan, enligt vilken marken avsetts 
för enskilt bebyggande, fastställts 
före ansökningen om expropria
tion, skall första stycket tillämpas 
endast på värdestegring som inträf
fat efter det att planenfuststiilldes. 

Har en deta(iplan. enligt vilken 
marken avsetts för enskilt bebyg
gande. antagits före ansökningen 
om expropriation. skall första 
stycket tillämpas endast på värde
stegring som inträffat efter det att 
planen antogs. 

Avser expropriationen bebyggd fastighet som innehas i huvudsakligt 
syfte att bereda bostad åt ägaren och honom närstående, gäller den be
gränsningen för tillämpningen av för?;ta stycket att löseskillingen ej i något 
fall får bestämmas till lägre belopp än som fordras för anskaffning av annan 
likvärdig bostadsfastighet. 

I den mån det blir utrett att värdestegringen utan att ha samband med 
förväntningar om ändring i markcr.s tillåtna användningssätt beror på 
inverkan av det företag för vars genomförande expropriation äger rum. 
gäller 2 §. 

I. Denna lag träder i kraft den l januari 1986. 
2. Exproprieras mark som enligt en vid ikraftträdandet gällande och före 

utgången av år 1977 fastställd stads· eller byggnadsplan var avsedd för 
enskilt bebyggande och väcks talan före utgången av år 1995, skall expro
priationsersättningen, om markens ä~;are begär det. bestämmas på grund
val av det marknadsvärde som marken hade vid ikraftträdandet. Vad som 
nu har sagts gäller även om marken vid ikraftträdandet var avsedd för 
enskilt bebyggande enligt någon annan plan som enligt 15 kap. 4 § första 
stycket plan- och bygglagen (0000:000) skall gälla som detaljplan. 
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3. Exproprieras mark som enligt en vid ikraftträdandet gällande stads
eller byggnadsplan var avsedd för annat ä_n enskilt bebyggande och väcks 
talan före utgången av år 1989, skall expropriationsersättningen. om mar
kens ägare begär det, bestämmas på grundval av det marknadsvärde mar
ken vid tiden för ikraftträdandet ansågs ha enligt dittills tillämpade grun
der. Vad som nu har sagts gäller även om marken vid ikraftträdandet var 
avsedd för annat än enskilt bebyggande enligt någon annan plan som enligt 
15 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen (0000:000) skall gälla som 
detaljplan. 

4. Äldre bestämmelser i 4 kap. 3 § andra stycket skall fortfarande tilläm
pas vid bestämmande av expropriationscrsättning för mark inom områden 
med stadsplan eller byggnadsplan. 
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Bilaga 8 

Departementspromemoriain (Ds Bo 1984: 9) Gatukost
nader - Tillämpningen av bestämmelserna om gatukost
nader i byggnadslagen m. m. 

Sammanfattning 

Från den I januari 1982 gäller nya bestämmelser om uttag av gatukost

nader från fastighetsägarna inom områden med stadsplan. Bestämmelser

na, som är införda i byggnadslagen och byggnadsstadgan. ger kommunerna 

ökade möjligheter att finansiera byggande och förbättring av gator, parker 

m. m. genom bidrag från fastighetsägarna i de områden där åtgärderna 
vidtas. 

Sedan kritik riktats mot de nya ,gatukostnadsbestämmelserna och deras 

tillämpning, beslutade bostadsminister Hans Gustafsson att en kartlägg
ning skulle ske av tillämpningen i olika kommuner. 

Kartläggningen har gjorts av en arbetsgrupp inom bostadsdepartemcn

tet, varvid deltagit representanter från Kommunförbundet, Fastighets

ägareförbundet. Villaägareförbundet och Hyresgästernas Riksförbund. 

Till arbetsgruppen har från kommuner och sammanslutningar av fastig

hetsägare framförts ett flertal kriti·;ka synpunkter. Från kommunerna har 

påtalats bl. a. att tillämpningen är administrativt resurskrävande. Från 

flera kommuner och inom arbetsgruppen har mot denna bakgrund väckts 

frågan om inte ett alternativt system för uttag av gatukostnader bör över
vägas. Man har därvid pekat på at1 kostnader för andra nyttigheter, t. ex. 
vatten och avlopp. el och fjärrvärme. inte drabbar befintliga fastigheter på 
samma sätt som gatukostnaderna gör, och att avgifterna för dessa nyttig

heter debiteras fastighetsägarna efter en taxa som är administrativt enkel 

att tillämpa. Överväganden om ett helt nytt regelsystem för uttag av 
gatukostnader ligger utanför arbet:;gruppens uppdrag och gruppen har i 

denna fråga endast kunnat hänvisa till att ett taxesyskm för uttag av 

gatukostnader utreddes och avvisades i samband med att beslut fattades 

om förslag till de nuvarande gatukostnadsbestämmclserna. Gatukostnads

bestämmelserna har varit i kraft .under endast kort tid. Hittills har endast 

relativt få gatukostnadsutredningar slutförts och någon rättspraxis finns 

ännu inte. Många av de problem som framförts till arbetsgruppen kommer 

sannolikt att lösas vid en fortsatt tillämpning. Det ärt. ex. helt naturligt att 

de första gatukostnadsutredningarna i en kommun kräver avsevärda admi

nistrativa resurser. Kommunen måste ta ställning till åtskilliga principiella 

frågor och rutiner måste läggas fäst. Den fortsatta tilllämpningen kan 

därefter bli avsevärt enklare. Den sammanställning beträffande tillämpning 

och erfarenheter som arbetsgruppe1 nu har genomfört bör därvid också 

vara av värde. Enligt arbetsgruppens mening är det dock angeläget att 
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bl. a. tillämpningen av vissa fördelningsfrågor följs upp i framtiden. Ar

betsgruppen har också funnit anledning att peka på möjligheter till vissa 

ändringar i regelsystem m. m. som kan medverka till en rimlig och smidig 

tilllämpning. 
Hittills har endast en tredjedel av kommunerna fattat beslut om att 

tillämpa de nya gatukostnadsbestämmelserna. Ytterligare knappt en fjär

dedel av kommunerna överväger att fatta sådant beslut. Utredningar om 

uttag av gatukostnader har slutförts i 37 kommuner avseende sammanlagt 

67 utredningsområden. Beslut om att ta ut gatukostnader har fattats för 

endast 37 områden. De kommuner som slutfört gatukostnadsutredningar 

avser uppenbarligen att ta vara på de ökade möjligheterna att finansiera 

anläggning av gatorm. m. genom uttag från fastighetsägarna. Den beräkna

de kostnadstäckningen är för flertalet utredningar mycket hög. Gatukost

nadsersättningarna varierar stort beroende på vilka åtgärder som de avser. 

I genomsnitt uppgår kostnaden till drygt 22 000 kr. för en villafastighet. I 

drygt en fjärdedel av utredningsområdena överstiger kostnaderna 30000 

kr. per villafastighet. 

I sin sammanställning redovisar och kommenterar arbetsgruppen fram

förda kritiska synpunkter mot bakgrund av motiven till gällande regler och 

av vad som kommit fram om den praktiska tillämpningen. Därvid behand

las fastighetsägarnas möjligheter till inflytande, ersättningsgilla kostnader. 

kostnadsfördelning. betalnings villkor, beslutsordning och processuella frå

gor. I bl. a. följande fall har arbetsgruppen funnit anledning att peka på 

möjligheter till förändringar i gällande regelsystem. 

0 För att tillförsäkra berörda fastighetsägare och organisationer tidig in

formation och påverkansmöjligheter, bör det enligt arbetsgruppens me

ning övervägas att ålägga kommunen att samråda med dem under gatu

kostnadsutredningens bedrivande på samma sätt som gäller vid upprät

tande av en stadsplan. 

0 Enligt arbetsgruppens mening bör ägarna till bebyggda fastigheter ges 

bättre möjligheter att finansiera gatukostnadsersättningarna. Härvid bör 

övervägas en finansiering inom ramen för det statliga bostadslånesyste

met. Vidare bör övervägas en precisering av räntevillkoren i de fall 

fastighetsägaren medges rätt att betala ersättningen genom avbetalning

ar. 

:J Enligt arbetsgruppens mening kan det ifrågasättas om processreglerna 

för gatukostnadsärenden har en lämplig utformning såvitt avser tvister 

om ersättning för gatukostnader och om betalnings villkor. Bl. a. bör 

övervägas en förenkling av besvärsreglerna. 

1 Inledning 

Den I januari 1982 trädde nya gatukostnadsbestämmclser i kraft. Be

stämmelserna ger kommunerna möjlighet att - inom områden med stads-
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plan - ta ut kostnaderna för anläggning och förbättring av gator och andra 

allmänna platser av fastighetsägarna i det område där anläggningarna ut

förts. Endast kostnader för sådana anläggningar som behövs för områdets 

eget behov får tas ut i denna ordning. 

I förhållande till tidigare regler ger de nya bestämmelserna kommunerna 

ökade möjligheter att med bidrag från fastighetsägarna finansiera anlägg

ning och upprustning av gator m. m. och då särskilt vid förtätning och 

förnyelse av befintliga bebyggelseområden. Den 30 december 1983 beslu

tade bostadsminister Hans Gustafsson att det skulle ske en kartläggning av 

tillämpningen av bestämmelserna om gatukostnader m. m. i byggnadsla

gen. Arbetet skulle göras av en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet. 
I en till beslutet bifogad PM anförs bl. a. föijande: 

"Från olika håll har framförts att tillämpningen av de nya bestämmelser
na medfört svårigheter för berörda fastighetsägare. Sveriges Villaägareför
bund har i en skrivelse till regeringen den 23 februari 1983 särskilt framhål
lit problemen för ägare till redan bebyggda fastigheter. Enligt förbundet 
kan kostnadsuUaget många gånger bli oskäligt högt. samtidigt som fastig
hetsägarna inte har någon möjlighet att påverka valet av standard på gator 
och andra allmänna platser. I sk1ivelsen tar förbundet upp även andra 
gatukostnadsfrågor. 

Svenska Kommunförbundet har under hand framhållit att gatukostnads
bcstämmelserna även för kommunerna vållar problem i vissa fall. 

Mot bakgrund av det anförda bör det nu närmare undersökas hur de nya 
bestämmelserna har tillämpats i olika kommuner. En sammanställning av 
de erfarenheter som har vunnits av bestämmelsernas tillämpning bör göras 
av en arbetsgrupp inom bostadsdepartementet. Kommunförbundet, Sveri
ges Fastighetsägareförbund. Sveriges Villaägareförbund och Hyresgäster
nas Riksförbund bör inbjudas att medverka i arbetsgruppen." 

I arbetsgruppen har ingått departementsrådet Rune Olsson. ordförande, 

samt sektionschefen Jan Söderström. Svenska Kommunförbundet, för

bundsjuristen Bo Wolwan, Sverige:; Fastighetsägareförbund. kanslichefen 

Göran Olsson, Sveriges Villaägareförbund. och utredningssekreteraren 

Pär Svanberg. Hyresgästernas Rik~förbund. 

Som sekreterare åt arbetsgruppen har tjänstgjort hovrättsfiskalen Peter 

Rosen. 
För att kartlägga hur de nya gatukostnadsbestämmelserna tillämpats i 

kommunerna och i övrigt erhålla en uppfattning om kommunernas syn

punkter på de nya reglerna och vilka erfarenheter som dragits av deras 

tillämpning har arbetsgruppen gjort en enkätundersökning i samtliga kom

muner. Skriftliga synpunkter har vidare inhämtats från ett flertal villa

ägareföreningar. Arbetsgruppen har också besökt Sollentuna kommun 

samt anordnat en hearing i Göteborg med flera kommuner från västra 

Sverige. Vid besöket i Sollentuna och hearingen i Göteborg har deltagit 

representanter från kommuner och sammanslutningar av fastighetsägare. 

Skrivelser från Kommunförbundet och Villaägareförbundet samt ett flertal 

skrivelser från enskilda har överlämnats till arbetsgruppen. 
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Enkäten och sammanställningar av enkätsvaren bifogas som bilaga 1-3. 

Kritiska synpunkter från Kommunförbundet, Fastighetsägareförbundet, 

Villaägareförbundet och villaägareföreningar redovisas i kapitel 3. 
Som framgår av bl. a. enkätsvaren och redovisningen i det följande har 

tillämpningen av de nya reglerna varit förknippad med problem. Arbets
gruppen har därför funnit det naturligt att inte endast göra en redovisning 

av hur bestämmelserna tillämpats utan också göra kommentarer och för

tydliganden som kan medverka till en smidigare tillämpning. I några fall 

har gruppen funnit anledning att peka på möjligheter till ändringar i regel
system m. m. Några genomarbetade förslag i dessa hänseenden har grup

pen varken haft mandat eller tid att arbeta fram. 

2 Bakgrund 

Inom stadsplaneområden har kommunerna sedan lång tid tillbaka haft 

ansvaret för anläggning av gator och andra allmänna platser. I 49 § bygg
nadslagen ( 1947: 385) (BL) föreskrivs sålunda att det ankommer på kom

munen att till allmänt begagnande iordningställa och upplåta gata eller 
annan allmän plats inom område som ingår i stadsplan. Om staten är 

väghållare inom sådant område, är det dock staten som har ansvaret för att 
allmän väg ställs i ordning och upplåts som gata. 

För att kunna fullgöra sina skyldigheter har kommunen fått rätt att lösa 
mark som enligt stadsplan är avsedd till gata eller annan allmän plats (41 § 

BL). Fastighetsägarnas rättigheter att kräva att kommunen inom stadsplan 
anlägger gator och parker m. m. motsvaras av en skyldighet för fastighets

ägarna att bidra till kostnaderna för mark och anläggning. Regler om detta 
har funnits under mycket lång tid i byggnadslagstiftningen och har sitt 
ursprung i de lokala föreskrifter och ~cdvänjor som av ålder gällt i stä
derna. 

Genom tillkomsten av 1931 års stadsplanelag hade avgiftssystemet be
träffande gatumark och gatubyggande fått i huvudsak det innehåll som 
gällde fram till de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 1982. och 
som enligt övergångsbestämmelser fortfarande gäller beroende på under 
vilken lagstiftning som gata upplåtits till allmänt begagnande. Innebörden 
av reglerna var sammanfattningsvis att kommunerna hade rätt att, inom 
vissa gränser, från fastighetsägare ta ut ersättning för mark till gator, torg, 

parker och andra allmänna platser, ävensom möjlighet att - efter fullmäk
tigebeslut och i vissa fall statlig prövning av dessa - erhålla bidrag till 
åtminstone en betydande del av kostnaderna för att anlägga och upplåta 

gata och därmed likställda delar av allmän plats. 
Enligt dessa regler var en fastighetsägare skyldig att ersätta kommunen 

värdet av gatumarken framför fastigheten intill gatans mitt. Ersättnings
skyldigheten var dock så till vida begränsad att den inte omfattade större 
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bredd än vad som svarade mot fem åttondelar av den enligt stadsplanen 

tillåtna högsta hushöjden på fastigheten. På framställning av kommunen 

kunde länsstyrelsen besluta att gatumarksersättningen skulle fördelas mel

lan fastighetsägarna inom ett visst område efter byggrätt. tomtarea eller 

annan skälig grund. Ersättningsskyldigheten avsåg gatumark samt med 

viss begränsning även torg. parker och andra allmänna platser. 

Kommunfullmäktige hade vidare rätt att för kommunen i dess helhet 

eller för visst område meddela bestämmelser om skyldighet för fastighets

ägare att bidra till kostnaden för iordningställande av gata (gatubyggnads

kostnad). Fastighetsägaren fick i princip inte belastas med gatubyggnads
kostnader i större utsträckning än som gällde för skyldigheten att betala 

gatumarksersättning. Bl. a. begränsningen till en bredd motsvarande högst 

fem åttondelar av den tillåtna hushöjden gällde alltså också för skyldighe

ten att bidra till gatubyggnadskostr.ader. Även gatubyggnadskostnaderna 

kunde fördelas mellan fastighetsägarna inom ett visst område efter bygg

rätt. tomtarea eller annan skälig grund. 

I propositionen 1980/81: 165 lades förslag fram om nya gatukostnads

regler genom ändring i BL och byggnadsstadgan ( 1959: 612)!BS). De före

slagna ändringarna antogs oförändrade av riksdagen (CU 1980/81: 36. rskr 

1980/81:362) och trädde i kraft den I januari 1982. Avsikten med de nya 
reglerna är framför allt att ge kommunerna bättre möjligheter att med 

bidrag från fastighetsägare finansiera byggandet av gator och andra all

männa platser som har karaktären av områdesanläggningar. dvs. gator. 

grönytor. gång- och cykelvägar m. rn. som behövs för ett visst bebyggel
seområde. Avsikten var vidare att ge kommunerna möjligheter att ta ut 
ersättning av fastighetsägarna inte enbart för ren nyanläggning utan också 

för förbättringsåtgärder, vilket kan vara av särskild betydelse vid förtät

ning och förnyelse av befintliga bebyggelseområden. 

De nya reglerna innebär i korthet att kommunerna inom stadsplaneom
råden har rätt att ta ut kostnaderna for anläggning och förbättring av gator 

och andra allmänna platser av fastighetsägarna i det område där anlägg

ningarna utförts. I förhållande till tidigare regler ger de nya bestämmelser

na kommunerna möjlighet till i princip full kostnadstäckning, bl. a. genom 

att ersättningsskyldigheten inte längre begränsas genom den ovannämnda 

fem åttondelsregeln och genom att kostnaderna för även förbättringsåtgär

der kan tas ut av fastighetsägarna. Fastigheternas nytta av anläggningarna 

skall dock ligga till grund för beräkning av ersättningsskyldigheten och 

därför får endast kostnaderna för sådana anläggningar som behövs för 

områdets eget behov tas ut i denna ordning. Om kostnaderna för de utförda 

anläggningarna är oskäligt höga elkr om de åtgärder som ersättningen 
avser har en omfattning eller ett utförande som betydligt överstiger vad 

som kan anses normalt skall gatukostnadsersättningen jämkas. Kostna

derna som får tas ut skall fördelas mellan fastighetsägarna efter skälig och 

rättvis grund. 
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Bl. a. på grund av att kostnaderna kan komma att uppgå till betydande 

belopp och att ersättningar kan komma att tas ut i sådana fal! då det finns 

begränsade möjligheter att få lån för att betala ersättningarna. finns be

stämmelser om rätt till avbetalning. Eftersom de utvidgade möjligheterna 

till gatukostnadsuttag kan innebära särskilda problem för vissa fastighets

ägare. finns en särskild jämkningsregel för det fall betalnings villkoren i det 

enskilda fallet skulle bli alltför betungande för fastighetsägaren. IGatukost

nadsreglernas utformning framgår av 56-61 §§BL samt 2. 25 och 71 §§ BS. 

Reglerna kommer att i vissa avseenden kommenteras närmare i kapitel 3 

nedan). 
Gatukostnadsreglcrna har i sak oförändrade tagits in i det förslag till ny 

plan- och bygglag (PBU som för närvarande granskas av lagrådet. 

När det gäller exploah!ring av nya områden, kan kommunerna som regel 

lösa genomförandefrågorna med exploateringsavtal, vilket yHerst innebär 

att exploatören tar ut full ersättning för samtliga sina investeringar, bl. a. 

gatukostnader, från de blivande fastighetsägarna. 

De ovan omtalade reglerna gäller anläggning och förbättring av gator och 

andra allmänna platser inom stadsplaneområden. Underhållet av gator 

m. m. inom dessa områden åvilar kommunen enligt 74 § BL och någon 

möjlighet till uttag från de enskilda fastighetsägarna finns inte beträffande 

dessa kostnader. Är staten väghållare inom sådant område, skall underhål

let av allmän väg som har upplåtits till gata i princip åvila staten. Det

samma gäller i fråga om gator som förklarats tillika vara allmän väg. Också 

dr(ften av gator och andra allmänna platser, dvs. renhållning och snöröj

ning m. m .. åvilar kommunen inom stadsplane\agda områden - 3 § all

männa ordningsstadgan (1956: 617) och 18 § renhållningslagen (1979: 596) 

- och även beträffande dessa kostnader saknas möjlighet till uttag från de 

enskilda fastighetsägarna. (Enligt 19 ~ renhållningslagen kan dock fastig

hetsägaren åläggas att svara för renhållning och snöröjning m. m. av gång
bana utanför fastigheten.) 

Inom hyggnadsplaneområden finns ingen skyldighet för kommunerna 

att anlägga och underhålla vägar eller andra allmänna platser. Genomfö

randet av byggnadsplanen och underhållet av vägar och andra allmänna 

platser ankommer i allt väsentligt på fastighetsägarna. som också har att 

ombesörja driften av anläggningarna. I stor utsträckning sker detta genom 

att vägföreningar eller samfälligheter bildats enligt lagen ( 1939: 608) om 

enskilda vägar eller anläggningslagen (1973: 1149). Trots att lagstiftningen 

förutsätter enskild väghållning inom byggnadsplaneområden. har kommu

nerna - som framgår av enkätsvaren - i stor utsträckning tagit hand om 

väghållningen i sådana områden som i huvudsak är ianspråktagna för 

permanentboende. Finansieringsfrågorna har i dessa fall lösts på skilda 

sätt. I många kommuner skattefinansieras sådan väghållning till den del 

statliga bidrag inte utgår. 
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3 Erfarenheter av gatukostnadsreglerna 

3.1 Inledning 
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De synpunkter som kommit fram under arbetsgruppens arbete spänner 

över en stor del av regclsystemet. På ett flertal punkter har kritik riktats 
mot de nya gatukostnadsrcglerna och deras tillämpning. Kritiken kan i 
huvudsak delas upp på följande delfrågor. 

Il påverkansmöjligheter 
2) ersättningsgilla kostnader 
3) kostnadsfördelning 

4) betalningsvillkor 

5) beslutsordning 
6) processuella frågor 

I de följande avsnitten av detta kapitel redovisas och kommenteras 
denna kritik mot bakgrund av motiven till gällande regler och av vad som 
kommit fram om den praktiska tillt,mpningen. Även de förslag till föränd
ringar. inom ramen för det gällandf systemet. som kommit arbetsgruppen 
till del redovisas och diskuteras. 

Dessförinnan kommer här inledningsvis att beröras några kritiska syn
punkter, som visserligen rör frågor som ligger utanför arbetsgruppens 
uppdrag, men som dock bör redovisas. 

Flera kommuner har påpekat att det inte är tillfredsställande att skilda 

genomförande- och ersättningsregler gäller för olika områden av en kom

mun. Man har därvid särskilt pekat på att det ur likställighetssynpunkt är 
olyckligt med skilda regler mellan stads- och byggnadsplaneområden. Ock
så inom resp. typ av område kan förhållandena vara olika. I många fall har 
kommunerna valt att i stadsplan !ägga lokalgator och grönytor på kvartcrs
mark. s. k. storkvarter. I dessa fall får fastighetsägarna inom storkvarteret 
svara för förutom anläggningskostriader även för drift och underhåll av 
dessa anläggningar. medan markägare i vanliga kvarter inte behöver betala 
kommunen för sistnämnda åtgärder. I många byggnadsplaneområden -
särskilt de som är ianspråktagna för permanentboende - utför och bekos

tar kommunerna väghållningen, medan i andra områden fastighetsägarna 

själva får stå för väghållningskostnaderna. 

I PBL föreslås ett enhetligt planinstitut - detaljplan - som skall ersätta 
stadsplan och byggnadsplan. Enligt förslaget (6 kap. 27 §)skall kommunen 

inom detaljplaneområden vara huvudman för gator och andra allmänna 
platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Enligt lagrådsremissen 

(s. 526) bör dock ansvaret för gatu- och väghållning i allt väsentligt fördelas 
enligt samma principer som i dag, vilket innebär att kommunen bör kunna 
avsäga sig ansvaret i sådana områden där man i dag använder byggnads

plan. Skilda regler för väghållning1!n mellan olika detaljplaneområden 

kommer således att finnas även efter ett genomförande av PBL. 
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Ett stort antal kommuner har påpekat att gatukostnadsrcglcrna är admi

nistrativt betungande med en omfattande utredning och utställning för 

varje särskilt fördelningsområde. I många kommuner som har börjat att 

tillämpa reglerna har arbetet kommit att ta avsevärda resurser i anspråk. 

Detta kan vara ett av flera skäl vanör hittills endast en tredjedel av 

kommunerna beslutat att tillämpa gatukostnadsreglerna. Flera kommuner 

har föreslagit att ett taxesystem i stället borde införas som i stort ansluter 

till principen för va-taxor. 

År 1977 avgav vägutredningen (SOU 1977: 12) och gatukostnadsutred

ningen (SOU 1977: 65) skilda lagförslag som båda hade till syfte att till

skapa mer enhetliga regler för den kommunala gatu- och väghållningen. 

Väghållningskostnaderna skulle enligt förslagen finansieras genom avgifter 

från berörda fastighetsägare enligt en taxa som ansluter till det system som 

tillämpas för va-avgifter. Avgifterna avsågs täcka kostnaderna för anlägg

ning, drift och underhåll av kommunens gatu- och vägnät. I anslutning till 

utredningarna gjordes också ett begränsat fullskaleförsök i Västerås. Av 

den PM som upprättades beträffande försöket framgår bl. a. att försöket 

får anses ha påvisat att det avgiftssystem som tillämpas för va kan ligga till 

grund för ett motsvarande system på gatu- och vägsidan utan att alltför 

omfattande administrativa rutiner behöver tillgripas. - Utredningsförsla

gen om att införa ett nytt kommunomfattande system för den kommunala 

gatu- och väghållningen samt att helt eller delvis finansiera väghållningen 

genom avgifter enligt en kommunal taxa avvisades av föredraganden i 

samband med beslutet om förslag till nya gatukostnadsregler (se prop. 

1980/81: 165 s. 19 ft). Frågan om ett taxesystem för uttag av gatukostnader 

åter bör aktualiseras ligger utanför arbetsgruppens uppdrag, eftersom det 

strider mot principerna i den nuvarande lagstiftningen. 

Enligt Villaägareförbundet lämnar gatukostnadsreglerna utrymme för 
skilda tolkningar, vilket kan föranleda subjektiva ställningstaganden hos 

varje enskild kommun. Reglerna måste enligt förbundet utformas på ett 

sådant sätt att tillämpningsprinciperna blir enhetliga i samtliga kommuner. 

Det kan här anmärkas att det är svårt att av det fåtal utredningar som 

hittills slutförts dra några säkra slutsatser om tillämpningen. Rättspraxis 

saknas ännu på tillämpningen av de nya gatukostnadsreglerna. En vari

erande tillämpning mellan kommunerna är dock ofrånkomlig med nuvaran

de system för uttag av gatukostnader. I vilken utsträckning man vill täcka 

gatukostnaderna genom uttag från fastighetsägarna ankommer på varje 

enskild kommun att bestämma. Bebyggelseförhållanden varierar naturligt

vis också i hög grad mellan kommunerna. Inom resp. kommun styrs dock 

tillämpningen av den kommunala likställighetsprincipen, vilken innebär att 

kommunerna inte får bestämma avgifter så att vissa kommunmedlemmar 

eller grupper av kommunmedlemmar gynnas eller missgynnas i förhållande 

till andra. 
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3.2 Påverkansmöjligheter 

3 .2. I Kritiska synpunkter 
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Från Villaägareförhundet och villaägareföre9ingarna har påtalats att det 

är otillfredsställande att kommunen beslutar om standarden på galor och 

andra allmänna platser samt tar ut full ersättning av fastighetsägarna utan 

att de betalande har haft någon re•:ll möjlighet att påverka standardval, 

fördelning m. m. Eftersom fastighei:sägarna genom de nya gatukostnads

reglerna i stort sett ensamma fått kostnadsansvaret. måste deras möjlighe

ter till inflytande förbättras. Det har därvid ifrågasatts om inte ett opinions

villkor motsvarande det i 7 ~ anläggningslagen borde vara uppfyllt innan 

förändringar i gatunätet och uttag a·v gatukostnader kan ske. Med hänsyn 

till sambandet mellan planstandard och gatukostnader har hävdats att de 

nya gatukostnadsreglerna endast bör gälla där stads planer antagits efter de 

nya reglernas ikraftträdande. Vidare har påtalats att informationen från 

kommunen till fastighetsägarna varit bristfällig i många fall. 

3.2.2 Gällande rätt 

Gatukostnaderna hänger intimt samman med hur stadsplanen utformats 

för området. Avgränsningen av förclelningsområdet, exploateringsgraden 

samt standarden på gator och parker. som har stor betydelse för gatukost

nadernas storlek. styrs i stor utsträckning av planen. Det bör dock anmär

kas att bredden på en gata i planen endast anger ett maximalt område och 
att den bredd som sedan verkligen b:rggs ut kan avvika från detta. 

I prop. 1980/81: 165 s. 46 f anförs bl. a. följande: 

"Så snart beslut skall fattas om en ny stadsplan eller om ändring av en 
befintlig plan. utgör de ekonomisk<. konsekvenserna för kommunen av 
planläggningen en avgörande faktor i sammanhanget. Inte minst gäller 
detta kostnaderna för gator och andra allmänna platser. I normalfallet 
kommer därför utredningen härom att göras i ett tidigt skede av planerings
arbetet. Även för de berörda fastighetsägarna är det naturligtvis av stor 
betydelse att dessa frågor klarläggs så snart som möjligt. Det bör framhål
las att gatukostnadsfrågor kan aktualiseras även utan samband med anta
gande eller ändring av en plan. - - -- Om förslagen (gatukostnadsfrågan) 
är föranledda av att en stadsplan skall antas eller ändras torde det som 
regel vara lämpligt att kommunen anordnar samtidig utställning av dessa 
förslag och av planförslaget." 

När en stadsplan skall upprättas åligger det enligt 14 § BS planförfattaren 

att under planutredningen samråda med bl. a. sammanslutningar och en

skilda personer, som kan ha ett väsentligt intresse av frågan. Vidare skall 

enligt 17 § BS planförslaget under minst tre veckor ställas ut till gransk

ning, varvid sakägarna kan framställa anmärkningar mot planförslaget. 
Av 25 § BS framgår att förslag till gatukostnadsuttag enligt 56 § BL 

(områdesvis fördelning) skall ställas ut för granskning under minst tre 
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veckor. medan fastighetsägarna vid förslag till kostnadsuttag enligt 57 ~BL 

(ersättning för gatudel) skall beredas tillfälle att yttra ,sig. Någon motsva
righet till reglerna om samrådsförfarande i planfrågor finns inte beträffande 

gatukostnadsutredning. 

3 .2 .3 Tillämpning 

Av enkätundersökningen framgår att stadsplane- och gatukostnadsut
ställningarna samordnats i stor utsträckning där så varit möjligt. Det bör 

dock noteras att ett stort antal av de hittills slutförda utredningarna grun
dar sig på stadsplaner som antagits före de nya gatukostnadsreglernas 

ikraftträdande. Vidare framgår att kommunerna i stor utsträckning samrått 
med fastighetsägare och fastighetsägareföreningar under utredningarnas 

bedrivande och att synpunkter från fastighetsägarna medfört revideringar 

av utredningsförslagen i ett flertal fall. 

3 .2 .4 Arbetsgruppens kommentar 

Såsom uttalats i propositionen är det naturligtvis av väsentlig betydelse 

att gatukostnadsfrågorna klarläggs så tidigt som möjligt och att plan- och 
gatukostnadsutredningarna samordnas när så kan ske. Utställningarna av 
resp. förslag bör också samordnas. Eftersom uttag av gatukostnader för 
t. ex. förbättringsåtgärder kan aktualiseras utan samband med antagande 
eller ändring av stadsplan. kan dock en sådan samordning inte ske regel
mässigt. Man torde dock kunna utgå ifrån att kommunerna i framtiden 
kommer att samordna utställningarna av stadsplane- och gatukostnads
förslag när detta är möjligt. 

Ett förbud mot att tillämpa de nya gatukostnadsreglerna där stadsplaner 

antagits före de nya reglernas ikraftträdande skulle i många fall utesluta 
möjligheten att ta ut kostnader för förbättringsåtgärder. Ett sådant förbud 
skulle därigenom medföra likställighetsprobiem. 

Mot bakgrund av att kommunerna inom stadsplaneområden har en skyl
dighet att iordningställa och upplåta gator och andra allmänna platser till 
allmänt begagnande samt att därvid ge anläggningarna viss standard (se 
49-52 §§ BL) är det inte möjligt att ge fastighetsägarna ett så avgörande 
inflytande som ett opinionsvillkor skulle medföra. 

Enligt enkätundersökningen synes många kommuner ha en positiv in

ställning till en tidig dialog med fastighetsägarna om gatukostnaderna och 
de har uppenbarligen bemödat sig att slutligen utforma utredningsförslagen 

så att de kan uppfattas som rimliga av fastighetsägarna. Å andra sidan har 

från flera villaägareföreningar påtalats att informationen från kommunen 

har varit bristfällig. 
Enligt arbetsgruppens mening är det önskvärt att ett planförslags konse

kvenser för ev. kommande gatukostnader redovisas och diskuteras redan 
under samrådsfasen i planhandläggningen. Enligt nuvarande regler finns 
ingen skyldighet för kommunen att samråda med de enskilda fastighets-
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ägarna, sammanslutningar av fastighetsägare. hyresgästorganisationer 

m. fl. under gatukostnadsutredningens bedrivande. En motsvarighet till 

den samrådsskyldighet som föreligger beträffande planutredning borde 

enligt gruppens uppfattning övervägas också för gatukostnadsutredningens 

del. Härigenom skulle fastighetsäi~arna och berörda organisationer alltid 

tillförsäkras tidig information och påverkansmöjligheter beträffande kom

mande uttag av gatukostnader. Sarnrådsförfarandena i plan- och gatukost

nadsfrågan bör naturligtvis samordnas i de fall uttaget av gatukostnader 

föranleds av ny stadsplan för området. Vid ett samråd under en gatukost

nadsutredning kan också diskuteras i vilken utsträckning det är rimligt att 

en äldre stadsplan genomföres. 

3.3 Ersättningsgilla kostnader 

3.3.J Kritiska synpunkter 

Från ett flertal villaägareföreninf:ar har hävdats att kommunerna valt en 

alltför hög standard på gatorm. m .. vilket orsakat att onödigt höga anlägg

ningskostnader debiterats fastighetsägarna. Enligt föreningarna har gator

na i många fall gjorts onödigt breda. bl. a. beroende på intressen som legat 

utanför de aktuella bebyggelseområdena. Vidare har hävdats att gatube

läggning samt gångbanor och parker givits en standard som överstigit 

behoven för den aktuella bebyggelsen i områdena. - Villaägareförbundet 

och flera villaägareföreningar har hiivdat att gatubelysning och parker skall 

skattefinansieras, då dessa anläggningar snarast betingas av trafiksäkerhet 

resp. rekreation och nytta för kommunens samtliga invånare. Villaägare

förbundet har vidare hävdat att an.läggningar i förtätningsområden delvis 

bör skattefinansieras, eftersom det •)fta är kommunalekonomiskt fördelak

tigt att förtäta i befintliga bostadsområden i stället för att exploatera nya 

områden. 
Från fastighetsägarhåll har ifrågasatts om kostnaderna för anläggning 

och förbättring av torg. parker och gågator i samhällets centrum skall 

bekostas av ägarna till de kringliggande fastigheterna. Det har därvid 

hävdats att sådana anläggningar är en angelägenhet för hela kommunen 

och att kostnaderna därför bör tas ut över kommunalskatten. 

3.3 .2 Gällande rätt 

Av lagstiftningen (se 56§ I st. BL.jfr prop. 1980/81: 165 s. 26 fO framgår 

att det endast är kostnaderna för sådana åtgärder som är avsedda att 

tillgodose ett visst områdes behov S·Jm skall betalas av ägarna till fastighe

terna inom området. Gator och andrn allmänna platser skall därför anpas

sas till behoven för den berörda b(:byggelsen. Om en gata ges en större 

bredd eller en högre standard än vad som kan anses normalt för den 

omgivande bebyggelsen, kan man i.nte kräva att denna bebyggelse skall 

svara för hela gatukostnaden. Detta kan gälla bl. a. genomfartsleder av 



Prop. 1985/86: 1 191 

olika slag. Också torg. parker, större parkeringsytor och liknande platser 
kan komma att dimensioneras för·ett vidare användningssätt än som be
tingas av den omgivande bebyggelsen. Om kostnaden för anläggningen 
överstiger vad som kan anses nödvändigt för bebyggelsen inom fördel
ningsområdet, kan man inte heller i ett sådant fall kräva att fastighetsä
garna i området skall svara för hela kostnaden. Sådana anordningar som 

måste betraktas som mera speciella trafiksäkerhetsanordningar, t. ex. tra

fiksignaler, och som inte hör direkt samman med bebyggelsens funktion 

bör finansieras på annat sätt än genom fastighetsanknutna avgifter. Andra 

anordningar, bl. a. gatubelysning, får dock ingå i kostnadsunderlaget. 

Om en fastighetsägare skulle debiteras gatukostnader som är oskäligt 
höga eller kostnader för åtgärder som har en omfattning eller ett utförande 

som betydligt överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den 
användning som är tillåten för hans fastighet, har denne enligt 58 ~ BL rätt 
att få ersättningsbeloppet jämkat. (Vid områdesvis fördelning får fastig
hetsägarna bevaka att kommunfullmäktiges beslut om kostnadsunderlag 
för fördelningen inte inrymmer kostnader för åtgärder som inte behövs för 
området.) 

3 .3 .3 Tillämpning 

Bl. a. med hänsyn till att någon rättspraxis ännu inte finns, saknar 
arbetsgruppen möjlighet att dra några säkra slutsatser om hur de ovan

nämnda principerna för standard och kostnadsuttag tilllämpats av kommu
nerna. Av enkätundersökningen framgår dock att tillämpningen av de nya 

gatukostnadsreglerna medfört standarddiskussioner i kommunerna, vilket 
av flera kommuner upplevts som positivt. Standarden på gator och andra 
anläggningar har i många fall sänkts under utredningarnas bedrivande och 
då på önskemål från fastighetsägarna. I en kommun. Huddinge, har debi
teringen av gatukostnader stoppats i avvaktan på resultatet av en utredning 
om gatustandard i kommunen. 

3 .3 .4 Arbetsgruppens kommentar 

Det är givetvis positivt att en diskussion om rimlig standard på gator och 
andra anläggningar pågår i kommunerna. Det är viktigt att gator, parker 
m. m. anpassas efter områdets behov och att en jämkning av gatukostna
derna sker i de fall anläggningarna utformas för en vidare användning inom 

kommunen, t. ex. genomfartsleder. större parker. gågator och centrum

anläggningar. Den omständigheten att man ijämkningsbestämmelsen i 58 s 
BL talar om ati ersättningen skall jämkas om den avser åtgärder som har 

en omfattning eller ett utförande som betydli,;t överstiger vad som kan 

anses normalt med hänsyn till en fastighets användning. kan naturligtvis 

inte få leda till att kommunerna i kostnadsunderlaget tar med åtgärder som 
ligger utanför ett områdes behov av anläggningar. 
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Kommunerna bör vara observanta på att beslut för olika områden om 

vilka anläggningar som skall ingå i kostnadsunderlaget inte skiljer sig på ett 
sätt som medför likställighetsproblem. Så kan t. ex. bli fallet om man i ett 
område tar ut kostnaderna för ett flertal anläggningar bl. a. gatubelysning 
men i ett annat område där gatubelysning anläggs som enda åtgärd inte vill 
ta ut kostnaderna av administrativa skäl. 

Det bör anmärkas att det beträffande gatustandarden föreligger speciella 
avvägningsproblem och en inbyggd intressekonflikt. Om gatorna görs allt

för smala kan problem uppstå vid bl. a. renhållning och snöröjning. Vidare 
kan en "billigare" gatubeläggning orsaka tätare underhållsåtgärder. En 

lägre standard på gatorna kan därför föranleda ökade drifts- och under
hållskostnader för kommunen, som inte kan täckas genom kostnadsuttag 
från de enskilda fastighetsägarna. Målsättningen måste givetvis vara att 
den totala kostnaden för anläggning, drift och underhåll blir så låg som 
möjligt. Vid tillämpningen av gatukostnadsreglerna måste dock beaktas att 

endast kostnaderna för en normal .satustandard för området i fråga kan tas 
ut av fastighetsägarna. Detta innebär bl. a. att en höjning av standarden 
som uteslutande sker för att nedbringa drifts- och underhållskostnader inte 
kan täckas genom kostnadsuttag. 

Som riktlinje för val av gatustandard utgav Vägverket och Kommunför
bundet gemensamt år 1973 "Riktlinjer för gators geometriska utformning" 
(RIGUI. RIGU var främst avsedd att användas för val av gatustandard vid 
nyexploatering och inte i den typ LV förnyelseområden som i allmänhet är 

aktuella när gatukostnadsbestämmelserna tillämpas. För val av gatustan
dard i sådana områden saknas det riktlinjer som är förankrade på riksnivå. 
Vad som är lämplig standard har fått avgöras lokalt inom varje enskild 
kommun. 

Under de senaste 15 åren har det också skett en successiv omprövning 

av vad som inom gatu- och trafiksektorn anses vara rimlig standard. 
1960-talets höga och ofta rigida 5tandardkrav har i 11ertalet kommuner 
ersatts av en mer dämpad ambitionsnivå. 1980-talets praxis är bättre an
passad till de begränsade resurser som står till förfogande och till vad som 

anses miljömässigt acceptabelt. 
Valet av lämplig gatustandard i förnyelseområden är dock fortfarande en 

grannlaga uppgift för kommunerna. År 1983 inleddes en revidering av 
RIGU i en arbetsgrupp med represt:ntanter från Vägverket, Planverket och 

Kommunförbundet. Representanter från Villaägareförbundet, Fastighets

ägareförbundet och Hyresgästernas Riksförbund kommer att inbjudas att 

ingå i en referensgrupp. 
Arbetet, som beräknas vara klart vid årsskiftet 1985/86, omfattar denna 

gång även val av gatustandard i förnyelseområden. Resultatet planeras att 
publiceras som allmänna råd och kan förväntas ge kommunerna en betyd

ligt fastare grund att stå på vid val av standard än man har i dag. 
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3.4 Kostnadsfördelning 

3 .4. I Kritiska synpunkter 

Villaägareförbundet. Fastighetsägareförbundet och villaägareförening

arna har gjort gällande att den befintliga bebyggelsen inom förtätnings- och 

förnyelseområden helt bör befrias från gatukostnader eller att den i vart 

fall bör debiteras lägre gatukostnadsersättning än den tillkommande be

byggelsen. Som argument för en sådan differentiering har de anfört i 

huvudsak följande omständigheter. Standarden på det befintliga gatunätet 

har ofta varit fullt tillräcklig för den tidigare exploateringsgraden i områ

det. Behovet av upprustning och nyanläggning av gatorm. m. har förorsa

kats av förtätningen och utbyggnaden i området och nyttan av dessa 
åtgärder har ofta varit ytterst marginell för den befintliga bebyggelsen. 

Många fastighetsägare har dessutom genom egna arbetsinsatser och genom 

bidrag till vägsamfällighet bekostat anläggning och underhåll av det befint

liga gatunätet. Ägarna av den befintliga bebyggelsen har också sämre 

möjligheter att finansiera gatukostnaderna. Kostnaderna uppkommer för 

dem ofta oförutsett och till skillnad från nybebyggelsen kan de inte få 
förmånliga statliga bostadslån till kostnaderna. 

Av enkätundersökningen framgår att kostnadsfördelningen mellan be

fintlig och tillkommande bebyggelse upplevs som ett mycket svårt problem 

av kommunerna. Uppenbarligen finns en stor osäkerhet hos kommunerna 

om i vilken utsträckning det är tillåtet att ha en fördelningsnorm som 

medför lägre avgifter för de befintliga fastigheterna än för de tillkom

mande. 

3 .4 .2 Gällande rätt 

Enligt 56 och 57 §§BL skall gatukostnaderna fördelas mellan fastigheter
na efter skälig och rättvis grund. 

I prop. 1980/81: 16.5 s. 28 ff och 40 f anförs bl. a. följande. 
Grunden för att belasta fastighetsägarna med avgifter för gatukostnader 

är att gatorna och övriga anläggningar är till särskild nytta för fastigheter
na. Ersättning för kostnader som överstiger nyttan får inte tas ut i denna 
ordning och kostnaderna skall bäras av de fastigheter som har nytta av 
anordningarna i fråga. Inom förtätnings- och förnyelseområden kan före

komma dels fastigheter, vars tillåtna användning inte förändras genom 

tillkommande bebyggelse, dels fastigheter som efter delning får utnyttjas 

för nyexploatering. Inom ett sådant fördelningsområde kan betydande 

kostnader avse ett antal nytillkomna gator med nya tomter, varvid måste 

beaktas att befintliga fastigheter som regel har betalat ersättning för de 

äldre gatorna. Det torde därför ofta vara naturligt att fördela kostnaderna 

för nyanläggning och förbättring av mindre gator enbart mellan de fastighe

ter som ligger i anslutning till gatorna. Detta kan då beaktas när fördel

ningsnormer fastställs. I de fall där anläggningsarbeten utförts enbart för 

13 Riksdagen 1985186. I .mm/. Nr I. Bilagedel 
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att ett visst antal fastigheter skall delas i flera byggbara fastigheter kan det 
finnas skäl att ta ut hela kostnaden av ägarna till de delbara fastigheterna. 

Det torde vara omöjligt att exakt beräkna varje fastighets andel av den 
totala nyttan av olika anläggningar för fastigheterna i området. Vad det 
gäller är att finna sådana normer som ger en kostnadsfördelning som kan 
uppfattas som rimlig av de fastighebägan: som skall betala. Särskilt viktigt 
är naturligtvis att jämförbara fastigheter inte behandlas olika. 

3 .4 .3 Tillämpning 

Av enkätundersökningen framgår att differentiering skett i ett flertal fall. 
I knappt hälften av fallen har "nedsättningen" beträffande befintlig bebyg
gelse skattefinansierats. Som motiv för en differentiering har i utredningar

na anförts bl. a. att de befintliga fa:>tigheterna inte har behov av utbygg
nader och standardförbättringar av elen utsträckning som är nödvändig när 

ytterligare bebyggelse tillkommer i området (marginalnyttoargument), att 
ägarna av dessa fastigheter bekostat anläggning och underhåll av befintligt 

gatunät samt att ägarna av de befintliga bebyggda fastigheterna har sämre 
möjligheter att finansiera gatukostn<Lderna än ägarna till nybebyggelsen. 

Vissa kommuner har avvisat en differentiering av gatukostnadsuttaget 
mellan befintlig och tillkommande bo~byggelse. De har därvid hävdat bJ. a. 
att en sådan fördelning skulle stå i strid mot 56 § BL och kommunallagens 
likställighetsprincip. Värdet av befir.tliga tillfarter och gator är oftast obe
fintligt när gatorna byggs ut i enlighet med en ny stadsplan, vilket enligt 

dessa kommuner innebär att den befintliga bebyggelsen och den tillkom
mande bör behandlas lika. Ett lägre kostnadsuttag för befintlig bebyggelse 
kan enligt dem endast motiveras om viss anläggning erfordras uteslutande 
för den tillkommande bebyggelsen. 

3.4.4 Arbetsgruppens kommentar 

Enligt arbetsgruppens mening har kommunerna med nuvarande lagstift
ning vida ramar när det gäller att finna en rimlig kostnadsfördelning mellan 
befintlig och tillkommande bebyggelse inom ett område. Som uttalats i 
propositionen kan det i vissa fall vara befogat att helt befria de befintliga 

fastigheterna från gatukostnadsuttag. I andra fall kan nyanläggning och 

upprustning tillföra de befintliga fastigheterna sådana nyttigheter att de bör 

bidra till kostnaderna. Om t. ex. ett fritidshusområde har förvandlats till 

permancntbosättningsområde och de:ta föranleder stadsplaneläggning och 

upprustning av gatunätet finns kanske inte anledning att differentiera av

gifter mellan olika fastigheter på sarr.ma sätt som vid förtätning av områ
den med ursprunglig permanentbosättning. Eftersom förhållandena vari
erar starkt mellan olika områden, går det inte att tillämpa några generella 

principer. I många fall kan det vara befogat med en viss differentiering 
mellan befintlig och tillkommande bebyggelse, medan kostnaderna i andra 

fall bör fördelas jämnt. Det kan därvid vara av intresse att jämföra med 
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vilken upprustning och nyanläggning som hade varit befogad i området för 

det fall ingen förtätning eller nyexploatering hade vari.t aktuell. 
Det är således fullt lagenligt och i många fall befogat att fördela gatukost

naderna mellan befintlig och tillkommande bebyggelse utifrån den margi

nella nytta som tillförs de skilda fastigheterna i området. En sådan diffe

rentiering kan inte anses stå i strid mot den kommunala likställighetsprinci

pen. Däremot bör de sämre finansieringsmöjligheterna för den befintliga 

bebyggelsen inte föranleda att en större andel av gatukostnaderna läggs på 

den tillkommande bebyggelsen. Finansieringsfrågorna kommer att be

handlas i föijande avsnitt. I de fall en differentiering av kostnadsuttaget är 

befogad kan detta ske antingen genom att man tillämpar olika fördelnings

områden för skilda anläggningar eller genom en differentierad fördelnings

norm. 
Om kommunen vill finansiera en "kostnadsnedsättning" för befintlig 

bebyggelse med skattemedel har den givetvis frihet att göra så. Gatukost

nadsbestämmelserna ger ju kommunen endast en möjlighet och inte en 

skyldighet att täcka gatukostnaderna genom uttag från fastighetsägarna. 

Det bör dock beaktas att en sådan skattefinansiering. liksom en generell 

nedsättning av täckningsgraden, innebär att andra kommuninvånare kom

mer att bidra till de aktuella gatukostnaderna och att kommunen p. g. a. 

den kommunala likställighetsprincipen i framtiden torde ha svårt att ta ut 

en högre kostnadstäckning i ett jämförbart område. 

Avvägningen av kostnadsuttaget mellan befintlig och tillkommande be

byggelse inom ett område är givetvis bara ett av flera fördelningsproblem 

som aktualiseras vid tillämpningen av gatukostnadsreglerna. Förhållan

dena varierar ofta starkt mellan olika områden. I områden med blandad 
bebyggelse måste avgöras hur kostnaderna skall fördelas mellan villor, 

radhus, tlerbostadshus, industri m. m. Vidare måste bestämmas hur fördel
ningen skall ske mellan de enskilda fastigheterna inom de olika bebyggelse

typerna. Beträffande dessa frågor är det enligt arbetsgruppens mening 
omöjligt att av det fåtal utredningar som hittills slutförts dra några slut~at
ser om tillämpningen. Enligt arbetsgruppens mening är det angeläget att 
tillämpningen av dessa fördelningsfrågor följs upp i framtiden. 

3.5 Betalningsvillkor 

3.5.J Kritiska synpunkter 

Villaägareförbundet och villaägareföreningarna har påtalat att betal

ningsvillkoren för erläggande av gatukostnader är oförmånliga. De har 

därvid framfört kritik på i huvudsak följande punkter. 

o Genom att uttagen av gatukostnader med den nya lagstiftningen uppgår 

till avsevärt högre belopp än tidigare, uppkommer ofta problem för 

villaägarna att finansiera gatukostnaderna. Detta gäller särskilt ägarna 

till redan bebyggda fastigheter. som ofta inte har haft någon möjlighet att 
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förutse dessa kostnader och som är hänvisade till att finansiera dem med 

relativt ofördelaktiga lån. För nybebyggelsen inräknas däremot gatu

kostnaden i låneunderlaget för de statliga bostadslånen. vilket innebär 

lån med trettioårig amorteringstid med räntebidrag under de första åren. 

Även ägarna till bebyggda fastigheter bör ges möjlighet att finansiera 

gatukostnaderna med statliga bostadslån. De fastighetsägare som vill 

betala ersättningen genom avbetalningar bör ges rimlig amorteringstid 

och rätten till amortering bör inte vara beroende av en prövning i varje 

enskilt fall. 

o Det är inte rimligt att ägare av större bebyggda tomter med flera byggrät

ter skall tvingas sälja hela eller stora delar av sin fastighet för att betala 

gatukostnaderna. De bör därför medges anstånd beträffande den del av 

gatukostnaden som avser de tillkommande tomterna till dess avstyck
ning eller försäljning av dessa sker. 

o Betalningssvaga grupper bör ges generösa anstånd med betalningen av 

gatukostnader. 

Från fastighetsägarhåll har påtalats att finansieringsvillkoren för befint

lig bebyggelse är betydligt sämre än för nybebyggelse och att detta kan 

innebära stora problem för de befintliga fastigheternas ekonomi, eftersom 

gatukostnaderna oftast inte kan kompenseras genom hyrorna. 

Av kommunernas enkätsvar framgår att även de upplever finansierings

villkoren för befintlig bebyggelse scm ett svårt problem vid en tillämpning 

av gatukostnadsbestämmelserna. 

3 .5 .2 Gällande rätt 

Betalnings villkoren regleras i 60 § andra stycket BL, som har följande 

lydelse. 

"Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. Om ersättnings
beloppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
eller andra omständigheter, får fastighetsägaren dock betala ersättningen 
genom avbetalningar, om godtagbar säkerhet ställs. Avbetalning skall ske 
med minst en tiondel årligen. På obetalt belopp skall betalas skälig ränta 
från den dag då kravet på ersättning framställdes. Om betalningsvillkoren 
ändå blir alltför betungande för fastighetsägaren. skall villkoren jämkas". 

Som motiv till bestämmelsen anförs i prop. 1980/81: 165 s. 37 och 44 f 

bl. a. följande. 
Anläggningsavgifter kan komma aEt uppgå till betydande belopp. Ersätt

ningar kan också komma att tas ut i sådana fall då det finns små möjligheter 

att få lån för att betala ersättningen. Möjlighet till avbetalning bör därför 

finnas. Med hänsyn till att ersättningar för förbättringar m. m. kan komma 

att avse förhållandevis små belopp, har som förutsättning för avbetalning 

föreskrivits att rätt till avbetalning endast föreligger om ersättningsbelop

pet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller 

andra omständigheter. 
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De utvidgade möjligheterna till avgiftsfinansiering kan i vissa fall medfö

ra stora problem för ekonomiskt svaga grupper. t. ex. äldre pensionärer. 

För dessa fall bör finnas en !">ärskild jämkningsregel. Jämkningen kan 

innebära allt från viss förlängning av amorteringstiden till anstånd med 

betalning till dess att fastigheten säljs. A ven räntevillkoren kan naturligt vis 

mildras. Det bör finnas särskilda skäl för att betalningsvillkoren på detta 

sätt skall jämkas utöver vad som följer av den förutnämnda avbetalningsre

geln. 
Arbetsgruppen vill här anmärka att kommunerna naturligtvis frivilligt 

kan medge bättre betalningsvillkor än vad fastighetsägaren kan kräva med 

stöd av 60 § BL, t. ex. längre amorteringstid an 10 år. 

3.5.3 TillämpninR 

Av enkätundersökningen framgår att kommunerna tagit vara på möjlig

heterna till bättre kostnadstäckning för investeringarna i gator m. m. Den 

beräknade kostnadstäckningen är för flertalet utredningar mycket hög. 

Den genomsnittliga gatukostnadsersättningen per byggrätt för samtliga 

utredningsområden uppgår till drygt 22 000 kr. Kostnadsuttaget varierar 

dock stort mellan områdena (från I 500 kr. till 52 000 kr.). Det bör vidare 

beaktas att hänsyn inte tagits till kostnadsökningarna för tiden efter det 

resp. utredning slutförts. 

Flertalet kommuner har i sina enkätsvar angett vilka betalningsvillkor 

som de avser att erbjuda fastighetsägarna. Det är dock endast i ett fåtal 

utredningsområden som betalningsskyldighet ännu inträtt för fastighets

ägarna och det är först i samband med debiteringen som kommunen 

tvingas ta slutlig ställning till betalningsvillkoren. Några beslut enligt 60 ~ 

BL har ännu inte överprövats av länsstyrelse eller regering. 

Flertalet kommuner avser att erbjuda fastighetsägarna möjlighet till 

amortering av gatukostnaderna. I övervägande antalet fall anges en amor

teringstid om 10 år. vilket motsvarar den amorteringstid som fastighetsäga

ren enligt 60 § BL under vissa förutsattningar har rätt att kräva. För några 

utrcdningsområden medges längre amorteringstider. Flera kommuner er

bjuder sig att förmedla bankkontakter och i några fall erbjuds också kom

munal borgen. Ett flertal kommuner har beslutat att i skilda fall ge fastig

hetsägarna anstånd med betalning. Några kommuner avser att ge anstånd 

beträffande äldre fritidshus inom förnyelseområden till dess ägarskifte 

sker. Många kommuner erbjuder ägarna av delbara fastigheter möjlighet 

till anstånd beträffande den del av gatukostnadsersättningen som avser de 

ev. tillkommande tomterna till dess tomterna avstyckas. bebyggs eller 

överlåtes. Många kommuner avser också att - efter särskild prövning -

ge ytterligare möjligheter till betalningsanstånd för äldre pensionärer och 

andra ekonomiskt svaga grupper. 

Flertalet kommuner avser att debitera ränta i de fall fastighetsägaren 

meges amortering eller anstånd med betalningen. Räntesatserna skiljer sig 

dock mellan kommunerna. 
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3 .5 .4 Arbetsgruppens kommentar 

Även om ännu endast ett fåtal kommuner har tagit slutlig ställning till 
vilka betalningsvillkor som skall ges fastighetsägarna framgår dock av 

enkätsvaren och av det utredningsmaterial som kommit arbetsgruppen till 

del att kommunerna strävar efter att ge fastighetsägarna rimliga betalnings

villkor. Man torde kunna utgå från att amortering kommer att medges om 

det inte rör sig om förhållandevis :>må belopp, och att ekonomiskt svaga 

grupper kommer att ges möjlighet 1jlJ anstånd med betalningen. I flertalet 

fall torde det inte finnas skäl till någon närmare undersökning av de 

enskilda fastighetsägarnas ekonomi. Att ägare av större bebyggda fastighe

ter ges möjlighet till anstånd med gatukostnaden för ev. avstyckningar till 

dess tomterna avstyckas, bebyggs dler överlåtes är enligt arbetsgruppens 

mening i allmänhet rimligt och många kommuner har redan fattat beslut 
härom. 

Även i de fall kommunerna erbjuder fastighetsägarna generösa betal

ningsvillkor är det dock uppenbart att ett stort antal ägare av bebyggda 

fastigheter kan få avsevärda problem att finansiera gatukostnaderna. En

ligt arbetsgruppens mening behöver finansieringsmöjligheterna för redan 

bebyggda fastigheter förbättras. Av enkätundersökningen framgår att uttag 
av gatukostnader i storleksordningen 40-50 000 kr. för en bebyggd villa

fastighet utan avstyckningsmöjlighcter inte kommer att vara något ovan

ligt. Det bör därvid beaktas att villaägaren ofta inte har förutsett denna 

kostnad. Även om villaägaren ges möjlighet till en tioårig amortering eller 

en motsvarande kredit i bank, kommer hans ekonomi att påverkas betyd
ligt. För en sådan kredit på 50000 kr. blir årskostnaden (ränta + amorte

ring) första året drygt 10000 kr. (efter gäldränteavdrag 7 500 kr.) att jämfö

ra med 2 850 kr. (efter gäldränteavdrag I 540 kr.) för ägaren av en nybyggd 

villa. som kan finansiera gatukostnaden med statligt bostadslån. 
Av enkätundersökningen framgår att många kommuner idag drar sig för 

att ta ut gatukostnader av ägarna till befintlig bebyggelse. Detta kan få till 
konsekvens att gatukostnaderna helt eller delvis skattefinansieras, vilket 

kan orsaka likställighetsproblem inom kommunen (t. ex. i jämförelse med 

fastighetsägare inom nyexploateringsområden), eller att befogad upprust

ning och förnyelse av befintliga områden får anstå. 

Mot den nu angivna bakgrunden öör det enligt arbetsgruppens mening 

ytterligare övervägas hur möjligheterna att finansiera gatukostnaderna för 

ägare till befintlig bebyggelse skall kunna förbättras. Härvid kan undersö

kas en finansiering inom ramen för det statliga bostadslånesystemet för de 

fall då kostnaderna överstiger en vis:; miniminiva. 
Flertalet kommuner avser att debitera ränta i de fall de medger fastig

hetsägaren amortering eller anstånd med betalningen. I 60 § andra stycket 

BL anges att, i de fall amortering medges, skälig ränta skall betalas från 

den dag då kravet på ersättning framställdes. Räntesatserna skiljer sig stort 

mellan kommunerna. 
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Många kommuner avser att i dessa situationer debitera fastighetsägarna 
en ränta motsvarande dröjsmålstänta enligt räntelagen (1975: 635). dvs. 
diskonto + 4 procentenheter. Från den I juli 1984 sker en höjning av 

dröjsmålsräntan i räntelagen till diskonto + 8 procentenheter (SFS 
1984: 291). Enligt 27 §lagen (1970: 244) om allmänna vatten och avloppsan
läggningar (va-lagen) skall, i de fall amortering av va-avgift medges. ränta 

utgå med avkastningsränta enligt räntelagen (diskonto -t- 2 procentenhe

ter). Avkastningsränta avser att täcka borgenärens kapitalkostnader före 

en fordrans förfallodag, medan dröjsmålsränta dessutom skall verka som 

ett påtryckningsmedel för att förmå en gäldenär att betala en förfallen 
fordran så snart som möjligt. Enligt arbetsgruppens mening bör. i de fall 
kommunen medger fastighetsägaren amortering eller anstånd med gatu
kostnaden, högst avkastningsränta debiteras för tiden intill dess skulden 

helt eller delvis förfaller till betalning. En lagändring i 60 § andra stycket 

BL bör därför övervägas. 

3.6 Beslutsordning 

3.6. l Kritiska synpunkter 

Enligt Kommunförbundet och flera av de större kommunerna är besluts
ordningen alltför omständlig och tidsödande genom att kommunfullmäk
tige är beslutsfattare beträffande varje enskild gatukostnadsutredning. 
Kommunfullmäktige kan inte delegera dessa beslut. I princip bör kommun
fullmäktige förbehållas beslutanderätten endast i de övergripande ersätt
ningsfrågorna. 

3.6.2 Gällande riitt 

Enligt 56 § BL beslutar kommunfullmäktige om avgränsningen av det 
område inom vilket fördelning skall 'ske, om kostnader som skall fördelas 
samt om grunderna för fördelningen. På samma sätt beslutar fullmäktige 
enligt 57 § BL om motsvarande frågor då kostnaderna för en gata skall tas 
ut av fastighetsägarna utmed gatan. 

Innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut skall fullmäktige enligt 25 § 

BS låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen föranleder. 
Det är inget som hindrar att fullmäktige ger ett generellt utredningsuppdrag 
till den myndighet i kommunen som sköter gatukostnadsfrågorna. 

Det är således om grunderna för fördelningen som fullmäktige bestäm

mer. Av beslutet kommer många gånger inte att kunna utläsas hur stort 

belopp varje fastighetsägare skall betala. För detta krävs mer detaljerade 
beräkningar som utförs av något verkställande organ i kommunen. Därvid 
sker också jämkningar i detalj av ersättningarna och beslut fattas om 
betalnings villkoren. 
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3 .6.J Arhetsgruppens kommentar 

Arbetsgruppen delar uppfattningen att det - särskilt i de större kommu

nerna - kan vara omständligt att kommunfullmäktige måste fatta beslut 

beträffande varje enskilt område eller gatudel. Detta kan dock vara svårt 

att komma ifrån med nuvarande system för uttag av gatukostnader. Varje 

enskild utredning kan rymma principfrågor. t. ex. betr. kostnadstäckning 

och fördelning. som genom den kommunala likställighetsprincipen. kan hli 

bestämmande för tillämpningen i andra områden av kommunen. Arbets

gruppen anser dock att det kan finna.s skäl att ytterligare överväga om och 

ev. i vilken utsträckning delegering kan ske. 

3.7 Processuella frågor 

3. 7.1 Kritiska synpunkter 

Från Kommunförbundet och flera kommuner har påtalats att besvärs

ordningen i gatukostnadsärenden är alltför splittrad och komplicerad, vil

ket kan orsaka onödiga förseningar för kommunerna. Man har därvid 

ifrågasatt om inte överprövningen av gatukostnadsfrågorna bör anförtros 

åt en särskild nämnd i likhet med vad som är fallet enligt va-lagstiftningen. 

- Från Villaägareförbundet har påtalats att det är svårt för den enskilda 

fastighetsägaren att avgöra vilka frågor som avgörs i stadsplane- resp. 

gatukostnadsärendet och vilka besvärsvägar som gäller för skilda gatu

kostnadsfrågor. 

Från Kommunförbundet och några kommuner har vidare påtalats att 

reglerna om fördelning av rättegångskostnaderna vid process inför fastig

hetsdomstolen är oförmånliga för kommunerna och att detta kan förorsaka 

onödiga processer. 
Kommunförbundet har slutligen påpekat att kommunerna saknar möjlig

het att utverka betalningsföreläggande enligt lagsökningslagen (1946: 808) 

för indrivning av förfallna fordringar på gatukostnadsersättning. 

3.7.2 Gällande rätt m. m. 

Stadsplan skall för att bli gällande antas av kommunfullmäktige (frågan 

kan delegeras till byggnadsnämnden) och fastställas av länsstyrelsen. Be

svärsrätten är knuten till länsstyrelsens beslut i fastställelsefrågan. Läns

styrelsens beslut kan överklagas till regeringen. PBL-förslaget innebär att 

kommunerna själva beslutar om sina detaljplaner. Kommunens beslut kan 

överklagas till länsstyrelse och vidare till regeringen. 

För skilda beslut om gatukostnadsersättning finns tre olika besvärsvä

gar. 
Kommunfullmäktiges beslut enligt 56 och 57 ~§ BL kan överklagas ge

nom kommunalbesvär enligt 7 kap I§ kommunallagen (1977: 179) hos 

kammarrätten. Besvären kan grundas på omständigheter som innebär att 

beslutet t. ex. inte har tillkommit i laga ordning, att det star i strid mot lag 
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eller att det vilar på orättvis grund. Kammarrättens beslut kan överklagas 

till regeringsrätten. 

Tvist om ersättning för gatukostnader prövas enligt 61 § BL av fastig

hetsdvmstolen på talan av endera parten. Dessa mål kan väckas genom att 

antingen fastighetsägaren yrkar att fordrad ersättning skall jämkas enligt 

58 § BL eller att kommunen yrkar betalning för viss förfallen gatukostnads

ersättning. Fastighetsdomstolens dom kan överklagas till hovrätt och vi

dare till HO. 

I målen inför fastighctsdomstolen tillämpas enligt 137 §andra stycket BL 

rättegångsreglerna i expropriationslagen (1972: 719) och även reglerna om 

rättegångskostnader i samma lag. Detta innebär bl. a. att kommunen i 

fastighetsdomstolen får svara för sina egna och motpartens rättegångskost

nader oberoende av utgången i målet. I hovrätt eller HO svarar kommunen 

för sina egna rättegångskostnader och för kostnad som uppkommit för 

motparten genom att kommunen fullföljt talan, också detta oberoende av 

utgången. Fastighetsägaren får stå för sina egna kostnader endast i det fall 

han själv fullföljt talan och hans talan ogillas. 

Beslut enligt 60§ BL om betalningsvillkor kan enligt 71 § I mom BS 

överklagas genom förvaltningsbesvär hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens 

beslut kan överklagas till regeringen. 

PBL-förslaget innebär för gatukostnadsreglernas vidkommande endast 

den förändringen att om fastighetsägarens talan vid fastighetsdomstolen 

om jämkning (enligt 58 § BL) ogillas, skall enligt 14 kap 13 §i förslaget vad i 

rättegångsbalken är föreskrivet om ansvar för-motpartens rättegångskost

nader i tvistemål tillämpas. I detta fall kan således fastighetsägaren förplik

tas att svara för kommunens rättegångskostnader. Om fastighetsägaren har 

haft skälig anledning att få sin talan prövad av domstol. kan domstolen 

dock efter omständigheterna förordna att kommunen skall ersätta honom 

hans rättegångskostnader eller att vardera parten skall bära sina kostna

der. Den föreslagna regeln är avsedd att gälla i alla instanser. 

3. 7.3 Arbetsgruppens kommentar 

Enligt arbetsgruppens mening kan det ifrågasättas om besvärsordningen 

för gatukostnadsärenden har en lämplig utformning såvitt avser tvister om 

ersättning för gatukostnader och om betalningsvillkor, d.v.s de mål som i 

första instans handläggs vid fastighetsdomstol resp. länsstyrelse. 

Gällande besvärsordning beträffande gatukostnader kan föranleda flera 

skilda processer sedan kommunen bestämt vilken ersättning som skall tas 

ut för en viss fastighet. Fastighetsägaren kan begära jämkning av ersätt

ningen med stöd av 58 § BL, vilket prövas av fastighetsdomstolen i första 

instans. Härefter kan fråga uppkomma om betalningsvillkoren. Om par

terna inte kan enas om dessa villkor, överprövas frågan först av länsstyrel

sen. Slutligen kan kommunen - om fastighetsägaren inte betalar förfallen 

fordran på gatukostnadsersättning - tvingas att väcka talan vid fastighets-
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domstolen för att få en exekutionstitel. Någon möjlighet att utverka betal
ningsföreläggande synes inte finnas i detta fall. Flera sådana "indrivnings

processer" kan förekomma i de fall fastighetsägaren givits rätt att betala 

ersättningen genom avbetalningar. 
Mot den nu angivna bakgrunden bör det enligt arbetsgruppens mening 

övervägas att ge processreglerna en lämpligare utformning. Härvid bör 

bl. a. eftersträvas att samla de skilda betalningsfrågorna i samma besvärs
instans (t. ex. fastighetsdomstolenl. 
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Bilaga 9 

Författningsförslaget i PM med förslag till ändringar i 
gatukostnadsbestämmelserna i förslaget till ny plan- och 
bygglag m. m. 

Förslag till 
ändringar i PBL-förslaget 

Lydelse enliKt remiss 
till lagrådet 

Föres/agen lydelse 

6 kap. 

32 § 

Om kommunen i egenskap av hu
vudman skall anlägga eller förbättra 
gator och andra allmänna platser 
inom områden med detaljplan, får 
kommunfullmäktige besluta att 
kostnader för sådana åtgärder som 
är avsedda att tillgodose ett visst 
områdes behov av allmänna platser 
och av anordningar som normalt 
hör till allmänna platser skall beta
las av ägarna till fastigheterna inom 
området. 

Om kommunen i egenskap av hu
vudman skall anlägga eller förbättra 
gator och andra allmänna platser 
inom områden med detaljplan, får 
kommunen besluta att kostnader 
för sådana åtgärder som är avsedda 
att tillgodose ett visst områdes be
hov av allmänna platser och av an
ordningar som normalt hör till all
männa platser skall betalas av 
ägarna till fastigheterna inom områ
det. 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis 
grund. 

Kommunfullmäktige beslutar om 
avgränsningen av det område inom 
vilket fördelning skall ske, om de 
kostnader som skall fördelas samt 
om grunder för fördelningen. 

Kommunen beslutar om avgräns
ningen av det område inom vilket 
fördelning skall ske, om de kostna
der som skall fördelas samt om 
grunderna för fördelningen. 

33 § 

Om kommunen i egenskap av hu
vudman skall anlägga eller förbättra 
en gata, får kommunfullmäktige be
sluta att kostnaden för detta skall 
betalas av ägarna till de fastigheter 
som är belägna vid gatan. Därvid 
får för varje fastighet tas ut en er
sättning som motsvarar hälften av 
den kostnad som belöper på gatan 
framför fastigheten. Kostnaden för 
sådana anordningar som normalt 
hör till en gata får tas ut med lika 
delar av fastighetsägarna. Kostna
den för att anlägga gatukors får tas 
ut med lika delar av ägarna till fas
tigheterna vid gatukorset. 

Om kommunen i egenskap av hu
vudman skall anlägga eller förbättra 
en gata, får kommunen besluta att 
kostnaden för detta skall betalas av 
ägarna till de fastigheter som är be
lägna vid gatan. Därvid får för varje 
fastighet tas ut en ersättning som 
motsvarar hälften av den kostnad 
som belöper på gatan framför fas
tigheten. Kostnaden för sådana an
ordningar som normalt hör till en 
gata får tas ut med lika delar av 
fastighetsägarna. Kostnaden för att 
anlägga gatukors får tas ut med lika 
delar av ägarna till fastigheterna vid 
gatukorset. 
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Lydelse enligt remiss 
till lagrådet 

Om kostnaden för att anlägga el
ler förbättra galan inte är densam
ma överallt, får kommunfullmäk
tige besluta att kostnaden skall för
delas mellan fastighetsägarna efter 
någon annan skälig och rättvi;; 
grund än som anges i första stycket. 

204 

Föreslagen lydelse 

Om kostnaden för att anlägga el
ler förbättra gatan inte är densam
ma överallt, får komm1111e11 besluta 
att kostnaden skall fördelas mellan 
fastighetsägarna efter någon annan 
skälig och rättvis grund än som 
anges i första stycket. 

33a § 

Beslut enligt 32 och 33 §§fattas 
av kommunfullmäktige. Fullmäk
tige får uppdra åt kommunstvre/sen 
eller byggnadsnämnden at~ fatta 
sådana beslut som inte är av princi
piell beskaffenhet eller i övrigt m• 
större vikt. 

34 § 

Den ersättning som enligt 32 eller 
33 § belöper på varje fastighet skall 
jämkas, om de kostnader som skall 
ersättas är oskäligt höga eller om de 
åtgärder som ersättningen avser har 
en omfattning eller ett utförande 
som betydligt överstiger vad som 
kan anses normalt med hänsyn till 
den användning som är tillåten för 
fastigheten. 

Den ersättning som enligt 32 eller 
33 § belöper på varje fastighet skall 
jämkas, om de kostnader som skall 
ersättas är oskäligt höga eller om de 
åtgärder som ersättningen avser har 
en omfattning eller ett utförande 
som påtagligt överstiger vad som 
kan anses normalt med hänsyn till 
den användning som är tillåten för 
fastigheten. 

]6 § 

Skyldighet för en fastighetsägare att ersätta kommunen kostnaderna för 
gator och andra allmänna platser inträder när den anläggning som ersätt
ningen avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål. 

Ersättnings skyldigheten skall 
fullgöras vid anfordran. Om ersätt
ningsbeloppet är betungande med 
hänsyn till fastighetens ekonomiska 
bärkraft eller andra omständighe
ter, får fastighetsägaren dock betala 
ersättningen genom avbetalningar, 
om godtagbar säkerhet ställs. Av
betalning skall ske med minst en 
tiondel årligen. På obetalt belopp 
skall betalas skälig ränta från den 
dag då kravet på ersättning fram
ställdes. Om betalnings villkoren 
ändå blir alltför betungande för fas
tighetsägaren, skall villkoren jäm
kas. 

Ersättnings skyldigheten skall 
fullgöras vid anfordran. På obetalt 
belopp betalas ränta enligt 6 § rän
te/agen (/ 975 :635 J från dagen för 
anfordran. 

Om ersättningsbeloppet är be
tungande med hänsyn till fastighe
tens ekonomiska bärkraft eller and
ra omständigheter, får fastighets
ägaren dock betala ersättningen ge
nom avbetalningar. om godtagbar 
säkerhet ställs. Avbetalning skall 
ske med minst en tiondel årligen. 
På obetalt belopp betalas ränta en
ligt 5 § rä11te/age11 på varje del a1· 
ersättningen som förfaller till betal
ning i framtiden från den da,; då 
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Lydelse enligt remiss 
till lagrådet 

205 

Föreslagen lydelse 

deii första inbetalningen skall ske 
till dess ifrågavarande del ui· er
sättningen betalas eller ränta skall 
betalas enligt andra stycket. Om 
betalningsvillkoren ändå blir alltför 
betungande för fastighetsägaren, 
skall villkoren jämkas. 

När skyldighet att betala ersättning har inträtt, är ny ägare av kvarters
mark bunden i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren 
svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till 
betalning före tillträdesdagen. 

37 § 

Innan kommunfullmäktige beslu
tar att kostnader för gator eller and
ra allmänna platser skall betalas av 
fastighetsägare enligt 32 eller 33 §, 
skall kommunfullmäktige låta utre
da frågan och upprätta det förslag 
som utredningen föranleder. 

Förslag till ersättningsskyldighet 
enligt 32 § skall ställas ut för 
granskning under minst tre veckor 
efter det att kungörelse om detta 
har skett i ortstidning. Underrättel
se om utställningen av förslaget 
skall dessutom sändas som rekom
menderat brev eller på annat sätt 
som kan styrkas till kända fastig
hetsägare, vilkas rätt berörs av för
slaget. Underrättelse behöver dock 
inte sändas till den som skriftligt 
har godkänt förslaget. När gransk
ningstiden har gått ut, får fullmäk
tige besluta i ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyl
dighet enligt 33 §, skall de markäga
re, vilkas rätt berörs och som inte 
har godkänt förslaget. beredas till
fälle att yttra sig över detta, innan 

Innan kommunen beslutar att 
kostnader för gator eller andra all
männa platser skall betalas av fas
tighetsägare enligt 32 eller 33 §. 
skall kommunen låta utreda frågan 
och upprätta det förslag som utred
ningen föranleder. När förslag upp
rättas skall samråd ske med berör
da fastighetsägare samt de sam
manslutningar som kan ha ett vä
sentligt intresse a1'förslaget. 

Samrådet syftar till ett utbyte av 
information och synpunkter. Under 
samrådet bör förslagets motiv och 
innebörd redovisas. Resultatet av 
samrådet samt förslag med anled
ning av de synpunkter som har 
framförts skall redovisas i en sam
rådsredogörelse. 

Förslag till ersättningsskyldighet 
enligt 32 § skall ställas ut för 
granskning under minst tre veckor 
efter det att kungörelse om detta 
har skett i ortstidning. Underrättel
se om utställningen av förslaget 
skall dessutom sändas som rekom
menderat brev eller på annat sätt 
som kan styrkas till kända fastig
hetsägare, vilkas rätt berörs av för
slaget. Underrättelse behöver dock 
inte sändas till den som skriftligt 
har godkänt förslaget. När gransk
ningstiden har gått ut, får kom
munen besluta i ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyl
dighet enligt 33 §.skall de markäga
re, vilkas rätt berörs och som inte 
har godkänt förslaget, beredas till
fälle att yttra sig över detta, innan 
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Lydelse enligt remiss 
till lagrådet 

kommunfullmäktige får fatta beslut 
i ärendet. 

206 

Föreslagen lydelse 

kommunen får fatta beslut i ären
det. 

40 § 

Den som med stöd av detta kap. vill begära inlösen skall väcka talan vid 
den fastighetsdomstol inom vars område fastigheten är belägen. 

Fastighetsdomstolen prövar även 
tvister om ersättning för gatukost
nader och kostnader för andra all
männa platser på talan av endera 
parten. 

Fastighetsdomstolen prövar även 
tvister om ersättning för gatukost
nader och kostnader för andra all
männa platser på talan av endera 
parten samt tvister om heta/ninf{s
l'illkor enligt 36 §. I dessa mål skall 
bestämmelserna i lagen ( 1969:246) 
om domstolar i fa.l'tighetsmål ti/1-
lämpas. Förlorar fa.l'tighetsii[!aren 
målet och har han ludt skälig an
ledning att få tvisten priiva-d av 
domstol, kan domstolen dock efter 
om.l'tändigheterna förordna att 
kommunen skall ersätta honom 
hans rättegån1tskostnader eller att 
vardera parten .\'kall bära sina kost
nader. 

13 kap. 
i5§ 

Byggnadsnämndens beslut i and
ra ärenden enligt denna lag än de 
som avses i I § andra stycket och 
2 § får överklagas genom besvär 
hos länsstyrelsen. 

Om någon annan kommunal 
myndighet än byggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av kommunfull
mäktige att pröva nedan angivna 
ärenden får beslut i sådana ärenden 
överklagas genom besvär hos läns
styrelsen. De ärenden .l'om avse.I' är 
följande: 

I. Ärenden om ställande av sä
kerhet enligt 8 kap. 31 § tredje 
stycket för fullgörande av fastig
hetsägarens skyldighet att betala 
ersättning för gator och andra all
männa platser. 

2. Ärenden enligt 6 kap. 36 §om 
betalningn·illkor för gatukostnads
ersättning m. m. 

7 § 

Byggnadsnämndens beslut i and
ra ärenden enligt denna lag än de 
som avses i 6 kap. 33 a * samt I 3 
kap. I § andra stycket och 2 § får 
överklagas genom besvär hos läns
styrelsen. 

Om någon annan kommunal 
myndighet än byggnadsnämnden 
har fått i uppdrag av kommunfull
mäktige att pröva ärenden om stäl
lande av säkerhet enligt 8 kap. 31 § 
tredje stycket för fullgörande av 
fastighetsägarens skyldighet att be
tala ersättning för gator och andra 
allmänna platser, får beslut i sådana 
ärenden överklagas genom besvär 
hos länsstyrelsen. 
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Bilaga JO 

Lagrådets yttrande över försiaget till plan~ och bygglag 

LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammanträde 

1985-03-12 

Närvarande: f. d. regeringsrådet Lidbeck, regeringsrådet Brink, justitierå

det Heuman. 

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 20 oktober 1983 har 

regeringen på hemställan av statsrådet Gustafsson beslutat inhämta lagrå

dets yttrande över förslag till plan- och bygglag. 

Förslaget har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Stefan Mo
lander (1-5 och 7-13 kap.), departementssekreteraren Lars Magnusson (6 

och 14 kap.) samt hovrättsassessorn Lars Örbrink (15 kap.). 

Vid föredragningen har funnits tillgängliga skrivelser som inkommit till 

lagrådet från myndigheter. organisationer och enskilda. 

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Allmänna synpunkter 

Den föreslagna plan- och bygglagen (PBL) skall ersätta byggnadslagen 

( 1947: 385 ). byggnads stadgan (1959: 612) samt lagen (1976: 666) om på

följder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. Enligt det remitterade 
protokollet skall PBL träda i kraft den I januari 1987. I en remiss till 

lagrådet den 13 december 1984 föreslås att ikraftträdandet tidigareläggs 

och äger rum den I januari 1986. I sistnämnda remiss framhålls som 
angeläget att lagrådets granskning av PBL-förslaget slutförs i så god tid att 

riksdagen hinner ta ställning till förslaget under våren 1985. PBL-förslaget 
förutsätter en samordning med annan lagstiftning hl. a. en ny lag om 
hushållning med naturresurser m. m. (NRL). Förslag till denna lag har 
remitterats till lagrådet men har ännu inte föredragits. Lagrådets nu före

varande yttrande avser enbart förslaget till PBL. Frågor om samordningen 
av PBL och NRL behandlas inte i yttrandet. 

PBL-förslaget innebär att mark- och vattenområden skall bebyggas och i 

övrigt användas så att man får en från social synpunkt lämplig miljö. I 

lagen är miljökraven allmänt angivna. I stora delar överensstämmer de 

med de krav byggnad slagen och byggnadsstadgan ställer men PBL lägger i 

jämförelse med de nämnda författningarna ökad vikt vid resurshushåll

ning, friluftslivets markbehov, byggnadsunderhåll samt social och teknisk 

förnyelse av tätorterna. Genom kommunal planläggning och kommunalt 

tillstånd till byggande och annan användning av marken skall lagens all

mänt hållna krav preciseras och förverkligas. All mark skall vara planlagd 

och bygglovsplikt skall gälla i hela landet. Enskilt ägd mark får tas i 

anspråk för att genomföra planer. Den enskilde skall hållas skadeslös om 
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han drabbas av skada till följd av vissa i det allmännas intresse meddelade 
bestämmelser och beslut. I samtliga nu nämnda hänseenden kan förslaget 
sägas ligga i linje med de senaste decenniernas markpolitiska lagstiftning 
och dess tillämpning i praxis. 

Såväl byggnadslagen 5om byggnadsstadgan är efter åtskilliga ändringar 
och tillägg svåröverskådlig:i. Byggnadsstadgan har dessutom svagheten att 
ha ömsom bestämmelser av lags karaktär ömsom regler som hör hemma i 

en förordning. Det är tillfredsställande att regeringen nu lagt fram ett 

förslag till ny byggnadslagstiftning som innefattar en genomgripande och 
systematisk bearbetning av dagem splittrade regler. Självfallet är det för
knippat med svårigheter att i ett sammanhang genomföra en så omfattande 

lagstiftning. Med hänsyn ti\1 den snabba utvecklingen i samhä\let är det 
svårt att hålla lagstiftningen aktuell. Det är också nästan ogörligt att 
fullständigt överblicka konsekven!>erna av varje bestämmelse. Om riksda
gen antar förslaget till PBL. får man räkna med att en översyn av olika 
detaljer kan bli nödvändig efter en tids erfarenheter. Lagrådet vill emeller
tid framhålla att det valda tillvägagångssättet att i ett sammanhang refor

mera byggnadslagstiftningen ur lagstiftningsteknisk synpunkt är att föredra 

framför försök att genom partiella reformer komma till rätta med bristerna 

i nuvarande lagstiftning. 
Det remitterade förslaget innehåller flera enligt lagrådets mening i sak 

förtjänstfulla nyheter. En sådan är att varje kommun åläggs att ha en i lag 

reglerad översiktsplan som skall omfatta hela kommunen och hållas aktu
ell. En annan är att de nuvarande detaljplanerna, stadsplan och byggnads
plan, ersätts av en enda plan kallad detaljplan, vilket innebär en förenkling. 
Genom reglerna om förfarandet vid planläggning ökas allmänhetens möj
ligheter till insyn och inflytande od1 vinns en bättre förankring av planerna 
hos medborgarna. Reglerna om bygglovsprövning är så utformade att det 
bör bli lättare att avgöra om en vis~· åtgärd kan tillåtas eller inte. Särskilt är 
det en fördel att det för många svårförståeliga begreppet "tätbebyggelse" 
utmönstras ur lagstiftningen och att i lagen klart anges när bygglov skall 
ges. Förslaget om förhandslov fylkr ett praktiskt behov. Vid granskningen 

av hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav har lagrådet funnit 

anledning till vissa erinringar. Des:>a bör dock kunna beaktas inom ramen 

för det framlagda förslaget. Dispositionen av det omfattande och komplexa 
lagtextmaterialet går i stort sett fri från invändningar. Sådant förslaget är 

utformat bör det minska de tillämpningssvårigheter som i dag möter inom 

detta lagstiftningsområde. 
Utifrån synpunkter som lagrådet har att anlägga ser lagrådet det sålunda 

som en vinning att en ny Plan- oc:h bygglag i huvudsaklig överensstäm

melse med det framlagda förslaget föreläggs riksdagen. Att lagrådet i det 

följande framför erinringar och anmärkningar både i vissa övergripande 

frågor och beträffande enskildheter får inte skymma bilden av lagrådets i 

grunden positiva inställning till förslaget i sak. 
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Ett karakteristiskt drag i förslaget är att det kommunala inflytandet över 

planläggningen förstärks. Länsstyrelsernas fastställel_sepröv.ning av planer 

slopas i sin nuvarande form och kommunerna får ett betydande mått av 

frihet att inom ramen för lagens allmänt hållna bestämmelser själva utfor

ma planerna och reglera markanvändning och bebyggelse. En huvudfråga 

att i detta sammanhang ta ställning till är om denna reglering, sådan den 

föreligger enligt förslaget. är förenlig med bestämmelserna i regeringsfor

men (RF) om normgivning. I lagrådsremissen berör departementschefen 

frågan endast såvitt gäller ett av planinstituten nämligen översiktsplanen; 

lagrådet återkommer strax till det åsyftade uttalandet. I övrigt är denna 

konstitutionella fråga inte behandlad vare sig av PBL-utredningen eller, 

såvitt lagrådet kunnat finna, av dem som yttrat sig över utredningens 

förslag. 
Enligt 8 kap. 3 § första stycket RF skall föreskrifter om förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna, som gäller åligganden för enskilda eller i 

övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, 

meddelas genom lag dvs. i föreskrifter beslutade av riksdagen. Frågor om 

användningen av mark- och vattenområden och om bebyggelse hör till det 

lagstiftningsområde som avses i nämnda lagrum. Med stöd av 8 kap. 7 § 

första stycket 3 kan riksdagen utan hinder av 3 § i lag bemyndiga regering

en att genom förordning meddela föreskrifter om "utformning av byggna
der, anläggningar och bebyggelsemiljö". Denna rätt att delegera normgiv

ning i fråga om byggande tillkom genom en ändring av RF år 1976. Änd

ringen (prop. 1975/76: 209 s. 162 f) motiverades av behovet att kunna ta in 

byggnadsstadgans mera detaljbetonade regler om byggande samt föreskrif

terna i Svensk byggnorm 1975 i en eller flera regeringsförfattningar. En i 

riksdagen väckt motion med yrkande om avslag på propositionen under 

hänvisning till att ett för de enskilda människorna centralt område skulle 
komma att undandras riksdagens lagstiftning avstyrktes av konstitutions

utskottet. Utskottet erinrade om att riksdagen vid begagnande av den 
föreslagna delegationsmöjligheten kunde och borde närmare precisera de 
befogenheter regeringen skulle få och att avsikten självfallet inte var att 
delegeringen skulle omfatta annat än befogenheter att meddela detaljbe
tonade föreskrifter (KU 56 s. 41). 

Om riksdagen med stöd av 8 kap. 7 ~ RF bemyndigar regeringen att 
meddela föreskrifter, kan riksdagen också enligt 8 kap. 11 § medge rege

ringen att överlåta åt förvaltningsmyndighet eller kommun att meddela 

be~tämmelser i ämnet, s. k. subdelegation. Subdelegation måste gå över 

regeringen. Riksdagen kan inte delegera sin normgivningsmakt direkt till 

en förvaltningsmyndighet - här bortses från myndigheter som lyder direkt 

under riksdagen - eller till en kommun. Kommunernas rätt enligt PBL att 

ge föreskrifter om utformning av byggnader, anläggningar och bebyggelse

miljö grundar sig inte på någon delegation utan följer direkt av vissa i PBL 

givna lagregler. Riksdagen kan inte avhända sig sin normgivningsmakt i 

14 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bi/11gedel 
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annan ordning än den 8 kap. RF föreskriver. Av det anförda följer att 
PBL:s lagregler om rätt för kommunerna att reglera markanvändning och 

att ge föreskrifter om utformningen av byggnader m. m. är grundlagsenliga 

endast under förutsättning att regleringen inte utgör normer i RF: s mening. 
RF:s normbegrepp är inte närmare preciserat i RF. Inte heller ger RF:s 

förarbeten någon säker ledning när det gäller att klargöra innebörden av 
det normhegrepp på vilket 8 kap. vilar. Enligt propositionen med förslag 
till ny RF ( 1973: 90 s. 203 f) avs1!s rättsregler och det sägs att dessa 

kännetecknas i princip av att de är bindande för myndigheter och enskilda. 
De kännetecknas vidare av att de inte bara avser ett visst konkret fall utan 
har generell giltighet. Det sistnämnda kravet får enligt propositionen anses 
uppfyllt om föreskriften avser exempelvis situationer av ett visst slag eller 
vissa typer av handlingssätt eller 0111 den riktar sig till eller på annat sätt 
berör en i allmänna termer bestämd krets av personer. 

I remissen till lagrådet tar departementschefen som förut nämnts upp 

frågan om huruvida föreskrifter som meddelas i en översiktsplan utgör 
sådana normer som avses i 8 kap. RF. Det sägs här (s. 35) att, om 
översiktsplanens riktlinjer för prövningen av bygglov och beslut om mark
användning skulle vara bindande för efterföljande beslut - något som 

departementschefen anser i och för sig skulle vara både logiskt och ratio
nellt - översiktsplanen får anses innehålla sådana föreskrifter. Av betydel
se härvid är, framhålls det, att översiktsplanen får en stor geografisk 
omfattning och att den riktar sig till en obestämd krets av personer. I 
anslutning härtill framhåller departementschefen att delegation av sådana 
markanvändningsfrågor som är aktuell inte enligt 8 kap. RF kan ske till 
kommunerna och att det sålunda inte är möjligt att genomföra en decen
tralisering till kommunerna som innebär att de får normgivningskompetens 
i markanvändningsfrågor dvs. befogenhet att meddela föreskrifter. - Det 
är alltså det förhållandet att översiktsplanen enligt departementschefens 
mening inte är bindande för myndigheter och enskilda som medför att den 
inte skulle innehålla normer i RF: s mening. Den argumentering som sålun
da förs i fråga om översiktsplanens konstitutionella natur torde gälla även i 

fråga om regionplanen. 
Lagrådet vill till en början uppehålla sig vid frågan om översiktsplanen. 

sådan den är utformad enligt det till lagrådet remitterade förslaget, innehål

ler normer av det slag som avses i 8 kap. RF. Enligt 4 kap. I § PBL skall 

översiktsplanen vara ett underlag för beslut om användningen av mark och 
vatten samt om kommunens närmare planläggning. Den skall sålunda ligga 

till grund för den prövning som enligt PBL ankommer på kommunstyrelse 

eller byggnadsnämnd när de efter delegation från kommunfullmäktige an
tar en detaljplan eller områdesbestämmelser. Den skall vidare vara vägle
dande vid byggnadsnämndens prövning av ansökningar om lov till åtgärder 

utanför detaljplan. Slutligen är den avsedd att inverka vid den tillstånds
prövning som olika statliga myndigheter har att göra enligt andra lagar än 
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PBL t. ex. prövning av tillstånd enligt vattenlagen eller koncession enligt 

minerallagen. Såsom departementsche~en understryker. på Il.era ställen i 

remissen (bl. a. s. 69) är översiktsplanen tiinkt att behandla de långsiktiga. 

strategiska frågorna för markanvändning och byggande och närmast vara 

av programmässig och vägledande art. Den skall vara ett instrument för 

kommunen att omsätta sitt politiska program i riktlinjer för planläggning 

och tillkomsten av bebyggelse och därmed sammanhängande anordningar. 

Med riktlinjer skall, sägs det, förstås rekommendationer som kan bilda 

underlag för senare beslut. 

Det har i såväl doktrin som praxis rått en viss osäkerhet i frågan huruvi

da "riktlinjer", "rekommendationer" och "anvisningar·· är normer i 

RF: s mening. Lagstiftaren har haft att ta ställning till frågan bl. a. när det 

gällt att avgöra vilka lagar och förordningar som skall kungöras enligt 8 

kap. 19 § andra stycket RF. I I § andra stycket lagen (1976: 633) om 

kungörande av lagar och andra författningar sådant lagrummet lyder enligt 

en nyli~en vidtagen ändring (SFS 1984: 211) skall med författningar i 

nämnda lag förstås "lagar. förordningar och andra rättsregler som i 8 kap. 

regeringsformen betecknas som föreskrifter". Definitionen som sådan sä

ger väl inte så mycket om innebörden av begreppet föreskrift i RF men den 

har sitt intresse såsom ett försök från lagstiftarens sida att få en klarare 

gräns mellan bindande och icke-bindande regler i författningar beslutade 

av riksdagen, regeringen eller kyrkomötet eller av en myndighet under 

regeringen eller riksdagen. Ursprungligen hänförde kungörandelagen 

(prop. 1975176: 112) till författning inte bara bindande regler utan även 

sådana icke-bindande anvisningar som hade till syfte att främja en enhetlig 

rättstillämpning eller att bidra till att utveckla praxis i en viss riktning. 

Däremot borde regler som anvisade hur en person lämpligen kunde förfara 

i vissa hänseenden men som lämnade honom fritt att välja en annan väg för 
att nå det önskade resultatet inte anses som författningar. Ändringen av 

kungörandelagcn år 1984 innebar att begreppet författning reserverades för 

bindande regler och att rekommendationer av typen anvisningar lämnades 

utanför. Ett syfte med ändringen var (prop. 1983/84: 119 s. 13 t) att få 

kungörandelagen i bättre överensstämmelse med RF och dess förarbeten. 

Översiktsplanen skall såsom nyss nämnts vara av programmässig och 

vägledande art. Detta hindrar emellertid inte att. såsom departementsche

fen säger (s. 78), "ändamålet (med planen I ibland kan vara precist både till 

innehåll och avgränsning". Flera exempel härpå ges. Riktlinjer av typen 

"ingen bebyggelse får tillkomma" får sägs det (s. 203) stor genomslags

kraft, om det skyddsvärda intresset är starkt och väl underbyggt. I special

motiveringen till 8 kap. 11 § PBL (s. 578 fO ges andra exempel på hur 

uttryck i översiktsplanen kan få en i praktiken avgörande betydelse i 

bygglovsärenden. Planens betydelse när statliga myndigheter har att pröva 

frågor om markanvändning enligt andra författningar än PBL berörs på s. 

343 f. Departementschefen säger här att det synsätt han anlagt i fråga om 
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översiktsplanens betydelse för efterföljande bygglovsbeslut i allt väsentligt 

bör kunna anläggas även på beslut enligt dessa författningar. Departe
memschefens nu återgivna uttalanden ansluter sig väl till den vikt som i 
praxis och andra sammanhang t1.llmätts kommunala översiktsplaner. I 

rättsfallet NJA 1978 s. 261 har Högsta domstolen ansett hinder mot en 
begärd avstyckning föreligga och därvid grundat sitt avgörande på att 

avstyckningen stred mot riktlinjerna i kommunöversikten. Vid behandling
en av förslaget till den nya vattenlagen framhöll departementschefen 
(prop. 198\/82: 130 s. 95 f) att en genomarbetad översiktsplan med god 

kommunal förankring kunde, även om den inte direkt skulle kunna ligga till 
grund för ett avslag på en ansökan om tillstånd till ett vattenföretag, likväl 

beaktas på i huvudsak samma sätt som en fastställd stads- eller byggnads
plan med bestämmelser i ämnet. Lagrådet (s. 278) fann att uttalandet stod i 
god överensstämmelse med den st~mdpunkt som intagits i praxis vad gäller 
betydelsen av planer och översikter av ifrågavarande slag. 

När i det lagstiftningsärende varom nu är fråga departementschefen 
hävdar att översiktsplanen inte är att anse som normgivning synes han 
fästa en avgörande vikt vid att myndigheterna är skyldiga att självständigt 

pröva planens innehåll och att denna prövning kan ge ett annat resultat än 
det planen förutsatt. Sådana fall kan helt visst tänkas. Exempelvis skall 
byggnadsnämnden, om den finner att bygglov utanför detaljplan inte bör 
ges eftersom byggplatsen inte svarar mot kraven i 2 kap. PBL, vägra 

bygglov, även om det i översiktsplanen angetts att bebyggelse får förekom

ma. Likaså skall byggnadsnämnden, ehuru översiktsplanen av hänsyn till 
ett allmänt intresse anger restriktivitet i fråga om byggande, ge bygglov om 
den finner att ett enskilt intresse väger tyngre än det allmänna intresset. 
Lagrådet vill emellertid framhålla att utrymmet för en sådan självständig 
prövning beror av hur konkret och bestämt översiktsplanen är utformad. 
Av betydelse är också att översiktsplanen antas av kommunfullmäktige 
och följaktligen uttrycker kommunens politiska vilja. Vid fullmäktiges 
antagande av en översiktsplan skall både allmänna och, i den mån de är 

kända, enskilda intressen beaktas. Om planen innefattar en avvägning av 

samtliga intressen, allmänna och enskilda, inom ett visst område och 

entydigt anger fullmäktiges mening hur marken skall användas, är det 

knappast tänkbart att kommunstyrelse eller byggnadsnämnd detaljplanerar 

området i strid mot planen eller att byggnadsnämnden beviljar ett bygglov 

som är oförenligt med planen. Del sagda förutsätter självfallet att över

siktsplanen svarar mot PBL:s krav på planläggning. Dessa krav är allmänt 

hållna och avser sådana övergripande mål för planläggningen som att 
åstadkomma en socialt lämplig miljö, att hushålla med naturresurser och 
att förlägga bebyggelse till mark som är lämplig från hälsosynpunkt m. m. 

(2 kap. I - 3 ~§ ). Huvudansvaret för att dessa krav blir förverkligade vid 

planläggning ligger hos kommunens förtroendevalda. 
I jämförelse med riktlinjer och rekommendationer av det slag som förar-
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betena till kungörandelagen ( 1976: 633) tar sikte på får översiktsplanen, om 

den utformas som ett bestämt och preciserat direktiv; eri långt mer rätts

gestaltande verkan. Vid sin granskning av förslaget till konsumentkreditlag 

framhöll lagrådet (prop. 1976/77: 123 s. 349 ff) att vid marknadsdomstolens 

bedömning av konsumentverkets riktlinjer blir det avgörande inte om 

avvikelse skett från riktlinjerna utan om näringsidkarens handlande strider 

mot lag. Det ligger i sakens natur att en domstol vid en sådan bedömning 

står friare i förhållande till riktlinjerna än vad en kommunal nämnd gör i 

förhållande till översiktsplanen. Översiktsplanen kan visserligen inte di

rekt läggas till grund för ett avgörande och saknar i så måtto - formellt sett 

- omedelbara rättsverkningar. Emellertid blir den som framgår av det 

anförda till den del den innehåller bestämda och preciserade direktiv i 

realiteten bindande för de tillämpande myndigheterna. 

Frågan om detaljplanernas och områdesbestämmelsernas konstitutio

nella natur berörs, såsom förut nämnts, inte i remissen men tydligen anser 

departementschefen att dessa planer, som har bindande verkan, inte inne

håller bestämmelser av generell art och att därför inte heller de är att anse 

som författningar. Sannolikt stöder han sig även härvid på kungörandela

gen (1976: 633) och förarbetena till den. I propositionen med förslag till 

nämnda lag (prop. 1975/76: 112 s. 63 ff) diskuterade dåvarande justitiemi

nistern gränsdragningssvårigheter som möter i fall där en bindande före

skrift avser ett mycket litet lokalt område kanske bara en eller flera 

bestämda fastigheter. Han slog till en början fast att ett lokalt begränsat 

beslut hade karaktären av författning om det helt eller främst riktar sig till 

medborgarna i gemen såsom exempelvis ett förbud att ta bort eller skada 

växt av viss art där den växer vilt. Däremot kunde den generella naturen 

starkt ifrågasättas när fråga var om lokalt begränsade föreskrifter avsedda 
att begränsa handlingsfriheten för ägarna till vissa bestämda fastigheter 

eller vissa därmed jämförliga rättsinnehavare. Detta gällde även om före
skrifterna band inte bara den aktuelle ägaren eller rättsinnehavaren utan 
även framtida sådana. I enlighet härmed och med åberopande av den 

praxis som föijts vid tillämpningen av 3 § andra stycket 2 förvaltningslagen 
(1971: 290) i ärende om fastställelse av detaljplan ansåg justitieministern att 
bl. a. beslut om bebyggelseplaner enligt byggnadslagstiftningen och beslut 

om förbud mot byggande, schaktning m. m. enligt samma lagstiftning inte 

borde hänföras till författning. Däremot borde föreskrifter som riktade sig 

till jordägare eller liknande personkategorier inom ett större område, t. ex. 

ett län, anses ha så generell karaktär att de borde bedömas höra till 

kategorin författningar. Att i generella termer ange var gränsen exakt går 

mellan föreskrifter av författnings natur och andra föreskrifter var, fram

höll justitieministern, inte möjligt. Hans uttalanden berördes inte under 
riksdagsbehandlingen (KU 1975/76: 51). 

Det framgår inte klart om justitieministern med ''bebyggelseplaner enligt 

byggnadslagstiftningen" avsåg även generalplaner vilka ju kan omfatta 
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relativt stora områden. Hans ställningstaganden synes ha närmast föran
letts av att den utredning som låg till grund för den nya lagstiftningen 

föreslagit att beslut om stadsplan dler byggnadsplan samt beslut om för
bud mot nybyggnad och schaktning m. m. enligt byggnadslagstiftn;ngen 
skulle kungöras som författningar. 

Enligt lagrådets mening kan skälen för att inte hänföra dagens stads
planer och byggnadsplaner till författningar inte utan vidare åberopas när 

det gäller att bedöma detaljplanen~; och områdesbestämmelsernas konsti
tutionella natur. Särskilt gäller detta i fråga om områdesbestämmelserna. 
Denna nya planform, som kan användas för en rad olika regleringsbehov, 
har mycket gemensamt med byggnadslagens fastställda generalplaner. Det 

ligger i linje härmed att fastställda generalplaner enligt övergångsbestäm
melserna till PBL skall gälla som ornrådesbestämmelser. Genom områdes
bestämmelser kan en kommun re1~lera markanvändning och bebyggelse 
inom relativt stora områden. För ati: bevara karaktären i ett kulturlandskap 
med stort inslag av bebyggelse (s. 435) kan i områdesbestämmelser före

skrivas bygglovsplikt som går längre än PBL: s bestämmelser och som 

möjliggör en kontroll från byggnadsnämndens sida av att bebyggelsemiljön 
bevaras såväl i fråga om byggnadernas yttre som invä~digt beträffande 
olika detaljer. Fiskelägen, kyrkbyar, brukssamhällen och fäbodar nämns 
(s. 195) som exempel på bevarandeområden av detta slag. Genom om
rådesbestämmelser kan också medges undantag från vissa av PBL: s bygg
nadsreglerande bestämmelser. Som exempel på områden där sådana med

givanden kan bli aktuella anges (s. 433) större glesbygdsområden medjord
och skogsbruksfastigheter och spridd bebyggelse huvudsakligen längs vä
garna. Här kan kommunen i områd1!sbestämmelser föreskriva att bygglov 
inte behövs för att uppföra komplementbyggnader dvs. uthus, garage och 
andra mindre byggnader eller ekonomibyggnader för jordbrukets och 
skogsbrukets behov. Områdesbestiimmelser kan också användas för att 
säkerställa ett områdes användning för friluftsändamål genom förbud mot 
schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Sådana förbud kan 

också komma i fråga för att reservera mark för bebyggelse eller för att 
skapa skydds- och säkerhetsområden kring försvarsanläggningar, flygplat

ser, kärnenergianläggningar m. m. Vidare skall områdesbestämmelser kun

na användas för att skydda riksintressen. Räckvidden och omfattningen av 

planbestämmelser med sådant syfte framgår av det förslag till NRL som 

remitterats till lagrådet. I denna lag anges genom uppräkning de mark- och 

vattenområden i riket vilkas användning för vissa ändamål är ett riksin

tresse. Uppräkningen omfattar bl. a. stora sammanhängande kust-, skär
gårds- och fjällområden som skall skyddas mot olämplig exploatering. 

Tillämpningen av NRL är tänkt att kunna läggas fast med bindande verkan 

genom detaljplan och områdcsbestämmelser. Såsom lagrådet återkommer 
till under 4 kap. 13 § kan det inte uteslutas att det för enstaka kommuner 
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med speciell karaktär kan visa sig ändamålsenligt att vissa områdesbe

stämmelser får gälla kommunens hela område. 
Områdesbestämmelser av det slag som nu har nämnts kan komma att bli 

bindande för ett stort antal fastighetsägare samt få betydelse för många 
människors boende- och arbetsmiljö och deras möjligheter till rekreation 
och friluftsliv. Lagrådet ifrågasätter om de - även om deras betydelse 

självfallet inte avser andra frågor än markanvändning och bebyggelse -

likväl inte uppfyller det krav på generell giltighet som kännetecknar före

skrifter i RF: s mening. Vad som nu har sagts om områdesbestämmelser

nas normativa karaktär får anses gälla även beträffande detaljplaner till 
den del de används för reglering av markanvändning och bebyggelse inom 
sådana relativt stora områden som har angetts i föregående stycke, jfr 
lagrådsremissen s. 94. Det skulle möjligen kunna hävdas att de som berörs 
av planerna genom PBL: s regler om medborgarintlytande vid planernas 

tillkomst fått en partställning i planärendet och att detta därför har mera 
karaktären av förvaltningsbeslut avseende bestämda personer än normer 
för ett obestämt kollektiv. Med tanke på den vida personkretsen och de 
förändringar den är underkastad förefaller ett sådant resonemang dock 

verklighetsfrämmande. Man kan inte bortse från att planbesluten kan 
komma att beröra personer som av olika skäl inte kunnat ta del i besluts

processen. 
Remissens argument, uttalade eller underförstådda, för att kommuner

nas planläggning enligt PBL-förslaget - såväl i översiktsplan som i om
rådesbestämmelser och detaljplan - inte till någon del innefattar norm
givning är som framgår av det föregående inte invändningsfria. Om lagstift
ning ändock sker med godtagande av remissens ståndpunkt till regerings
formens normbegrepp, medför detta risk för att begreppet kan komma att i 
andra sammanhang ges ett innehåll som begränsar riksdagens normgiv
ningsmakt. En sådan lagstiftning kan lagrådet inte förorda. Någon tvekan 
om förslagets grundlagsenlighet hade inte behövt uppkomma om 8 kap. 7 § 

första stycket 3 RF ändrats så att bemyndigandet enligt lagrummet kommit 
att avse föreskrifter om markanvändning och byggnadsföreskrifter av an
nat än detaljbetonat slag samt om kommunernas kompetens på området 
reglerats i överensstämmelse med delegationsföreskrifterna i 8 kap. Det 
undandrar sig lagrådets bedömande vilka förutsättningar som kan finnas 
för att vidta sådana ändringar. Lagrådet har övervägt möjligheterna att på 

andra vägar nå en säker överensstämmelse med regeringsformen. Detta 
skulle emellertid medföra en revision av grundläggande delar av förslaget. 
Vid en sådan revision kommer man in på värderingar och ställningstagan

den som det inte tillkommer lagrådet att göra. Lagrådet nödgas konstatera 
att förslaget i vad avser kommunernas befogenheter att i planbestämmelser 

reglera markanvändning och bebyggelse knappast torde vara förenligt med 

grundlagen. 
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I avsnitt 18 (S. 296 ro redovisar departementschefen sina överväganden i 

fråga om de principer enligt vilka en fastighetsägare eller en innehavare av 
särskild rätt till fastighet bör hållas skadeslös av det allmänna då han 
drabbas av skada till följd av ett kommunalt beslut enligt PBL. 

Departementschefcn erinrar inledningsvis om dt:n år 1972 i anslutning 
till riksdagsbeslutet om den fysiska riksplaneringen beslutade principen att 
endast intrång i den pågående markanvändningen ersätts i de situationer 
som leder till skadeersättning. Prindpen, som innebär att bortfall av så
dana värden som grundas på förväntningar om en ändrad markanvändning 
inte ersätts, bör enligt departementschefen gälla också enligt PBL. Vid 
inlösen skall dock - liksom hittills - förväntningsvärden kunna ersättas, 
dock med de begränsningar som följer av den s. k. presumtionsregeln i 
expropriationslagen. Lagrådet har i princip intet att invända mot att det i 
PBL liksom i den gällande byggnad>lagen kommer att råda en principiell 

skillnad i ersättningshänseende mellan skadeersättning och inlösen. 
När det gäller att bedöma i vilka situationer en fastighetsägare bör ha 

rätt till kompensation måste, såsom departementschcfen framhåller, en 

vägning göras mellan allmänna och enskilda intressen. Självfallet är då 
flertalet av de krav som enligt lagfönlaget ställs på byggnader m. m. av det 
slaget att det allmänna har rätt att fordra att den enskilde tillgodoser dem 
utan rätt till kompensation. I remissen anges goda sanitära förhållanden 
och tillfredsställande säkerhet som exempel på sådana krav. 

När mark i en detaljplan avsätts för gator och andra allmänna platser 
eller när en detaljplan ändras under dess genomförandetid är det enligt 
departementschefen rimligt att fastighetsägaren kompenseras för förluster 
och andra olägenheter som uppkommer och han framhåller att kompensa
tion i sådana situationer bör utgå ul<ln något krav på att en skada av viss 
storlek skall ha uppkommit. I andra fall bör enligt departementschefen 
fastighetsägaren vara skyldig att tåla en skada av viss storlek innan ersätt
ning kan aktualiseras. En sådan kvalifikationsgräns bör tillämpas, fram
håller han, t. ex. när återuppförande av en riven eller brandskadad bygg
nad vägras, när rivningslov vägras eller när skyddsbestämmelser för miljö

mässigt eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse meddelas i en detaljplan 

eller genom områdesbestämmelser. Också när skydds- och säkerhetsområ
den för t. ex. försvarsanläggningar, t1ygplatser och kärnreaktorer säker

ställs genom områdesbestämmelser, som motsvarar de möjligheter att 

säkerställa sådana områden som nu finns i 81 och 82 §§ byggnadslagen, bör 

enligt remissen fastighetsägare som drabbas få ersättning för skadan först 

om denna är tillräckligt kvalificerad. Departementschefen erinrar om att 
det också i gällande rätt föreskrivits att skadan skall vara kvalificerad för 
att ersättning skall kunna utgå i motsvarande situationer. Förutsättningen 
för ersättning är nämligen (83 § byggnadslagen) att den pågående markan

vändningen avsevärt försvåras. Det må framhållas att skydds- eller säker

hetsbestämmelser också föreslås kunna ges i detaljplan. Då finns möjlighet 
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för berörda fastighetsägare att påkalla inlösen av marken. Har i sådant fall 
områdena redovisats som allmän plats i planen utgår.kompensation utan 

något krav på kvalificerad skada. 
För de fall då det krävs att skadan är tillräckligt kvalificerad för att 

kompensation skall kunna utgå föreslås en kvalifikationsgräns som mot
svarar en femtedel av värdet av den berörda delen av fastigheten. I remiss

protokollet framhålls att i de situationer som troligen blir mest vanliga den 
berörda delen kommer att vara lika med hela fastigheten. Om den föreslag
na gränsen uppnås är det bara skador därutöver som ersätts. Blir skadan, å 

andra sidan, så stor att den kan anses innefatta synnerligt men vid använd

ningen av fastigheten skall enligt förslaget kommunen vara skyldig att lösa 
fastigheten, om ägaren begär det. I denna situation utgår ersättningen för 

fastigheten oreducerad med de inskränkningar som följer av presumtions

regeln. 
Sedan länge finns både i byggnadslagstiftningen och i naturvårdslagstift

ningen bestämmelser som innebär att det skall vara fråga om ett någorlun
da kvalificerat intrång för att ersättning skall utgå. Ersättning skall, heter 
det i dessa författningar. utgå endast om pågående markanvändning "avse
värt försvåras". När dessa ersättningsprinciper beslutades år 1972 uttalade 

departementschefen (prop 1972: l Il, Bilaga 2 s. 335) att det var naturligt 

att någon kvalifikation måste uppställas. Envar måste vara beredd att 
underkasta sig visst intrång av hänsyn till allmänna intressen. Ett bagatell
artat intrång, framhöll han, bör inte grunda någon ersättningsrätt mot det 

allmänna. 
Det finns inga entydiga rättsfall som anger hur stort intrånget måste vara 

för att den pågående markanvändningen skall anses ha avsevärt försvårats. 
Uppnås kvalifikationsgränsen skall emellertid hela skadan ersättas. Frågan 
behandlades av Högsta domstolen i de två rättsfall (NJA 1981 s. 351) som 
departementschefen hänvisar till i remissprotokollet (s. 307 f). Enligt de
partementschefen synes dessa rättsfall kunna tydas så att ersättning för 
intrång som orsakas av beslut enligt naturvårdslagen bör utgå om skadan 
överstiger ca tio procent av värdet av den ekonomiska enhet till vilken 
skadan relateras. Enligt lagrådets mening kan så långtgående slutsatser 
inte dras av de båda rättsfallen. Högsta domstolen uttalar nämligen att 
förhållandena i praktiken torde vara alltför skiftande för att någon för alla 
fall enhetlig regel beträffande ersättningsgrundande skadenivå - såsom 

viss bestämd procentandel av värdet av den enhet vartill skadan relateras 
- skall kunna uppställas. Frågan om en skada i relation till en viss enhet är 

att anse som ersättningsgill får därför, anförde domstolen. bedömas med 
hänsynstagande till omständigheterna i det särskilda fallet. 

Förslaget om en kvalifikationsgräns på tjugo procent av den berörda 

delen av fastigheten vinner inte stöd vare sig i de uttalanden som gjordes 
när 1972 års ersättningsprinciper beslutades eller - vilket inte heller depar
tementschefen synes vilja göra gällande - i praxis. Förslaget innebär enligt 
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lagrådets uppfattning en betydande skärpning gentemot fastighetsägaren. 
Departementschefen. som vidgår att gränsen kan uppfattas som en skärp
ning, för på s. 308 fett resonemang till stöd för sin mening att fastighets
ägaren i de situationer varom är fråga, skall vara skyldig att tåla den 
angivna värdeminskningen. Resonemanget bygger på att den ställning en 

fastighetsägare har enligt gällande lag då han vägras att återuppföra en 

riven byggnad eller då han vägras riva en byggnad jämförs med hans 

ställning enligt PBL i motsvarande situationer, varvid bl. a. pekas på de 
fördelar som PBL innebär för honom, främst att inte behöva sväva i 
ovisshet under så lång tid som f. n. Resonemanget mynnar ut i att departe
mentschefen finner att den föreslagna kvalifikationsgränsen innefattar en 
rimlig avvägning. 

Såsom departementschefen anför innebär PBL att fastighetsägarna i de 
situationer som han hänvisar till får en bättre ställning än vad de har enligt 
dagens byggnadslagstiftning. Nuvarande regler innebär att fastighets
ägarna kan drabbas av ett ekonomiskt avbräck som är betydande jämfört 
med situationen vid vissa liknande myndighetsingrepp t. ex. expropriation. 

Det är naturligt att detta rättas till, något som dock ej är ett argument för 
att lägga kvalifikationsgränsen på d1!n föreslagna nivån. I de fall då genom 
områdesbestämmelser skydds- eller säkerhetsområden säkerställs i närhe
ten av försvarsanläggningar m. m. har över huvud taget inte angetts något 

skäl till stöd för den skärpning av kvalifikationsgränsen som förslaget 
innebär i förhållande till vad som gäller f. n. (83 § byggnadslagen). 

Lagrådet vill i detta sammanhang peka på att kvalifikationsgränsen skall 
tillämpas även då marklov vägras for åtgärder som motverkar syftet med 

sådana skydds- och säkerhetsområclen som nyss nämnts. Av de åtgärder 
som kan omfattas av krav på marklov, nämligen schaktning. fyllning, 
trädfällning och skogsplantering, kan de två sistnämnda regleras också 
med stöd av bestämmelser i naturvårdslagen (8 §). Ersättning utgår då om 
den pågående markanvändningen avsevärt försvåras (26 § naturvårdsla
gen), dvs. vid en kvalifikationsgräns som torde vara betydligt lägre. Det är 

enligt lagrådets mening värt att uppmärksamma att ingripanden i fråga om 

åtgärder av samma slag blir helt olika i ersättningshänseende beroende på 
om regleringen sker enligt PBL eller med stöd av bestämmelserna i natur
vårdslagen. I lagrådsremissen har inte närmare utvecklats om denna olik

het kan motiveras av skillnader i tyngden hos de samhällsintressen som 

resp. lag avser att tillgodose. 
Oavsett om man när det gäller vägrat rivningslov eller vägrat lov att 

återuppföra riven eller förstörd byggnad kan finna motiv för en ganska hög 

kvalifikationsgräns, måste dock ifrågasättas om en fastighetsägare skall 

vara skyldig att tåla skador på tjugo procent av - i de flesta fall -
fastighetens värde. För andra situationer, t. ex. de markreglerande åtgär
der som berörts i det föregående, måste i än högre grad ifrågasättas om 
förslaget är förenligt med de allmänna principer som gäller för ägarens rätt 
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till ersättning. Detta gäller även för det fall då den berörda delen utgör ett 

begränsat område av fastigheten. Försfagets vittgående innebörd ger an

ledning att ta upp frågan om förslaget är förenligt med regeringsformen och 

med Sveriges åtaganden på grund av ratifikationen av Europeiska konven

tionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggan

de friheterna samt av det första tilläggsprotokollet till konventionen. 

I regeringsformen finns bestämmelser om egcndomsskydd i 2 kap. 18 *· 
Paragrafen föreskriver att varje medborgare vilkens egendom tas i anspråk 

genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad 

ersättning för förlusten enligt grunder som bestäms i lag. Vad som menas 

med "annat sådant förfogande" är inte helt klart. Av uttalanden i förarbe

tena till grundlagsreformen framgår att man därmed avsett bl. a. ingripan

den i egendomsrätten enligt bestämmelser i rekvisitions- och förfogandela

gar. Vidare har klart uttalats (prop 1973: 90 s. 237) att paragrafen inte 

omfattar bestämmelser i planlagstiftning eller i naturvårds- och miljö

skyddslagstiftning om begränsning i möjligheterna att använda fast egen

dom. Sådana begränsningar brukar benämnas rådighetsinskränkningar el

ler användningsregleringar. 
De situationer där det krävs att skadan skall överskrida den angivna 

kvalifikationsgränsen för att ersättning skall utgå har upptagits i 14 kap. 8 § 

PBL. Det rör sig i samtliga fall om rådighetsinskränkningar. Eftersom 

sådana rådighetsinskränkningar faller utanför tillämpningsområdet för 2 

kap. 18 § RF strider bestämmelserna inte mot grundlagen. I sammanhang

et kan det vara värt att notera att lagstiftaren genom att låta en föreskrift 

om ingrepp i användningen av en fastighet få formen av en inskränkning i 

rådigheten över fastigheten i stället för att föreskriva att en särskild rätt, 

t. ex. ett servitut, får tillskapas till förmån för en annan fastighet, kan 

åstadkomma att den drabbade fastighetsägarens rätt till ersättning märk
bart försämras. Som exempel kan anföras sådana skydds- och säkerhets
bestämmelser som avses i 14 kap. 8 § punkt 4 och som berörts i det 
föregående. Förbud enligt nämnda bestämmelser meddelas till förmån för 
viktiga statliga anläggningar, t. ex. befästningar, men också för betydelse

fulla enskilda anläggningar. t. ex. kärnreaktorer. Om skyddet i stället hade 
utformats som ett negativt servitut hade expropriationslagens frikostigare 
värderingsregler blivit tillämpliga. Det må dock framhållas att motsvaran

de bestämmelser i gällande rätt (81 och 82 §§ byggnadslagen) också är 

utformade som rådighetsinskränkningar. 

När det gäller förevarande bestämmelsers förhållande till Europakon

ventionen är det artikel I i första tilläggsprotokollet som är av intresse. 

Eftersom det inte är fråga om äganderättsövergång är det första meningen i 

första stycket av artikeln som kan vara tillämplig. I denna mening före

skrivs att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall 
lämnas okränkt. Enligt andra stycket i artikeln inskränker bestämmelsen 

likväl inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner 
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erforderlig för att reglera nyttjandet av viss egendom i överensstämmelse 

med det allmännas intresse. Rådighetsinskränkningar av det slag varom är 

fråga är således inte oförenliga med ordalydelsen i artikeln. Artikeln lik

som hela konventionen bygger emdlertid på förutsättningen att en rimlig 

avvägning skall göras mellan samh~.llets intressen och kravet på skydd av 

den enskildes grundläggande rättigheter (Europadomstolens dom den 23 

september 1982 punkt 69 i Sporrong- och Lönnrothmålct). Vid en sådan 

avvägning är det naturligt att också beakta storleken av den ersättning som 

utgår till den som drabbas av rådighetsinskränkningar. Med hänsyn till att 

det i Europador.lstolen föreligger endast få avgöranden i hithörande frågor 

råder det osäkerhet om hur domstolen kan tänkas se på förevarande 

bestämmelsers förenlighet med artikel I i första tilläggsprotokollet. Lagrå- · 

det har därför svårt att bedöma om domstolen vid en eventuell prövning 

skulle anse det vara oförenligt med artikeln att en skada på tjugo procent 

av en fastighets värde till följd av irskränkningar i rådigheten över fastig

heten inte är ersättningsgill. 

Även om bestämmelsen i 14 kap. 8 § om en tjugoprocentig kvalifika

tionsgräns inte strider mot 2 kap. 18 § RF måste ifrågasättas om den är 
förenlig med rättsordningen i övrigt. Lagrådet har varken i praxis eller 

doktrin kunnat finna exempel på att en skadelidande under i övrigt jämför

bara förhållanden själv fått bära en ~;kada på tjugo procent av det skadade 

föremålets värde. Den föreslagna kvalifikationsgränsen får därför anses stå 

i mindre god överensstämmelse med i rättsordningen hittills tillämpade 

ersättningsprinciper. Med hänsyn ht:rtill och då departementschefens mo
tivering för en tjugoprocentig kvalifiK.ationsgräns - såsom framgår av vad 

som anförts i det föregående - inte är invändningsfri kan det enligt lagrå

dets uppfattning med fog sättas i frå:~a om en fastighetsägare. som genom 
kommunala beslut drabbas av inskr~mkningar i rådigheten över sin fastig

het. skall behöva tåla en härigenom uppkommen skada på en femtedel av 

- i de flesta fall - fastighetens värde. 
Utredningen har (SOU 1979: 66 s. 575) funnit en rimlig avvägning mellan 

allmänna och enskilda intressen vara att den enskilde utan rätt till kompen

sation bör tåla en ekonomisk skada som motsvarar ca tio procent av 

fastighetens eller fastighetsdelens värde vid sådana rådighetsinskränkning

ar varom är fråga. Mindre förändringar i värdet kan i praktiken ofta vara 

svåra att påvisa, anför utredningen. ~•om också framhåller att den med sitt 

förslag inte åsyftat någon förändring av gällande praxis. Lagrådet finner 

för sin del att en kvalifikationsgräns på tio procent i de skadesituationer 

varom är fråga inte kan anses oförenlig med vad som tidigare i lagstiftning 

och praxis ansetts godtagbart. Med denna nivå på kvalifikationsgränsen 

synes också de i det föregående uttalade betänkligheterna rörande fören

ligheten med artikel I i första tilläggsprotokollet kunna vika. 

Det må framhållas att de i det föregående berörda olikheterna i PBL: s 

och naturvårdslagens ersättningsregler såvitt avser vissa markreglerande 
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åtgärder kvarstår även om kvalifikationsgränsen bestäms till tio procent. 

Olikheterna blir emellertid mindre med lagrådets förslag. 1 detta samman

hang vill lagrådet peka på möjligheten att i PBL låta kvalifikationsgränsen i 
fråga om ingrepp i användningen av marken för annat ändamål än bebyg

gelse ligga på en lägre nivå än gränsen för bebyggelsereglerande ingrepp. 

Lagrådet kan inte bedöma om en sådan differentiering är lämplig och 

lägger därför inte fram något förslag i detta hänseende. 

Utredningens förslag om en preciserad kvalifikationsgräns på tio pro

cent har upptagits i motiven men inte kommit till uttryck i den av utred

ningen framlagda°lagtexten. I denna sägs att en förutsättning för ersättning 

är att skadan inte är obetydlig i förhållande till värdet av den berörda delen 

av fastigheten. Som departementschefen anför är många remissinstanser 

positiva till att kvalifikationsgränsen preciseras på detta sätt, vilket sägs 

underlätta rättstillämpningen och det praktiska arbetet. Man påpekar dock 

att tillämpningen inte bör låsas helt utan att det bör ges utrymme för 

behövlig anpassning till förhållandena. De kritiska röster som höjts mot 

förslaget - också de många till antalet - delar uppfattningen att en gräns 

med en bestämd procentsats i och för sig kan underlätta rättstillämpning

en. Om den tillämpas undantagslöst, kan den dock leda till stötande resul

tat, menar denna remissopinion. Som exempel anges att ett samtidigt 

genomfört ingrepp i två närliggande fastigheter av olika värde kan leda till 

att ersättning utgår blott till den fastighetsägare. som har den minst värde

fulla fastigheten, och detta trots att skadan på den andra fastigheten i 

nominellt belopp vida överstiger den ersättningsberättigande skadan. För 
att undvika sådana konsekvenser bör hänsyn få tas också till skadans 

nominella belopp framhålls det. Departementschefen har föreslagit att 

kvalifikationsgränsen skall preciseras genom ett i lagtexten angivet andels

tal. Med en sådan stel regel följer visserligen sådana negativa tröskelef
fekter som remissinstanserna har berört. Emellertid är det både för parter 
och rättstillämpande myndigheter en vinst att gränsen ges en klart preci

serad innebörd. Att preciseringen kommit till uttryck i lagtexten synes för 
övrigt också vara en fördel för ulformningen av den regel om reducering av 
ersätlningen som berörs i det följande. 

På s. 309 f i remissprotokollet behandlas frågan om hela skadan skall 
ersättas när kvalifikationsgränsen har uppnåtts. Departementschefens 

överväganden mynnar ut i att han anser det föga rimligt, om en fastighets

ägare som drabbas av ett intrång utöver den nivå där rätt till kompensation 

inträder skulle få ersättning också för den del av intrånget som är beläget 

under denna nivå och som alltså av andra får tålas utan rätt till kompensa

tion. Lagrådet kan i princip dela denna bedömning, även om det självfallet 

kan övervägas om inte någon form av avtrappning bör ske. Med lagrådets 

förslag att sänka kvalifikationsgränsen till en tiondel bör dock förslaget i 

denna del kunna godtas utan någon sådan avtrappningsregel. 

I detta sammanhang må erinras om att fastighetsägaren. om skadan blir 
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så stor att synnerligt men föreligger. i stället för att begära skadeersättning 

kan påfordra inlösen. Han får då - som nämnts i det föregående -

ersättning för fastighetens värde o~.vkortat. Detta framstår som inkonse

kvent men är en följd av att det -- såsom framgår av vad som tidigare 

anförts - i PBL liksom i byggnadslagen råder en skillnad mellan skadeer
sättning och inlösen. 

En annan härmed närbesläktad fråga av principiell betydelse är en i 

övergångsbestämmelserna reglerad fråga om inlösen. Lagrådet åsyftar 

stadgandet i 15 kap. 8 § om inlösenskyldighet under vissa förutsättningar 

för kommun till följd av att stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller 

ändras. Enligt 15 kap. 4 § skall stadsplan och byggnadsplan gälla som 

detaljplan enligt PBL. I fråga om planer fastställda efter utgången av år 

1977 skall genomförandetiden vara tio år från det att fastställelsebeslutet 

vunnit laga kraft. I fråga om äldre planer skall genomförandetiden anses ha 

gått ut. Detta innebär att sådana planer kan ändras eller upphävas, om det 

är påkallat ur allmän synpunkt och utan hänsynstagande till de enskilda 

fastighetsägarnas intressen (5 kap. 12 § andra stycket). Härigenom kan en 

tidigare medgiven byggrätt helt fråntas fastighetsägaren eller kraftigt be

skäras. Departementschefen har därför funnit det nödvändigt att PBL 

innehåller bestämmelser som medger kompensation till fastighetsägare 
som drabbas oskäligt hårt av en ändring eller ett upphävande. Enligt 

departementschefens åsikt (s. 331) råder det ingen tvekan om att fastighe

ter som får bebyggas med bostäder bör omfattas av kompensationsbestäm

mclserna. Däremot bör enligt hans mening fastigheter som får användas 
för andra ändamål t. ex. industri- ell<:r handelsändamål falla utanför rätten 

till ersättning. Som ett skäl härför åberopar departementschefen att ägare 
till sådana fastigheter har helt andrn möjligheter att genom förhandlingar 

med kommunen i planärendet eller på annat sätt kompensera sig för en 

utebliven byggrätt. Även om detta p:istående i många fall är riktigt kan det 

inte gälla generellt. Att en planändring ofta hårt kan drabba en ägare till 

fastighet avsedd för handel eller industri bör man inte bortse ifrån. Av 

intresse vid bedömningen av det remitterade förslaget i denna del är till en 

början vad som f. n. gäller vid ändring av en stadsplan eller byggnadsplan. 

Rättsläget får bedömas som osäken och någon klar linje kan inte sägas 

föreligga i regeringspraxis. Enligt vad som upplysts vid lagrådsföredrag

ningen finns det flera exempel på att regeringen har fastställt planer med 

byggrättsminskningar. Man torde emellertid våga påstå att regeringen visat 

återhållsamhet vid fastställelseprövning av en ändrad plan som skulle 

medföra att en byggrätt tas bort eller väsentligt minskas. Har en planänd

ring haft sådana följder, har regerin.~en med stöd av 45 ~ byggnadslagen 

kunnat som villkor för fastställelsen föreskriva skyldighet för kommunen 

att expropriera fastigheten. När man bedömer effekten av ett upphävande 

eller en ändring skall man hålla i mrnnet att inga rättigheter överförs till 

kommunen. De ekonomiska konsekvenserna kan likväl - också i forsla-
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gets mening (s. 331) - bli oskäligt hårda för fastighetsägaren. om den 

byggrätt han en gång fått i den ursprungliga planen blir beskuren. Upphä

vandet eller ändringen av planen kan - under förutsättning att en ny plan 

inte ger motsvarande byggrätt - innebära förlust av en rättighet som 

genom den ursprungliga planen tillförsäkrats honom i hans egenskap av 

ägare till fastigheten. Mot den nu skisserade bakgrunden och med hänsyn 

till ovissheten om rättsutvecklingen inom Europadomstolen är det enligt 

lagrådets mening tveksamt om regeln, i den mån den innebär att en plan 

ändras eller upphävs utan ersättning till fastighetsägaren. kan komma att 

bedömas som förenlig med Europakonventionen. Grundlagsstridig torde 

regeln däremot knappast vara. Enligt lagrådets uppfattning vore det att 

föredra om kretsen ersättningsberättigade vidgades och att bestämmelsen 

även fick omfatta sådana avstyckningsplaner och andra äldre planer som 

enligt 15 kap. 4 § skall gälla som detaljplaner. 

Lagrådet har i det närmast föregående behandlat frågan om vissa ersätt

ningsregler är förenliga med den europeiska konventionen om de mänsk

liga rättigheterna och första tilläggsprotokollet till konventionen. I det 

följande skall lagrådet beröra frågan om vissa bestämmelser om rätt att 

överklaga beslut, som innebär att ägare av mark vägras rätt att bebygga 

denna. är förenliga med artikel 6: I i konventionen. I denna sägs bl. a. att 

envar, när det gäller att pröva hans "civila rättigheter och skyldigheter". 

skall ha rätt till en opartisk och offentlig rättegång inom skälig tid och inför 

en oavhängig och opartisk domstol. som har upprättats enligt lag. I sin dom 

den 23 september 1982 i Sporrong- och Lönnrothmålet. vilket gällde lång

variga expropriationstillstånd och byggnadsförbud. har Europadomstolen 

- efter att ha konstaterat att klagandenas äganderätt till de fastigheter 
varom var fråga i målet var en "civil rättighet" - bl. a. uttalat att det 

förelåg en allvarlig tvist mellan klagandena och de svenska myndigheterna 
i frågan huruvida utfärdandet och förlängningen av de långvariga expro
priationstillstånden var förenliga med lag och att klagandena var berättiga
de att få frågan om den nationella lagens inställning härtill prövad av 
domstol. Artikel 6: I i konventionen var därför tilllämplig och eftersom 
regeringens beslut inte kunde överklagas till förvaltningsdomstol och res
ningsansökan hos regeringsrätten inte innebar en prövning fullt ut av de 

åtgärder som påverkade den "civila rättigheten". fann domstolen att det 

förelegat en kränkning av artikel 6: I. 

Räckvidden av artikeln är omstridd. Det framgår inte av lagrådsremissen 

om det under beredningen av lagstiftningsärendet har övervägts om PBL: s 

system för överklagande i alla avseenden är förenliga med artikeln. Det 

nyssnämnda avgörandet i Sporrong- och Lönnrothmålet ger dock anled

ning till en närmare granskning. 

En persons äganderätt till en fastighet är enligt Europadomstolen en 

"civil rättighet". Ett av de vanligaste sätten att använda fastigheter på -
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och det ofta mest värdefulla - är att bebygga dem. För tillgodoseende av 

främst allmänna intressen reglerar PBL nyttjandet av fast egendom i detta 

hänseende. PBL ger - då vissa i la.gen angivna förutsättningar är uppfyllda 

- fastighetsägaren rätt att bebygga sin fastighet. Så till vida innebär PBL 
inte något principiellt nytt. 

I PBL anges vilka åtgärder som generellt skall vara bygglovspliktiga. 

Det gäller bl. a. uppförande av nya byggnader och tillbyggnader. Med vissa 

undantag skall all bebyggelse undergå en allmän lämplighetsprövning. I 8 

kap. 11 § behandlas bygglovsprövningen i områden som inte omfattas av 

detaljplan. Enligt denna paragraf skall bygglov lämnas om vissa i fyra 

punkter angivna förutsättningar är uppfyllda. Vid prövningen är bl. a. att 

bedöma om den tilltänkta byggnaden med hänsyn till 2 kap. är lämplig på 

platsen eller om det s. k. detaljplanekravet i 5 kap. 1 § bör medföra att 

byggnadsföretaget bör föregås av detaljplaneläggning. Utfaller någon av 

dessa eller de övriga bedömningar som skall göras enligt paragrafen nega

tivt för fastighetsägaren får han ing1!t bygglov. Det beslut vari detta konsta

terats kan han överklaga till länsst:1relsen. Nöjer han sig inte med länssty
relsens beslut kan han i de två nyssnämnda situationerna, då lämplighets

kravet eller detaljplanekravet ej anses uppfylldt, föra frågan vidare till 

regeringen. Avgörande för frågan om artikel 6: I är tillämplig i dessa 

situationer och fastighetsägaren således är berättigad att få saken prövad 

av domstol är om det kan anses föreligga en tvist mellan honom och de 

svenska myndigheterna som avser utövandet av hans "civila rättighet". 

Skulle den europeiska domstolen anse att det föreligger en sådan tvist, kan 
domstolen komma att finna att det föreligger en kränkning av artikel 6: I, 

eftersom någon möjlighet att få saken prövad vid domstol inte finns. 

Lagrådet har velat fästa uppmärksamheten på det nu berörda problemet. 

Någon ändring av överklagandereglerna i PBL-förslaget i syfte att anpassa 

dem till artkel 6: I föreslår lagrådet inte. Reglerna överensstämmer i sina 
huvuddrag med svensk rättstradition och med grunddragen av vår stats

och förvaltningsrätt. Frågan vilka ändringar i reglerna som kan aktualise

ras av att vårt land har biträtt Europakonventionen hör samman med det 

större spörsmålet om införande av ·en generell domstolskontroll av förvalt

ningen. 

I avsnitt 14.2 (s. 244 m tar depar:ementschefcn upp den principiellt och 

praktiskt viktiga frågan om vem - byggherren eller byggnadsnämnden -

som bör ha ansvaret för att byggnader och annat utförs i enlighet med 

gällande bestämmelser. Till denna fråga återkommer departementschefen i 

specialmotiveringarna. se särskilt motiveringarna till 8 kap. 10 och 28 §§ 

samt 9 kap. 3 och 6 §§. 

På s. 245 berör departementschcfen vissa skadeståndsrättsliga frågor 

som byggandet kan ge upphov till. Bl. a. framhålls att byggnadsnämndens 

kontrollverksamhet under vissa förutsättningar är att hänföra till myndig-
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hetsutövning i skadeståndslagens mening och att skador orsakade genom 

fel eller försummelse av byggnadsnämnden eller dess tjänstemän kan leda 

till ersättningsskyldighet för kommunen. Det bör för undvikande av miss
förstånd göras klart att det skadeståndsrättsliga ansvaret vid byggande inte 

regleras i PBL. Lagrådet utgår från att departementschefens uttalanden 

om ansvarsfördelningen mellan byggherre och byggnadsnämnd inte inne

bär något ställningstagande i fråga om vem som har det skadeståndsrätts

liga ansvaret för fel eller försummelse i samband med byggande. Del 

ansvar som PBL ålägger byggherre och byggnadsnämnd är ansvaret gent

emot det allmänna för att byggnadsarbeten blir riktigt utförda och kontrol

lerade. Innebörden av detta ansvar bestäms av PBL:s regler om kvalitet 

och kontroll och av lagens bestämmelser om påföljder och ingripanden i 

händelse reglerna åsidosätts. Längre sträcker sig inte ansvarsregleringen i 

PBL. En annan sak är att denna reglering kan jämte en mängd andra 

förhållanden få betydelse när fråga uppkommer om skadeståndsskyldighet 

för oriktigt byggande, set. ex. NJA 1984 s. 340. 
Enligt byggnadsstadgan är byggnadsnämnden i princip skyldig att ta 

ställning till de förslag den bygglovssökande lägger fram i form av ritning

ar, konstruktionsbeskrivningar och andra handlingar. Nämnden har att 

antingen godkänna eller underkänna förslagen. Ett godkännande sker van

ligen i den formen att nämnden. antingen när den beslutar om byggnadslov 

eller därefter under pågående arbete, förser handlingarna med påskrift om 

godkännandet. Nämnden meddelar också de föreskrifter som behövs om 
arbetets utförande. Tillsyn över att arbetena utförs enligt de fastställda 

handlingarna och de givna föreskrifterna sker vid besiktningar som nämn

den äger företa. I vissa fall är besiktning obligatorisk. Bl. a. skall inom 

stadsplan, om inte särskilda förhållanden föranleder annat, byggnad besik
tas såväl vid bestämda tillfällen under uppförandet som vid arbetets avslu
tande, s. k. slutbesiktning. Byggnadsstadgans bestämmelser ger relativt 
goda garantier för att föreskrifter om byggnaders utformning och bygg
nadsarbetens utförande iakttas. De utgör också ett skydd för den byggan
de. Han bör kunna utgå från att han, när han bygger i enlighet med lämnat 
lov, inte skall drabbas av p4följder och ingripanden enligt byggnadslagstift

ningen för fel och brister som kunnat upptäckas vid nämndens kontroll 
men inte blivit påtalade. 

I PBL anläggs en ny grundsyn på vad byggnadsnämnden har att iaktta i 

samband med byggkvsprövningen. Huvudansvaret för att bestämmelser 

och föreskrifter följs läggs på den byggande. Denna grundsyn ligger bakom 

PBL: s regler om byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll. Ändringen i för

hållande till gällande rätt motiveras av departementschefen med att det 

från samhällets sida ställs större krav i olika hänseenden på byggandet och 

att detta medför ökade anspråk på kvalitetsstyrning och kontroll. Det är 

enligt departementschefen inte rimligt att byggnadsnämnderna generellt 

skall behöva öka kontrollen. Ändringen synes också vara att se som ett 

15 Riksd11R<'n 1985/86. I s11ml. Nr I. BiillRedel 
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svar på ett av många remissinstanser framfört önskemål om klarare regler 
än dagens i fråga om vad den byggande har att iaktta och vad byggnads
nämnden skall göra. 

Den nya ordningen innebär att byggnadsnämndens granskning av rit
ningar och övriga handlingar shr i två led. Innan bygglov ges, skall 
nämnden tillse att grundläggande villkor är uppfyllda. Hit hör att projektet 
stämmer överens med plan, att grundläggningen är tillfredsställande, att 
avlopps-, dränerings- och ytvatten avbördas, att energihushållning, venti
lation och tillgänglighet fyller upp~tällda krav och att det finns skydd mot 

brand, buller och luftföroreningar. I lagtexten preciseras emellertid inte 

dessa grundläggande villkor och ci.etta är avsiktligt. Departementschefen 
har eftersträvat "ett flexibelt syslem" i den bemärkelsen att byggnads
nämnden själv bestämmer omfattningen av den granskning nämnden skall 
göra i detta första led. Avgörande härvidlag skall vara nämndens känne

dom om den sökandes kvalifikationer och ansvarskänsla. "Större byggher
rar" med lång erfarenhet och dokumenterat ansvar för sin produktion skall 
inte vara underkastade någon detaljkontroll ens när det gäller de grundläg
gande villkoren för byggprojektet. I ett andra led, sedan bygglov har givits 
men innan arbetena påbörjas, skall nämnden kunna fordra in de ytterligare 

ritningar och handlingar som behövs för den mera detaljerade kontrollen. 
Nämndens granskning av dessa detaljhandlingar skall resultera i ett utlå
tande från nämnden vari redovisas de avvikelser från gällande bestämmel

ser som nämnden upptäcker. Denna granskning skall emellertid inte inne
fatta ett godkännande av handlingarna i de delar som inte berörs i utlåtan
det. Avsikten är inte att nämnden genom detaljgranskningen skall ta över 
byggherrens grundläggande ansvar. Detaljgranskningen är avsedd att utgö
ra endast en begränsad kontroll. I fråga om besiktningar läggs det i nämn
dens hand att bestämma om och i vad mån sådana skall företas. Obligato
risk är endast slutbesiktning som begärs av byggherren eller av yrkesin

spektionen. 
Byggnadsnämndens gransknings- och kontrolluppgifter enligt det remit

terade förslaget är sålunda väsentligt mindre omfattande än vad de i dag är 

enligt byggnadsstadgan. Det är möjligt att den i byggnadsstadgan före

skrivna ordningen i praktiken inte efterlevs helt och att verkligheten tving

at fram modifikationer. Likväl framstår det för lagrådet inte som självklart 
att samhällets krav på bättre kvaJit,!t i byggandet skall medföra minskade 

insatser av de organ, främst byggnadsnämnderna, som har att bevaka 

samhällsintressena. I vart fall kan det ifrågasättas om PBL: s regler om 

tillsyn och kontroll - vilka tillkommit under ärendets beredning i rege
ringskansliet och således utan sedvanlig remissbehandling - innebär en 
lämplig avvägning mellan byggnadsnämndens och den byggandes insatser. 

Det är förvisso riktigt att hänsyn tas till byggnadsnämndernas resurser. 

Men det vill synas som om denna hänsyn i alltför hög grad fått bestämma 

reglernas utformning. Den byggand1!s intresse att hans förslag blir sakkun-
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nigt och noggrant prövade av byggnadsnämnden och att han genom bygg

lovet får ett visst skydd mot efterräkriingar har fått komma i bakgrunden. 

Särskilt anmärkningsvärt är att en byggande. som företer av nämnden 
infordrade handlingar, inte synes kunna påräkna ett uttryckligt besked från 

nämnden om den godkänner eller underkänner föreslagna detaljlösningar. 

Till detta kommer att den föreslagna ordningen är påfallande vag i sin 

utformning och delvis motsägelsefull. Lagtexten kan inte anses återspegla 

den nya grundsynen. Sitt främsta uttryck har denna fått i bestämmelserna i 

8 kap. 10 § första stycket 3 och 11 § första stycket 4 att bygglov skall 

beviljas om det av "ansökningshandlingarna och övriga omständigheter 

framgår att det finns förutsättningar för att åtgärden kommer att uppfylla 

kraven i 3 kap." dvs. kraven på byggnaders placering och utformning. 

Varken dessa bestämmelser eller bestämmelserna i 8 kap. 28 § om vad 

byggnadsnämndens prövning skall avse klargör innebörden av den nya 

ordningen. Man hänvisas i huvudsak till motiven för att förstå vad departe

mentschefen menar. Motiven är emellertid delvis motsägelsefulla. Uttalan

det på s. 251 att relativt höga krav bör kunna ställas på att byggnadsnämn

den, när den meddelar bygglov, har beaktat att alla grundläggande krav är 

uppfyllda är sålunda svårt att förena med vad som sägs i specialmotivering

en till 8 kap. 10 § att nämnden själv avgör hur omfattande och ingående 

denna granskning skall vara, det s. k. flexibla systemet. Även i andra 

hänseenden föreligger det oklarheter. I den nyssnämnda specialmotive

ringen uttalar departementschcfen att '"större byggherrar med lång erfa

renhet och som har visat sig ta sitt ansvar för byggproduktionen bör kunna 

hänföras till den grupp av byggherrar som kan antas följa kraven utan 
någon detaljerad kontroll". Sett från principerna om likhet inför lagen och 

konkurrensneutralitet i näringslivet kan uttalandet ge anledning till invänd
ningar. Men bortsett härifrån vill det synas som om med "byggherre" i 
detta sammanhang avses inte endast den som bygger för egen räkning, 

jämför 9 kap. 3 §.utan också entreprenörer. Det skulle annars ställas olika 
krav på egenkontroll hos ett och samma företag beroende på om det bygger 

för egen produktion eller på uppdrag av annan. Se vidare vad lagrådet i det 
följande anför under 9 kap. 6 § samt JO kap. 6 och 14 §§. I den mån 

ambitionen varit att skapa klarare regler än de nu gällande om byggnads
nämndernas och de byggandes ansvar måste lagrådet konstatera att PBL i 

detta hänseende knappast innebär ett steg framåt. Lagrådet befarar att den 

föreslagna ordningen kommer att medföra svårigheter när det gäller att i 

det särskilda fallet avgöra olika påföljdsfrågor, såväl frågor om ansvar 

enligt PBL som frågor om skadeståndsskyldighet. 

Sammanfattningsvis anser lagrådet att bestämmelserna i PBL om bygg

nadsnämndens granskningsskyldighet inte utan omarbetning bör föreläg
gas riksdagen. 
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Lagförslaget 

I lagtekniskt hänseende inneb:ir förslaget - såsom inledningsvis angetts 

- att byggnadslagen från år 194".7. byggnadsstadgan från år 1959 och lagen 

om påföljder och ingripanden mot olovligt byggande m. m. från år 1976 förs 

samman i en enda lag, PBL. Lagrådet ser detta i och för sig som en avgjord 

vinning. Samtidigt innebär det naturligtvis problem att i en författning 

samla föreskrifter som tillkommit under en tidsperiod av ca trettio år 

varunder författningsspråk och bgrcdigering undergått stora förändringar. 

PBL bygger i stora delar på de äldre författningarnas terminologi och 

begrepp. Detta innebär både en styrka och en svaghet, en styrka när 

termerna och begreppen har sin exakta motsvarighet i den nya lagen en 

svaghet i andra fall. Måhända hade det varit en fördel att i större utsträck

ning än som skett begagna sig av den frihet som en helt ny lag medger och 

frigöra sig från terminologin och begreppsapparaten i äldre författningar. 

Den som skall tillämpa den nya lagen hänvisas nu i stor utsträckning till 

äldre författningstexter. motiven till dem och deras tillämpning i praxis. 

Häremot får vägas fördelarna av en större kontinuitet och tillgången redan 

från lagens ikraftträdande till en rik judicatur, ett hjälpmedel som dock, 

såsom framgår av det nyss anförda, måste användas med försiktighet. 

Lagrådet har ingen erinran mot den i nu ifrågavarande hänseenden valda 

tekniken. Vissa i gällande lagstiftning använda termer och begrepp <;om 

inte har samma betydelse i PBL bör dock undvikas. 

I förslaget till PBL begärs riksdagens bemyndigande för regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer att i en förordning meddela före

skrifter utöver dem som finns i lagens 3 kap. om föreskrifterna avser bl. a. 

utformningen av byggnader och andra anläggningar eller anordningar samt 

tomter och allmänna platser. Lagrådet föreslår att flera i PBL intagna 

bestämmelser förs över till en sådan förordning antingen i kraft av nämnda 

bemyndigande eller på den grund att föreskrifterna i sak hör till området 

för regeringens lagstiftningskompetens (8 kap. 13 § RF). Vissa andra be

stämmelser bör flyttas till författningar där de sakligt hör hemma. För 

vinnande av större överskådlighet och en bättre systematik föreslår lagrå

det vidare att antalet kapitel i PBL utökas från 15 till 17. Lagrådet förordar 

av samma skäl en omdispositior. av författningsmaterialct dels mellan de 

olika kapitlen och dels inbörde:; inom vissa av dem. Användningen av 

rubriker inom kapitlen kan redu;:eras utan att överblicken blir lidande. I 

flera hänseenden föreslår lagrådet sakliga ändringar av paragraferna eller 

förtydliganden ofta för att få bäctre överensstämmelse mellan motiv och 

lagtext men också för att få en bättre överensstämmelse mellan de olika 

paragraferna. I språkligt och redaktionellt hänseende föreslår lagrådet 

tämligen omfattande ändringar. Sammantagna är de av lagrådet föreslagna 

ändringarna så omfattande att lagrådet funnit lämpligt att till detta proto

koll foga en bilaga som upptar PBL i dess helhet med den lydelse lagen 
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skulle få om de av lagrådet föreslagna ändringarna beaktas. De skiljaktig

heter i förhållande till det remitterade förslaget som inte särskilt kommen

teras är av rent redaktionell natur. 
När bilagan presenteras som lagrådets förslag måste härtill - utöver vad 

som följer av det som uttalats under avsnittet allmänna synpunkter - fogas 

en reservation. Några i det remitterade förslaget intagna paragrafer bör 

enligt lagrådets mening omarbetas i sak men lagrådet har inte haft det 

underlag som behövts för att lägga fram egna förslag. Lagrådet anser att 

omarbetningen lämpligen kan ske under lagstiftningsärendets fortsatta be

redning. Vilka paragrafer som avses framgår av vad lagrådet i det följande 

anför under de särskilda paragraferna. I bilagan har dessa paragrafer 

intagits i sin lydelse enligt remissen men de har alltså inte godtagits av 

lagrådet. 

I kap. 

Såsom departementschefen framhåller innehåller detta kapitel i I - 3 §* 

vissa i mycket allmänna ordalag hållna bestämmelser om lagens övergri

pande syften och dess huvudsakliga inslag. dvs. plansystemets grunder 

och de olika formerna av prövning, bygglov, rivningslov och marklov. l 4 

och 5 §§ finns bestämmelser av grundläggande innebörd om förhållandet 

mellan allmänna och enskilda intressen. l de två följande paragraferna. 6 

och 7 §§.anges de myndigheter. byggnadsnämnd, länsstyrelse och statens 

planverk, som i första hand skall tillämpa lagen eller ha tillsyn över dess 

tillämpning. Gemensamt för de nu nämnda bestämmelserna är att de har en 

i huvudsak översiktlig karaktär och att deras närmare innebörd framgår 

först av lagens följande kapitel. Av annat slag är de i förevarande kapitel 
intagna övriga paragraferna. I 8 och 9 §§'gess. k. legaldefinitioner bl. a. av 

begreppet sakägare. Återstående paragrafer i kapitlet, I0-12 §§. innehål
ler bemyndiganden för regeringen eller myndighet att meddela komplette

rande föreskrifter till PBL om utformningen av byggnader m. m. samt att 

ge föreskrifter om typgodkännande av hyggnadsmaterial o. d. och före

skrifter avsedda att tillämpas under krig eller liknande förhållanden. 

Enligt lagrådets mening skulle lagen vinna i överskådlighet och systema

tisk reda om det inledande I kap. begränsades till sådana grundläggande 

beslämmelser som är intagna i 1-5 §§och till föreskrifter om de myndig

heter som i första hand har att tillämpa lagen eller ha tillsyn över dess 

tillämpning, 6 och 7 *~·Såsom lagrådet strax återkommer till bör 2 *fjärde 

stycket få bilda en ny särskild paragraf som tas in omedelbart efter I §. 

Vidare bör bestämmelserna i 8 och 9 §§ges en annan konstruktion. brytas 

ut ur I kap. och tas in i några av de följande kapitel där bestämmelserna 

sakligt hör hemma. Bestämmelserna i I0-12 §§om olika slags bemyndi

ganden synes böra överföras till ett nytt 16 kap. 
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Beaktas vad lagrådt:t anfört k·Jmmer I kap. att omfatta åtta paragrafer. 

av vilka 2 §är ny. Lagrådets för:;lag medför ändrad numrering av 2-7 §*i 

det remitterade förslaget. 

I friiga om de olika paragraferna får lagrådet utöver det sagda anföra 

följande. 

I § 

I paragrafens andra mening anges att bestämmelserna i lagen syftar till 

att '"på demokratins och solidaritetens grund .. och med beaktande av den 

enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhälle och 

för kommande generationer. Departementschefen framhåller i specialmoti

veringen att paragrafen. som bet-::cknas som ens. k. portalparagraf. anger 

de grundläggande värderingar som ligger bakom lagstiftningen. Paragrafen 

sägs däremot inte vara avsedd att kunna åberopas i de enskilda ärenden 

som avgörs med stöd av lagen. Trots att paragrafen således inte innehåller 

några materiella regler måste dock krävas att den utformas med sådan 

klarhet att några tvivel inte behöver råda om dess innebörd. 

Såsom anförs i specialmotiveringen följer det redan av regeringsformen 

att de samhällsorgan som har ansvar för den fysiska miljön - i likhet med 

alla andra samhällsorgan - är verksamma på demokratins grund. Lagrådet 

vill för sin del erinra om att det i förarbetena till 1976 års revision av 

regeringsformen, då ordet demokrati infördes i lagtexten (I kap. 2 § och 2 

kap. 12 *).slogs fast .. att det är en central uppgift för samhällets organ att 

befästa och utvidga demokratin i alla sammanhang och på alla nivåer i 

samhället .. (pmp. 1975/76: 209 s. 138l. Det måste med beaktande av det 

anförda vara överflödigt att i en plan- och bygglag - liksom i andra lagar 

där myndigheter och andra organ anförtros samhällsuppgifter - särskilt 

markera att demokratins ideer skall genomsyra tillämpningen av lagen, 

försåvitt lagstiftaren inte avser att uttrycka något särskilt med ordet demo

krati. Begreppet demokrati är nämligen inte entydigt. Om begreppets rätta 

innebörd har främst två uppfattningar brutit sig mot varandra. Den ena 

uppfattningen. som knyter an till ordets ursprungliga betydelse, lägger 

huvudvikten vid förfarandet vid beslutens fattande medan företrädarna för 

den andra uppfattningen vill att besluten därutöver till sitt innehåll skall 

vara "'demokratiska ... I.ex. gynna eller drabba alla lika. När det i I kap. 

2 § RF sägs att det allmänna skall verka för att demokratins ideer blir 

vägledande inom samhällets alla omraden är det den senare uppfattningen 

som fått komma till uttryck (SOU 1975:75 s. 93). I remissprotokollet 

förekommer emellertid inget som ger en antydan om att departementsche

fen vill lägga huvudvikten vid någon av angivna definitioner eller att han 

vill lägga in någon annan innebörd i ordet. Det må här erinras om att det i 

förarbetena (se t. ex. SOU 1974: 3S' s. 241 J till socialtjänstlagen (1980: 620), 
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vars första paragraf också innehåller uttrycket "på demokratins och soli

daritetens grund", har angetts vilken innebörd begreppet demokrati skall 

ha i socialtjänsten. 
På grund av vad som har anförts i det föregående finner lagrådet att 

ordet demokrati såsom det används i förevarande paragraf inte fyller 

någon funktion utan att det i stället kan skapa förvirring genom de olika 

betydelser som kan komma att intolkas däri. 

Inte heller begreppet solidaritet är entydigt och det är tveksamt vilken 

innebörd ordet skall anses ha i paragrafen. I specialmotiveringen sägs att 

ansvaret för den fysiska miljön skall präglas av solidaritet människor 

emellan och att enskilda personer således kan behöva avstå personliga 

fördelar för att ge stöd åt andra och för att tillgodose gemensamma behov. 

Uttalandena ger vid handen att ordet, som i allmänt språkbruk vanligen 

betyder gemensam ansvarighet. här närmast avses skola ha den innebörd 

som det ofta har i politiska sammanhang, nämligen alla medborgares vilja 

att efter förmåga bidra till gemensamma insatser. Oavsett vilken betydelse 

ordet solidaritet tilläggs i förevarande sammanhang kan det - liksom ordet 

demokrati - inte anses fylla någon funktion i lagtexten. På grund av vad 

som sålunda har anförts föreslår lagrådet att det överflödiga och till sitt 

innehåll obestämda uttrycket "på demokratins och solidaritetens grund" 

utgår ur andra meningen i paragrafen. Om så sker kommer enligt lagrådets 

mening det övergripande syftet med lagen - att främja en samhällsutveck

ling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden - till uttryck på ett 

mera pregnant sätt. 

I första - tredje styckena av denna paragraf presenteras de olika institu

ten för planläggning och plangenomförande, nämligen översiktsplan, om
rådesbestämmelser, detaljplan, fastighetsplan och regionplan. På sätt när

mare utvecklas under 4 kap. 13-18 §§ föreslår lagrådet att planinstitutet 

områdesbestämmclser i lagen placeras närmast efter detaljplanen. Godtas 

detta förslag bör samma ordningsföljd iakttas när det gäller att i föreva
rande paragraf presentera de olika planinstituten. 

I fjärde stycket av paragrafen anges att det ankommer på kommunen att 

anta översiktsplan. områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighets

planer samt erinras om bestämmelsen i 12 kap. 8 * om regeringens rätt att i 

särskilt fall anta detaljplan eller områdesbestämmelser. Att den fysiska 

planläggningen i första hand är en kommunal angelägenhet är av så central 

betydelse att detta bör komma till uttryck i en särskild paragraf med 

placering före 2 §. Lagrådet föreslår därför att 2 ~ fjärde stycket får utgå 

och att en ny 2 §förs in i detta kapitel och ges följande lydelse: "Det är en 

kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten." 

Någon hänvisning till 12 kap. 8 § synes inte erforderlig, om paragrafen ges 

en sådan lydelse. 
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3 § 

I paragrafens första stycke anges de olika former av lov som kan ges 

enligt PBL. nämligen bygglov. rivningslov och marklov. I andra stycket 

sägs att i ärende om bygglov kan den ansökta åtgärden i ett "förhandslov" 

förklaras tillåtlig på den avsedda platsen. Närmare bestämmelser om för

handslov återfinns i 8 kap. 32 §. Enligt dessa bestämmelser är förhandslo

vet avsett att ut~öra ett delbeslut i ärende om bygglov. Jämför dock vad 

lagrådet anfört under 8 kap. 32 § om att förhandslovet bör vara ett särskilt 

ärende. Beslutet är bindande och det bör i överensstämmelse med den 

terminologi som används för liknande beslut - se t. ex. 6 kap. 5 § lagen 

(1984: 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter samt 13 § körkorts

förordningen (1977: 722) - benämnas "förhandsbesked". 

I paragrafen. som i huvudsak motsvarar 5 § andra stycket byggnadsla

gen, slås fast att mark för att den skall få användas för bebyggelse och 

därmed sammanhängande anordningar eller för andra anläggningar än 

byggnader skall prövas vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. 

Enligt specialmotiveringen har uttrycket "bebyggelse och därmed sam

manhängande anordningar" valts för att ange att lämplighctsprövningen 

skall omfatta inte enbart platsen för enskilda byggnader utan även hela 

områden som skall tas i anspråk för bebyggelse. Orden "därmed samman

hängande anordningar" avses således inrymma bl. a. vägar. parker, lek

platser men däremot inte friluftsområden eller utrymmeskrävande anlägg

ningar - t. ex. golfbanor och skidliftar - som inte ligger i direkt anslutning 

till bebyggelsen. Med hänsyn till den ganska begränsade innebörd som 

orden "'därmed sammanhängande anordningar" avses få måste det ifråga

sättas om orden är väl valda. Motsvarande ordval används nämligen i I § 

förköpslagen (1967:868) och 2 kap. I§ expropriationslagen (1972:719). 

som anger de riittsliga förutsättningarna för förköp resp. expropriation för 

tätbebyggelse. I dessa lagar har orde:i enligt förarbeten och praxis en mera 

vittsyftande innebörd och inrymmer - förutom trafikleder och allmänna 

platser - också mark som behövs för fritid och rekreation och detta även 

om marken inte är belägen i anslutning till tätbebyggelse och även om 

särskilda fritidsanordningar inte planeras på den (prop 1967: 90 s. 121 och 

1971: 122 s. 158). Eftersom det är viktigt att innebörden av ord och uttryck 

som används i en lag om markanvändning inte ges en innebörd som 

avviker från den som motsvarande ord och uttryck har i lagstiftningen på 

närliggande områden föreslår lagrådet att uttrycket "därmed samman

hängande anordningar" får utgå ur lagtexten. Detta kan ske utan olägen

heter med hänsyn till att ordet "bebyggelse" väl täcker in de anordningar 

och anläggningar inom ett bebyggels•!område som uttrycket avses inrym

ma. 
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Enligt paragrafen skall också användningen av mark för "andra anlägg

ningar än byggnader" lämplighetsprövas. Hiir möter for första gången i 

lagtexten ordet "anläggningar". Av specialmotiveringen framgär att man 

härmed avser vissa utrymmeskrävande anläggningar. t. ex. idrottsplatser. 

golfbanor. skidliftar och småbåtshamnar. som inte har direkt samband med 

bebyggelse men som kräver bygglov enligt närmare bestämmelser i 8 kap. 

2 § i det remitterade förslaget. Lagrådet anser för sin del att orden andra 

anläggningar än byggnader kan avvaras utan att paragrafen försvagas. 

Såsom lagrådet antytt i den inledande kommentaren till detta kapitel är 

nämligen bestämmelserna i kapitlet inte avsedda att ge en uttömmande 

reglering. Denna får i stället ske i de särskilda kapitlen. 

I paragrafen anges inte närmare i vilket sammanhang lämplighetspröv

ningen av ifrågasatt markanvändning skall göras. Av specialmotiveringen 

framgår dock att den avses ske vid planläggning eller i samband med 

prövning av ärenden om lov. Detta bör enligt lagrådets mening komma till 

uttryck i paragrafen. Eftersom ställningstagandet till om viss mark är 

lämplig för bebyggelse kommer att göras inte bara i detaljplan och i 

ärenden om bygglov utan också i kommunens översiktsplan bör ett ord 

användas som bättre uttrycker denna innebörd. 

6 § 

När det gäller att i lagens inledande kapitel presentera byggnadsnämn

dens uppgifter bör dessa anges i mera allmänna ordalag än som skett i det 

remitterade förslaget. Efter förebild av 7 § första stycket byggnadslagen 

bör föreskrivas att byggnadsnämnden har det närmaste inseendet över 

byggnadsverksamheten i kommunen. Därmed nås för övrigt bättre över

ensstämmelse med de båda följande paragraferna. vilka anger länsstyrel

sens resp. planverkets uppgifter i fråga om plan- och byggnads väsendet. 

Att det är byggnadsnämnd som prövar ärenden om lov enligt PBL bör 

uttryckligen anges i det kapitel av lagen som handlar om lov. se 8 kap. 19 § 

lagrådets förslag. 

7 § 

r denna paragraf föreskrivs i första stycket att länsstyrelsen har tillsyn 

över plan- och byggnadsväsendet i länet och i tredje stycket att det ankom

mer på statens planverk att utöva den allmänna uppsikten över plan- och 

brggnadsviisendet i riket. I första styckets andra mening anges att länssty

relsens tillsyn i första hand utövas vid samråd i anslutning till kommuner

nas planläggning. Andra stycket i det remitterade förslaget upptar bestäm

melse om att det i länsstyrelsens uppgift ingår att tillhandahålla kommuner

na sådant planeringsunderlag som är tillgängligt för länsstyrelsen och som 

kan bidra till en god utformning av planerna. Enligt lagrådets mening 
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kommer den uppgift som skall åvil<. länsstyrelsen bättre till uttryck om det 

i lagtexten anges att länsstyrelsen - förutom att utöva tillsyn - skall 

samverka med kommunerna i deras planläggning. Om första stycket ges en 

sådan utformning blir bestämmelsen i andra stycket överflödig. Att läns

styrelsen skall tillhandahålla kommunen tillgängligt underlag som kan vara 

till nytta vid kommunens planläggning är nämligen en självklar del av den 

samverkan som skall ske. Andra stycket i 7 §kan därför utgå. 

8 och 9 §§ 

I 8 § ges först en s. k. legaldefinition av begreppet sakägare i PBL. 

Sakägarkretsen har angetts omfatta den vars rätt berörs eller vars intressen 

i övrigt påverkas av ett ärende enligt lagen, om han antingen äger, innehar 

särskild rätt till eller är bosatt på en fastighet som berörs av ärendet. Enligt 

andra stycket är också en hyresgästorganisation sakägare. om hyresfas

tighet berörs av ett ärende. I 9 §första stycket finns en bestämmelse som 

anger att vad som enligt PBL gäller om fastighetsägare eller fastigheter och 

mark skall tillämpas på tomträttshavare och tomträtt. Enligt andra stycket 

i förevarande 9 §jämställs vissa räi:tsinnehavare med egendomens ägare. 

Dessa rättssubjekt är den som innehar egendom under ständig besittnings

rätt, med fideikommissrätt eller med tt!stamentarisk nyttjanderätt utan att 

äganderätten tillkommer någon (jfr 12 kap. 2 § ärvdabalken). 

Enligt det remitterade förslaget skall alltså genom uttrycklig bestämmel

se i PBL anges vilka som är sakägare. Detta är ett ovanligt grepp i en 

lagstiftning av förevarande slag. s~,lunda har lagstiftaren inte gett någon 

definition av sakägarbegreppet i vare sig miljöskyddslagen ( 1969: 387), 

fastighetsbildningslagen ( 1970: 988). expropriationslagen ( 1972: 719) eller 

anläggningslagen ( 1973: 1149). Inte heller gällande byggnadslagstiftning in

nehåller bestämmelser i ämnet. Del:iamma gäller också såväl tidigare som 

nuvarandt: vattenlag. De anförda exemplen visar att innebörden av begrep

pet sakägare inte brukar fastställas i lag. Det finns goda skäl för denna 

Iagstiftningsteknik. Det är nämligen ;;vårt för att inte säga omöjligt att ge en 

definition som uppfyller kravet att inte vara för vagt utformad men som 

samtidigt entydigt avgränsar sakägarkretsen. Även om man lyckas här

med. kan det likväl vara en nackdel att ha en stel regel som en gång för alla 

lägger fast sakägarbegreppet. Förändrade och oförutsebara förhållanden 

kan uppstå där det blir naturligt att inrymma nya kategorier i sakägarbe

greppet. Begreppets innebörd varierar uppenbarligen mellan olika lagar. 

Vattenlagen och miljöskyddslagen har ett vidsträckt sakägarbegrepp. I 

expropriationslagen har sakägarbegreppet en snävare innebörd. I fastig

hetsbildningslagen torde sakägarkrei:sen vara ytterligare begränsad. 

Med beaktande av vad som nu anförts talar enligt lagrådet sakliga och 

systematiska skäl mot att i PBL tas upp en precisering av sakägarbegrep

pets innebörd. Detta innebär emellertid inte att rättstillämpningen lämnas 



Prop. 1985/86: 1 235 

utan ledning. Genom åtskilliga av lagens övriga föreskrifter samt av utta

landen i motiv och förarheten får man en tämligen ing~iende belysning av 

frågeställningen. Hyresgästorganisationerna faller emellertid utanför även 

ett extensivt sakägarbegrepp. Det kan därför. när det i PBL talas om 

sakägare, vara nödvändigt att ange att också hyresgästorganisationerna 

skall ha den rättsliga ställning som tillkommer sakiigare. Lagrådet åter

kommer till sakägarhegreppets innebörd enligt PBL senare i sitt yttrande; 

set. ex. under 5 kap. 17 §. 

Den föreslagna regeln om tomträtt och tomträttshavare bör - med den 

begränsning vartill lagrådet strax återkommer - placeras i 16 kap. liksom 

bestämmelser om innehavare av viss testamentarisk nyttjanderätt ( 16 kap. 

5 och 6 ~§ lagrådets förslag). Att som fastighetsägare skall anses också den 

som förvaltar naturreservat (3 * anläggningslagen) torde inte behöva sär

skilt nämnas i lagtexten. Ständig besittningsrätt och fideikommissrätt är 

rättsinstitut under avveckling och regler om dem har sin plats bland över

gångsbestämmelserna (17 kap. 27 ~lagrådets förslag). En övergångsform. 

som här knappast behöver uppmärksammas, är innehav av ströäng i enlig

het med beslut vid allmän av vittring ( IO 9 fastighetsbildningslagens pro

mulgationslag). 

Bestämmelse för sådana fall då en fastighet är upplåten med tomträtt 

finns i 9 § första stycket. Bestämmelsen innebär enligt lagrådsremissen att 

PBL:s föreskrifter om fastighetsägare skall tillämpas på tomträttshavare. 

Härav följer emellertid inte att tomträttshavare alltid träder i fastighets

ägarens ställe. Som framgår av vad departementschefen sagt kan vid 

inlösen både fastighetsägaren och tomträttshavaren samtidigt vara mot

parter till den som begär inlösen. Är det emellertid fråga om t. ex. ett 

svartbygge lär påföljder och ingripanden enligt 10 kap. bara kunna riktas 

mot tomträttshavaren. Regeln får aUtså allt efter omständigheterna tilläm

pas antingen så att vad som stadgas om fastighetsägare i stället skall avse 

tomträttshavare eller så att vad som sägs om fastighetsägare också skall 
gälla tomträttshavare. 

Ett spörsmål som aktualiseras i anslutning till förevarande stadgande är 

tomträttshavarens skyldighet att utge ersättning för gatukostnader. Såsom 

lagregeln är formulerad i remissen medför den som departementschefen 

anför i specialmotiveringen att bestämmelserna om skyldighet att betala 

ersättning för gatukostnader blir tillämpliga i full utsträckning även på 

tomträttshavare. Detta skulle innebära en ändring i förhållande till gällande 

rätt. Enligt byggnadslagen skall nämligen gatukostnader betalas av fastig

hetsägaren (se 56, 57 och 60 9§ byggnadslagen). I byggnadslagen finns 

ingen bestämmelse som jämställer tomträttshavare med fastighetsägare (jfr 

däremot 74 § byggnadsstadgan). Gatukostnader för fastigheter upplåtna 

med tomträtt erläggs alltså f. n. av tomträttsupplåtaren/fastighetsägaren. 

Kostnaden är en exploateringskostnad och beaktas när tomträttsavgälden 

bestäms (se SOU 1980: 49 s. 114 0. Departementschefens nyssnämnda 
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uttalande låter sig emellertid inte frirena med vad han anfört i den allmänna 

motiveringen ( s. 162 f och 339) om att gatukostnadsreglerna i PBL avses 
stämma överens med de nu gällande i byggnadslagen. Lagrådet får erinra 

om att frågan om tomträttshavarens avgiftsskyldighet för gatukostnad 

tidigare varit aktuell. Lagrådet hänvi,ar till gntukostnadsutredningcns bc

tiinkande <SOU 1977:65) Kommunernas gatuhållnings. 99. I lagrådets 

förslag (16 kap. 5 §J hnr som ett undantag från tomträttshavarcs likställd

het med fastighetsägare angetts att tomträttshavare ej är skyldig att bekos

ta anläggande av gator och viigar. 

Paragrafen, som i lagrådets förslag har fått sin motsvarighet i 16 kap. 1 §. 

bör utformas så att den bättre ger uttryck för vad departementschefen 

uttalat i den allmänna motiveringen(~;. 41 n om avsikten med bestämmel

sen nämligen att regeringen - eller myndighet som regeringen bestämmer 

- skall få bemyndigande att medde a materiella föreskrifter varigenom 

bestämmelserna i 3 kap. PBL fylls ut med något väsentligt nytt. 

I denna paragraf bemyndigas regeringen att föreskriva att vissa slags 

material m. m. får användas i byggnader och andra anläggningar endast 

efter ett av myndighet meddelat typgJdkännande. Ett villkor för medde

lande av sådana föreskrifter är att Je behövs till skydd för liv, personlig 

säkerhet eller hälsa. Typgodkänn«nd,~ skall kunna förenas med krav på 

fortlöpande kontroll av materialens tillverkning och av de färdiga produk

terna. Regeringen eller myndighet :;om regeringen bestämmer bemyndigas 

i paragrafens tredje stycke att meddela föreskrifter om avgifter för typgod

kännnndc. 
I gällande rätt finns det ingen motsvarighet till dessa bestämmelser om 

obligatoriskt typgodkännande. Däremot innehåller 76 ~ 3 mom. byggnads

stadgan föreskrifter om att planverket efter ansökan prövar frågor om 

typgodkännande, frivilligt typgodkänn.inde. Någon motsvarighet till dessa 

föreskrifter återfinns inte i det rcmitte:ade förslaget. Avsikten är emeller

tid att det frivilliga typgodkännandet skall finnas kvar och bestämmelsen i 

8 kap. 28 § andra stycket att byggnad mämnden skall godta typgodkända 

material m. m. avser såväl material som typgodkänts i obligatorisk ordning 

som material typgodkänt på frivillig väg. Även det frivilliga typgodkännan

det bör därför regleras i lagen. Lagråd1!I föreslår att i ett första stycke ges 

föreskrifter om frivilligt typgodkännande och i ett andra stycke föreskrifter 

om obligatoriskt typgodkännande. Därefter bör i ett tredje stycke föreskri

vas att vid meddelande av typgodkännande får bestämmas att fortlöpande 

kontroll skall utföras. Slutligen bör i '~n ny efterföljande paragraf tas in 
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bestämmelser om att typgodkännande meddelas av den myndighet som 

regeringen bestämmer ävensom bestämmelser motsvarande tredje stycket 

i det remitterade förslaget. Lagrådet hänvisar till 16 kap. 2 och 3 ** 
lagrådets förslag. 

Enligt denna paragraf bemyndigas regeringen att, om riket är i krig eller 

befinner sig under därmed jämställda utomordentliga förhållanden, medde

la föreskrifter med avvikelse från PBL. Det är enligt remissprotokollct 

fråga om ett sådant bemyndigande som riksdagen enligt 13 kap. 6 * första 

stycket RF kan lämna regeringen. Här kan anmärkas att riksdagen enligt 8 

kap. 7 * första stycket RF kan delegera sin normgivningskompetens be

träffande i lagrummet angivna. bestämt avgränsade ämnen. Eu sådant 

ämne är utformning av byggnader. anläggningar och bebyggelsemiljö. Det i 

förevarande 12 §avsedda bemyndigandet går emellertid utöver denna ram. 

Stadgandet i 13 kap. 6 ~ första stycket RF är ett uttryck för principen att 

delegation av riksdagens i grundlag fastslagna normgivningskompetens 

endast skall kunna ske i de fall som uttryckligen anges i grundlag. För att 

denna enligt sistnämnda grundlagsstadgande delegerade normgivnings

makt skall få utnyttjas krävs att riket är i krig eller krigsfara eller att det 

räder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller 

av krigsfara vari riket befunnit sig. Bemyndigandet får ej utnyttjas förrän 

en sålunda angiven krissituation föreligger. Regeringen får alltså inte på 

grund av bemyndigandet utfärda föreskrifter redan under fredstid. En 

annan sak är att regeringen självfallet redan under fredstid måste planlägga 

för krissituationer och överväga vilka föreskrifter som med stöd av bemyn

digandet i olika lägen kan bli behövliga. För att undanröja tveksamhet på 

denna punkt bör lagtexten ges en utformning som närmare ansluter till 

regeringsformen: jfr ocksii 33 § passlagen I 1978: 302). - Ett normgivnings

bemyndigande kan inte ha formen av en generalfullmakt för regeringen att 

handla mot eller upphäva gällande lag utan skall enligt 13 kap. 6 * första 

stycket RF avse "visst ämne". I remissprotokollet har angetts att syftet 

med nu förevarande bemyndigande är att kunna meddela föreskrifter för 

att under krig och krigsfara underlätta byggnadsvcrksamhet som iir av 

betydelse för totalförsvaret. Eftersom en delegation bör inskränkas till vad 

som iir oundgängligen erforderligt bör bemyndigandet begränsas till det 

angivna syftet. Som lagrådet tidigare anfört bör besUimmelsen få sin plats i 

ett nytt kapitel (J 6 kap. 4 h 
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2 kap. 

Kapitelrubriken bör för att bättre täcka innehållet i kapitlet lyda "All

männa intressen som skall hcaktas vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse··. 

1 § 

Enligt första meningen i paragrafens första stycke skall planläggning 

främja en från allmän synpunkt lämplig samhällsutveckling och skapa 

förutsättningar för en från social synpunkt god bostads-. arbets-. trafik

och fritidsmiljö. Såsom framgår av specialmotiveringen avses meningen 

uttrycka de grundläggande syftena med fysisk planläggning enligt lagför

slaget. Enligt lagrådet skulle detta framgå på ett klarare sätt om meningen 

utformas som ett direktiv till dem som 1ar ansvar för planläggningen, dvs. i 

första hand kommunerna. När det sägs att en "från allmän synpunkt 

lämplig samhällsutveckling" skall främjas ligger häri en dubblyr. Lagtex

ten bör redaktionellt ändras i detta hänseende. Det synes vidare oegentligt 

att säga att planläggningen skall "skapa" förutsättningar för goda miljöer i 

olika hänseenden. Ett bättre ordval i sammanhanget är "ger". 

I andra meningen i första stycket föreskrivs att hänsyn skall tas till 

förhållandena i angränsande kommuner. Denna bestämmelse bör av syste

matiska skäl föras över till 2 §. Lagrådet förordar vidare att den i andra 
meningen i 2 § intagna regeln att mark skall användas för det ändamål för 

vilket den är mest lämpad flyttas till första stycket av förevarande paragraf 

och där utgör andra meningen. 
I andra stycket sägs att första styckt:t skall tillämpas även vid prövning 

av ansökningar om bygglov. rivningslov och marklov. När det gäller riv

ningslov och marklov finns det - i mot~;ats till vad som gäller bygglov - i 8 

kap. ingen hänvisning till bestämmelserna i förevarande kapitel. Lagrådet 

föreslår därför att rivningslov och marklov inte omfattas av bestämmelsen. 

Säsom andra mening i förcvarande paragraf hör i enlighet med vad som 

anförts under I § tas upp bestämmelsen om att kommunen i sina markan

vändningsbeslut ocksä skall ta hänsy1: till förhållandena i angränsande 

kommuner. 

3 och 4 §§ 

I 3 * anges att mark får användas för bebyggelse endast om marken är 

lämpad härför utifrån vissa bestämda. i lagrummet angivna förutsättningar. 
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Enligt lagrådets mening skulle avsikten med bestämmelsen komma till 

bättre uttryck om det inledningsvis sägs atl bebyggelsen skall lokaliseras 

till mark som är lämpad för ändamålet. Av ordet "lokalisera" framgår att 

det är fråga om att i stora drag angi: vilka delar av kommunen som skall 

bebyggas. Uttrycket '"lokalisera" skall jämföras med uttrycket "placera" 

i 3 kap., som används för att ange en byggnads exakta plats på en fastighet. 

Förevarande 3 ~ skulle vinna i överskådlighet om de förhållanden som 

skall beaktas vid bebyggelselokalisering anges punktvis i likhet med vad 

som skett i 5 * i det remitterade förslaget. Beträffande de förhållanden som 

skall beaktas har lagrådet några mindre jämkningsförslag. Med att hänsyn 

skall tas till geotekniska förhållanden avses bl. a. att kommunerna i sina 

översiktsplaner skall redovisa områden med risk för jordskred, bergras, 

stora sättningar, onormal förändring av grundvattennivån och stora ler

djup. Det är emellertid tveksamt om geoteknik enligt vedertagen nomen

klatur också omfattar grundvattenförhållanden. Med hänsyn till vikten av 

att dessa förhållanden beaktas vid planering av bebyggelse bör detta kom

ma till klart uttryck i lagtexten. Härigenom får man också en tydligare 

koppling mellan nu förevarande bestämmelse och stadgandet i 3 kap. 2 § 

andra stycket första meningen om begränsning av skadlig inverkan på 

grundvatten. Det är även en fördel att använda uttryck vilkas innebörd är 

välkända. Lagrådet föreslår därför att orden" geotekniska förhållanden" 

byts ut mot orden "jord-. berg- och grundvattenförhållandena ... Enligt det 

remitterade förslaget skall hänsyn vidare tas till möjligheterna att ordna 

trafik. service. vattenförsörjning och avlopp. Med service avses här sam

hällsservice dvs. service som normalt ankommer främst på kommunerna 

och inte kommersiell service fjfr 2 kap. 5 ~ andra stycket remitterade 

förslaget). I samhällsservicen ingår att tillgodose behovet av trafik. vatten

försörjning och avlopp. Denna punkt bör därför förklaras avse trafik. 

vattenförsörjning och avlopp samt annan samhällsservice. I den mån tra

tikförsörjning och va-anläggningar m. m. ordnas genom enskildas försorg. 

skall även sådana anordningar beaktas vid lokalisering av bebyggelse. 

Enligt 4 ~ i det remitterade förslaget skall byggnader och andra anlägg
ningar, som för sin funktion är beroende av energianvändning. placeras pä 

ett från energiförsörjnings- och energihushallningssynpunkt lämpligt sätt. 

Också denna bestämmelse ger anvisning om förhållandi: som skall beaktas 

vid den översiktliga lokaliseringen av bebyggelse. Detta bör komma till 

tydligt uttryck. Bestämmelsen har sådant sakligt samband med föreskrif

terna i 3 ~ att den bör tas upp i samma paragraf. Med uttrycket bebyggelse 

skall förstås både enstaka byggnader och en samling av byggnader. Med 

bebyggelse avses också t. ex. vägar. grönomrädcn etc. som hör till en 

samlad bebyggelse (se lagrådets uttalande under I kap. 5 *J. Däremot kan 

anläggningar inte alltid anses ingå i begreppet bebyggelse (se också härom 

vad lagrådet anfört under I kap. 5 *>och det bör därför särskilt anges att 

den hänsyn som vid lokalisering skall tas till energisynpunkten också gäller 

anläggningar. 
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3 kap. 

H 

240 

Första stycket upptar en allmänt hållen hestämmelse av innehåll att 

byggnader skall medge god hushållning med energi och vatten. Detta 

innebär ett generellt krav på hushållning med både energi och vatten. 

Lagtexten står emellertid såvitt avser vattenhushållningen inte i full över

ensstämmelse med motivuttalanden. Av såväl den allmänna motiveringen 

(s. 169) som specialmotiveringen <s. 377) framgår nämligen att kravet på 

hushållning med vatten inte avses skola gälla områden med god vattentill

gång. Att generellt ställa upp kra•; på att byggnader skall medge god 

hushållning inte hara med energi utan också med vatten är lämpligt. Det 

ligger i sakens natur att kravet på hushållning med vatten kan st;illas Higrc i 

områden med god vattentillgång. Lagrådet har ingen erinran mot lagtex

tens utformning. 

Bestämmelserna i andra och tredje styckena har sin förebild i 44 a * 
andra och tredje styckena byggnadsstadgan. I andra styt:kct av föreva

rande paragraf föreskrivs att uppvärmningssystemet i byggnader. som 

innehåller bostads- eller arbetsrum. i skälig utsträckning skall utformas så 

att systemet utan omfattande ändringar kan användas för skilda energislag 

som är lämpliga från "allmän synpunkt". Bestämmelsen skall enligt spe

cialmotiveringen i sak stämma överens med 44 a * andra stycket första 

meningen byggnadsstadgan. Där är emellertid lämplighetskravet relaterat 

till "allmän energisynpunkt". Detta uttryck täcker bättre vad som åsyftas 

än det i remissen nyttjade "allmän synpunkt". som har en vidare betydel

se: jfr l. ex. 2 kap. I * första styck,~! första meningen i det remitterade 

förslaget. Vad gäller uttrycket "bostads- eller arbetsrum" torde härmed 

avses detsamma som i 7 * första si:yckct beskrivs såsom bostäder och 

arbetslokaler. Det sistnämnda uttryckssättet är att föredra. I tredje stycket 

används uttrycket "bostadsbyggnadcr med högst två bostadslägenhcter". 

Bestämmelsen avser enligt vad som upplysts för lagrädet att träffa vad man 

ofta betecknar som en- eller tvåfamiljshus. I tekniska nomenklaturcentra

lens publikation "Plan- och byggtermcr 1980" upptas ordet bostadshus. 

Härmed avses enligt nomenklaturcentralen hus ~om i huvudsak innehåller 

bostäder. Det anges vidare att bostadshus kan indelas i en-. två- och 

tlerbostadshus. Uttrycket hostadshu:; används ofta i offentligt tryck inte 

minst inom ämnesomrtiden som ligger niira hyggnadslagstiftningen. Ter

men iir alltså välkänd och kan knappast vålla missförstånd. Lagrådet 

föreslår därfrir att "bostadshyggnader n11:d högst två bostadslägcnhcta" 

ersätts av "en- eller tvåbostadshus". 

Hiir kan anmiirkas att bestiimmelst:rna i tredje stycket inncbiir ett krav 

på förberedelse av själva byggnaden i en- eller t våbostadshus. som skall 

värmas upp med elektricitet cllt:r naturgas. i avsikt att underlätta byte till 
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uppvärmning med annat energislag. Kravet i andra stycket på flexihilitet i 

uppvärmningssystemet avser alla byggnader. som innehåller bostäder och 

arbetslokaler. Angivna småhus omfattas alltså av kraven i både andra och 

tredje styckena. Uppvärmningssystemet kan emellertid vara utformat så 

att kravet enligt tredje stycket samtidigt är uppfyllt. 

På skäl som anges under 8 § bör bland de grundläggande krav på bygg

nadskonstruktion m. m. som anges i 4 ~ även nämnas kravet på bestän

dighet. 

6 § 

I paragrafens andra stycke anges att "avfall från byggnader·· skall kunna 

tas om hand och forslas bort på ett tillfredsställande sätt. Denna föreskrift 

bör jämföras med 15 § första stycket 5 som i fråga om tomt säger att avfall 

skall kunna forslas bort på ett tillfredsställande sätt. I specialmotiveringen 

till 6 * sägs att paragrafen ger möjlighet att ställa krav på bl. a. transportvä

gar så att olycksfall undviks och arhetet underlättas för sophämtningsper

sonalen. Bestämmelsen åsyftar således även bortforsling av avfall över 

tomten. Med denna innebörd - som kommer till klarare uttryck om 

ordalydelsen ändras till "forslas bort från byggnaden" - blir bestämmel

sen i 15 §första stycket 5 överflödig. 

Paragrafen är svårläst i den utformning den fått i det remitterade försla
get. Den skulle vinna i överskådlighet om i ett första stycke anges de krav 

på tillgänglighet - varmed avses också möjligheten att nå en hyggnad -

och nyttjande som i allmänhet skall gälla i fråga om byggnader som inne

håller bostäder, arbetslokaler och utrymmen till vilka allmänheten har 

tillträde. Därefter bör i följande stycken anges de undantag härifrån som 

föreslås. Med en sådan redigering av paragrafen kan. såsom framgår av 

lagrådets förslag. antalet stycken nedbringas och paragrafen även i övrigt 

förenklas. Paragrafens upphyggnad skiljer sig såtillvida från övriga para

grafer i kapitlet att kraven i huvudsak inte ställs på byggnader utan gäller 

vissa utrymmen i dessa. Lagrådet förordar att också denna paragraf utfor

mas så att det framgår att det är på byggnader som kraven ställs. 

Såsom anförts under 3 * bör begreppet bostadsbyggnader - andra, 

tredje och fjärde styckena - inte användas. Begreppet lägenheter har här 

en annan innebörd än i 12 kap. jordabalken. Lagrådet föreslår en omformu

lering av bestämmelserna med ordval som motsvarar dem som föreslagits 
beträffande 3 §. 

16 Riksda)?en /'J85/86. I samt. Nr I. Bilai?edel 
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8 § 

Enligt denna paragraf skall de tidigare i kapitlet uppställda kravi:n på 

byggnader kunna med skäliga insl:ltser uppfyllas under byggnadens av

sedda brukstid. Vidare sägs i andra mi:ningcn av paragrafen att bärande 

delar skall ha betryggande beständighet under den avsedda brukstiden. 

Den förstnämnda bestämmelsen. som är en nyhet i förhållande till gäl

lande rätt, innebär att byggnader skall uppföras med sådant material och 

sådana system för värme. ventilation m. m. som det är ekonomiskt och 

praktiskt möjligt all underhålla och sköta. Denna innebörd synes komma 

till uttryck bättre om det föreskrivs att byggnader skall utföras med sådant 

material och på sådant sätt att kostnader för reparation och underhåll samt 

driftkostnader begränsas. Såsom framgår av den allmänna motiveringen (s. 

1711 är det inte meningen att det ifrågavarande kvalitetskravet skall få 

drivas utan hänsyn till investeringskostnaderna. inte heller kan 8 * tas till 

intäkt för att på den byggande stäDa krav som går utöver de i kapitlets 

föregående paragrafer angivna kraven. En byggnadsnämnd skall sålunda 

inte med stöd av 8 § kunna fordra exempelvis att koppartak läggs när ett 

enklare tak fyller kraven på god yHre form. bärförmåga, hållfasthet etc. 

Den nu angivna begränsningen av p:iragrafens innebörd får anses följa av 

de föregående paragraferna i kapitlet. Det i paragrafens andra mening 

uppställda kravet att bärande delar skall ha en betryggande beständighet 

under byggnadens brukstid hör sakligt närmast hemma i 4 * och bestäm

melsen härom bör därför flyttas till cien paragrafen. 

9 § 

Paragrafens första stycke innehåller en allmän bestämmelse om att vissa 

av de krav lagen uppställer på en byggnad skall anpassas till ändamålet 

med byggnaden. Bestämmelsen är avsedd att utgöra grund för mer detalje

rade föreskrifter i förordning och myndighetsförfattning om vilka särskilda 

krav som skall ställas på byggnader för olika verksamheter t. ex. brand

skyddskrav på hotellbyggnader. Det får anses ligga i sakens natur att 

byggnader utformas efter det ändamill för vilket de är avsedda. En allmän 

bestämmelse härom fyller knappast någon funktion. Bestämmelsen kan 

med fördel utgå. 
l paragrafens andra stycke första meningen föreskrivs att fritidshus skall 

i skälig utsträckning uppfylla kraven i 5 ~ på trevnad. hygien m. m. Detta 

följer redan av 5 * och behöver inte upprepas. l andra meningen av 

förevarande stycke görs i fråga om fritidshus undantag från bl. a. 3 *första 

stycket att byggnader skall medge god hushållning med energi och vatten. 

Undantaget, som synes bero på ett redaktionellt förbiseende, bör begrän

sas till att avse 3 §andra och tredje styckena. 

Enligt specialmotiveringen avses med fritidshus byggnader som uppförs 
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för att användas endast för fritidsändamål. Vid föredragningen har upp

lysts att fritidshus med fler än två bostäder inte skall vara undantagna från 

kraven i 3 rn.:h 7 §§. Lagtexten bör ändras så att denna innebörd kommer 

till uttryck. 
På skäl som anges under 13 § hör den där intagna bestämmelsen i vad 

den avser nya byggnader flyttas till det avsnitt av 3 kap. som behandlar nya 

byggnader. Bestämmelsen kan lämpligen bilda ett andra stycke av 9 §. 

lO § 

I paragrafen regleras de krav som skall ställas vid ändring av byggnader. 

Bestämmelsen ger bl. a. uttryck för den nya syn på ombyggnadsfrågorna 

vilken ligger till grund för det s. k. ROT-programmet. 
Paragrafens första stycke bör ändras så att också byggnaders historiska 

värde hör till de egenskaper som skall tas till vara (jfr 11 §). 

Enligt lagrådets mening vinner paragrafen i läsbarhet om - efter det 

inledande allmänna varsamhetskravet i första stycket - kraven vid till

byggnad, ombyggnad och annan ändring förtecknas punktvis i paragrafens 

andra stycke. 

Att kraven på tillbyggnad som kräver bygglov överlag skall ställas lika 

högt som vid nybyggnad bör anges i första punkten. På skäl som anges 

under 13 § bör vidare den del av 13 § som avser befintliga byggnader 

tillföras denna punkt. 

Vid ombyggnad krävs i dag i princip nybyggnadsstandard. Enligt försla

get skall vissa av dessa krav sättas något lägre. Att kraven vid ombyggnad 

görs mer nyanserade torde vara en förutsättning för att ROT-programmets 

mål skall kunna uppnås. Som departementschefen framhållit skall i några 

hänseenden kraven vid ombyggnad vara lika höga som vid nybyggnad. 
Som exempel härpå nämns kraven på skydd av personer vid brand och 

kraven på bärighet och stabilitet i konstruktioner som ändras genom om

byggnad. Vad gäller handikappanpassning vid ombyggnad. dvs. tillgäng

lighet enligt 7 §.skall detta krav uppfyllas. om det ej är uppenbart oskäligt. 

För andra krav åter bör enligt remissen en särskild ombyggnadsnivå kunna 

anges. Som exempel anges inredningsstandard i bostäder och ljudisolering 

inom byggnader. Med hänsyn till förhållandena ligger det i sakens natur att 

vad som skall gälla beträffande ombyggnader i sina detaljer måste bestäm

mas genom författning av lägre valör än PBL och genom föreskrifter från 

planverket. Med den föreslagna utformningen av stadgandet blir riksda

gens bestämmande i denna del begränsat. Å andra sidan skulle en i PBL 

upptagen övergripande föreskrift om vad som skall gälla vid ombyggnad 

med nödvändighet bli så vag att den närmast bleve innehållslös. I förslaget 

Bättre bostäder (Ds Bo 1983: 21 uttrycks sålunda ombyggnadsnormen så 

att vid ombyggnad vissa angivna egenskaper skall "tillföras byggnaden i en 

sådan omfattning och på ett sådant sätt att byggnaden kan ges långsiktigt 
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godtagbara egenskaper··. Ett så utformat stadgande ger föga ledning for 

tillämpande myndigheter vid prövning av enskilda byggnadsärenden. Med 

hänsyn till det sagda tillstyrker lagrådet den använda lagstiftningstekniken. 

Hänvisningen till föreskrifter meddelade med stöd av PBL bör uttryckli

gen avse inte bara kraven i 1-6 och R ** utan också tillgänglighetskravet i 

7 *· Att såsom skett i fjärde stycket andra punkten meddela en stirskild 

bestämmelse beträffande tillgänglighetskravet ger närmast det felaktiga 

intrycket att kravet står i en särklass och inte skall regleras ytterligare. 

Enligt vad som upplysts vid föredragningen skall emellertid också tillgäng

lighetskravet vid ombyggnad fä sin närmare utformning i de nyssnämnda 

föreskrifterna. Det synes vidare mindre påkallat att ge en särskild be~täm

melse beträffande tillgänglighetskravet i förevarande avseende, eftersom 

någon motsvarande inskränkning i:-ite har ansetts erforderlig för de fall då 

kommunerna tilHiggs rätt att i områdesbcstämmelser och detaljplan besluta 

om lägre ombyggnadskrav. Även cm tillgänglighetskravet vid ombyggnad 

ofta är det byggnadstekniskt viktigaste och ett krav vars uppfyllande drar 

avsevärda kostnader, är det enligt lagrådets mening lämpligare att ange 

tillg~inglighetskravet tillsammans med övriga krav. 

Som tredje stycke i paragrafen bt>r tas upp femte stycket i remissen om 

kommunens rätt att med avsteg från huvudregeln besluta om hur förnyel

sen inom ett område skall ske. 

Den i det remitterade förslaget sitsom ett andra stycke intagna ombygg

nadsdefinitionen bör, om lagrådets förslag att bestämmelserna i 13 ~ förs 

över till 9 och 10 *~följs. få bilda en egen paragraf betecknad 11 ~. Enligt 

förslaget hänförs till ombyggnad i.iv•:n f:tgärdcr som syftar till en väsentligt 

ändrad användning av byggnaden elkr en del av den. Enligt 8 kap. I * 
första stycket avses med bygglovspliktiga åtgärder bl. a. att ta i anspråk 

eller inreda byggnad för ett nytt ändamål. I nu förevarande sammanhang 

avses med ombyggnad åtgärder sc•m innebär att byggnad inreds för en 

väsentligt ändrad användning. Däremot utgör blotta ianspråktagandet av 

en byggnad för nytt ändamål ej en ombyggnad. Lagtexten bör justeras för 

att nå bättre överensstämmelse mec, terminologin i 8 kap. 1 §. 

Såsom angetts i anslutning till 9 ~· fyller en bestämmelse om att hänsyn 

skall tas till byggnadens ändamål knappast någon funktion. Föreskriften 

härom i sista stycket av lO ~ kan därför utgå. Däremot bör i detla stycke 

ett tillägg göras beträffande fritidshus. Enligt 9 § i lagrådets förslag gäller 

bestämmelserna i 3 § andra och tredje styckena samt 7 §ej vid nybyggnad 

av fritidshus med högst två bostäder. En motsvarande bestämmelse er

fordras beträffande ändring av sådana fritidshus. 

Il § 

I paragrafen, som enligt lagrådets förslag skall betecknas 12 §. före

skrivs att byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhisto-
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risk. miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad 

bebyggelse av denna karaktär inte tär förvanskas. I den allmänna motive

ringen (s. 1771 har departementschefen anfört att hans förslag i fråga om 

bebyggelse med särskilt bevarandevärde är att sådan bebyggelse inte för 

förvanskas eller rivas. Denna precisering av förslagets innebörd skulle 

kunna tas till intäkt för att 11 * innefattar ett förbud mot rivning och att 

orden "inte får förvanskas" skulle inrymma detta förbud. Förevarande 

paragraf reglerar emellertid inte fragan om förbud mot rivning. Bestämmel

ser härom återfinns i 8 kap. 15 och 16 **· 
I specialmotiveringen till paragrafen sägs att det ligger i sakens natur att 

prövningen av skyddsobjektets värde måste göras striktare i sådana fall 

där ägaren bestrider att något skyddsvärde finns än vad som behövs om 

han själv begär eller frivilligt accepterar skyddsbestämmclscr för byggna

der. Uttalandet får enligt lagrådets mening inte uppfattas så att ägarens 

inställning skall vara avgörande för frågan om en byggnad har ett skydds

värde; bedömningen härav ankommer på byggnadsnämnden. Däremot kan 

naturligtvis - såsom uttalandet bör uppfattas - utredningen om ett ifråga

satt skyddsobjekts värde göras mindre omfattande om ägaren medger att 

skyddsbestämmelser meddelas. 

IH 

Paragrafen innehåller bestämmelser om de krav som kan ställas i fråga 

om underhåll av byggnader. I första stycket första punkten föreskrivs all 

byggnader skall under sin brukstid skötas och underhållas så att vissa 

angivna egenskaper i huvudsak bevaras. Dessa egenskaper är energi- och 

vattenhushållning, bärförmåga och stadga, trevnad. hygien och inomhus

klimat samt tillgänglighet. Andra punkten anger att anordningar för avfrtlls

hantering och för skydd mot olycksfall och brand skall hållas i stånd. För 

dessa anordningars bibehållande ställs alltså kravet högre än beträffande 

de i första punkten angivna egenskaperna. I tredje punkten föreskrivs att 

byggnadens yttre skall hållas i vårdat skick. 

Tidsbestämningen "under bruks tiden" synes överflödig. Det ,ligger i 

sakens natur att det är under denna tid som byggnaden skall underhållas. I 

andra och tredje punkterna har det inte heller ansetts erf"orderligt att ange 

denna tidsbegränsning. Orden kant. o. m. bli missvisande. Av specialmoti

veringen framgår nämligen att den återstående brukstidens längd kan ha 

betydelse för kravet på underhåll. Är den återstående brukstiden kort kan 

ägaren ibland underlåta att vidta underhållsåtgärder, som med lång kvarva

rande brukstid varit nödvändiga. Orden "under brukstiden" bör därf"ör 

utgå ur lagtexten. Också orden "skötas och'' kan undvaras. Det är nämli

gen tillfyllest om det i första stycket liksom i de båda följande endast 

nämns underhållas eller underhåll. Underhållskraven avser nämligen. så

som framgår av lagrådsremissen. också skötsel av anordningar för värme, 

ventilation m. m. 
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Avsikten med huvudbestämmelserna om underhåll är enligt specialmoti

veringen att en byggnads egenskaper i de avseenden som regleras i 3-7 §§ 

i huvudsak skall bevaras under byggnadens brukstid. Uppräkningen av 

egenskaper i första punkten är emellertid inte fullständig. Bättre än att 

komplettera lagtexten med ytterligare egenskaper för vilka detta under

hållskrav skall gälla är att - i likhet med tekniken i bl. a. 10 § - hänvisa till 

de bestämmelser beträffande nybyggnad som skall tillämpas. Andra punk

ten hör ges motsvarande redaktionella utformning. Lagrådet vill anmärka 

att det med hän~yn till den vikt so.11 eljest tillmäts tillgänglighet enligt 7 § 

vore följdriktigt om denna egenskap omfattades av det i andra punkten 

angivna strängare kravet på underhåll. 

I andra stycket föreskrivs att underhållet skall anpassas till byggnadens 

värde från kulturhistorisk. miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till 

omgivningens karaktär. Även här bör det historiska värdet beaktas (jfr 

11 §). I specialmotiveringen påpekas att kraven gäller all bebyggelse även 

om den inte har sådana värden att den omfattas av bestämmelserna i 11 §. 

En fråga som inte är närmare belyst i det remitterade förslaget är vilka 

möjligheter byggnadsnämnden har att ingripa, om en fastighetsägare inte 

iakttar bestämmelsen i andra stycket. I fråga om byggnader med särskilt 

bevarandevärde kan fastighetsägaren med stöd av 10 kap. 15 §åläggas att 

utföra underhållet på sätt som föreskrivs i förevarande stycke. En förut

sättning härför är dock att, såsom framgår av paragrafens tredje stycke. 

särskilda skyddsbestämmelser meddelats i områdesbestämmelser eller i 

detaljplan. Sådana bestämmelser kan också enligt 8 kap. 6 § förenas med 

skyldighet att söka bygglov för underhållsåtgärdcr beträffande byggnader

na. I fråga om andra byggnader än dem som avses i 11 § eller om skydds

bestämmelser inte har meddelats för sådana byggnader kan underlåtenhet 

att enligt första stycket hålla byggnaders yttre i vårdat skick föranleda 

ingripande med stöd av 10 kap. 15 §.Sådana förelägganden kan emellertid 

inte utsträckas till att avse även kravet i andra stycket att underhållsåt

gärder skall utföras så att de värd1~n som finns i bebyggelsen och dess 

karaktär bibehålls. Bestämmelsen i 10 kap. 15 ~ tar nämligen sikte på 

underlåtenhet att utföra arbete eller annan åtgärd som åligger någon enligt 

den föreslagna lagen men inte på sättet som arbetet eller åtgärden skall 

utföras på. Däremot kan byggnadsnämnden. när en underhållsåtgärd väl 

har utförts som visat sig inte uppfylla kraven i andra stycket, förelägga 

fastighetsägaren att rätta det utförda. Stödet för ett sådant föreläggande 

finns i IOkap. 12 §3och 14 §. 

Det i specialmotiveringen anförda exemplet att i en by med faluröda 

byggnader krav skall kunna ställas att en byggnad som målas om inte ges 

en annan färg som bryter mot byns karaktär är mindre väl valt. Omfärgning 

av byggnader är enligt 8 kap. 6 * en åtgärd beträffande vilken byggnads

nämnden i områdesbestämmelser eller i detaljplan kan föreskriva bygg

lovsplikt. Utan sådana föreskrifter kan det i exemplet angivna kravet inte 
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hävdas annat än genom ingripande i efterhand med stöd av 10 kap. 12 * 3 

och 14 §. 

Enligt tredje stycket i paragrafen kan, som nyss nämnts, i fråga om 

byggnader med särskilt bevarandevärde i områdesbestämmelser eller de

taljplan meddelas de bestämmelser om underhåll av byggnadens yttre eller 

av dess inre som behövs för att byggnadens särart skall bevaras. Såsom 

bestämmelsen utformats är den en erinran om att skyddsbestämmel.ser kan 

meddelas i områdcsbestämmelser eller i detaljplan för angivna byggnader. 

Avsikten torde emellertid ha varit att bestämmelsen skall ha ett materiellt 

innehåll, som kompletterar första och andra styckena i paragrafen i så 

måtto att det för byggnader som avses i 11 § - utöver vad som är möjligt 

med stöd av nämnda stycken - skall kunna krävas att både byggnadens 

yttre och dess inre underhålls så att byggnadens särart bevaras. Enligt 

lagrådets mening bör denna avsikt komma till direkt uttryck i tredje 

stycket. En annan sak är att möjligheten att hävda kravet är beroende av 

att - såsom anförts i det föregående - särskilda skyddsbcstämmelser 

meddelats. varefter föreläggande kan meddelas med stöd av 10 kap. 15 §. 

13 § 

Paragrafen behandlar både nya byggnader och befintliga byggnader och 

bryter härigenom systematiken i kapitlet. Bestämmelserna kan lämpligen, 

såsom framgår av lagrådets kommentar till 9 och 10 §§.föras över till dessa 

paragrafer. Beaktas detta, utgår 13 §i det remitterade förslaget. Genom att 

ombyggnadsdefinitionen i 10 § utbrutits till en särskild paragraf begränsas 

omnumreringen till 11 och 12 §§ i det remitterade förslaget. 

14 § 

Enligt terminologin i 8 kap. ingår skyltar i begreppet anordningar och 
behöver därför inte nämnas särskilt. 

15 § 

Såsom lagrådet anfört vid 6 § är punkt 5 i första stycket överflödig och 
bör därför utgå. 

Av specialmotiveringen till punkt 6 framgår att kravet på att handikappa

de skall kunna nyttja en tomt inte är avsett att upprätthållas undantagslöst. 

Detta bör komma till uttryck i lagtexten. Punkten bör också avfattäs i 

närmare överensstämmelse med lydelsen av 7 *· 
I specialmotiveringen till punkt 7 änger departementschcfcn som exem

pel på en kollektiv lösning av parkeringsfrågan möjligheten att bilda en 

parkeringsanläggning med stöd av anläggningslagens bestämmelser om 

gemensamhetsanläggningar. I fråga om större anläggningar kan det - som 
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framgår av det följande - i ett hiinseende visa sig ofördelaktigt med en 

sådan lösning. Förvaltningen av ~•adana anläggningar torde komma att 

utövas av samfällighctsföreningar f:nligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning 

av samfälligheter. En samfällighetsförening äger taxera ut medel för bl. a. 

anläggningens underhåll och drift från de fastigheter till vilka anläggningen 

hör. Föreningens fordran har enligt lagen ( 1973: 1152) om förmånsrätt för 

fordringar enligt lagen om förvaltning av samfälligheter förmånsrätt före 

fastighetsinteckning i den fasta egendomen. Denna dolda förmånsrätt i 

delägarnas fastigheter för uttaxerade medel innebär en risk för den som 

belånar en delägarfastighet, eftersom hans säkerhet kan påverkas. I propo

sitionen med förslag till lag om förvaltning av samfälligheter betonade 

departementschefen (prop. 1973: 160, s. 170) att de bidrag som varje år 

skall uttaxeras från delägarfastigheterna för att täcka driftskostnaderna 

samt amortering och ränta på investeringslån i praktiken regelmässigt inte 

torde uppgå till så stora belopp, att de skulle kunna utgöra någon risk för 

fordringar med sämre ratt i fastigheten. Han framhöll emellertid att det 

sagda gällde under förutsättning att innehavare av fordringar med sämre 

rätt iakttar den försiktighet som normalt bör kunna krävas av en kreditgi

vare. Av det anförda framgår att man under lagstiftningsarbetet inte räk

nade med att en samfällighetsförening skulle vara i behov av större kapital

belopp fört. ex. underhåll. Kostnaderna vid förvaltning av en s10r parke

ringsanläggning torde emellertid kunna bli betydande. vilket i sin tur kan 

leda till att förmånsrätten för föreningens fordran får sådan omfattning att 

de som lämnat lån mot säkerhet i fastigheten löper påtaglig risk för förlus
ter. Det kan för övrigt påpekas att det när det gäller förvaltningen av 

gemensamhetsanläggningar redan nu finns exempel på att en legal panträtt 

fått en sådan omfattning att bottcnlångivarna i delägarfastigheterna funnit 

sig föranlåtna att säga upp bottenlånen för omförhandling med avseende på 

kompletterande säkerheter. Vad som nu har sagts kan självfallet inverka 

negativt på benägenheten att lämna kredit mot säkerhet i fastigheter som 

har del i en parkcringsanläggning inrättad enligt anläggningslagen. 

I specialmotiveringen till punkt 7 anges också ett annat exempel på hur 

parkeringsfrågan kan lösas. Sålunda dttalar departementschefen att kravet 

på fastighetsägarna att själva eller i samverkan svara för behovet av 

parkering kan på kommunalt initia-civ omvandlas till en skyldighet att 

ekonomiskt bidra till en parkeringsanläggnings tillkomst och drift. Parke

ringsköp nämns som exempel på sådan samverkan. Lagrådet vill framhålla 

att det för närvarande råder osäkerhet om i vilken utsträckning det är 

lagligen möjligt att av en byggande kräva åtaganden av detta slag. Också 

frågan om förutsättningarna och formerna för ett åtagande är oviss. Den 

föreslagna lagtexten kan inte anses undanröja denna osäkerhet. Särskilt 

må framhållas tveksamheten i fråga om att framtvinga skyldighet att fortlö

pande bidra till driften av en parkeringsanläggning. Frågan om framtida 

ägares bundenhet av den byggandes åtaganden är också ett problem som 
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inte belysts. Departementschefcns uttalande synes böra förtydligas i flera 

hänseenden. 
Enligt andra stycket skall det under vissa förutsiillningar finnas s. k. 

friyta för lek och utevistelse. Friytan skall enligt förslaget anordnas på den 

tomt som skall bebyggas eller på utrymmen i n~irheten som ~lr gemensam

ma för flera byggnader. Om friyta blir ordnad utanför tomten. finns det 

emellertid ej anledning att fordra a!t den skall vara gemensam för flera 

byggnader. Tomtägaren kan till exempel ha lämpligt utrymme för friyta pii 

en av honom själv ägd granntomt. Motsvarande gemcnsamhetskrav har 

inte heller ställts upp då det gäller parkeringsutrymme utanför tomten 

enligt första stycket 7. 

16 § 

Beaktas lagrådets förslag att 15 § första stycket 5 bör utgii. skall hänvis

ningen i första stycket av 16 §till 15 §första stycket 7 avse punkten 6. 

18 § 

Vid tillämpningen av denna paragraf på allmänna platser får anses gälla 

att. när sådana platser skall tas i anspråk för sitt avsedda ändamål. bestäm

melserna i 15 ~ skall gälla. Är en allmän plats redan ianspråktagen kan 

enligt 16 §första stycket krav ställas på utrymme för parkering m. m. 

4 kap. 

Lagrådet hänvisar till vad lagrådet i den allmänna delen av sitt yttrande 

anfört om översiktsplanen och områdesbestämmdser. Det finns anledning 

att här ta upp en i remissen inte närmare belyst fråga. Sedan länge finns i 

snart nog alla landets kommuner översiktliga planer som berör hela eller 

delar av kommunernas områden. En del av dessa planer har lagts fram och 

antagits utan att byggnadslagens förfarandereglcr iakttagits. åtminstone 

inte fullständigt. Sådana informella planer har ingen direkt rättsverkan 

men tillmäts stor betydelse i skilda sammanhang eftersom de utgör det 

auktoritativa beskedet om uppfattningi:n hos kommunfullmäktige i över

gripande planeringsfrågor. Sedan PBL trätt i kraft, kommer översikts

planen att vara det representativa uttrycket för kommunens inställning 

beträffande planläggningen i stort. Översiktsplanen har tre karakteristiska 

drag. Den är för det första obligatorisk. Detta innebär att varje kommun 

skall anta en översiktsplan med tillämpning av PBL:s materiella regler och 

dess förfarandebestämmelser. För det andra skall översiktsplanen vara 

heltäckande. Den skall alltså omfatta kommunens hela geografiska områ

de. Slutligen och för det tredje uppställer PBL ett aktualitetskrav. Det är 
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nämligen avsett att översiktsplanen skall ses över med jämna. ej alltför 

långa mellanrum. Planen kommer därigenom alltid att avspegla den rå

dande uppfattningen i kommunen. Det är tydligt att en sådan plan avsevärt 

begränsar det praktiska behovet av informella översiktsplaner vid sidan av 

den författningsreglerade planen. Det kan emellertid förtjäna diskuteras 

om inte följden av PBL:s bestämmelser om översiktsplaner borde leda 

längre, nämligen till att kommunerna inte får anta informella planer. Det är 

nämligen för kommunmedborgarna en olägenhet om det existerar planer 

som tillmäts betydelse. ovisst vilk•!n. fastän de inte tillkommit i den ord

ning som PBL föreskriver. Medt:orgarna går härigenom miste om det 

inflytande och den insyn de bör ha över planläggningen. Det kan t. o. m. 

vara svårt för dem att få kännedom om förekomsten av sådana planer. Det 

är enligt lagrådets mening önskvärt att departementschefen klargör sin 

inställning till frågan om kommunernas möjlighet att framdeles anta sådana 

planer. Beträffande översiktliga planer som antagits i den för generalplaner 

föreskrivna ordningen hänvisar lagrådet till sitt yttrande under 15 kap. 3 s. 

1 § 

Om lagrådets förslag till I kap. 3 § godtas och om den av departements

chefen föreslagna 3 *i detta kapitel utformas på sätt lagrådet förordar. blir 

I * i det remitterade förslaget onöd g och kan utgå. 

2 § 

I första meningen anges att det är kommunfullmäktige som antar och 

ändrar en översiktsplan. Denna bestämmelse synes ha sin naturliga plats 
efter reglerna om den beredning som föregår antagandet. I lagrådets för

slag återfinns bestämmelsen i 11 §. 

I andra meningen sägs att plam'n skall gälla till dess att den ändras 
genom ett beslut som vinner laga kraft. Enligt specialmotiveringen skulle 

innebörden vara att översiktsplanc:i blir gällande i och med att fullmäk

tiges beslut att anta den vinner laga kraft. Enligt kommunallagen är kom

munfullmäktiges beslut omedelbart verkställbart och gäller sålunda utan 

hinder av förd talan. Det ankommer emellertid på kommunstyrelsen eller 

på annan kommunal nämnd att v,~rkställa fullmäktiges beslut. I detta 

åliggande ligger att ta ställning bl. a. till frågan huruvida klagan över 

beslutet skall medföra uppskov med verkställigheten. Vidare kan kammar

rätt och regeringsrätten i samband ·:ned besvär förordna att det överkla

gade beslutet tills vidare icke skall gälla. I 4 kap. 17 § och 5 kap. 27 § finns 

bestämmelser om verkställighet av beslut att anta områdesbestämmelser 

och detaljplan. vilkas innebörd anges skola vara densamma som den i 

förevarande paragraf. I lagrådsremissen har inte angetts något skäl varför 

verkställighet av planbeslut skall följa andra regler än kommunallagens. 
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Med hänsyn till den betydelse planerna har för rätt att bygga m. m. kan det 

finnas skäl för den föreslagna avvikelsen. En bestämmelse med den i andra 

meningen avsedda innebörden bör dock ges en annan utformning, förslags

vis så att "beslut att anta eller ändra översiktsplan gäller först sedan 

beslutet vunnit laga kraft". Den bör vidare placeras efter de paragrafer 

som reglerar förfarandet, 3-11 ~§ lagrådets förslag. 

3§ 

Denna paragraf som motsvarar I * i lagrådets förslag anger det obligato

riska innhållct i översiktsplanen. 

När det i punkt l sägs att planen skall ange grunddragen för den avsedda 

användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för bebyggelse 

blir detta att anse som en precisering av vad som sägs i den inledande 

delen, l * första stycket lagrådets förslag .. 

Det är tämligen självklart att översiktsplanen skall anpassas till och 

underordnas de allmänna intressen som enligt 2 kap. skall beaktas vid all 

planläggning och lokalisering av bebyggelse. Detta behöver inte sägas ut 

särskilt. Orden "med tillämpning av bestämmelserna i 2 kap." kan därför 

utgå. 

Föreskriften i paragrafens sista stycke hör nära samman med vad som i 

nästa paragraf sägs om att länsstyrelsens granskningsyttrande skall fogas 

till planen. Föreskriften bör flyttas över till den följande paragrafen, som 

enligt lagrådets förslag blir 2 §. 

4 § 

Enligt första stycket första meningen består översiktsplanen av en sär

skild handling med riktlinjer samt eil eller flera kartor. Av föregående 

paragraf framgår emellertid att planen skall ange - förutom riktlinjerna för 

bebyggelsen - också grunddragen i den avsedda användningen av mark

och vattenområden och hur riksintressen avses bli tillgodosedda. Det 

synes därför riktigare att, om den särskilda handlingens innehåll skall 

beskrivas. repliera på bestämmelserna i 3 *·Enligt lagrådets uppfattning är 

det emellertid överflödigt att i lagtexten ånyo ange vad planen skall inne

hålla. Med de uppgifter handlingen bör uppta blir det knappast praktiskt 

möjligt att helt och hållet ta in uppgifterna på kartmaterialet. Andra me

ningen i första stycket kan därför utgå. 

Paragrafen bör vidare redigeras om så att skillnaden mellan den särskil

da handlingen och kartor, gemensamt benämnda planhandlingarna. å ena, 

samt planbeskrivningen, å andra sidan. framträder tydligare. Planbeskriv

ningen är endast ett komplement till översiktsplanen - låt vara ett viktigt 

sådant. Det uppställs i lagen inget krav på att planbeskrivningen skall antas 

av kommunfullmäktige. Det torde få antas att planheskrivningen ofta kom-
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mer att upprättas av ett beredande kommunalt organ. Om så sker torde 

beslutet att anta planbeskrivningen få anses som ett sådant heslut av rent 

förberedande art som enligt 7 kap. 2 * kommunallagen ( 1977: 179) ej fi'tr 
överklagas. 

Bestiimmelsen i paragrafens sista stycke att planhandlingarna skall ut

formas så att innebörden kan utl~1sas utan svi1righet lär avse endast den 

särskilda handlingen och kartorn<.. däremot inte planbeskrivningen. För 

att detta skall framgå tydligare bör bestämmelsen flyttas och anslutas till 

paragrafens första stycke. 

I specialmotiveringen berör departementschefen frågan om ett åsidosät

tande av kravet på lättfattlighet kan leda till att planen upphävs efter 

besvär. Därvid uttalas att brister i kravet p{1 Hittfattlighet endast i rena 

undantagsfall skall kunna leda till ett upphävande. Lagrådet. som erinrar 

om att det tillkommer domstol att avgöra den saken, antar att uttalandet 

oavsiktligt gjorts alltför kategoriskt. 

5 ~ 

Paragrafen behandlar kravet på samråd när planförslag upprättas. Sedan 

paragrafens första mening angivits med vilka kommunen alltid skall 

samråda sägs i andra meningen ah även andra som kan ha ett väsentligt 

intresse av förslaget sk<1ll beredas tillfälle till s<1mråd. l specialmotivering

en sägs att man med uttrycket "beredas tillfälle till" markerat att kom

munen inte skall behöva ha någc·n uppsökande verksamhet för att nå 

intressenterna. Självfallet skall kommunen inte behöva gå ut till envar av 

dessa med information om förslager. Däremot skall kommunen vara aktivt 

verksam för att det hålls samrådsmöten. Därefter får det. såsom anförs i 

specialmotiveringen. anses ankomma på intressenterna att visa sin vilja att 

komma till mötena. reagera på utsänt material osv. 

6 § 

l paragrafen, som enligt lagrådets förslag skall betecknas 5 *·behandlas 

länsstyrelsens uppgifter vid samråd·~!. I den allmänna motiveringen (s. 85) 

framhåller dcpartemcntschefen att statens inflytande när det gäller över

siktsplanen i allt väsentligt måste utövas under samråds skedet. Av det 

skälet anser han det nödvändigt att länsstyrelsens uppgifter vid samrådet 

kommer till uttryck i en särskild be:;tämmelse. Samtliga föreskrifter i den 

föreslagna paragrafen är emellertid sådana att de hör till regeringens s. k. 

restkompetens (8 kap. 13 § första stycket 2 RF). Såsom riktade till den 

regeringen underställda förvaltning•:organisationen hör föreskrifterna en

ligt lagrådets mening närmast hemma i den förordning med tillämpnings

bestämmelser till PBL som torde komma att utfärdas. I lagstiftningsären

dets nuvarande skede har lagrådet inget yrkande att föreskrifterna skall 

utgå. 
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Beträffande de föreslagna bestämmelserna vill lagrådet anföra följande. 

Enligt punkt 3 skall länsstyrelsen samordna statliga myndigheters syn

punkter pi't planförslaget och ta till vara myndigheternas intressen. Av 

specialmotiveringen framgår att det skall ankomma pii liinsstyrelsen att på 

statens vägnar ta ställning till planförslaget. När detta börjar ta form bör 

länsstyrelsen. anför departemcntschefen, koncentrera sina insatser pi\ att 

prioritera mellan motstridiga statliga intressen och göra den samlade viir

dering som kommunen behöver till ledning för sitt planarbete. Vad det i 

själva verket är fråga om är således att länsstyrelsen under samrådsskedet 

skall ha ansvaret för att statliga intressen tillvaratas. Lagrådet föresliir uti 

detta kommer till direkt uttryck i punkten. 

I andra stycket föreskrivs att länsstyrelsens synpunkter på förslaget 

skall. om det inte är uppenbart onödigt, sammanställas i ett samrådsytt

rande. Skälet härtill är. enligt vad som framgår av specialmotiveringen. att 

det är viktigt att länsstyrelsens samlade bedömning framgår klart inför 

kommunens beslut om den fortsatta handläggningen av planförslaget. En

ligt lagrådets mening fyller bestämmelsen ingen funktion. Det är självklart 

att liinsstyn:lsen skall delge kommunen resultatet av sina överväganden. 

Lagrådet föreslår att bestämmelsen utgår. 

Första stycket handlar om kungörande av utställande av översiktsplan. 

Synpunkter på ett utställt planförslag skall lämnas skriftligen. Att detta 

iakttas har betydelse bl. a. när det gäller möjligheten all klandra ett beslut 

om att anta planen. Sättet for att avge synpunkter hör därför framgå av 

kungörelsen. 

Inledningsbestämmelsen i 8 ~ har närmast sin motsvarighet i 17 § I 
mom. andra stycket tredje punkten byggnadsstadgan. För närvarande skall 

kungörandet ske genom byggnadsnämndens försorg. Dä blir lagen 

( 1977: 654) om kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. tillämp

lig. Denna lag gäller nämligen fall där kungörande är föreskrivet beträffan

de åtgärd av organ för den specialreglerade kommunförvaltningen (se 

prop. 1976177: 63 s. 148 och 166). I enlighet med den systematik som 

används i PBL regleras inte vilket kommunalt organ som skall ombesörja 

kungörandet. Denna uppgift kan anförtros t. ex. kommunstyrelsen. som 

inte är ett organ för den specialreglerade kommunförvaltningen. Lagrådet 

föreslår. för att enhetlighet skall uppnås. en regel varigenom bestämmel

serna i kungörandelagen kommer att ·iakttas oavsett vilken kommunal 

instans som svarar för att kungörelse utfärdas. Man skulle då bl. a. vinna 

att begreppet ortstidning alltid får den innebörd det har enligt kungörande

lagen. Lagrådet vill i sammanhanget anmärka att en hänvisning till kungö

randelagen erfordras, eftersom det är fråga om kungörande av kommun

fullmäktiges beslut och 7 s kungörandelagen ej lär avse kummunfullmäk

tige. 
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Enligt lagrådets mening bör kun,5örande ske inte endast genom kungö

n:lsens införande i ortstidning utan också genom att kungörelsen anslås på 

kommunens anslagstavla. 

I andra stycket i paragrafen föreskrivs att ett exemplar av planförslaget 

med tillhörande handlingar före utställningen skall överlämnas till länssty

relsen. regionplaneorganet och ar.gränsande kommuner som berörs av 

förslaget. Bestämmelsen innefattar således tillämpningsföreskrifter av rent 

administrativ karaktär. Beträffande sådana föreskrifter har regeringen en 
direkt på regeringsformen (8 kap. 13 §första stycket I) grundad normgiv

ningsmakt. Enligt lagrådets mening bör det därför övervägas om inte 

bestämmelsen bör utgå för att i stället tas in i den tilltänkta förordningen. 

9 § 

Enligt denna paragraf skall under utställningstiden planförslaget åtföljas. 

förutom av planbeskrivning. samrådsredogörelsc och gällande översikts

plan. också av sådant planeringsunderlag som har betydelse för bedömning 

av planförslaget. Enligt specialmotiveringen är det kommunens uppfatt

ning om vad som är betydelsefullt som skall vara avgörande. Detta bör 

tydligt framgå av lagtexten. 

12 § 

Första stycket av paragrafen. IJ § i lagrådets förslag, innehåller en 

erinran om skyldigheten att kungöra kommunfullmäktiges beslut om anta

gande eller ändring av översiktsplan på samma sätt som andra fullmäktige

bölut. Denna erinran är ej behövlig och tynger onödigtvis lagtexten. 

Andra stycket reglerar den expeditionsskyldighet. som åvilar kommunen, 

sedan beslutet vunnit laga kraft. Expediering bör ske även till regionplane

organ som berörs. Däremot bör det. såvitt gäller övriga myndigheter, 

vilkas synpunkter ej blivit tillgodosedda, vara tillräckligt att underrättelse 

sänds till länsstyrelsen. se lagrådets :wmmentar till 5 kap. 23 §. 

Lagrummet anger en bestämd tid inom vilken expediering skall ske. 

Någon rättsföljd kan knappast vara knuten till denna tidsfrist. Vidare är 

expeditionstiden beroende av lokala förhållanden. En föreskrift att expe

dieringen skali ske utan dröjsmål är därför att föredra. Enligt lagrådets 

mening kan emellertid bestämmelsen på skäl som angetts under 8 § tas upp 

i förordning. 

13-18 §§ 

I dessa paragrafer regleras det planinstitut som benämns områdesbe

stämmelscr. Stadgandet i 14 ~om vem som antar områdesbestämmclser är 

i allt väsentligt likalydande med föreskriften i 5 kap. 3 §om vem som antar 
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detaljplan. I 16 §regleras förfarandet vid utarbetandet av områdesbestäm

mclser och härom hänvisar paragrafen till motsvarande regler i 5 kap. 

beträffande detaljplan. De i 17 och 18 §§ intagna bestämmelserna om 

giltighet och verkan av områdesbestämmelscr är i det stora hela identiska 

med 5 kap. 27 och 28 §§ om giltighet och verkan av detaljplan. Från rent 

redaktionella synpunkter är det en fördel om 13-18 §*flyttas till 5 kap. 

och där placeras i anslutning till motsvarande paragrafer om detaljplan. 

Dubblyrer kan då undvikas och likaså de olägenheter som hänvisningar till 

efterföljande paragrafer innebär. Det avgörande skälet för en flyttning är 

emellertid att områdesbestämmelserna sakligt har mera gemensamt med 

detaljplanen än med översiktsplanen. Områdesbestämmclserna erbjuder i 

vissa avseenden samma regleringsmöjligheter som detaljplanen och PBL 

bygger på att det skall finnas en valfrihet mellan dessa planinstitut. Om

rådesbestämmelserna kan på sätt och vis ses som en planeringsmöjlighet 

för fall då en detaljplan med dess mera omfattande och detaljerade regle

ring inte behöver tillgripas t. ex. när det inte föreligger något behov av att 

ge byggrätt eller få rätt att lösa mark. Områdesbestämmelsernas placering i 

det kapitel som handlar om översiktsplanen är ägnad att undanskymma 

planinstitutens olika sakliga innebörd. För att det skall tydligare framgå 

hur PBL: s föreskrifter om planinstituten förhåller sig till varandra är det 

angeläget att 13- 18 §§bryts ut ur 4 kap. och placeras i 5 kap. I lagrådets 

förslag har paragraferna sin motsvarighet i 5 kap. 16. 17 och 33-36 §§. 

I 13 §. som i lagrådets förslag motsvaras av 5 kap. 16 §. anges i vilka 

avseenden områdesbestämmelser kan meddelas för att inom ett område 

som i~te omfattas av detaljplan reglera användningen av mark och vatten. 

bebyggelse m. m. Avsikten med områdesbestämmelser är främst att de 

skall säkerställa syftet med översiktsplanen. Men de skall också kunna 

användas för att tillgodose riksintressen. På flera ställen i remissprotokol
let. hl. a. s. 89 och 431. framhåller depärtementschefen att avsikten är att 

områdesbestämmelser skall komma till användning endast inom begränsa

de områden av kommunen. Detta, sägs det i protokollet. framgår redan av 

valet av namn på bestämmelserna. I den remitterade lagtexten har, både i 1 
kap. 2 § och i förevarande paragraf. genom orden "ett visst område" 

markerats att områdesbestämmclser inte avses kunna antas för kommu

nens hela område. Lagrådet vill för sin del påpeka att den föreslagna 

lagtexten inte hindrar en kommun att anta områdesbestämmclser för hela 

den areal av kommunen som inte är detaljplanelagd. Eftersom lagtexten 

inte anger hur stort ett område med områdesbestämmelser får vara, t. ex. i 
procent av kommunens hela areal. uppfyller ju faktiskt ett område som 

består av kommunens hela areal med undantag av detaljplanelagda delar 

kriteriet "ett visst område". Lagtexten hindrar inte heller att kommunerna 

delar upp kommunens areal i flera avgränsade områden och antar likaly

dande eller i det närmaste likalydande bestämmelser för varje område. En 

annan sak är att områdesbestämmelser med hänsyn till syftet med dem i de 
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allra flesta fall torde komma att omfatta endast avgränsade delar av kom

munen. Det kan dock inte uteslutas att det för enstaka kommuner med 

speciell karaktär kan vara ändamålsenligt att vissa områdesbestämmelser 

gäller för hela kommunen. Lagrådet har anpassat sitt lagförslag till det 

anförda. 

I specialmotiveringen till 13 § framhålls att uppräkningen i paragrafen är 

avsedd att vara uttömmande. För att markera detta har i lagtexten angetts 

att områdesbestiimmelsa får avse "endast'" de uppräknade frågorna. En

ligt lagrådets mening behövs inte ordet "endast" för att paragrafens inne

hörd i nämnda hänseende klart sk<Lll framgå. I lagrådets förslag har ordet 

därför fått utgå. Härigenom får lagtexten samma uppbyggnad som lagtex

ten föreslås få i 5 kap. 7 * lagråd·~ts förslag som behandlar de frivilliga 

regleringsinstrument som en detaljplan skall kunna innehålla. 

I 13 § punkt 7 föreskrivs en inskränkning i möjligheten att meddela 

bestämmelser om marklov i friluftsområden, nämligen att regleringen inte 

får vara 5å ingripande att den pågLende markanvändningen avsevärt för

svåras. Lagrådet återkommer vid behandlingen av 8 kap. 18 ~ 4 till den 

betydelse som begreppet pågående markanvändning skall ha i detta sam

manhang. 

När i 13 § punkt 8 talas om "byggnadstekniskt utförande" lär därmed 

inte avses annat än vad som ryms i orden "utformning och utförande av 

byggnader" i punkt 4. Av detta skäl upptar lagrådets förslag ingen bestäm

melse om "hyggnadstekniskt utförc.nde". 

För områdesbestämmelser föreslår departementschefcn i 14 § som hu

vudregel att fullmiiktige skall anta sådana bestämmelser samt ändring och 

upphävande av områdesbestämmelscr. Enligt andra punkten i paragrafen 

får fullmäktige dock besluta att frågor angående områdesbestämmelser 

inom vissa områden eller med ett visst innehåll skall prövas av kommun

styrelsen eller byggnadsnämnden. Paragrafen saknar motsvarighet i gällan

de rätt. som ju inte känner begreppet områdesbestämmelscr. Av visst 

intresse är emellertid 26 och 108 §§ byggnadslagen. Där regleras antagande 

av stadsplan och byggnadsplan. Detta ankommer i princip på kommunfull

mäktige. För båda planformerna gäller emellertid att fullmäktige i den 

omfattning som prövas lämpligt fär uppdra åt byggnadsnämnden att i 

fullmäktiges ställe anta sådan plan. I och för sig ger således de nu gällande 

bestämmelserna möjlighet för fullrr·äktige att helt delegera antagande av 

plan till byggnadsnämnden. Att så :;kall ske är emellertid inte avsikten. I 

uttalanden vid kommunallagens tillkomst från såväl föredragande departe

mentschefen som riksdagen har detaljerat angetts vilka heslut som enligt 

statsmakterna bör anförtros byggnadsnämnden. På motsvarande sätt har 

departementschefcn i förevarande lagstiftningsärendc dragit upp riktlinjer 

för när delegation av områdesbestämmelser hör komma ifråga. Både för 

gällande rätts del och såvitt gäller PBL är avsik1en sålunda att restriktivitet 

skall iakttas vid delegation av planiin:nden. Emellertid synes den av depar-
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tementschefen nu angivna griinsen mclla.n bestämmelser som det bör an

komma på fullmäktige att besluta om öch dem som kan delegeras komma 

till mindre klart uttryck i den i lagtexten valda formuleringen. Enligt 

lagrådets mening bör avgränsningen anges med samma lokution som an

vänds i 1 kap. 5 § ljärde stycket kommunallagen. De ärenden som ej får 

delegeras är alltså sådana som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt 

av större vikt. Att en särskild delegationsbestämmelse över huvud taget är 

erforderlig i PBL utöver kommunallagens regler beror på att delegation 

endast får ske till kommunstyrelse eller byggnadsnämnd, se allmänna 

motiveringen s. 122. I lagrådets förslag har paragrafen sin motsvarighet 

genom hänvisning i 5 kap. 33 § till 5 kap. 29 §. 

De i /6 § intagna reglerna om fö1farandet vid antagande av områdesbe

stämmelser motsvaras av 5 kap. 33 § i lagrådets förslag. Den av lagrådet 

föreslagna paragrafen innehåller ingen hänvisning till bestämmelsen i 5 

kap. JO § tredje stycket att planhandlingarna skall vara tydligt utformade. 

Detta tydlighetskrav framgår nämligen redan av 5 kap. 17 § i lagrådets 

förslag. 

Första stycket av 17 § motsvaras av 5 kap. 34 § i lagrådets förslag. 

Ändringarna i förhållande till det remitterade förslaget sammanhänger dels 

med vad lagrådet anfört under 4 kap. 2 § och dels med att det enligt 

lagrådets mening inte finns anledning att i paragrafen erinra om de fall dä 

områdesbestämmelser upphör att gälla enligt särskilda föreskrifter därom i 

PBL. Däremot bör det förhållandet att beslut om områdesbestämmelser 

kan genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 14 § uppmärksammas i 

lagtexten. 

Andra stycket av 17 § har sin motsvarighet i 5 kap. 35 § i lagrådets 

förslag. En detaljplan för ett område med omdidesbestämmelser avses 

skola kunna genomföras redan innan detaljplanen vunnit laga kraft på 

grund av förordnanden enligt 13 kap. 14 §.Detta kräver ett tillägg i lagtex

ten. 

I 18§ finns en bestämmelse med erinran om förcskriftt:r som dcpartc

mentschefen ämnar föreslå i syfte att samordna PBL och andra lagar. Enär 

sådana förslag ännu inte remitterats till lagrådet kan lagrådet nu inte yttra 

sig rörande bestämmelsen. 

5 kap. 

H 

I paragrafen anges punkt vis de fall då en detaljplan är den mest lämpade 

heslutsformcn för att garantera en god miljö. Vad som i detta avseende 

föreskrivs under punkt 4 torde täckas av de i föregående punkter - särskilt 

1 och 3 - angivna fallen. 

Sista stycket utsäger inget annat än att detaljplan inte behöver upprättas 

17 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr I. Bilagedcl 
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i den mån de frågor som bör regleras redan är tillräckligt reglerade i 

områdesbestämmclserna. Lagtexten bör utformas i enlighet härmed. En 

anledning alt anta detaljplan för en område fastän det redan finns områdes

bestämmelser kan vara att kommunen vill ge fastighetsägarna byggrätter. 

Ett beslut att anta detaljplan gäller först sedan det vunnit laga kraft. 

Samtidigt upphör områdesbestämmclserna att gälla. (Se 34 och 35 §§ i 

lagrådets förslag.) Att beslut om det.:tljplan likväl i viss del kan genomföras 

dessförinnan följer av 13 kap. 14 §. 

I paragrafen föreskrivs att detalji::lanen bör utformas bl. a. med hänsyn 

tagen till de befintliga bebyggelse-. äganderätts- och fastighetsförhållanden 

som kan inverka på planens genomförande. Enligt specialmotiveringen 

skall bestämmelsen ses som en precisering av hur den allmänt hållna 

föreskriften i I kap. 4 § (I kap. 5 ~i lagrådets förslag) skall tillämpas för att 

enskilda intressen skall tillgodoses vid detaljplaneläggning. Särskilt pekar 

departementschefen på den grannlaga avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen som måste göras i de avseenden en plan medför inlösen

rätt. I specialmotiveringen jämförs denna intresseavvägning med de be

dömningar som skall göras enligt 2 kap. 12 §första stycket expropriations

lagen. där det föreskrivs att tillstånd till expropriation inte skall meddelas 

om iindamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt eller om olägenhe

terna av expropriationen från allmän eller enskild synpunkt överväger de 

fördelar som kan vinnas genom den. I 9 kap. 3 § utredningsförslaget fanns 

en bestämmelse med i huvudsak samma innebörd som avvägningsregeln i 
exprnpriationslagen. Den föreslagna bestämmelsen mötte emellertid kritik 

från flera remissinstanser. Den ansågs bl. a. slå vakt om enskild rätt och 

bestående markförhållanden pft ett sätt som kunde äventyra en ändamåls

enlig samhällsutveckling. Departementschefen pekar för sin del pft att det 

kan förekomma att en fastighetsägare får avstå mark utan att han får någon 

motsvarande nytta av planen. Om i sådant fall en frivillig överenskom

melse inte kan träffas. bör enligt departementschefen i första hand efter

strävas en planutformning som medför att minsta möjliga skada uppkom

mer för fastighetsägaren. Leder det till en från allmän synpunkt sämre 

utformning av planen hör dock. framhåller han. markägarens intresse vika. 

I det remitterade förslaget saknas en bestämmelse som ålägger kom

munen att tillse att en detaljplan i de delar den kan få expropriativa effekter 

utformas så att de som nödgas avstå mark eller rättigheter inte drabbas av 

olägenheter som inte står i rimlig proportion till nyttan av planen fran 
allmän synpunkt. Departementschefens nyss återgivna uttalanden kan vis

serligen anta~ få viss genomslagskraft vid tillämpningen av förevarande 

paragraf. Enligt lagrådets mening är d1!t emellertid. främst med tanke på att 

den obligatoriska fastställelseprövningen med däri ingående intresseavväg-
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ningar slopas. av rättssäkerhetsskiil erforderligt att lagen innehåller en 

regel som slår fast kommunens skyldig.het i nu ifragavärande hänseenden. 

En sådan regel kan lämpligen tas in som ett andra styc·kc i förevarande 

paragraf. 
Det är naturligtvis angeläget att arbetet med ett planförslag redan på ett 

tidigt stadium inriktas på lösningar som begränsar de olägenheter som kan 

uppkomma för enskilda intressen. För att detta önskemål skall tillgodoses 

bör regeln ange att planen i de delar den medför att mark eller rättigheter 

kan komma att tas i anspråk skall "utformas" sä att de fördelar som kan 

vinnas med den överväger de olägenheter den åsamkar enskilda. 

Eftersom länsstyrelsen enligt det remitterade förslaget inte självmant 

kommer att pröva i vad mån en antagen detaljplan på ett oacceptabelt sätt 

inkräktar på enskilda intressen måste de enskilda fastighetsägarna och 

rättighetsinnehavarna själva bevaka de avvägningar som kommunen beslu

tar om i planerna och vid missnöje överklaga besluten. Detta ställer krav 

på att fastighetsägarna och rättighetsinnehavarm1 uppmärksammas på de 

konsekvenser i fråga om skyldighet att avstå mark och rättigheter som 

planen kan ha för dem. I PBL finns flera bestämmelser som bl. a. har till 

syfte att tillgodose detta krav. t. ex. bestämmelserna om samråd, genom

förandebeskrivning och planhandlingarnas tydlighet. Lagrådet anser emel

lertid att de bestämmelser som finns inte är tillfyllest för att tillgodose 

rimliga krav på rättssäkerhet. Såsom närmare framgår av lagrådets yttran

de under 5 kap. 20 och 23 §* föreslår därför lagrådet dels att det i den 

kungörelse som utfärdas innan ett planförslag ställs ut för granskning anges 

vilka fastigheter eller rättigheter som kan komma att tvångsvis tas i an

språk för planens genomförande. dels att ägare av fastigheter eller inneha

vare av rättigheter som nu har sagts alltid underrättas om utställandet och 

om beslut om antagande av detaljplan. Han bör tillika erhålla uppgift om 

vad han skall iaktta om han vill överklaga beslutet. 

Paragrafrn anger som huvudregel att det är kommunfullmäktige som 

skall anta beslut om detaljplan. Viss möjlighet öppnas för fullmäktige att 

delegera sin befogenhet till kommunstyrelsen dler byggnadsnämnden. 

Dessa bestämmelser hör närmast hemma i förfarandeavsnittet. I lagrådets 

förslag har regeln tagits upp i 29 *· På skäl som anförts under 4 kap. 14 * 
bör delegationsregeln utformas med beaktande av den lydelse som I kap. 

5 * tjärde stycket kommunall:igen har. 

4 ~ 

Paragrafen. som i lagrådets förslag bete.:knas 3 *· reglerar hur i detalj

planer marken skall delas in i tre grupper efter huvudändamfil. Den första 
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gruppen utgörs av allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker. 

Av specialmotiveringen framgår <..tt med gata i PBL avses områden för 

fordons- och gångtrafik där komm;Jnen svarar för anläggande, upplåtande 

och underhåll av trafikområdet. Med vlig avses områden för fordons- och 

gångtrafik, där fastighetsägarna svarar för motsvarande åtgärder. Utan att 

det direkt framgår av remissen torde man ha avsett att hegreppet väg skall 

innefatta också trafikområden där ~.talen svarar för åtgärderna. De angivna 

definitionerna har inte redovisats i någon lagtext. Departementschefen 

påpekar emellertid att uttrycket "gata och annan allmän plats" används i 
PBL som samlingsterm för all mark avsedd för allmän plats inom området 

när kommunen är huvudman. På motsvarande sätt avser "väg och annan 

allmän plats" sådan mark för vilken enskild är huvudman. Det sistnämnda 

uttrycket torde också - i enlighet med vad som nyss sagts - innefatta 

markområden där staten är huvudman. 

Ett exempel på de i det föregående gjorda distinktionerna återfinns i 

paragrafens andra stycke, där det sägs att utformningen och användnings

sättet skall anges för gator och andra allmänna platser för vilka kommunen 

enligt 6 kap. 27 * är huvudman. För att syftet med bestämmelsen klart 

skall framgå är det emellertid inte erforderligt att gator, som ju enligt 

definitionen i första stycket är allmänna platser, särskilt anges. Lagrådet 

anser vidare att hänvisningen till 6 kap. 27 §,vari föreskrivs att kommunen 

i regel skall vara huvudman för gator och andra allmänna platser inom 

områden med detaljplan, är onödig. Lagrådet föreslår att bestämmelsen 

ges föijandc lydelse: "I fråga om allmänna platser. för vilka kommunen är 

huvudman. skall användningen och utformningen anges.·· 

Lagrådet vill redan nu anmärka att lagrådet på de skäl som nyss har 

anförts också i fortsättningen i PBL föreslår att - med vissa undantag -

"gator" resp. "vägar" inte särskilt anges då orden står tillsammans med 

"andra allmänna platser", set.ex. 6 kap. 17-20 ~~. 25 ~. 27 ~- 28 *och 

31 * i det remitterade förslaget. Det må för övrigt påpekas att orden ''gata·· 

och ''väg" i lagrådsremi~sen inte e:enomgående används i de betydelser 

som de tillagts i specialmotiveringen till förevarande paragraf. Som exem

pel kan nämnas att departementschefcn i specialmotiveringen till 6 kap. 

25 § anför att kommunen inte är förhindrad att lösa mark om det är staten 

som i egenskap av viighållare är huvudman för dessa "gator". Enligt 

definitionen torde här avses "vägar". Vidare används i lagtexten i 6 kap. 

30 §andra stycket "gatan" trots att staten enligt lagrummet är väghållare 

och därmed har huvudmannaskapet för trafikleden. 

I punkt 2 talas om "kvartersmark" avsedd för bl. a. be hygge I se och 

olika slags anläggningar samt skydd~;- och säkcrhetsområden. I 25 § bygg

nadslagen används ordet "byggnad skvarter" som benämning på annan 

mark än allmän plats och s. k. specialområden. Till specialområden hänför 

hyggnadslagen bl. a. sådana områden som i punkt 2 räknas till "kvarters

mark··. I PBL bör inte användas uttryck som för tanken till i g~illande rätt 
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använda uttryck med en speciell. från PBL avvikande innebörd. "Kvar

tersmark" i punkt 2 betyder inte någcit annat än "mark". Det senare ordet 

är att föredra. 

5 § 

En grundläggande skillnad mellan stadsplan och byggnadsplan är att 

kommunen är huvudman för allmänna platser inom stadsplanelagda områ

den medan fastighetsägarna har ansvaret inom områden med byggnads

plan. I PBL ersätts stadsplan och byggnadsplan med en enda planform. 

detaljplan. Enligt 6 kap. 27 * i det remitterade förslaget skall normalt 

kommunen vara huvudman för mark som i detaljplanen är avsedd för 

allmänna platser. Avsikten är emellertid att kommunen också framdeles 

skall kunna överlåta huvudmannaskapet på någon annan. Med den i PBL 

valda lösningen med endast ett planinstitut måste det framgå av planen om 

kommunen vill begagna sig av denna möjlighet. Vad som nu har sagts utgör 

bakgrunden till bestämmelsen i förevarande paragraf, som i lagrådets 

förslag betecknas 4 *· 
Ordalydelsen i paragrafen hindrar inte att kommunen har huvudmanna

skapet för vissa allmänna platser i ett planområde medan ansvaret för 

övriga allmänna platser i området överlåts på en annan huvudman eller på 

flera andra huvudmän. Frågan om en sådan eller annan fördelning uv 

huvudmannaskapet i en och samma plan skall vara möjlig har inte berörts i 

remissprotokollet. Om avsikten är att delat huvudmannaskap inte skall få 
förekomma bör skälen härför närmare utvecklas av departementschefen. 

I specialmotiveringen till paragrafen anförs att det. i likhet med vad som 

nu tillämpas. bör kunna överlåtas på fastighetsägarna att svara för väghåll

ningen inom t. ex. fritidsområden och industriområden. I sammanhanget 

nämns emellertid också s. k. storkvarter. Detta är enligt lagrådets mening 

missvisande. Betecknande för storkvarter är nämligen att de i planen helt 

redovisas på mark som avses i 4 * första stycket 2 (3 * första stycket 2 i 

lagrådets förslag). Vägar och andra förbindelseleder liksom grönområden 

o. d. är således inte särskilt angivna i planen. Vid plangenomförandet 

inrättas de som gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen för de i 

storkvarteret ingående fastigheterna. Plantekniskt ligger alltså dessa områ

den på mark för bebyggelse och förevarande paragraf är därför inte till

lämplig på dem. 

6§ 

Paragrafen upptar vissa bestämmelser om genomförandetid och om tid 

för tillfällig markanvändning. Utformningen av paragrafen lämnar en del 

övrigt att önska. Inledningsvis må anmärkas att enligt 15 *i det remittera

de förslaget genomförandetiden kan förlängas eller förnyas. En anmärk-
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ning härom bör göras i förevarande paragraf. Motsvarande erinran om 

möjligheten till förlängning av tid for tillfällig markanvändning torde också 

ges. Redan på grund av det anförda blir bestämmelserna om genomföran

detid och om tid för tillfällig markanvändning så omfattande att de bör 

delas upp på två paragrafer - 5 och 6 ~!i i lagrådets förslag - av vilka den 

först<i behandlar genomförandetiden och den andra tid för tillfällig rnarkan

viindning. Också systematiska skäl talar för en sådan uppdelning. 

Enligt huvudregeln i det rcrnitte~ade förslaget skall genomförandetiden 

räknas från den dag då beslut att anta planen vinner laga kraft. Myndighet 

där besvärstalan är anhängig kan enligt 13 kap. 14 !i på begäran av kom

munen förordna att planen får genomföras i sådana delar som inte berörs 

av hesvären. Efter ett sådant förordnande måste genomförandetiden börja 

löpa beträffande de områden förordnandet avser. Förordnandet blir eljest 

verkningslöst. Huvudregeln bör kompletteras med en hänvisning till 13 

kap. 14 * ( 13 kap. 8 * andra stycket lagrådets förslag I. Det sagda gäller 

ocksi1 utgångspunktcn för beräkning av tid för tillfällig markanvändning. se 

5 ~ första stycket och 6 * lagrådets förslag. 

Den tidpunkt. från vilken genomförandetiden skall löpa, kan fritt be

stämmas av kommunen. Om kommunen beslutar att tiden skall börja långt 

efter det att planen vunnit laga kr.1ft kommer berörda fastigheter under 

hela denna tid inte att kunna användas för sitt i planen avsedda ändamål. 

Före genomförandetiden kan bygglov viigras till åtgärd som avses med 

planen. Ett sådant lov skulle nämlig•:n strida mot detaljplanens bestämmel

ser. Den exploatl!ringsrätt som planen medför blir alltså vilande och kan ej 

utnyttjas under tiden mellan planens antagande och genomförandetidens 

bör:ian. Man frågar sig om detta verkligen är avsett och om inte i vart fall 

någon tidsgräns bör ställas upp. Som bestämmelsen är utformad lämnar 

den möjlighet öppen att ensidigt till.?;odose kommunens intressen och den 

kan ;i ven medföra olikheter i tillämpningen. När man anser genomförande

tiden vara en planbestämmelse. borde bygglov inte heller kunna meddelas 

sedan genomförandetiden löpt ut. I specialmotiveringen uttalas emellertid 

att den omständigheten att genomförandetiden gått till ända givetvis inte 

hindrar ett positivt ställningstagand<' till ansökningar om lov. 

Kommunen har fått en vidsträckt rätt att förlänga och t. o. m. förnya 

genomförandetiden. Den sammanlagda genomförandetiden kan då bli 

mycket lång. Detta står i mindre god överensstämmelse med att enligt 

huvudregeln i förevarande paragraf maximitiden är femton år. Inte heller 

hindrar bestämmelserna att tid för tillfällig markanvändning löper ännu 

sedan genomförandetiden har gått till ända. En sådan ordning synes mind

re lämplig. 

Som reglerna utformats torde ofrilnkomligen också vissa tillämpnings

svårigheter uppstå. Om kommunen bestämt viss dag när genomförandeti

den skall börja. kan det när besvär ogillas inträffa att denna tidpunkt 

passerats då ärendet avgörs. Hur man då skall förfara är inte berört i 
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remitterade förslaget. En möjlighet är att det fär anses ankomma på över

prövande myndighet att bestämma ny tid friin vilken genomförandetiden 

skall räknas. En så bestämd tidpunkt kan emellertid komma att passa 

mindre bra med övrig kommunal planering. 

För skilda delar av planen kan olika genomförandetider bestämmas. 

Regeln är betingad av att en planerad utbyggnad skall kunna anpassas till 

skolor. va-anläggningar och annan service som kommunen skall ombe

sörja. Om kommunen beslutat att genomförandetiden för en etapp skall 

börja löpa år 1990 och för en följande etapp år 1995 kan tidsskillnaden 

krympa pf1 ett inte avsett eller önskvärt siitt i fall starten för den första 

etappen hlir förskjuten på grund av besvär över planen. Detta kan man 

visserligen komma till rätta med genom alt relatera genomförandetiden for 

en senare etapp till viss tid efter det att genomförandetiden för en tidigare 

etapp helt eller delvis börjat löpa. Om en etappvis utbyggnad tidsmässigt 

har samband med kommunens hela bostadsförsörjningsprogram, är emel

lertid den antydda utvägen knappast framkomlig. 

I andra stycket ges en hjälpregel för det tänkta fallet att kommunen 

underlåtit att bestämma genomförandetid. Behovet av regeln synes disku

tabelt. Det är föga troligt att en kommun skulle försumma att ange genom

förandetiden i ett planförslag. Denna har ju avgörande betydelse för hela 

planläggningsarbetet. Skulle mot förmodan detta intriiffa kan man utgå 

från att felet uppmärksammas av länsstyrelsen eller sakägarna under sam

rådet och utställningen. Det sagda gäller också när det är fråga om endast 

ändring av detaljplan och även om förfarandereglerna for enkelt planförfa

rande tillämpas. Om regeln likväl anses ert"orderlig kan den i sin föreslagna 

utformning leda till rättsförluster för enskilda. Lagrådet avser följande 

situation. En detaljplan med femton års genomförandetid har antagits. 

Kort tid därefter ändras planen. varvid genomförandetid inte bestäms. 

Tiden kan alltså då på grund av den föreslagna regeln förkortas. Della är 

uppenbarligen till nackdel för berörda fastighetsägare. 

De av lagrådet nu antydda problemen är inte alls eller endast knapphän

digt belysta i motiven. Lagrådet beklagar detta särskilt som reglerna om 

den tidsbegränsade exploatt:ringsrätten hör till de mest centrala avsnitten i 

PBL. Lagrådet. som anser sig inte kunna reservationslöst tillstyrka de 

föreslagna reglerna. efterlyser klarare uttalanden från departementsche

fens sida i de frågor som här har berörts. 

7 § 

Första meningen i denna paragraf är överflödig. eftersom den inte ut

säger något utöver vad som följer av andra föreskrifter i lagen. särskilt 

föreskrifterna i 2 och 3 kap. samt i I och 8 §§ av förevarande kapitel. 

Andra meningen hör sakligt nära samman med följande paragraf och bör 

fogas till den paragrafen som ett sista stycke. 
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8 § 

Paragrafen motsvarar 7 § i lagråd::ts förslag. Enligt specialmotiveringen 

innehåller den exempel på förhållanden som får regleras i en detaljplan. 

Denna exemplifierande innebörd kommer till uttryck även i paragrafens 

ingress, som anger alt bestämmelser kan meddelas "bland annat" i de 

avseenden som särskilt uppräknas. Det synes knappast bli aktuellt att i en 

detaljplan reglera andra frågor än de uppräknade. Från principiell syn

punkt är det också önskvärt. att lagen sätter en gräns för de frågor som en 

kommun får reglera i detaljplan. Lagrådet förordar därför att paragrafen 

utformas så att den uttömmande anger de förhållanden som får regleras. 

Enligt paragrafens punkt 7 kan i en detaljplan meddelas bestämmelser 

om bl. a. "utfarter" mot allmänna platser. I byggnadsstadgans motsvaran

de paragraf, 12 § 2 mom. tredje stycket, talas det om "utfart eller annan 

utgång" mot gata. Någon saklig ändring torde inte vara avsedd när i punkt 

7 används endast ordet ''utfart". Lagrådet föreslår att byggnadsstadgans 

ord bibehålls. 

Av skäl som framgår av lagrådets yttrande under 4 kap. 13 § upptar 

lagrådets förslag ingen bestämmelse om "byggnadstekniskt utförande", 

punkt 11 i det remitterade förslaget. 

Som lagrådet anfört under 7 ~ bör till förevarande paragraf fogas en 

föreskrift att detaljplan inte får göras mer detaljerad än som är nödvändigt. 

9§ 

På skäl som anges under 6 §bör i punkt 3 hänvisas till 13 kap. 14 §.se 13 

kap. 8 § andra stycket i lagrådets förslag. På skäl som anges under 6 kap. 

20 § bör punkt 4 utgå. 

10 och 11 §§ 

Paragraferna innehåller bestämmelser om planhandlingarna och vilka 

beskrivningar som bör finnas till en detaljplan. Det är alltså fråga om hur 

den antagna planen skall se ut i sitt slutliga skick. Emellertid skall vissa av 

de i paragraferna angivna handlingarna finnas redan när förslag till detalj

plan upprättas. Lagrådet avser grundkarta. planbeskrivning och fastighets

förteckning. Den närmare beskrivningen av dessa handlingar har därför sin 

plats i avsnittet om förfarandet. l lagrLdets förslag återfinns bestämmelser

na härom i 19 och 26 §§. Av motsvarande skäl bör det i 10 ~ uppställda 

tydlighetskravet anknytas till de slutliga planhandlingarna. Tydlighetskra

vet kommer att avspegla sig redan i utformningen av planförslaget. Det kan 

anmärkas att redan planförslaget skall redovisa motiven till förslaget och 

de viktigaste följderna av det (21 §i lagrådets förslag). Övriga bestämmel

ser i 10 och 11 §§ har med vissa jämkningar upptagits som 9 och IO §§ i 

lagrådets förslag. 
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Enligt remissen är det inte obligatoriskt att upprätta grundkarta eller 

fastighetsförteckning. Som regel behövs emellertid dessa handlingar. En

ligt lagrådets förslag skall vid upprättande av förslag till detaljplan grund

karta och fastighetsförteckning finnas om det inte är uppenbart obehövligt. 

Detta ger utrymme för att i undantägsfall utesluta bada eller endera av 

dessa handlingar. Vad gäller fastighetsförteckningen hör den givetvis 

uppta berörda fastigheter. Enligt det remitterade förslaget skall vidare de 

samfälligheter som berörs av planen förtecknas. Härmed torde avses inte 

endast marksamfälligheter utan också t. ex. samfällighet enligt anlägg

ningslagen och servitut som hör till flera fastigheter gemensamt. Detta bör 

komma till tydligare uttryck i lagtexten. Samtidigt bör införas en bestäm

melse i syfte att förenkla förteckningen när samfällighet förvaltas av för

ening. Därjämte bör förteckningen. såsom nu föreskrivs i 15 ~ andra 

stycket byggnadsstadgan, också uppta andra områden - t. ex. gatu- och 

vägmark - som berörs av planen. Sådana områden behöver nämligen inte 

ingå i fastighetsindelningen (se Landahl och Nordström: Fastighetshild

ningslagen s. 378J. Enligt förslaget skall förteckningen ange ägarna till den 

fasta egendomen och innehavare av särskild rätt i denna. Fastighetsför

teckningen har under det fortsatta förfarandet betydelse som förteckning 

över de intressenter vilka skall underrättas om planförslagets utställande. 

Underrättelse härom skall inte gå till hyresgäster. Behovet av kommunika

tion med dem blir tillgodosett genom kungörelse i ortstidning om utställ

ningen och genom underrättelse till organisation och förening av hyresgäs

ter. För att ej onödigtvis tynga arbetet med förteckningen och dess ajour

hållning bör i förteckningen förutom ägare till fast egendom tas upp endast 

innehavare av annan särskild rätt än hyresrätt. Med särskild rätt avses här 

liksom eljest i PBL inte panträtt. Närmare föreskrifter om vilka uppgifter 

som skall tas med i fastighctsförtcckningen och varifrån uppgifterna skall 
hämtas behövs för den praktiska tillämpningen. Lagrådet förutsätter att 

sådana bestämmelser - vilka är att anse som föreskrifter om verkställighet 

av lag - kommer att beslutas av regeringen eller av myndighet som 
regeringen bestämmer. 

12 ~ 

Av första stycket i paragrafen. som i lagrådets förslag betecknas 11 §. 

framgår att en detaljplan får ändras eller upphävas före genomförandeti

dens utgång endast om det finns synnerliga skäl eller om berörda fastig

hetsägare har samtyckt till det. Departementschefen har i den allmänna 

motiveringen (s. 125) berört vad som skall anses vara innefattat i begreppet 

synnerliga skäl. Det skall, framhåller han. ha uppstått nya förhållanden av 

stor allmän betydelse som inte kunde förutses vid planläggningen och som 

inte med rimliga insatser från det allmännas sida kan bemästras på annat 

sätt än genom ändring eller upphävande av planen. Enligt lagrådets mening 



Prop. 1985/86: I 266 

hör va<l <lepartementschefen sillun.Ja ut vecklat komma till direkt uttryck i 

lagrummet för att <let på ett klarare siitt iin genom hänvisning till uttrycket 

'"synnerliga skäl'" skall framgå när det skall vara möjligt att mot fastighets

ägarnas hestridande ändra eller upphäva planen. 1 lagrådets förslag har 

första stycket utformats i enlighet med vad som nu har sagts. 

I andra stycket i paragrafen föreskrivs att detaljplanen efter genomföran

detidens utgång får ändras eller upphiivas. om det är påkallat från allmän 

synpunkt. Vid den bedömning som då skall ske behöver enligt ett uttalandt: 

i specialmotivt:ringen några enskilda intressen inte vägas in. Dt:t bör. 

framhåller departementschefen. vaa tillräckligt att kommunen anser att 

planen inte längre är lämplig som grnnd för bygglovprövningen. 

Enligt 1 kap. 4 * skall ju alltid - i den mån inte annat föreskrivs - både 

allmänna och t:nskilda intressen be<0.ktas vid prövning av frågor enligt PBL. 

Avsikten med det i specialmotiveringen gjorda uttalandet torde därför vara 

att markera att den som har en riittighet enligt planen inte skall kunna 

åberopa denna vid den avvägning som skall göras niir fråga uppkommer 

om att låta planen upphöra att gälla elkr att ge den ett annat innehåll. Niir 

det giiller att ta ställning till det nya innehåll som planen vid en ändring 

skall ges. skall självfallet också en•kilda intressen enligt huvudregeln i I 

kap. 4 * vägas in. låt vara att inte heller vid denna avvägning rättigheter 

enligt den tidigare planen behöver beaktas. Vad som nu har sagts bör 

komma till uttryck i lagtexten. 

I detaljplan skall anges den tid inom vilken lov skall sökas för att planen 

skall få genomföras. Genomförandetiden ingår som en särskild bestämmel

se i detaljplanen. Enligt 15 * kan denna tid förlängas eller förnyas. Ett 
beslut härom innebär alltså en ändring av detaljplanen. Emellertid är det ej 

avsett att för beslut om ändring av genomförandetid skall gälla de i 12 § 

angivna förutsättningarna för ändringsbeslut i allmänhet. Detta skulle näm

ligen bl. a. innebära att beslut om förnyelse. som ju fattas efter genomfö

randetidens utgång, vore underkast1t mindre stränga villkor än en under 

genomförandetiden beslutad förlängning. I ett sista stycke i paragrafen. i 

lagrådets förslag betecknad 11 §, bör därför anges att förlängning och 

förnyelse av genomförandetid regleras i - enligt lagrådets förslag - 14 §. 

Däremot gäller om genomförandetid~n skall förkortas samma krav som för 

andra beslut om ändring av detaljplan. Det anförda gäller i tillämpliga delar 

också i fråga om tid under vilken till:'ällig markanvändning fått pågå. 

14 § 

Lagrådet föreslår att i första stycket i paragrafen, i lagrådets förslag 13 §. 

efter ordet "ändras" inskjutes "eller helt eller delvis upphävs". Härige

nom uppnås överensstämmelse med lydelsen i 6 kap. 12 § andra meningen 

såsom denna utformats i 6 kap. I I § lagrådets förslag. 
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15 § 

I första stycket av paragrafen, som i lagrådets förslag betecknas 14 *· 
regleras kommunens möjligheter att förlänga eller förnya genomförandeti

den. Med förlängning av genomförandetiden avses enligt specialmotive

ringen att planbestämmelsen angående denna tid ändras under genomfö

randetiden så att den kommer att omfatta en längre tidsperiod. Förnyelse 

av genomförandetiden avser det fall att tiden har löpt ut och att ett 

genomförande aktualiseras först senare. De nu redovisade begreppsbe

stämningarna framgår emellertid inte av lagtexten. 

Såsom framgår av 6 § i det remitterade förslaget kan olika genomföran

detider bestämmas för skilda delar av en detaljplan. Avsikten är självfallet 

att varje sådan genomförandetid skall kunna förlängas eller förnyas. Vi

dare torde avsikten vara att en förlängd genomförandetid som har löpt ut 

skall kunna förnyas och att en "förnyad" genomförandetid i sin lur skall 

kunna förlängas eller, om också den löper ut. på nytt kunna förnyas för att 

därefter kunna förlängas. Beslut om förlängningar och förnyelser skall -

såsom förslaget torde böra uppfattas - kunna ske ett obegränsat antal 

gånger, dock endast för högst fem år varje gång. Under 6 § har lagrådet 

ifrågasatt lämpligheten av att kunna utan gräns förlänga och förnya genom

förandetiden. 

För att lagtexten på ett bättre sätt skall klargöra dels innebörden i orden 

"förlängas" och "förnyas", dels de olika situationer när beslut om för

längning och förnyelse kan fattas föreslår lagrådet att första stycket ges 

den lydelse som framgår av lagrådets förslag. 

Lagrådet vill i detta sammanhang peka på att kommunens beslut om 

förlängning enligt första stycket måste fattas medan genomförandetiden 

pågår. Har genomförandetiden hunnit gå ut innan beslut fattas blir det 
enligt definitionerna fråga om förnyelse av genomförandetiden. 

I andra stycket har upptagits en bestämmelse om när kommunen skall 

vara skyldig att förlänga genomförandetiden beträffande en fastighet. 

Trots att bestämmelsen har ett materiellt innehåll har den utformats som 

en bevisregel. Detta är en ovanlig lagstiftningsteknik. Lagrådet förordar att 

bestämmelsen i stället ges en utformning som klarlägger dess reella inne

börd. Att det åvilar den som begär förlängning av genomförandetiden att 

visa att de omständigheter som anges i bestämmelsen föreligger behöver 

inte särskilt utsägas. 

Med anledning av att bevisskyldigheten i det remitterade förslaget lagts 

på ägaren av den fastighet varom är fråga, vill lagrådet framhålla att det 

inte med nödvändighet behöver vara denne som genomför planen. Genom

förandet kan också ankomma på en nyttjanderättshavare. 

Lagrådet föreslår vidare att till andra stycket fogas en bestämmelse om 

att ansökan om förlängning skall göras före genomförandetidens utgång. 

Det må framhållas att i den situation som regleras i andra stycket behöver, 
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i motsats till vad som gäller enligt första stycket. något beslut om förläng

ning inte fattas före genomförandetidens utgång. En motsatt ordning skulle 

vara orimlig för fastighetsägaren. 

Tredje stycket innehåller bestämmelser om förlängning av den tid under 

vilken tillfällig markanvändning får pågå. Stycket bör av systematiska skäl 

brytas ut och bilda en egen paragraf. som placeras närmast efter föreva

rande paragraf. I lagrådets förslag betecknas den nya paragrafen 15 §. 

17 § 

Paragrafen upptar bestämmelser om samråd. Bestämmelserna har sin 

motsvarighet i kapitlet om översiktsplan. I lagrådets förslag har bestäm

melserna. uppdelade på 20 och 21 §§. utformats med 4 kap. 3 och 4 §§ i 

lagrådets förslag som förebilder. 

Bland dem som skall beredas tiJ1lfälle till samråd ingår självfallet sak

ägarna. Enligt vad lagrådet anfört i anslutning till I kap. 8 §bör inte i PBL 

tas upp någon legal definition på s2kägare. Med sakägare får i nu föreva

rande sammanhang förstås i första hand ägare till fast egendom och inneha

vare av annan särskild rätt i denna än hyresrätt. Den som är bosatt på en 

fastighet omfattas därför. även om han har självständig hyresrätt, ej av 
sakägarbegreppel. Att samråd skall ske med denna kategori och med 

lokalhyresgäster behöver alltså särskilt anges. En annan kategori som här 

och i 23 § (30 § lagrådets förslag) samt i 8 kap. 22 §också måste uppmärk

sammas är bostadsrättshavare. Ej heller i I kap. 8 § andra stycket i det 
remitterade förslaget angiven organisation eller förening av hyresgäster 

ingår i sakägarkretsen. De kommer i!mellertid att omfattas av samrådet 
redan som bestämmelsen är utformad i remitterade förslaget. En sådan 

organisation eller förening är nämiigen en sammanslutning som har ett 

väsentligt intresse av förslaget till detaljplan. 

18 § 

I lagrådets förslag har bestämmelserna upptagits i 22 §som redaktionellt 

har 4 kap. 5 § i lagrådets förslag som förebild. 

19 § 

Bestämmelsen återfinns i lagrådet;; förslag som 23 §. Till paragrafen bör 

av systematiska skäl föras stadgandet i 22 § första stycket remitterade 

förslaget om hur och när synpunkter på planförslaget skall framföras med 

den jämkning som framgår av vad la.grådct anfört under 22 §. 
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20 § 

Paragrafen, som i lagrådets förslag motsvaras av 24 och 25 §§.behandlar 

kommunens skyldighet att kungöra· planförslagets utställande. att över

lämna förslaget till länsstyrelsen och till vissa kommuner samt att under

rätta sakägare m. fl. om utställandet. På skäl som anges i det följande bör 

bestämmelserna om vad kungörelsen skall innehålla byggas ut i förhållan

de till det remitterade förslaget. Även i andra hänseenden bör paragrafen 

kompletteras. För att den inte skall bli otympligt lång och svårläst bör den 

delas upp på två paragrafer av vilka den ena behandlar kungörandet och 

överlämnandet och den andra reglerar underrättelse till sakägare m. fl. 
Enligt det remitterade förslaget skall utställningen av planförslaget of

fentliggöras genom kungörande i ortstidning och underrättelser som sänd~ 

till sakägare m. fl. Lagrådet anser att offentliggörande bör ske även genom 

anslag på kommunens anslagstavla. 

Såsom lagrådet anfört under 2 § är det från rättssäkerhetssynpunkt 

väsentligt att fastighetsägare uppmärksammas på att de till följd av en 

detaljplan kan tvingas att avstå mark. Även innehavare av särskild rätt till 

mark. exempelvis en arrendator. kan bli tvungen att tåla inskränkningar i 

sin rätt. Bestämmelser om vad markägare och andra kan behöva tåla 

återfinns i 6 kap. 17. 19 och 20 §§. För att de som kan komma att lida 

intrång i sina rättigheter skall bli i tillfälle att bevaka sina intressen under 

utställningen bör det av kungörelsen framgå vilken mark eller särskild rätt 

till mark som kan komma att tas i anspråk enligt de nyssnämnda bestäm

melserna. Av kungörelsen bör vidare framgå att den som inte senast under 

utställningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att 

överklaga beslut att anta planen. 

Såsom lagrådet anmärkt under 4 kap. 8 § bör bestämmelsen om kungö
rande kompletteras med en regel som hänvisar till lagen ( 1977: 654) om 

kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. 

Det bör övervägas om inte bestämmelsen om översändande av planför

slaget till länsstyrelsen och till vissa kommuner kan utgå och ersättas av 

föreskrifter i en förordning. Även i denna del får lagrådet hänvisa till sitt 
yttrande under 4 kap. 8 §. 

Enligt det remitterade förslaget skall underrättelse om innehållet i kun

görelsen sändas till sakägare m. fl. "som rekommenderat brev eller på 

annat sätt som kan styrkas". Detta överensstämmer med vad som i dag 

gäller enligt 17 § 4 mom. byggnadsstadgan i fråga om underrättelse till 

markägare och innehavare av servituts- eller arrenderätt som inte skriftli

gen godkänt ett planförslag. Underrättelse enligt det nu föreliggande för

slaget skall sändas till betydligt flera adressater än vad byggnadsstadgan 

föreskriver. Bl. a. skall enligt punkt 4 även andra än sakägare underrällas. 

om de har ett väsentligt intresse av planförslaget. I specialmotiveringen 

nämns enskilda personer. sammanslutningar och företag som på ett påtag-
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ligt sätt berörs av förslaget och som tidigare har yttrat sig skriftligen och 

därvid anmält sin önskan att få del av underrättelsen. Det kan alltså 
komma att röra sig om ett betydande antal underrättelser. 

I den allmänna motiveringen (s. 28) understryker departementschefen 

önskemålet att handläggningen av planärenden inte blir avsevärt mera 
komplicerad än i dag och att alla möjligheter att minska den byråkratiska 
hanteringen tas till vara. En sådan möjlighet är att slopa kravet att under
rättelse om utställningen skall sändas i rekommenderat brev. Genom sam

rådet är det sörjt för information till och kommunikation med alla som kan 
antas ha ett verkligt intresse av planförslaget. Det torde kunna antas att de 
som deltagit i samrådet själva är angelägna att hålla sig ajour med 

ärendets vidare handläggning. Mottagandet av underrättelsen medför inte 
något åliggande att prestera eller tåla något. Behovet att kunna styrka 
distributionen av underrättelserna kan tillgodoses genom tjänsteanteck

ning att försändelsen sänts i vanligt brev. Enligt lagrådets mening bör det 
kunna godtas att underrättelserna sänds i sådant brev, jfr t. ex. I § första 
stycket förordningen (1978: 373) om skyldighet för domstol att underrätta 

part om dom i brottmål m. m. Lagrådet utgår härvid från att kungörelsen 
får det innehåll som lagrådet har föreslagit. 

I konsekvens med vad lagrådet anfört om sakägarebegreppet under I 
kap. 8 § bör den i andra stycket punkterna 1-3 angivna kretsen av adres
sater ges en annan bestämning. 

I paragrafens tredje stycke ges föreskrifter om till vem underrättelse får 

sändas när planförslaget berör "ett markområde som är samfällt för flera 
fastigheter med skilda ägare". Det förenklade förfaringssätt som då får 
användas torde vara avsett att tillämpas inte endast när en marksamfäl
lighet berörs utan också när förslaget angår en sådan gemensamhetsan
läggning som avses i anläggningslagen ( 1973: 1149). Den avsedda innebör
den torde framgå om såsom villkor för det förenklade förfaringssättet 
anges att förslaget berör "en samfällighet för vilken finns styrelse eller 
annan utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter". Till en sådan 

samfällighet är även häradsallmänningar enligt lagen (1952: 166) om hä

radsallmänningar och allmänningsskogar enligt lagen (1952: 167) om all

männingsskogar i Norrland och Dalarna att hänföra. 

Sista stycket av paragrafen innehåller bestämmelser om s. k. kungörel

sedelgivning enligt delgivningslagen ( 1970: 428) när ett stort antal sakägare 

skall underrättas och kostnad och b~svär med att underrätta envar av dem 

är större än som är förenligt med hiinsyn till ändamålet med underrättel
sen. Enligt 17 § delgivningslagen ~;kall inom tio dagar från beslut om 
kungörelsedelgivning ett meddelande om att handlingen hålls tillgänglig 

hos myndigheten och om handlingens huvudsakliga innehåll införas i Post
och Inrikes Tidningar och ortstidning eller i endera av dessa. Det blir alltså 

fråga om ett tidningskungörande utöver det kungörande i ortstidning som 
enligt första stycket alltid skall ske. Lagrådet ifrågasätter ändamålsenlighe-
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ten i ett sådant förfarande. I den situation som avses med bestämmelserna 

torde det få godtas att särskild underrättelse ej sänds, Underrättelse bör 

dock alltid sändas till markägare och andra som enligt 6 kap. 17, 19 och 

20 §§ kan lida intrång i sina rättigheter. 

22 § 

Enligt första stycket första meningen i paragrafen skall den som vill 

lämna synpunkter på förslaget göra detta skriftligen under utställningstiden 

och med uppgift om sin adress. Vad beträffar det sista ledet i meningen 

anför departementschefen i specialmotiveringen att han anser det lämpligt 

att den som framför en synpunkt anger sin adress, något som, menar han, 

ligger i dennes eget intresse för att han på ett korrekt och snabbt sätt skall 

få del av bl. a. kommunens beslut enligt 23 §. Lagrådet vill för sin del 

ifrågasätta om föreskriften har sin plats i lagen. Underlåtenhet av den som 

lämnar synpunkter på planförslaget att uppge sin adress kan sålunda inte få 
några rättsverkningar, t. ex. i form av förlorad besvärsrätt. Om föreskrif

ten anses behövlig av ordningsskäl eller av liknande anledning synes den 

böra tas in i den förordning med tillämpningsföreskrifter som torde komma 

att utfärdas. 

Bestämmelsen i första ledet i meningen har såsom anmärkts under 19 § 

upptagits i 23 § i lagrådets förslag. Bestämmelserna i övrigt har sin motsva

righet i 27 § lagrådets förslag. 

Tredje stycket första meningen bör ges samma lydelse som 4 kap. 10 § 

andra stycket lagrådets förslag. Vad som utsägs i andra meningen följer 

redan av 25 § remitterade förslaget (28 §lagrådets förslag). 

23 § 

Paragrafen motsvarar 30 § i lagrådets förslag. Första stycket första 

meningen har på skäl som angetts under 4 kap. 12 § ingen motsvarighet i 

lagrådets förslag. I första stycket andra meningen punkt 2 av det remittera

de förslaget föreskrivs att underrättelse om beslut att anta en detaljplan 

skall sändas till statliga myndigheter vilkas synpunkter inte har blivit 

tillgodosedda. Syftet med denna föreskrift är enligt specialmotiveringen att 

dessa myndigheter skall ges möjlighet att överväga om planbeslutet bör 

prövas av länsstyrelsen enligt 12 kap. Emellertid är det länsstyrelsen som 

ensam avgör om en sådan prövning skall företas. Liksom länsstyrelsen 

under samrådet har att samordna de statliga myndigheternas synpunkter 

bör det ankomma på länsstyrelsen att se till att de statliga myndigheter som 

berörs av planbeslutet får kännedom om detta så att de kan till länsstyrel

sen framföra sina synpunkter på frågan om planbeslutet bör överprövas. 

Några föreskrifter i lag om vad länsstyrelsen har all iaktta för att bevaka 

statens intressen är inte påkallade. Lagrådets förslag upptar därför ingen 

motsvarighet till punkt 2. 



Prop. 1985/86: 1 272 

Enligt första stycket andra meningen punkt 4 (punkt 2 i lagrådets förslag) 

skall sakägare som "senast under utställningstiden" skriftligen lämnat 

synpunkter som inte har hlivit tillgodosedda underrättas om heslut att anta 

en detaijplan. Underrättelse bör shndas även till den som vid s. k. enkelt 

planförfarande har inkommit med synpunkter inom den i 25 § andra 

stycket (28 § andra stycket i lagråd~ts förslag) angivna tidsfristen och vars 

synpunkter inte har tillgodosetts. 

Underrättelse till sakägare om planbeslut bör liksom underrättelse enligt 

20 § om utställning av plan kunna sändas i vanligt brev. Lagrådet hänvisar 

till sitt yttrande under 20 §. 

Bestämmelsen i paragrafens andra stycke om kungörelsedelgivning en

ligt 17 § delgivingslagen ( 1970: 428) bör omarbetas. Förutsättningen för att 

inte behöva underrätta varje sakägare personligen torde få antas vara, 

förutom att det är fråga om ett stort antal sakägare. att det skulle innebära 

större kostnad och besvär att sända underrättelse till var och en än som är 

försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen. Denna förutsätt

ning bör komma till klart uttryck i lagtexten. Lagrådet föreslår att i detta 

fall underrättelse till varje sakägare skall kunna ersättas med kungörelse i 

ortstidning. Undantag härifrån bör dock gälla för ägare av sådan mark och 

innehavare av sådan särskild rätt som kan komma att tas i anspråk enligt 6 

kap. 17. 19 eller 20 §. Till dessa ägare och rättighetsinnehavare bör under

rättelse enligt första stycket alltid sändas. Kungörelsen bör föras in i 

ortstidningen samma dag som beslutet att anta planen tillkännages på 

kommunens anslagstavla och av kungörelsen bör framgå vad beslutet 

avser. tidpunkten för tillkännagivandet och vad den som vill överklaga 

beslutet har att iaktta. 

25 § 

Paragrafen. 28 § i lagrådets förslag. avhandlar s. k. enkelt planförfa

rande. Avvikelserna från vad som gäller i normalfallet innebär dels att 

samrådsskyldigheten begränsas dels att utställningen ersätts av direkta 

kontakter med sakägarna. För att enkelt planförfarande skall få tillämpas 

måste vissa angivna krav vara uprfyllda. Förfarandet torde komma att 

användas i inte obetydlig omfattning. Lagrådet har ingen erinran mot den 

allmänna uppläggningen av det enkla planförfarandet. Lagrådet vill emel

lertid aktualisera vissa mindre avvik1!lser från remissförslaget. Enligt detta 

skall samrådet begränsas till dem som enligt normalfallet skall underrättas 

om utställning av planförslag. Enligt lagrådet bör också länsstyrelsen sam

tidigt beredas tillfälle till samråd. Dt:tt<t svarar mot vad som gäller vid det 

normala förfarandet och är naturligt med hänsyn till länsstyrelsens ställ

ning som kommunernas ordinarie samråds partner. En sådan ordning synes 

också bäst stämma överens med specialmotiveringen. Däremot behöver 

något samråd med övriga myndighet·er knappast ske. Det får ankomma på 
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länsstyrelsen alt la kontakt med berörda myndigheter och att samordna 

deras synpunkter. Med hänsyn till arten av de detaljplanefrågor som kan 

avgöras efter enkelt planförfarande torde ofta sakägarna och länsstyrelsen 

vid ett gemensamt sammanträffande godkänna planförslaget. Något krav 

på att godkännandet skall vara skriftligt behöver ej uppställas. Muntliga 

godkännanden kan av kommunen dokumenteras på lämpligt sätt. Om 

sakägare ej godkänner planförslaget utan vill lämna synpunkter bör emel

lertid endast skriftliga framställningar beaktas. Detta hänger samman med 

utformningen av bestämmelserna om underrättelse angående beslut till den 

vars synpunkter ej blivit tillgodosedda (30 § i lagrådets förslag) och om 

rätten alt överklaga (13 kap. 9 §). Den som vill lämna synpunkter har två 

veckor på sig. Enligt det remitterade förslaget kan tiden förkortas om 

kommunen särskilt avtalar härom med berörda sakägare. Denna sist

nämnda möjlighet kan undvaras. Den synes knappast fylla något praktiskt 

behov och besväret att träffa överenskommelse motsvaras inte av någon 

beaktansvärd nytta. 

Ett spörsmål som inte berörts i lagrådsremissen är huruvida man kan 

övergå från enkelt planförfarande till det normala förfarandet eller vice 

versa. Lagtextens utformning ger närmast vid handen alt så inte skall 

kunna ske. 

27 § 

Paragrafen motsvaras i lagrådets förslag av 34 §. Ändringarna i förhål

lande till det remitterade förslaget är av samma innebörd som de av 

lagrådet förordade ändringarna i 4 kap. 17 s första stycket angående om

rådesbestämmclsers giltighet. Lagrådet hänvisar till sitt yttrande beträffan
de sistnämnda paragraf. 

28 § 

Beträffande andra stycket hänvisar lagrådet till sitt yttrande under 4 kap. 
18 §. 

6 kap. 

1* 

Det är endast vid upprättande av detaljplan som det är obligatoriskt att i 

en särskild handling (genomförandebeskrivning) redovisa de organisatoris

ka, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för 

att genomföra planen. I den allmänna motiveringen (s. 146) diskuteras 

relativt ingående om inte genomförandebeskrivning bör vara obligatorisk 

även vid upprättande av översiktsplan. Departementschefen avvisar tan-

18 Riksdagen 1985186. I sam/. Nr/. Bila[?t'del 
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ken och motiverar detta med att översiktsplanerna inte är avsedda att 
genomföras på samma sätt som detaljplanerna. Beskrivningen av genomfö
randet av en översiktsplan skulle, framhåller departementschefen, många 
gånger bli ett relativt innehållslöst dokument som enbart skulle tynga 
planarbetet. Lagrådet har inget att invända mot det anförda. Däremot vill 

lagrådet - utan att lägga fram något eget förslag - väcka frågan om inte 
genomförandebeskrivning bör vara obligatorisk vid upprättandet av om
rådesbestämmelser. Denna fråga är inte berörd i remissen. När områdes
bestämmelser antas, exempelvis for att sanera och förnya en gammal 

bebyggelsemiljö, kan behovet att belysa genomförandeförutsättningarna 
vara lika starkt som vid en reglering genom detaljplan. 

2 § 

På skäl som anges under 5 kap. 6 § bör i andra stycket hänvisas till 13 
kap. 8 § andra stycket lagrådets förslag. 

3§ 

Till paragrafens första stycke bör fogas stadgandet i 7 § första stycket i 
det remitterade förslaget. Detta stadgande anger vad som kan regleras i en 
fastighetsplan och ligger således till grund för vad som föreskrivs i andra 
stycket av förevarande paragraf. 

I andra stycket punkt 3 bör orden '"under detaljplanens genomförande
tid" utgå. En fastighetsägare kan självfallet alltid hos byggnadsnämnden 
ansöka att en fastighetsplan upprättas. Nämndens beslut kan överklagas, 
se 13 kap. I och 2 §§lagrådets förslag. 

4 § 

Paragrafens första stycke motsvarar 29 § byggnadslagen att tomtindel
ning såvitt möjligt bör ske i ett sammanhang för helt kvarter och att man, 

om endast en del av kvarteret tomtindelas, skall se till att återstoden kan 

indelas till lämpliga tomter. I PBL har. såsom lagrådet framhållit under 5 
kap. 4 §.ordet "kvarter" ingen rättslig innebörd. Första stycket av para

grafen utsäger därför i sak ingenting annat än att fastighetsplanen skall 

omfatta ett lämpligt avgränsat områd1!. 
Bestämmelsen i fjärde stycket första meningen motiveras med att det är i 

planärendet som prövningen bör ske av de s. k. väsentlighets- och båtnads
villkoren och att en förnyad prövning av dessa villkor inte skall ske vid en 
efterföljande förrättning enligt anläggningslagen. Något motsvarande skäl 

kan inte åberopas för att i PBL upprepa bestämmelsen i 8 § anläggningsla
gen att en gemensamhetsanläggning skall förläggas och utföras på visst 

sätt. Anläggningslagens bestämmelse härom är tillfyllest. Lagrådets för-
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slag upptar därför ingen motsvarighet till sista meningen i fjiirdc stycket. 

I fastighetsplanen skall enligt 8 § andra stycket 2 - under viss förutsätt

ning - anges de särskilda rättigheter som behöver bildas. ändras eller 

upphävas. Med särskilda rättigheter avses enligt remissprotokollet vanligt

vis servitut eller lcdningsrätter. Enligt 6 § ledningsrättslagen skall det ske 

en prövning av båtnadsvillkoret som i sak mycket nära stämmer överens 

med motsvarande prövning enligt anläggningslagen. Enligt PBL skall båt

nadsvillkoret i anläggningslagen prövas när fastighetsplan antas. Enligt 

lagrådets mening synes det följdriktigt att också båtnadsvillkoret enligt 

ledningsrättslagen prövas redan i planärendet. Lagrådets förslag upptar 

därför som sista mening i fjärde stycket en bestämmelse i ämnet. Lagrådet 

förutsätter härvid att i ledningsrättslagen en ändring kommer att föreslås 

som motsvarar den som aviserats (s. 156) i anläggningslagen. 

5 § 

Enligt paragrafen innebär en mindre avvikelse i fastighetsplanen från 

detaljplanen att den sistnämnda planen har den utformning som framgår av 

fastighetsplanen. Det är därför något oegentligt att i paragrafens sista 

mening ange att "sådan avvikelse" skall antecknas på detaljplanen. Vilka 

anteckningar som kan behöva göras på detaljplanen är en expeditionell 

fråga varom föreskrifter lämpligen kan ges i den tilltänkta förordningen 

med tillämpningsföreskrifter till PBL. 

6§ 

Denna paragraf med bestämmelser om vem som antar fastighets plan bör 

följa efter paragrafen om förfarandet vid upprättande av fastighetsplan. I 
lagrådets förslag har paragrafen sin motsvarighet i 13 §. Beträffande inne

hållet hänvisar lagrådet till sitt yttrande under 13 §. 

7 och 8 §§ 

Första stycket av 7 § bör. såsom lagrådet anfört under 3 §, flyttas till 

sistnämnda paragraf. I överensstämmelse med den ordningsföljd lagrådet 

har förordat i 4 kap. och 5 kap. bör reglerna om de dokument som 

fastighetsplanen i sitt färdiga skick skall bestå av följa efter de föreskrifter 

som anger vad som skall regleras i planen. A ven i visst annat hänseende 

bör bestämmelserna i förevarande paragraf omdisponeras. I lagrådets för

slag upptar 6 § bestämmelser motsvarande 8 § andra stycket, 7 § bestäm

melser motsvarande 7 § andra stycket och 8 § bestämmelser motsvarande 

8 § första stycket. I förhållande till de remitterade förslagen har vissa 

ändringar föreslagits antingen av redaktionella skäl eller för att få överens

stämmelse med motsvarande paragrafer i 4 och 5 kap. 
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9§ 

Enligt denna paragraf skall till fastighetsplanen fogas dels enligt första 

stycket en planbeskrivning med angivet innehåll och dels enligt andra 

stycket en fastighetsförteckning med vissa bestämda uppgifter. På skäl 

motsvarande dem som anförts under 4 kap. 10 och 11 §§ bör i nu föreva

rande paragraf endast utsägas att 1:ill fastighetsplanen, varmed här avses 

planen i dess slutgiltiga skick, skall fogas en planbeskrivning. Härjämte 

bör hänvisning ske till det lagrum i förfarandeavsnittet där det närmare 

föreskrivs vad som skall redovisas i planbeskrivningen. Regler i sist

nämnda avseende har i lagrådets förslag tagits upp i 12 § andra stycket. 

Beträffande fastighctsförteckningen behöver den med den av lagrådet för

ordade tekniken inte uttryckligen nämnas i förevarande kapitel. Enligt 
lagrådets förslag (se 12 § första stycket första punkten) skall nämligen 

fastighetsplan upprättas i samma ordning som gäller för detaljplanen. Här

av följer bl. a. att en fastighetsförtc•:kning med innehåll som anges i 5 kap. 

19 §lagrådets förslag skall. om det inte är uppenbart obehövligt, upprättas 

när förslag görs till fastighetsplan. 

Paragrafen reglerar förutsättningarna för att ändra eller upphäva en 

fastighetsplan. Enligt första styck1!t får före utgången av detaljplanens 

genomförandetid fastighetsplanen .indras eller upphävas endast om det 
finns synnerliga skäl eller om berönla fastighetsägare har samtyckt till det. 

Som exempel på fall då det finns ~ynnerliga skäl att ändra en fastighetsplan 

under genomförandetiden anförs i specialmotiveringen den situationen att 

detaljplanen har ändrats under genomförandetiden och den gällande fas

tighetsplanen utgör hinder att genomföra detaljplanen. Kvartersmarksin
delningen - som inte regleras i det~.ljplanen - kant. ex. hindra ett utnytt

jande av den nya detaljplanen. Enligt lagrådets mening är exemplet missvi

sande. I själva verket är den anförda situationen ett exempel på när 12 §är 

tillämplig. I denna paragraf föreskrivs sålunda att om detaljplanen ändras 

och detta medför att fastighetsplanen strider mot den ändrade detalj

planen. fastighetsplanen upphör att gälla i de delar som den strider mot den 

ändrade detaljplanen. 
Andra stycket bör utformas efter mönster av 5 kap. 11 § andra stycket 

lagrådets förslag. 

11 § 

I paragrafen anges att bestämmelserna i 3-9 §§skall tillämpas också när 

en fastighetsplan ändras eller upphävs. I 14 § remitterade förslaget ges 

motsvarande hänvisning till förfarandcbestämmelserna då fastighetsplan 
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ändras eller upphävs. Enligt lagrådets mening bör hänvisningarna till till

lämpliga paragrafer vid ändring eller upphävande sammanföras till ett 

lagrum. enligt lagrådets förslag 14 §. 

12 § 

Paragrafen har med vissa mindre redaktionella jämkningar sin motsva

righet i I I § i lagrådets förslag. 

13 § 

Enligt första stycket skall fastighetsplan om den antas samtidigt med 

detaljplan upprättas i samma ordning som gäller för detaljplan. Om fastig

hetsplan inte antas samtidigt som detaljplan skall enligt andra stycket vissa 

i 5 kap. uppräknade bestämmelser om detaljplan tillämpas med i tredje 

stycket angivna undantag. Det synes knappast vara en fördel att låta en 

hypotes angående den avsedda tidpunkten för fastighetsplanens antagande 

vara avgörande för i vilken ordning planen skall antas. Enligt lagrådets 

uppfattning vinner reglerna i överskådlighet om först i en paragraf. 12 §. 

lagrådets förslag, ges regler om upprättande av fastighetsplan och därefter 

i nästa paragraf regler om vem som antar fastighetsplan. Huvudregeln för 

upprättande av fastighetsplan kan som tidigare angetts enklast uttryckas så 

att fastighetsplan skall upprättas i samma ordning som gäller för detaljplan. 

Denna regel kommer att tillämpas både då fastighetsplanen upprättas 

samtidigt som detaljplanen eller när den upprättas för sig vid en senare 

tidpunkt. För sistnämnda situation kan - också i överensstämmelse med 

remitterade förslaget - vissa undantag göras beträffande samråd och un

derrättelse. Att fastighetsplan skall upprättas i samma ordning som detalj
plan innebär att detaljplanens förfaranderegler som de upptagits i 5 kap. 

18-32 §§ lagrådets förslag - utom 29 § som gäller antagande - blir 

tillämpliga. Härav föijer att fastighetsplan inte behöver grundas på ett 

program och att grundkarta eller, som redan nämnts. fastighetsförteckning 

inte behöver finnas. Dessa handlingar är ju enligt 5 kap. 18 och 19 §§ ej 

obligatoriska. Däremot skall samråd - med nyss antytt undantag - utställ

ning, kungörande och tillkännagivande av beslut ske i samma ordning som 

gäller för detaljplan. Till undanröjande av missförstånd skall framhållas att 

av hänvisningen till detaljplanens regler om utställning inte följer att ge

nomförandebeskrivning skall upprättas. Detta framgår indirekt av 9 ~ i 

lagrådets förslag. Naturligtvis kan också för fastighetsplan reglerna om 

enkelt planförfarande tillämpas om de i 5 kap. 28 § lagrådets förslag an

givna förutsättningarna är uppfyllda. 
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14 § 

Lagrådet hänvisar till vad som anförts under 11 §. 

15 § 

Paragrafen. som har samma nummer i lagrådets förslag, har utformats 

med 5 kap. 34 § i vårt förslag som mönster. Beträffande skälen härtill 

hänvisas till lagrådets yttrande över 4 kap. 17 §. 

16 § 

Beträffande andra stycket hänvisar lagrådet till sitt yttrande under 4 kap. 

18 §. 

18 § 

Bestämmelsen synes med hänsyn till sitt sakliga innehåll böra flyttas. 

Den kommunen ålagda skyldigheten .m låta fastighetsägare nyttja mark för 

visst ändamål kan nämligen, som för övrigt framgår av paragrafen, först 

uppkomma under förutsättningar som anges i 29 §. Nu förevarande be

stämmelse bör därför utgöra en and~a mening i 28 § lagrådets förslag (jfr 

54 § byggnadslagen). 

19 § 

I paragrafen - som i lagrådets förslag motsvaras av 18 § - föreskrivs 

att. om annan än kommunen är huvudman för allmänna platser, den som 

äger obebyggd mark. som enligt detaljplanen är avsedd för allmän plats, är 

skyldig att utan ersättning upplåta marken om den behövs för att kvarters

mark. som tillhörde honom när planen antogs. skall kunna användas för 

avsett ändamål. Lagrådet har under 5 kap. 4 §förordat att ordet "kvarters

mark'' inte skall användas i PBL. Den mark som avses i förevarande 

paragraf måste vara att hänföra till mark för bebyggelse. Lagrådet föreslår 

att detta kommer till uttryck i paragrden. 

20 § 

Denna paragraf. J 9 § i lagrådets förslag, innehåller bestämmelser om att 

markägare på vissa villkor kan åläggas att utan ersättning till kommun eller 

annan avstå mark som enligt detaljplanen behövs för allmänna platser. 

Även mark som behövs för allmänna byggnader kan markägaren vara 

skyldig att utan ersättning avstå till kGmmunen. Det är länsstyrelsen som 

på ansökan av kommunen förordnar om att mark skall avstås. De föreslag-
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na bestämmelserna har sin motsvarighet i 70 och 113 §~ byggnadslagen om 

avstående av mark inom stadsplanclagt och byggnadsplanelagt område. 
Enligt dessa paragrafer meddelas förordnande om markavstående i sam
band med att planen fastställs, av regeringen när det gäller stadsplan och 

av länsstyrelsen när det är fråga om byggnadsplan. Med hänsyn till det 

nära ekonomiska sambandet mellan planutformningen och skyldigheten att 
avstå mark anses i gällande rätt att ett förordnande inte kan meddelas 
sedan planen har vunnit laga kraft; planärendet och kommunens ansökan 
om förordnande måste av rättssäkerhetsskäl behandlas samtidigt, Bexe

lius-Nordenstam-Körlof Byggnadslagstiftningen 5: e uppi. 1970, (Bexelius 

i det följande) s. 297. 
Med PBL: s regler att detaljplanen antas av kommunen utan underställ

ningsförfarande kan planbeslut och beslut om förordnande att avstå mark 
inte samordnas på samma sätt som i dag. Även de i PBL föreslagna 

reglerna om besvärsordning komplicerar samordningen. Besvär över ett 

planbeslut anförs hos länsstyrelse och länsstyrelsens beslut i ärendet 
överklagas till regeringen. Talan mot länsstyrelsens förordnande att avstå 

mark skall däremot föras hos kammarrätt. 

Enligt det remitterade förslaget kan förordnande att avstå mark medde
las först sedan kommunen har antagit detaljplanen, alltså en annan ordning 
än den som anses i dag skola tillämpas för att tillvarata markägarens 
rättssäkerhet. Departementschefen motiverar (s. 159 f) sitt förslag med att 
en annan ordning än den föreslagna skulle innebära dels att den slutliga 
planutformningen inte är känd vid tidpunkten för förordnandet, dels att 
oklarheter skulle uppkomma beträffande förordnandets verkan om planen 

antogs med en annan utformning än som förutsattes när förordnandet 
meddelades. Dessa skäl övertygar inte. När kommunen ansöker om för
ordnande måste den givetvis presentera ett planförslag~ som kan läggas till 
grund för förordnandet. Inget hindrar att kommunen redovisar alternativa 
förslag i ansökningen. Länsstyrelsens förordnande kan självfallet avfattas 
så att det gäller endast under förutsättning att planen utformas på ett visst 
sätt. Den i remissen föreslagna ordningen kan medföra att en markägare 
först sedan en plan antagits och beslutet därom vunnit laga kraft ställs inför 
kommunens anspråk att behöva avstå mark. Visserligen rekommenderas i 
specialmotiveringen som ett lämpligt förfarande att förslag till förordnande 
upprättas samtidigt med planen och redovisas i genomförandebeskrivning
en. Någon lagregel om ett sådant förfarande har emellertid inte föreslagits. 

Fastighetsägaren vet visserligen att han behöver avstå mark men inte i 

vilken omfattning kommunen kommer att kräva det av honom. Ett visst 
skydd ger honom bestämmelsen att han ej är skyldig att avstå mark med 
mindre det är skäligt med hänsyn till den nytta han kan förväntas få av 
planen och till övriga omständigheter. Detta i och för sig ganska bräckliga 
skydd kan urholkas genom att kommunen med stöd av 5 kap. 9 § 4 vägrar 

bygglov till i och för sig planenliga åtgärder till dess att det föreligger ett 
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förordnande att avstå mark. Detta kan medföra att markägaren ser sig 
tvingad att underkasta sig ett förordnande även i fall då han inte får någon 

nytta av planen. 

En från rättssäkerhetssynpunkt bättre ordning än den föreslagna är att 
låta anstå med planbeslutet till dess frågan om avstående av mark har 
avgjorts. Från principiella synpunkter kan det hävdas att den domstols· 

prövning som är förutsatt kunna ske i ärende om förordnande att avstå 
mark bör föregå den administrativa prövningen av planen. Olägenheten är 
att en sådan ordning kan medföra tidsutdräkt i planärendets avgörande. 
Men av de problem som följer av att nuvarande samordning inte kan 
bibehållas synes den nämnda olägenheten mindre än den försvagning av 
rättssäkerheten som departementsförslaget medför. 

Under hänvisning till det anförda föreslår lagrådet att länsstyrelsens 
förordnande skall avse mark som enligt förs/ag till detaljplan behöver tas i 
anspråk för de ändamål varom paragrafen handlar. Dessutom bör föreskri
vas att med antagandet av planen skall anstå till dess att frågan om 

skyldighet att avstå mark blivit avgjord. Med den sålunda föreslagna 
ordningen fyller bestämmelsen i 5 kap. 9 § 4 ingen funktion. 

Enligt nuvarande bestämmelser i 70 och 113 §§ byggnadslagen kan en
dast sådan mark tas i anspråk som behövs "för områdets ändamålsenliga 
användning". Häri anses ligga att det inte kan komma i fråga att behöva 

avstå mark för andra allmänna byggnader än sådana, exempelvis ett skol
hus. som erfordras för bebyggelse av området. Skyldighet att avstå mark 
för ett kommunalhus kan alltså enligt nuvarande bestämmelser i byggnads
Iagcn inte åläggas markägaren. I den nu föreslagna 20 § finns ingen direkt 
motsvarighet till de nyss citerade orden. Någon ändring i förhållande till 
gällande rätt är emellertid. enligt vad som upplysts under lagrådsföredrag
ningen. inte åsyftad. De citerade orc:en bör därför tas in i lagtexten. 

22 § 

Enligt bestämmelsen. som i lagd.dels förslag är 21 §. skall den som 
avstår mark enligt 20 § frigöra mark·~n från inteckning och annan särskild 

rätt. Avstående av mark enligt 20 §kan bara ske till kommun. Vad som i 

specialmotiveringen sägs om paragrafens tillämpningsområde torde därför 

knappast ha täckning. 

25 § 

Paragrafens första stycke ger kommunen rätt att lösa fastigheter eller 

fastighetsdelar som inte stämmer öv~:rens med fastighetsindelningen enligt 

fastighetsplanen. Villkoren är att kommunen är huvudman för allmänna 
platser och att genomförandetiden har gått ut. En motsvarande lösenbefo
genhet finns i dag enligt 47 § första stycket byggnadslagen. Enligt denna 
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bestämmelse avser lösenrätten delar av fastigheter 'om har olika ägare. 

Aven i specialmotiveringen till det nu framlagda förslaget anges detta avse 
rätt att lösa delar av fastigheter, som tillhör olika ägare. I lagtexten hör 

anges att splittrat ägande är en förutsättning för kommunens lösenrätt. 

I lagrådets förslag har ifrågavarande paragraf beteckningen 24 *· And

ringarna i förhållande till det remitterade förslaget är av redaktionell art. 

26 § 

Uttrycket "nyttjanderätt" är vis~erligen inget entydigt begrepp. Rätt att 

utan ersättning och utan tidsbegränsning ta mark i anspråk enligt 19 *eller 

20 § företer emellertid betydande olikheter från vad som i allmänhet för

stås med nyttjanderätt. Lagrådet förordar därför uttryckssättet "rät! att 

använda" mark. 

29 § 

Vid utformningen av bestämmelsen, som i lagrådets förslag är betecknad 

28 §. bör beaktas att rätten att bebygga en fastighet kan tillkomma också 

annan än fastighetsägaren. Lagrådet avser närmast en nyttjanderättsha

vare. Som anmärkts under 18 * bör vad där föreskrivs som ett andra led 
fogas till förevarande paragraf. 

3H 

I andra stycket i paragrafen, som i lagrådets förslag motsvaras av 36 §. 

finns bestämmelser om utställning av förslag till ersättningsskyldighet en
ligt 32 § samt om kungörande och underrättelser till berörda fastighetsäga
re rörande utställningen. Lagrådet föreslår att bestämmelserna ändras så 

att de överensstämmer med de bestämmelser som lagrådet föreslagit be
träffande utställning. kungörande m. m. i fråga om förslag till detaljplan. se 
5 kap. 24 § lagrådets förslag. 

40 och 41 §§ 

Beträffande dessa paragrafer får lagrådet hänvisa till vad som anförs 
under 14 kap. 

7 kap. 

I kapitelrubriken bör "m. m." utgå, eftersom kapitlet inte behandlar 

andra frågor än regionplanering. 
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I § 

I den allmänna motiveringen ( s. 134) framhåller dcpartcmentschefen att 
mellankommunal samverkan i fråga om fysisk planläggning normalt bör 

skötas av kommunerna själva utan lagreglering och utan annan medverkan 

av staten än den samordning som skall ske genom länsstyrelsens försorg. 

Av lagtexten bör framgå att PBL: s regionplanering är ett alternativ till 
annan lösning av samarbetsfrågorna. 

Enligt såväl lagtext som specialmotivering måste det finnas en framställ
ning för att regeringen skall kunna utse ett regionplaneorgan. I den all· 

männa motiveringen (s. 135) framhåller emellertid departementschefen att 

ett initiativ bör kunna tas från såväl statligt som kommunalt håll och i 
specialmotiveringen nämns länsstyrelser och statliga centrala organ som 
exempel på statliga myndigheter som kan komma att ta initiativ. Bestäm
melsen i första stycket att det skall föreligga en framställning för att 
regeringen skall få utse ett regionplaneorgan synes därför inte vara att 

förstå så att framställningen utgör ett formellt villkor för regeringens befo
genhet. Regeringen måste ju antas ha samma initiativrätt som underställda 

myndigheter. En annan sak är att regeringen knappast tar upp en region
planefråga utan att det föreligger för:>lag därom från något håll. Men detta 

behöver inte sägas ut i lagen. Lagrådet föreslår att orden "på särskild 
framställning" utgår. 

2 § 

I första stycket av paragrafen föreskrivs att regeringen innan den fattar 
beslut om att utse ett regionplaneorgan skall lämna de kommuner och 
länsstyrelser som berörs av beslutet tillfälle att yttra sig. Bestämmelsen 
kan enligt lagrådets mening utgå. Att regeringen vid beredningen av rege
ringsärenden skall inhämta behövliga upplysningar och yttranden från 
berörda myndigheter framgår av 7 kap. 2 § regeringsformen. 1 detta stad
gande föreskrivs också att, i den omfattning som behövs, sammanslutning

ar och enskilda skall lämnas tillfälle att yttra sig. 
Enligt andra stycket skall regionp'aneorgan inte utses om de berörda 

kommunerna mera allmänt motsätter sig det. Av specialmotiveringen 
framgår att bestämmelsen har utformats med viss förebild i stadgandena 

om opinionsvillkor i 5 § andra styck·~t fastighetsbildningslagen och i 7 § 

anläggningslagen. I båda dessa lagrum har emellertid till uttrycket "mera 
allmänt motsätter sig" regleringen re:>p. åtgärden tillagts orden "och har 

beaktansvärda skäl för det". I propos;tionen med förslag till ny fastighets

bildningsiag uttalade departementschefen (prop. 1969: 128 s. 363) att fas

tighetsbildningsmyndigheten vid prövning av opinionsvillkoret skall göra 
en helhetsbedömning av de invändningar som reses mot regleringsföreta

get. I första hand skall enligt departementschefen beaktas antalet sakägare 
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som motsätter sig regeringen. Emellertid är också de skäl som åberopas 

mot företaget av väsentlig betydelse. Departementschcfeil framhöll vidare 
att hänsyn också skulle tas till sakägarnas reella intresse av den föreliggan

de frågan. De synpunkter som departementschefen sålunda framfört an

sågs också äga full giltighet när det gällde att utforma opinionsvillkoret i 

anläggningslagen (prop. 1973: 160 s. 85). 

I specialmotiveringen till bestämmelsen i andra stycket i förevarande 

paragraf framhåller departementschefen att han finner det angeläget att 

regeringen har möjlighet till en fri prövning av tyngden i argumenten mot 

ett förordnande i det särskilda fallet. Uttalandet synes tyda på att departe

mentschefen anser att de synpunkter som enligt det anförda ligger till 

grund för utformningen av nämnda lagrum i fastighetsbildningslagen och 

anläggningslagen skall äga giltighet också när det gäller tillämpningen av 

förevarande bestämmelse. Om detta är fallet bör enligt lagrådets mening 

bestämmelsen kompletteras med orden "och har beaktansvärda skäl här

för". Härigenom markeras att inte enbart den faktiskt föreliggande opinio

nen bland berörda kommuner har betydelse vid prövningen utan att tyng

den i de skäl som kan anföras för eller emot utseende av ett regionalplane

organ kan vara avgörande för regeringens beslut. 

Skulle departementschefen ha en annan avsikt med bestämmelsen än 

den som lagrådet utgått ifrån och alltså vilja bibehålla lagtexten i det 

remitterade förslaget, bör det skapas klarhet i frågan genom förtydligande 

uttalanden. 

4 § 

Till paragrafen bör som ett första led i första stycket föras 9 § i det 
remitterade förslaget. Bestämmelsen kommer då att motsvara vad som 
föreslagits beträffande översiktsplanen i 4 kap. I §lagrådets förslag. Även 
då det gäller vad regionplanen skall ange bör sistnämnda lagrum tjäna som 
förebild. Härvid bör särskilt framhävas att planen skall beröra förhållan
den som har betydelse för regionen som sådan. 

5 och 6 §§ 

I enlighet med vad lagrådet förordat beträffande översiktsplan. detalj

plan. områdesbestämmelser och fastighctsplan bör bestämmelsen om vem 

som antar regionplan följa efter reglerna om förfarandet vid upprättande av 

planen. I lagrådets förslag har därför dessa båda paragrafer bytt plats. 

7 § 

Första stycket torde på skäl som angetts under 4 kap. 12 § kunna utgå. 

Andra stycket, som alltså blir första stycket i lagrådets förslag, bör ges i 
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huvudsak samma utformning som 5 kap. 30 § första stycket i lagrådt:ts 

förslag. 

8§ 

Enligt 12 kap. 6 § kan regeringen meddela förordnande att beslut att 

anta. ändra eller upphäva regionplan skall prövas av regeringen. Sådant 

förordnande skall beslutas inom tre månader från den dag då beslutet att 

anta, ändra eller upphäva planen meddelades. Regionplanen kan därför 

inte bli gällande förrän angivna tid gått ut. Detta bör framgå av bestämmel

sen i förevarande paragraf. Denna bör förtydligas även i annat hänseende. 

9§ 

Som nyss angetts bör bestämmelsen flyttas till 4 §. 

8 kap. 

För vinnande av en större överskådlighet och en bättre systematik 

föreslår lagrådet - förutom en omredigering av kapitlets underrubriker -

vissa ändringar i fråga om bestämmelsernas placering. Förslagen innebär i 

huvudsak att de generella bestämmelserna om bygglovspliktiga åtgärder. 

dvs. bestämmelser som gäller såväl inom som utom detaljplanelagt områ

de, samlas i kapitlets två första pamgrafer och att i en följand,~ paragraf tas 

upp de bestämmelser om bygglov·;ptiktiga åtgärder som avser områden 

med detaljplan. I förhållande till remissen innebär detta att 1 § första 

stycket 4 bryts ut ur paragrafen och förs samman med 3 §första stycket. 

Andra stycket i sistnämnda paragrd flyttas och får bilda en särskild para

graf efter 6 §. För att 11 § skall bli mindre otymplig bör bestämmelserna i 

paragrafen om vad som avses med kompletteringsåtgärder få utgöra en 

särskild paragraf, 13 §lagrådets förslag. Under en rubrik "Handläggning

en av lovärenden" bör föras samman alla bestämmelser rörande lovären

denas behandling i byggnadsnämnden, handläggningsreglerna. I enlighet 

härmed har 13 och 17 §§ remitterade förslaget flyttats och återfinns i 23 

och 24 §§ lagrådets förslag. 23 § remitterade förslaget om underrättelser 

rörande beslut i ärenden om lov hör följa efter 26 § remitterade förslaget, 

27 § lagrådets förslag. som anger vad ett beslut om lov skall innehålla. 25 § 

remitterade förslaget om skyldigh1!t för byggnadsnämnd att i visst fall 

sända beslut om lov till länsstyrelsen bör utgöra sista paragrafen i kapitel

avsnittet, 28 § i lagrådets förslag. 27 §remitterade förslaget om lovs giltig

hetstid har i lagrådets förslag placerats näst sist i kapitlet. Förutom de 

sålunda redovisade ändringarna medför lagrådets förslag att 7-12, 14-16, 

24. 28-30 och 32 §§ remitterade förslaget får nya paragrafbeteckningar. 
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l § 

I första stycket anges punktvis de åtgärder med byggnader i allmänhet 

som kräver bygglov. Vad gäller punkt 3 ger dess utformning intryck av att 

flera bygglov samtidigt kan gälla för en och samma byggnads användning. 

Så torde inte vara fallet. Har t. ex. byggnadsnämnd meddelat ett bygglov. 

som tillåter att en byggnad får användas till kontor, och lämnar nämnden 

därefter, innan detta bygglov har tagits i anspråk, ett nytt bygglov men nu 

för bostadsändamål torde det första bygglovet vara förfallet. Ordet "se

nast" i den sista relativsatsen i lagtexten bör därför utgå. 

Av punkt 4, som i lagrådets förslag motsvaras av punkt I i 3 § första 

stycket. följer att utanför detaljplan bygglov ej krävs för yttre åtgärder. 

Detta innebär när det gäller sådana yttre åtgärder somt. ex. putsning av en 

byggnad som ej förut var putsad en ändring i förhållande till gällande rätt 

(se Bexelius s. 488). Skälet till ändringen har ej belysts i remissen. I 

anslutning härtill vill lagrådet anmärka att uttalandet (s. 547) om bygglovs

plikten vid omfärgning av en- eller tvåbostadshus ej synes helt korrekt. 

Enligt andra stycket gäller i vissa fall ej krav på bygglov för byggnader 

som tillhör staten eller landstingskommuner. Uttrycket "tillhör" används 

på motsvarande sätt f. n. (se 54 § 2 mom. andra stycket och 66 § första 

stycket byggnadsstadgan). Vad som avses hiirmed synes oklart (jfr Bexe

lius s. 516). Enligt lagrådets mening får uttrycket "tillhör" anses ha samma 

betydelse som uttrycket "innehar med äganderätt". Om bestämmelsen är 

att förstå på detta sätt innebär den att lättnader i bygglovsplikt ej föreligger 

för byggnad som staten eller landsting brukar men inte äger. A andra sidan 

omfattar bestämmelsen då statliga och landstingskommunala byggnader 

som är uthyrda och alltså nyttjas av annan än ägaren. 

I tredje stycket hör på skäl som lagrådet anfört under 3 kap. 3 § "bo
stadsbyggnader med högst två bostadslägenheter" ersättas av "en- eller 

tvåbostadshus··. Stycket bör kompletteras med en upplysning om att bygg

lovsbestämmelserna i I § ej gäller för byggnader av hemlig natur avsedda 
för försvaret ( 10 §i lagrådets förslag). 

2 § 

I denna paragraf anges punktvis de anläggningar och anordningar - vid 

sidan av byggnader - för vilka bygglov krävs. I punkt I föreskrivs bygg

lovsplikt för att ta i anspråk mark för vissa idrotts- eller fritidsanläggning

ar. Uttrycket "ta i anspråk mark" synes mindre väl valt. Vad man vill 

åstadkomma är nämligen också ett inflytande över utformningen av en 

anläggning. Lagrådet anser att ordet "anordna" bättre täcker vad som 

avses enligt specialmotiveringen. För att utmärka avgränsningen mot 

bygglovsfria anläggningar har i lagrådsremissen valts metoden att genom 

exempel ange för vilka anläggningar som bygglov krävs. Denna metod har 
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här sina nackdelar. Exemplifieringen blir naturligen ofullständig och kan 

därför på ett icke önskvärt sett låsa rättstillämpningen och även leda den i 

ej avsedd riktning. En annan metod är att bestämma bygglovsplikten 

genom att i lagtexten skriva in de i lagrådsremissen angivna kriterierna, 

nämligen anläggningar vilka medför omfattande markarbeten. är arealkrä

vande eller avsevärt påverkar omgivningen. Mot ett så avfattat stadgandc 

kan riktas anmärkningen att det är alltför vagt och oprecist och leder till 

osäkerhet om vilka anläggningar som är bygglovsfria. Lagrådet har stannat 

för att föreslå ett stadgande som uttömmande anger vilka anläggningar som 

kräver bygglov. Om bestämmelsen utformas så krävs en lagändring om 

man vill inskränka eller utvidga kretsen av bygglovspliktiga objekt. Olä

genheten härav uppvägs emellertid av den fasthet och reda i rättstillämp

ningen som följer av vad lagrådet förordar. Enligt lagrådets förslag skall 

orden "idrotts- eller fritidsanläggningar" utgå ur lagtexten. När denna 

ändamålsbestämning faller bort medför detta en viss ändring av kretsen av 

bygglovspliktiga anläggningar. Som exempel kan nämnas en motorbana 

avsedd för en bilindustri eller en srnåbåtshamn för yrkesfiskare. En sådan 

utvidgning låter sig emellertid väl förena med det syfte som uppbär det 

förevarande stadgandet. Förutom de i förevarande punkt nu angivna an

läggningarna bör uppräkningen fyllas ut med det i specialmotiveringen 

angivna exemplet "badplatser" elkr bättre uttryckt "friluftsbad". Också i 

överensstämmelse med specialmotiveringen bör anges "skidbackar med 

liftar''. Huruvida permanenta nöjesfält samt djurparker och s. k. sommar

land är bygglovspliktiga anläggningar har inte direkt berörts i lagrådsremis

sen. Både lagtextens utformning och de tankegångar som utvecklas i 

specialmotiveringen tyder på att sådana anläggningar bör omfattas av 

bygglovsplikten. Visserligen kräver sådana anläggningar som regel bygg

nader och dessa är underkastade lovplikt enligt I §. Det är emellertid 

lämpligt att anläggningarna i sin helhet underkastas byggnadsnämndens 

prövning och tillsyn. Lagrådet har då i åtanke främst att byggnadsnämnden 

bör se till att säkerhetskraven enlig: 3 kap. 6 § första stycket jämfört med 

14 § samma kapitel är uppfyllda. l lagrådets förslag används "nöjes

parker" som samlingsbeteckning för permanenta nöjesfält och sommar

land. 

I punkt 2 föreskrivs bygglovsplikt för upplag. Enligt 54 § I mom. första 

stycket 9 byggnadsstadgan krävs idag byggnadslov för inrättande av upp

lag. Enligt sista stycket i momentet kan länsstyrelse för områden i närhe

ten av befästningar m. n. anläggningar föreskriva bygglov för inrättande av 

bl. a. materialgård. Enligt departemcntschefen bör begreppet upplag med 

en enda jämkning ha samma innebörd i PBL som enligt gällande rätt. Den 

åsyftade jämkningen innebär att. som det anförs i remissprotokollet, för 

enkelhetens skull specialregleringen av materialgård inte längre bör upp

rätthållas utan att sådana anordningar bör innefattas i termen upplag. Vad 

som enligt gällande lag är att anse som två olika slag av anläggningar bör 
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emellertid för undvikande av missförstånd inte genom ett departements

chefsuttalande sammanföras under det ena begreppet. Lagrådet föreslår 

därför att förevarande punkt 2 kompletteras med föreskrift att bygglovs

plikten också gäller materialgård. 
Att uppföra vindkraftverk av viss utformning eller med viss placering 

skall enligt punkt 6 fordra bygglov medan andra vindkraftverk föreslås 

vara befriade från bygglovsplikt. Bestämmelsen har i sak oförändrad över

förts från gällande rätt. Att medge undantag från bygglovsplikten för 

vindkraftverk av viss storlek eller visst byggnadssätt synes vid en jämfö

relse mellan förevarande punkt och punkterna 5 och 7 sakligt knappast 

motiverat. Enligt sistnämnda punkter är nämligen bygglovsplikten oin

skränkt för master och - enligt lagrådets förslag - också för torn. som inte 

är avsedda för endast en fastighets behov. samt för murar eller plank. 

Frågan om vissa vindkraftverk bör undantas från bygglov kommer också 

enligt PBL i ett nytt läge. Av 5 §följer nämligen att kommunen i områdes

bestämmelse under vissa förutsättningar kan föreskriva frihet från bygglov 
för alla slags anläggningar och anordningar som avses i förevarande para

graf. Lagrådet förordar därför att bygglovsplikten enligt punkt 6 skall 

omfatta alla slag av vindkraftverk. 

Punkt 8 handlar om att ta i anspråk mark för parkeringsplatser eller 

väsentligt ändra sådana platser. I enlighet med vad lagrådet anfört ovan i 

anslutning till punkt I torde också här uttrycket "ta i anspråk" böra 

ersättas av "anordna". För tydlighets skull bör då markeras att bestäm

melsen endast avser parkeringsplatser utomhus. Bygglovsplikt gäller ej för 

parkeringsplats avsedd uteslutande för en fastighets behov under förutsätt

ning att det på fastigheten finns högst två bostadslägenheter. Av remissen 

framgår ej om härmed avses endast när det på fastigheten finns ett en- eller 

tvåbostadshus eller också det inte ovanliga fallet att två enbostadshus är 
uppförda på samma fastighet. Enligt vad som upplysts vid föredragningen 

är båda situationerna åsyftade. I lagrådets förslag. där de i punkterna 4, 5 
och 8 angivna undantagen från bygglovsplikt sammanförts i ett nytt andra 
stycke, har detta beaktats. 

I punkterna 5-8 föreskrivs att bygglov krävs inte bara för uppförande av 
anläggningar och anordningar utan också för väsentlig ändring av dem. 
Även beträffande i punkterna 1-4 avsedda anläggningar och anordningar 

synes bygglov böra fordras för väsentliga ändringar. Lagrådets förslag 

upptar därför en ny punkt 9 enligt vilken bygglov krävs för väsentlig 

ändring av i föregående punkter angivna anläggningar och anordningar. 

Också i denna paragraf bör i ett särskilt stycke, tredje stycket i lagrådets 

förslag, ges upplysning om bestämmelser i kapitlet som innebär avvikelser 

från paragrafens regler. 
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Första stycket innehåller förbud mot att utan bygglov sätta upp eller 

väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Regeln gäller inom områden 

med detaljplan. Bestämmelsen har i lagrådets förslag på ovan angivna skäl 

tillsammans med I * första stycket 4 tagits upp i 3 § första stycket. 

I andra stycket regleras kommunens rätt att i områdesbestämmelser 

föreskriva bygglov för ljusanordningar inom vissa områden. Denna möjlig

het till utökad bygglovsplikt bör som tidigare angetts av systematiska skäl 

tas upp i avsnittet med rubriken "Kommunala beslut om bygglovspliktens 

omfattning" (se 7 §lagrådets förslag). 

Denna paragraf behandlar undantagsbestämmelser för vad som enligt 

lagrådets terminologi kallas en- eller tvåbostadshus. Undantagen gäller 

också byggnader av annat slag som hör till sådana bostadsbyggnader. 

Härmed avses vad som enligt 5 S första stycket I benämns komplement

byggnader. Det är lämpligt att redan i förevarande paragraf införa detta 

begrepp. Vad som innefattas i k'Jmplcmentbyggnader kan i lagtexten 

åskådliggöras med de av departemcntschefcn angivna exemplen. 

När det i punkt 2 talas om bostad~fagenhet torde åsyftas vad som i 3 kap. 

kallas bostad. Samma uttryck bör därför användas här. Med den innebörd 

termen bostad får anses ha i PBL kan den här användas utan att det 

innebär någon ändring i sak. Att utvidga sin bostad genom att inrätta ett 

ytterligare rum exempelvis på vinden kräver alltså ej bygglov. självfallet 

förutsatt att bärande delar ej berörs. 

För att anordna skyddad uteplat:;, skärmtak eller komplementbyggnad 

krävs i visst fall skriftligt medgivande. Medgivande fordras om anläggning

en eller byggnaden kommer närmare "tomtgränsen" än 4.5 meter. Den 

som skall lämna medgivandet är ·'ägaren till den angränsande fastighe

ten··. 

Det framgår ej klart av remissprolokollet om kravet på skriftlighet är en 

formföreskrift eller om det är uppställt för att underlätta bevisning. I den 

allmänna motiveringen (s. 192) anför departementschefen att den byggan

de skall skaffa intyget och bevara det som framtida bevis. Uttalandet tyder 

på att föreskriften har tillkommit fcr att säkra bevisning. Med hänsyn till 

rättshandlingens art och omständigheterna i övrigt synes det knappast 

befogat att uppställa ett absolut kra\ på skriftlighet. Detta skulle ju innföä

ra att ett muntligt medgivande vore ogiltigt och att den som i förlitande på 

ett sådant medgivande utfört viss iitgärd därför skulle ha hrutit mot be

stämmelserna om bygglov. Lagrådet utgår från att skriftlighetskravet inte 

är avsett som en ovillkorlig formföreskrift. Lagtexten behöver då inte 

innehålla någon regel om hur med~:ivandet skall lämnas. Att det för den 
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byggande likväl är angeläget att ha medgivandet manifesterat i en handling 

ligger i öppen dag. Han kan ju eljest råka i svårigheter om han behöver visa 

att han fått grannens medgivande. 

Vad som avses med "tomtgräns" synes osäkert. Syftet med kravet på 

medgivande måste vara att grannar inte annat än efter eget medgivande 

skall besväras av närgången bebyggelse. r allmänhet torde därför tomt

gränsen vara att förstå som gränsen mellan den byggandes och grannens 

fastigheter. Det behöver emellertid inte alltid vara fråga om fastigheter. l 
specialmotiveringen sägs också att. om anläggningen eller byggnaden skall 

uppföras på arrenderad mark. avståndet lämpligen bör räknas från gränsen 

för den tomtplats som arrenderas. Sammansättningsledct "tomt" för tan

ken fel. Ordet "tomt" har nämligen i PBL närmast betydelsen "bygg

plats" eller "tomtplats" (se t. ex. 3 kap. 15 och 17 *§J. I detta samman

hang kan knappast avses tomt i den betydelsen. Eftersom uttrycket "fa~

tighetsgränsen' · inte täcker alla fall förordar lagrådet uttrycket ·'gränsen·'. 

Beträffande frågan om från vem medgivande skall inhämtas kan anmär

kas att det på grund av byggnadens eller anläggningens placering och 

markens indelning ibland blir erforderligt att medgivande inhämtas från 

flera berörda. Exempelvis kan en byggande vilja uppföra ett uthus i ett 

hörn på viss fastighet. En byggnad intill ens. k. skafttomt kan också fordra 

fleras medgivande. Som regel blir det ägaren till angränsande fastighet som 

skall lämna medgivande. Ibland kan emellertid förhållandena vara sådana 

att det är en arrendator - ensam eller tillsammans med fastighetsägaren -

som skulle beröras av den tilltänkta åtgärden. Med hänsyn till nu anförda 

omständigheter föreslår lagrådet att uttrycket "grannar" används. 

Bestämmelserna om frihet från bygglov skall emellertid inte gälla fullt 

ut. I det remitterade förslaget föreskrivs nämligen i punkt 6 i motsats till 

vad som gäller enligt punkterna 4 och 5 att om det i planbestämmelse anges 
att byggnader skall placeras på ett visst avstånd från tomtgränsen den 

bestämmelsen alltid skall gälla. Avsikten med denna undantagsbcstäm

melse är - såsom enligt gällande rätt (se 54 * 2 mom. första stycket 6 in 

fine byggnadsstadgan) - att en planbestämmelse om ett byggnadsfritt 

avstånd från gränsen medför att bygglov alltid krävs om någon vill uppföra 
en byggnad på detta område. Detta borde komma till tydligt uttryck i 

lagtexten. om inte bestämmelsen skall missförstås. Lagrådet kan emeller

tid av följande skäl inte tillstyrka bestämmelsen i sak. I 6 ~ anges uttöm

mande kommunens möjligheter att utvidga bygglovsplikten. Enligt dcpar

tementschefens förslag är dessa möjligheter snävt avgränsade till vissa 

yttre åtgärder och underhåll inom områden som utgör en värdefull miljö. 

Föreskriften i sista meningen i punkt 6 innebär formellt sett inte en möjlig

het för kommunen att utvidga bygglovsplikten. Faktiskt får emellertid 

regeln den effekten att kommunen genom planbestämmelser kommer att 

reglera bygglovsplikten. Regeln kan därför på grund av sina verkningar 

uppfattas som en möjlighet för kommunen att utöka bygglovsplikten. En 

19 RikJdagen 1985186. I sam/. Nr I. /li/agedel 
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sådan möjlighet för kommunen passar mindre väl in i PBL:s system. Inte 

heller någon annan planföreskrift har en sådan effekt på bygglovsplikten. I 

och för sig vore det eftersträvansvärt om planbestämmelser aldrig kunde 

gå längre än bygglovsplikten. Framförallt är det rör den byggande besvä

rande att en bygglovsfri åtgärd kan vara förbjuden till följd av planbestäm
melse. En sådan ordning synes emellertid inte praktisk möjlig utan man 

måste acceptera att kommunerna genom planbestämmelser ges möjlighe

ter att reglera också byggnadsåtgärder som ej är bygglovspliktiga enligt 8 

kap. Också andra bestämmelser -· t. ex. strandskyddsföreskriftcr - kan 

göra bygglovsfria åtgärder förbjudna. För att återgå till nu förevarande 

paragraf saknar således punkterna 4 och 5 som avser uteplatser och skärm

tak en bestämmelse motsvarande den i punkt 6. Skillnaden är enligt depar

tementschefen motiverad av bl. a. l:randsäkerhetsskäl. Grannar kan, tilläg

ger han, alltså inte "avtala bort" '~n planbestämmelse om alt byggnader 

skall förläggas på ett visst avstånd från gränsen. Argumentet synes inte 

övertygande. Inte heller en planb•:stämmelse om ett längre avstånd till 

gränsen än vad som anges i punkterna 4 och 5 kan nämligen den byggande 

och hans grannar råda över. lika litet som de kan göra det i fråga om andra 

planbestämmelser. Något sakligt skäl till varför just nu ifrågavarande 

planbestämmelse skall få betydelse för bygglovsplikten har inte framkom

mit. Lagrådsremissens förslag har begränsad praktisk räckvidd. Huruvida 

hygglovsplikt följer av en planbestämmelse eller ej har nämligen endast 

betydelse för vilka sanktioner som kan tillgripas vid olovligt byggande. 

Har en byggande vidtagit en åtgärd utan erforderligt bygglov kan vid sidan 
av rättelse också byggnadsavgift tas ut. Den som bygger i strid mot 

föreskrift i detaljplan eller områdesbestämmelse har däremot. om åtgärden 

som sådan är bygglovsfri, inte brutit mot bygglovsplikten. Mot honom kan 

emellertid handräckningsåtgärder tillgripas, se 10 kap. 12 § 3 och vad 
lagrådet anfört under delta lagrum. Lagrådets förslag upptar på grund av 
det anförda ingen motsvarighet till sista meningen i punkt 6. 

Även i nu förevarande paragraf bör - i ett särskilt stycke - uppmärk

samheten fästas på det undantag från paragrafen som kan förekomma. 

Lagrådet syftar på kommunens nyss antydda möjlighet enligt 6 § att före

skriva bygglov för vissa åtgärder. 

5 § 

Enligt första styc~et 4 skall en kommun under de i paragrafen angivna 

förutsättningarna kunna besluta att bygglov ej krävs för att "utföra anlägg

ningar och anordningar" som avses; 2 §.För tydlighetens skull bör anges 

alt även ändring av dessa anläggningar och anordningar får undantas från 

kravet på bygglov. 
I första stycket 5 anges att ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk 

och därmed jämförlig näring får undantas från bygglovskravet. Sådana 
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byggnader är ofta också arbetslokaler. Den i paragrafen förutsatta bygg

lovsplikten för arbetslokaler i allmänhet är enligt vad som upplysts under 

lagrådsföredragningen inte avsedd att skola gälla för ifrågavarande ekono

mibyggnader. Detta bör framgå av lagtexten. 

De av lagrådet i övrigt föreslagna ändringarna är av redaktionell art. 

6§ 

Enligt paragrafen kan kommun för ett område som utgör en värdefull 

miljö föreskriva att bygglov krävs bl. a. för att färga om byggnader eller 

byta ut byggnadernas fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller utfö

ra andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadernas yttre. Av I § första 

stycket 4 (lagrådets förslag 3 § första stycket I) framgår att sådana åtgärder 

kräver bygglov om de skall utföras inom områden med detaljplan. Enligt 

4 § krävs dock inte bygglov för omfärgning av en- eller tvåbostadshus med 

komplementbyggnader som ligger i detaljplanelagt område. Det anförda 

har föranlett att bestämmelsen i lagrådets förslag delats i två punkter vari 

erforderliga preciseringar gjorts. 

Kommunens möjligheter att utvidga bygglovsplikten bör inte gälla för 

sådana för totalförsvaret avsedda byggnader som anges i 10 §. I lagrådets 

förslag har detta föranlett ett tillägg. 

7 § 

Såsom paragrafen är utformad krävs rivningslov för att ta bort byggna

der eller delar av byggnader som får uppföras utan lov. Detta kan uppen

barligen inte vara avsett. Inte heller kan det vara meningen att en kommun 

skall få föreskriva rivningslovsplikt för sådana byggnader eller byggnads

delar. De nu anförda synpunkterna ligger till grund för de av lagrådet 
föreslagna ändringarna i paragrafen, som i lagrådets förslag betecknas 8 §. 

9 § 

Av specialmotiveringen framgår att paragrafen avser endast för försva

ret avsedda byggnader m. m. Detta förhållande bör framgå av lagtexten. 

Ordet "totalförsvaret" har i lagrådets förslag, 10 §.samma innebörd som i 

19 kap. 5 § brottsbalken (prop. l 979/80: l 76 s. 8 och Ju U 1981 /82: 8 s. 6 och 

26). 

10 § 

Enligt första stycket 2 skall bygglov lämnas, om fastigheten och byggna

den "med hänsyn till läge och användningssätt" stämmer överens med 

detaljplanen och fastighetsplanen. Kravet på anpassning till planbestäm-
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melserna är, vilket framgår av miJtiven till femte stycket, avsett att gälla 

även i andra hänseenden än läge och användningssätt. Sålunda skall bygg

lov kunna vägras exempelvis om den tillämnade byggnadens höjd över

stiger vad i detaljplanen är föreskrivet om högsta tillåtna höjd. I lagrådets 

förslag har de citerade orden utclt1mnats. 

Första stycket 3 handlar om byggprojektets anpassning till de i 3 kap. 

uppställda kraven på byggnader. Bestämmelsen i denna punkt skiljer sig 

från bestämmelserna i I och 2 i c1et att den anger vad som skall ligga till 

grund för bygglovsprövningen. Enligt lagrådets mening bör man hålla isär 

de materiella villkoren för bygglovsprövningen, varom förevarande para

graf handlar. och handläggningen av bygglovsärenden. Bestämmelser i det 

senare hänseendet återkommer i 28 §.Redigeringen av första stycket 3 kan 

inge den felaktiga föreställningen att villkoren enligt 3 kap. inte har samma 

betydelse vid hygglovsprövningen som planförutsättningarna i I och 2. I 

den allmänna delen av sitt yttranc:e har lagrådet kritiserat det remitterade 

förslaget i vad det avser byggnadsnämndens skyldighet att granska och 

fastställa bygglovshandlingar. Oavsett om kritiken leder till att förslaget 

omarbetas. bör en bestämmelse om vad som skall vara underlag för bygg

lovsprövningen flyttas från förevarande paragraf och tas in i 28 § (29 § 

lagrådets förslag). 

I andra stycket sista meningen behandlas det fall att en bygglovssökande 

inte efterkommer ett föreläggande att ansöka om förrättning för genomfö

rande av fastighetsplan. Bestämmelsen hör nära samman med det i 20 § 

andra stycket hehandlade fallet att sökanden underlåter att hörsamma 
föreläggande att avhjälpa brister i .ansökningshandlingarna. Lagrådet före

slår att bestämmelsen flyttas till 20 §. 

Il § 

I paragrafen ges bestämmelser om bygglovsprövningen i områden som 

inte omfattas av detaljplan. Beträffande första stycket 4 hänvisar lagrådet 

till vad som anförts under 10 §. Andra stycket behandlar rätten för ägare 

av fastigheter med en- och tvåfamiljshus att fä lov till s. k. kompletterings

åtgärder. Vad som menas med komplctteringsåtgärder redovisas i en upp

räkning i fyra punkter i slutet av stycket. 

Enligt en bestämmelse i andra stycket kan lov till kompletteringsåt

gärder vägras om kommunen har lämnats tillstånd att expropriera den 

fastighet eller den fastighetsdel där åtgärden skall utföras. Avsikten med 

bestämmelsen torde vara att förebygga den värdeförstöring som skulle bli 

följden om kompletteringsåtgärden blir onyttig efter expropriationen. En 

sådan värdeförstöring kan naturligtvis uppkomma inte bara när kommunen 

exproprierar utan också då staten eller enskild får expropriationstillstånd. 

Lagrådet föreslår därför att bestämmelsen utformas så att den omfattar alla 

fall av expropriation. 



Prop. 1985/86: I 293 

I lagrådets förslag till lagtext ( 13 § l har bestämmelsen om vad som 

menas med komplctteringsåtgärder brutits ut till en särskild paragraf som 

placerats omedelbart efter förevarande paragraf ( 12 § i lagrådets förslag). 

som härigenom vinner i överskådlighet. 
Punkt 3 i uppräkningen av kompletteringsåtgärderna avser åtgärder på 

byggnader i sådana fall som anges i 6 § första stycket I. Också sådana 

åtgärder som nämns i 6 § första stycket 2. dvs. underhållsåtgärder på 

sådana byggnader som avses i 3 kap. 11 § (3 kap. 12 § lagrådets förslag) 

torde enligt lagrådets mening böra hänföras till kompletteringsåtgärder. I 

punkt 4 hänvisas till sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I § första 

stycket 5 och 6. I I §första stycket 4 (3 §första stycket I lagrådets förslag) 

avses samma åtgärder som i 6 § första stycket I. Med hänsyn till det 

anförda bör enligt lagrådets mening punkterna 3 och 4 föras samman till en 
punkt, vari hänvisas till I § första stycket 4-6 (I § första stycket 4 och 5 

och 3 § första stycket I lagrådets förslag), varefter underhållsåtgärder på 

byggnader som avses i 3 kap. 11 § redovisas i en särskild punkt. 

I övrigt föreslås vissa redaktionella ändringar i paragrafen. 

12 § 

I första stycket av paragrafen sägs att "tillfälligt bygglov" får lämnas om 

sökanden begär det och om marken eller byggnaden inte genast behöver 

tas i anspråk för avsett ändamål. Det senare villkoret behöver inte anges. 

Någon rätt till sådant bygglov föreligger nämligen inte i annat fall än som 

avses i andra stycket. Om marken behöver tas i anspråk för det avsedda 

ändamålet. kan sökandens begäran avslås utan att denna avslagsgrund är 

uttryckligen angiven i lagen. Paragrafen har i lagrådets förslag redaktio

nellt omarbetats och har beteckningen 14 §. 

13 § 

Paragrafen ger bestämmelser om tidsfrister för avgörande av bygglovs

ärenden. För prövning av ärenden om rivningslov ges bestämmelser om 

tidsfrister i 17 §.Den paragrafen har samma uppbyggnad som förevarande 
13§. 

Lagrådsremissen har alltså bestämmelser som gör det möjligt för bygg

nadsnämnden att under vissa förutsättningar skjuta upp avgörandet av 

ärenden om bygglov och rivningslov. Någon motsvarande reglering finns 

inte för ärenden om marklov. Uppenbarligen har departementschefen an

sett något behov av sådana regler inte föreligga med tanke på konstruk

tionen av prövningsgrunderna för marklov. Lagrådet vill emellertid peka 

på några situationer där det kan vara önskvärt med möjlighet till uppskov 

även i ärenden om marklov. 

Inom ett område med detaljplan kan en ansökan om marklov till 
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schaktning eller fyllning aktualisera behov av att innan ansökningen 

prövas - komplettera planen med en bestämmelse enligt 5 kap. 8 § första 
stycket 5 om markytans utformning och höjdläge. Även om den sökta 

åtgärden stämmer överens med en planbestämmelse, kan det tänkas att 

planen behöver ändras i denna del, t. ex. därför att det inte längre anses 

lämpligt att medge åtgärder av det aktuella slaget. 

Motsvarande behov av rådrum kan föreligga när marklov söks inom ett 

område utan detaljplan. I områd1!sbestämmelser behöver ju inte tas in 

materiella föreskrifter om hur pr5vningen skall utfalla, utan byggnads

nämnden kan från fall till fall pröva ansökningen mot 8 kap. 18 § första 

stycket 2 eller 3 i lagrådets lagförslag. Det kan emellertid vara så att en 

ansökan föranleder en översyn av områdesbestämmelserna för att få fram 

en bindande reglering avseende ett större område. Vidare kan redan med

delade materiella föreskrifter om prövningen behöva ändras med anledning 

av en ansökan om t. ex. trädfällning inom ett friluftsområde. 

Det är inte heller uteslutet att ön:;kemål om trädfällning inom ett skydds

eller säkerhetsområde eller ett friluftsområde kan väcka frågan om expro

priation enligt 2 kap. 5 eller 9 ~ expropriationslagen. Lagrådet erinrar här 

om att möjligheten att vägra marklov just inom friluftsområden är begrän

sad till följd av reglerna om skydd för pågående markanvändning i 5 kap. 
16 §andra stycket och 8 kap. 18 §andra stycket i lagrådets lagförslag. Om 

alltså PBL:s regleringsmöjligheter härvidlag befinns otillräckliga, kan ex

propriation av området ibland behöva övervägas. I avvaktan på ett expro

priationstillstånd bör ärendet om marklov inte avgöras. 

Vad lagrådet nu har anfört leder till att bestämmelserna om uppskov bör 
avse inte bara bygglov och rivningslov utan också ärenden om marklov. 
Bestämmelserna i ämnet bör då liimpligen sammanföras till ett lagrum. 

Fråga är om förfaranderegler och dessa har sin naturliga plats bland de 

generella bestämmelserna om handläggningen av lovärenden. I lagrådets 

förslag har bestämmelsen tagits upp som 23 §. 

Enligt remitterade förslaget är huvudregeln att ärenden om bygglov och 

rivningslov skall avgöras snarast möjligt och senast inom ett år. Att i 

lovärenden sätta upp en allmän tidsfrist på ett år synes inte lämpligt. En 

sådan regel kan nämligen tas till intäkt för att anmärkning om bristande 

snabbhet inte kan riktas mot byggnadsnämnden, ifall avgörandet sker inom 

ett år. Det är emellertid tveksamt om PBL överhuvudtaget bör uppta 

någon generell regel om snabb handläggning. Ärenden skall alltid avgöras 

så skyndsamt som är möjligt. En regei härom har därför knappast sin plats 

i en speciallag. I förvaltningslagen finns ingen sådan bestämmelse. Förvalt

ningsrättsutredningen har emellertid (se SOU 1983: 73 s. 56 f) föreslagit en 

bestämmelse i ämnet utformad så att skyndsamhetskravet balanseras mot 

övriga huvudsakliga krav som bör ställas på verksamheten hos förvalt

ningsmyndighetcr. Lagrådet har i >itt förslag inte tagit upp en särskild 

bestämmelse om skyndsamhet. 
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I lagrådets 23 § har reglerna om tidsfrister i lovärenden utformats som en 

möjlighet för byggnadsnämnden att i vissa angivna fall på grund av förhål

landena i det individuella ärendet besluta om anstånd. Det är en fördel att 

ett ärende inte blir liggande utan att anståndsfrågan tas upp i nämnden. 

Nämnden bör i sitt beslut ange skälet till att ärendet inte avgörs genast. Till 

frågan huruvida ett beslut om uppskov skall kunna överklagas återkommer 

lagrådet under 13 kap. I §. 

I sak råder överensstämmelse mellan det remitterade förslaget och lagrå

dets förslag med undantag av att - på skäl som angetts under 11 ~ -

ansökan om tillstånd att expropriera kan vara anledning att vila på lovären

det oavsett vem som är expropriand. 

14 § 

Enligt specialmotiveringen innehåller paragrafen, som i lagrådets förslag 

har fått sin motsvarighet i 15 §,en spärr mot att byggnadsnämnden uppre

pade gånger vägrar lov till kompletteringsåtgärder genom att ansöka om 

tillstånd till expropriation. Härtill kan först anmärkas att det knappast 

torde vara byggnadsnämnden som för kommunens räkning tar initiativ till 

ett expropriationsförfarande. Bortsett härifrån ger emellertid uttalandet 

vid handen att avsikten med stadgandet är att förhindra en olämplig myn

dighetsutövning från nämndens sida. Detta syfte behöver inte komma till 

uttryck i lagtext och bör i vart fall inte ha sin plats bland de materiella 

reglerna om bygglov. Emellertid kan en regel i enlighet med remissen 

likväl vara av värde. Bestämmelsen tillgodoser nämligen den enskildes 

rätt. Har en byggande vägrats bygglov på grund av ett - sedermera 

förfallet - expropriationstillstånd bör han först sedan avsevärd tid förflutit 

riskera att en förnyad bygglovsansökan avslås med hänvisning till ett nytt 
expropriationstillstånd. Sedd alltså som ett skydd för den enskilde fyller 

bestämmelsen sin plats. På skäl som angetts under 11 § bör regeln tilläm
pas oavsett vem som önskar expropriera. 

15 § 

En grund för att vägra rivning är enligt förevarande paragraf önskemålet 

att bevara kulturhistoriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse. Av den 

allmänna motiveringen (s. 223) framgår att ansökan om rivningslov inte 

heller skall bifallas om bebyggelsen är värdefull ur historisk eller konstnär

lig synpunkt. Detta har beaktats i lagrådets förslag ( 16 §J. Härigenom får 

man också överensstämmelse med 3 kap. 11 § såvitt avser bebyggelsens 

egenskaper, låt vara att det särskilda krav som uppställs i sistnämnda 

paragraf saknar motsvarighet här. Möjligheten att vägra rivningslov enligt 

förevarande 15 §gäller således också andra byggnader än dem som enligt 3 

kap. 11 § har ett särskilt bevarandevärde. Av bestämmelsen bör tydligt 
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framgå att rivningslov kan vägras både om byggnaden i sig har angiven 
egenskap och om den ingår i en bebyggelse av sådant slag. 

17 § 

I första stycket andra punkten .anges två fall enligt vilka hinder mot 
rivningslov möter på grund av att det pågår prövning i annan ordning av 

frågan om byggnaden skall stå kva.r eller inte. Det ena fallet, som avser 
upprustningsåläggande enligt bostadssaneringslagen, har sin motsvarighet 

i gällande rätt; en bestämmelse behövs emellertid om skyldighet för hyres
nämnd att underrätta byggnadsnämnden redan om att ansökan om upp
rustningsåläggande har gjorts (jfr 10 § första stycket bostadssaneringsla
gen). Det andra fallet, som däremot är en nyhet, tar sikte på att ansökan 
gjorts om att byggnaden skall förklaras för byggnadsminne. Med hänsyn 
till bestämmelserna i 15 § remitterade förslaget (16 §lagrådets förslag) och 
7 § lagen ( 1960: 690) om byggnadsminnen synes någon särskild föreskrift 
om obligatoriskt anstånd knappast f~1lla någon funktion för sistnämnda fall. 

I övrigt får lagrådet beträffande 17 §hänvisa till sitt yttrande under 13 §. 

Bestämmelserna om de diskretionära anståndsgrunderna återfinns i lagrå

dets förslag i 23 §. Den nyss berörda obligatoriska anståndsgrunden vid 
ansökan om upprustningsåläggande har fått sin plats i 24 §. 

18 § 

I paragrafen anges prövningsgrunderna för marklov. Enligt den remitte
rade lagtexten får marklov vägras om den sökta åtgärden förhåller sig på 
visst sätt till de angivna grunderna. I lagrådets förslag har bestämmelsen -
med lagtexten i 10 § ( 11 § lagrådets förslag) som förebild - utformats 
positivt. Med den föreslagna lydelsen uppkommer emellertid behov av en 
bestämmelse som gör det möjligt att i marklovsärendet göra smärre avsteg 
från detaljplan eller områdesbestämrnelser. Lagrådets förslag innehåller -
likaledes efter förebild från IO § - en sådan bestämmelse. 

I punkt 4 anges som grund för att vägra marklov att den sökta åtgärden 

förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning som frilufts

område. Beslutet att vägra marklov fär dock inte vara så ingripande att den 

pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Detta är. sägs det i spe

cialmotiveringen, en följd av att områdesbestämmelser som används i 

syfte att reglerat. ex. trädfällning i friluftsområden enligt 4 kap. 13 §första 

stycket 7 inte får medföra avsevärda ingrepp i den pågående markanvänd
ningen. För att situationen för den enskilde skall bli densamma oberoende 

av om den materiella regleringen finns i områdesbestämmelser eller om 
frågan prövas först när marklov söks har alltså motsvarande spärr införts i 

punkt 4 i förevarande paragraf, framhålls det i specialmotiveringen. 
Lagrådet vill till en början fästa uppmärksamheten på att begreppet 
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pågående markanvändning används i förevarande bestämmelse liksom i 4 

kap. 13 *första stycket 7 (5 kap. 16 *första stycket 6 och andra stycket 

lagrådets förslag). I den allmänna motiveringen erinrar departementsche

fen om att begreppet pågående markanvändning infördes i byggnadslagen 

och i vissa angränsande lagar. bl.a. naturvårdslagcn, år 1972 i samband 

med lagstiftningen i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Begreppet 

gavs då främst funktionen att avgränsa det intrång av t. ex. en fastställd 

generalplan som bör medföra rätt till ersättning eller inlösen. Departe

mentschefen erinrar vidare om att begreppet enligt PBL-utredningens för

slag skulle ha en mer vidsträckt betydelse och kunna tillämpas inte bara 

vid avgörandet av ersättningsfrågor utan även vid bygglovsprövningen. På 

skäl som närmare redovisas på s. 208 f tar departementschefen avstånd 

från utredningens förslag att i PBL använda begreppet pågående markan

vändning i en sådan utvidgad betydelse. Bl. a. pekar han på att begreppet 

pågående markanvändning har sin plats också i en del andra lagar och där 

har en speciell innebörd. Att ge begreppet en särskild innebörd vid tillämp

ningen av PBL kan, anför han. vålla osäkerhet vid tillämpningen av dessa 

andra lagar. Han pekar också på att byggnadsnämnderna ofta inte har den 

juridiska expertis som behövs för att pröva om en åtgärd inkräktar på 

pågående markanvändning. 

Med hänvisning till det anförda uttalar departementschefen på s. 298 att 

begreppet pågående markanvändning inte bör användas i PBL när det 

gäller ersättningsfrågor. Han tillägger emellertid att begreppet inte heller 

bör komma till användning vid uppbyggnaden av regleringen rörande pröv

ningen av lov. Det nu sagda stämmer alltså inte när det gäller förslaget till 

hur prövning av marklov skall ske. 

När begreppet pågående markanvändning används i punkt 4 i föreva

rande paragraf och i 4 kap. 13 §första stycket 7 är det emellertid inte i den 
mer vidsträckta betydelse som PBL-utredningen föreslagit utan i den bety

delse som begreppet fått vid tillämpningen av naturvårdslagen. Sålunda 

framhålls i specialmotiveringen till sistnämnda lagrum, att tanken är att 

kommunen genom områdesbestämmelser skall kunna reglera marklovplik

tiga åtgärder intill samma kvalifikationsgräns som gäller för staten vid 

förordnande om naturvårdsområde enligt naturvårdslagen. När det gäller 

kvalifikationsgränsen hänvisar departementschefen till den praxis som 

utbildats vid tillämpningen av naturvårdslagen i fråga om gränsdragningen 

mellan naturvårdsområde och naturreservat ( 19 § resp. 7 § naturvård sla

gen). Med hänsyn till vad sålunda har anförts har lagrådet intet att erinra 

mot att begreppet pågående markanvändning används i förevarande para

graf och i 4 kap. 13 §första stycket 7 (5 kap. 16 §första stycket 6 och andra 

stycket lagrådets förslag). Det må dock påpekas att en följd av att begrep

pet används som prövningsgrund vid marklov är att byggnadsnämnderna 

kan tvingas in i bedömningar som departementschefen enligt vad som 

anförts i det föregående ställt sig tveksam till om de har kompetens för. 
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Niir det i punkt 4 sägs att "beslutet" att vägra lov inte får vara så 

ingripande att den pågående markanvändningen avsevärt försvåras torde 

tanken vara att en ansökan om marklov, t. ex. för trädfällning inom ett 

friluftsområde. skall kunna bifallas endast delvis. t. ex. så att lovet begrän

sas till en viss areal eller på ett annat sätt som kan bestämmas kvantitativt. 

bara inte den pågående markanvändningen avsevärt försvåras. Något 

hinder mot att ett sådant beslut meddelas kan inte anses föreligga vare sig 
med hänsyn till förvaltningsrättsliga grundsatser eller av andra skäl (jfr 

SOU 1964: 27 s. 166). Det må påpekas att för det fall att utredningen i 

marklovsärendet visar att den pågående markanvändningen avsevärt för

svåras om inte ansökningen i sin helhet bifalles någon begränsning av lovet 

självfallet inte får ske. 

19 § 

I lagrådets förslag har - såsom förutskickats under I kap. 6 § - uttryck

ligen angetts att det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om lov. 

I specialmotiveringen ges exempel på vissa uppgifter som behöver doku

menteras i ett bygglovsärende och varom bestämmelser torde komma att 

meddelas av regeringen. Utöver vad där angetts bör också antecknas när 

ett ärende om bygglov anhängiggörs vid byggnadsnämnden. Tidpunkten då 

bygglov söks kan nämligen ha betydelse för rätt till ersättning enligt 14 
kap. 5 §. 

20 § 

Enligt 10 § andra stycket ( 11 § a.ndra stycket lagrådets förslag) kan 

byggnadsnämnd förelägga bygglovssökande att ansöka om förrättning för 

fastighetsindelning. Följden av att föreläggandet inte efterkommes bör som 

lagrådet anfört under nyssnämnda paragraf regleras i förevarande 20 §. 

21 § 

Paragrafen ger möjlighet att påkalla byggnadsnämndens prövning av 

åtgärder som inte kräver lov. I specialmotiveringen anges två fall då en 

byggande har behov av en sådan prö"ning. Det ena är att en byggande kan 

vilja ha besked huruvida en åtgärd. som inte kräver bygglov, uppfyller 

egenskapskraven i 3 kap. Det andra fallet avser att en byggande vill utföra 

en icke bygglovspliktig åtgärd - en å·cgärd som i dag kräver dispens enligt 

67 § byggnadsstadgan - i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Ett ärende som rör byggande skall enbgt specialmotiveringen av byggnads

nämnden handläggas som ett vanligt bygglovsärende och bifall till ansök

ningen meddelas i form av bygglov. Avsikten torde vara att i ärenden enligt 

denna paragraf såväl materiella som processuella regler om bygglov - eller 
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i förekommande fall marklov och rivningslov - skall gälla. Lagrådet 

föreslår därför ett tillägg till lagtexten enligt vilket bestämmelserna om lov i 

PBL skall tillämpas i dessa ärenden. Bifall till en ansökan som avser det 

fallet att en byggande vill utföra en icke lovpliktig åtgärd i strid mot 

planbestämmelser kommer därför - bortsett från möjligheten av lov till 

tillfällig åtgärd - inte att kunna förenas med villkor om tidsbegränsning av 

lovet. Lagrådet vill anmärka att detta är en ändring i förhållande till 

gällande rätt eftersom en dispens enligt 67 § byggnadsstadgan kan tidsbe

gränsas (se Bexelius s. 500). Av det föreslagna tillägget följer också att de 

regler om statlig kontroll m.m. i 12 kap. och om överklagande i 13 kap. som 

avser lov kommer att gälla ärenden enligt nu förevarande 21 §. Ett bifall 

eller avslag i ärende enligt 21 §inverkar ej på frågan om huruvida åtgärden 

är bygglovspliktig. Detta har betydelse om det blir aktuellt att tillämpa 

sanktioner enligt JO kap. 

/ 

22 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om kommunicering av ansökningar 

om lov. Paragrafen har ingen direkt motsvarighet i byggnadsstadgan. För

valtningslagen ( 1971: 290) är emellertid tillämplig på byggnadsnämndens 

handläggning av sådana ärenden. där besluten överklagas genom förvalt

ningsbesvär. I nämnda lag finns bestämmelser, 15 §.om underrättelseskyl

dighet. som innebär att nämnden i viss utsträckning har att kommunicera 

ansökningar om byggnadslov med t. ex. ägare av grannfastigheter. 

I I § andra stycket förvaltningslagen finns en bestämmelse om lagens 

förhållande till avvikande regler i andra lagar eller författningar som beslu

tats av riksdagen eller regeringen. Bestämmelsen slår fast att sådana avvi

kande regler gäller framför det som är föreskrivet i förvaltningslagen. Av 

specialmotiveringen till förevarande paragraf får anses framgå att avsikten 

är att exklusivt reglera frågan om nämndens kommunikationsplikt i lov

ärenden. De bestämmelser som finns i 15 § förvaltningslagen skall således 

inte gälla vid sidan om bestämmelserna i förevarande paragraf. Paragrafen 

bör dock kompletteras med en bestämmelse om att ärenden normalt ej får 

avgöras med mindre kommunikationsskyldigheten gentemot sökanden bli

vit fullgjord. Med hänsyn till den vida krets av personer som skall höras 

över en ansökan om bygglov kan 15 § förvaltningslagen ej tillämpas fullt 

ut. 

På skäl som redovisats under I kap. 8 § upptar lagrådets förslag. till 

skillnad från det remitterade förslaget, inte någon legal definition på sak

ägare. Detta gör det, som framgår av vad lagrådet anfört under 5 kap. 17 §, 

nödvändigt att särskilt ange att utöver kända sakägare - varmed får 

förstås i första hand ägare av fast egendom och innehavare av annan 

särskild rätt än hyresrätt - kända bostadsrättshavare. hyresgäster och 

boende samt hyresgästorganisationer skall omfattas av skyldigheten att 



Prop. 1985/86: I 300 

underrätta om ansökningar om lov. l specialmotiveringen anförs alt som 

känd sakägare alltid bör räknas den vars rättighet är inskriven i fastighets

boken. Lagrådet vill för sin del påpeka att de som finns inskrivna i fastig

hetsboken trots efterforskningar intt: alltid kan påträffas. 

I andra stycket har föreskrivits au byggnadsnämnden kan bestämma att 

sökanden skall underr{itta sakägarn2. om ansökningen och om att yttrande 

över denna skall ges in till byggnadsnämnden inom viss tid. Syftet med 

bestämmelsen är enligt specialmotiveringen att underlätta handläggningen. 

Enligt lagrådets mening är emellertid motiven för att vältra över ansvaret 

för kommuniceringen på sökanden c,åligt underbyggda. I lagrådets förslag 

har bestämmelsen därför fått utgå. 

I tredje stycket finns bestämmelser om hur underrättelse skall ske. I 

lagrådets förslag har bestämmelsen omformulerats med 5 kap. 25 § tredje 

stycket lagrådets förslag som förebild. 

I detta sammanhang vill lagrådet beröra en av de mera betydande nyhe

terna i PBL nämligen den föreslagna utvidgningen av sakägarkretsen. 

Utredningen hade föreslagit en utvidgning som innebar att innehavare av 

hyresrätt eller bostadsrätt skulle bli sakägare och tillförsäkras rätt att få 

information, att avge synpunkter och att överklaga besluten. Departe

mentschefen har emellertid funnit att en sådan begränsning inte är befogad 

och på skäl som han utvecklar på :;. 27 f i remissen finner han att alla 

boende som berörs av en plan eller ett beslut om tillstånd skall. liksom 

hyresgästernas organisationer, vara sakägarc. Att avgöra vilka som är 

bosatta på en fastighet torde enligt departementschefen inte medföra några 

svårigheter. Hit räknas. anför han (~'. 356), bäde första- och andrahands

hyresgäster, bostadsrättshavare samt familjemedlemmar till dessa, dvs. 

personer som är kyrkobokförda på fastigheten enligt bestämmelserna i 

folkbokföringsförordningen ( 1967: 198). Lagrådet har för sin del svårt att 

överblicka vilka svårigheter som till äventyrs kan vara förenade med den 

föreslagna utvidgningen av sakägarkretsen såvitt nu är i fråga. Eftersom 

förslaget i denna del tillkommit först under lagstiftningsärendets beredning 

i regeringskansliet kan någon ledning inte hämtas i remissinstansernas 

yttranden över PBL. Att svårigheter kan föreligga med att låta sakägar

kretsen också omfatta de boende framgår av den rell}itterade lagtexten i 

tredje stycket av förevarande paragraf. Trots deras ställning av sakägare 

blir de boende inte likställda med övriga sakägare när det gäller frågan hur 

underrättelse skall ske. Huvudregeln att underrättelsen skall sändas som 

rekommenderat brev eller på annat sätt som kan styrkas skall således 

enligt förslaget inte vara tillämplig på dem. 

23 § 

Paragrafen innehåller vissa regler om hur beslut om lov skall vara 

utformade, vilka som skall underrättas om besluten och hur underrättelse 
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skall ske. Den inleds med en hestämmclse om att beslut i ärenden om lov 

skall vara skriftliga. Såsom lagrådets förslag om vad beslut om lov skall 

innehålla har utformats <27 *).måste bestämmelsen anses överflödig. Den 

har därför utgått i lagrådets lagtext. 

Enligt det remitterade förslaget skall sökanden ha ansvaret för att under

rätta sakägarna, dock endast dem som har lämnats tillfälle att yttra sig i 

ärendet och vilkas synpunkter inte har tillgodosetts. Den som skall ta reda 

på vilka som inte fått sina synpunkter tillgodosedda torde behöva ha 

tillgång till handlingar som förvaras hos byggnadsnämnden. Nämnden 

torde också vara den som är bäst skickad att göra de bedömningar som 

ibland kan behövas för att avgöra om någon fått eller inte fått gehör för vad 

han anfört. I lagrådets förslag har därför nu ifrågavarande skyldighet lagts 

på nämnden. Andra stycket har i lagrådets förslag formulerats med 22 § 

som förebild. 
Paragrafen bör placeras i anslutning till den paragraf som anger vad ett 

beslut om lov skall innehålla och återfinns som 28 § i lagrådets förslag. 

24 och 30 §§ 

Enligt gällande rätt skall byggnadsnämnd vid prövning av ansökan om 

byggnadslov se till att byggnadsföretaget inte strider mot vissa i 56 § 1 

mom. första stycket byggnadsstadgan angivna författningar. Det åligger 

alltså byggnadsnämnden att vid sin prövning beakta att byggnadsföretaget 

uppfyller de villkor som är uppställda i de angivna lagarna. Enligt 57 § 

första stycket byggnadsstadgan skall byggnadsnämnden vidare hänvisa 

den byggande att söka eijest föreskrivna tillstånd. Denna sistnämnda be

stämmelse är ett led i byggnadsnämndernas serviceuppgifter. Bestämmel

sen innebär ej att nämnden har befogenhet att med bindande verkan avgöra 

om tillstånd av annan myndighet erfordras eller ej. Om nämnden inte 

lämnat hänvisning, befriar detta inte heller sökanden från att begära till

stånd. Departementschefcn föreslår nu - med ett undantag - att den 

förstnämnda ordningen skall avskaffas och att byggnadsnämnden ej skall 

göra någon kontroll mot andra lagar utan inskränka sin prövning till PBL. 

Lagrådet ansluter sig till detta ställningstagande. Bestämmelsen. som i 

lagrådets förslag motsvaras av 25 §. hör emellertid ges en lydelse som 

bättre uttrycker dess syfte ;itt föreskriva en serviceåtgärd som inte avlyfter 

sökandens ansvar. - Det kan uppstå tvekan om hur långt nämndens 

serviceverksamhet skall sträcka sig. Det är lämpligt om byggnadsnämn

derna genom t. ex. planverket tillhandahålls förteckning över de lagar och 

författningar som kan bli aktuella när bestämmelserna i nu förevarande 

paragraf skall iakttas. Erinran får inte hli innehållslös. För att erinran skall 

fylla sin funktion måste byggnadsnämnden ange de författningar som 

nämnden vid sin granskning av handlingarna funnit att sökanden har att 

beakta. Det är självfallet bra om denna upplysning kan ges till sökanden på 
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ett tidigt stadium och alltså redan före byggnadsnämndens beslut i lovären· 

det. 
I lagrådsremissen föreslås som nyss nämnts ett undantag från principen 

att byggnadsnämnd inte skall pröva en åtgärds tillåtlighet på grund av 

annan lag än PBL. Enligt 30 § skall nämligen bygglov till s. k. lyxsanering 

få meddelas endast om hyresnämnden medgett det. I specialmotiveringen 

uttalas att bestämmelserna i bostadssaneringslagen i praktiken tillämpas så 

att hyresvärden lämnar ett s. k. hyresgästintyg till byggnadsnämnden innan 

byggnadslov ges. Någon egentlig motivering i sak till det föreslagna avste

get har emellertid inte åberopats. Lagrådet föreslår att bestämmelsen 

utgår. Givetvis hindrar detta inte hyresvärden att också framdeles i förväg 

skaffa intyg från hyresgästerna. Om bestämmelsen skall stå kvar får den 

anses föreskriva ett särskilt villkor för bygglov, vilket bör anges bland 

förutsättningarna för bygglov i JO och 11 §§ (I I och 12 §§ lagrådets för

slag). 

26 § 

Paragrafen reglerar vad ett beslut om lov skall innehålla. Förhållandet 

till 17 § förvaltningslagen är oklart. J: lagrådets förslag har gjorts ett tillägg 

som anger att beslut varom nu är i fråga skall innehålla skälen till beslutet i 

enlighet med vad som föreskrivs i nämnda paragraf. Den nu förevarande 

paragrafen reglerar exklusivt vad ett beslut om lov skall innehålla. 

Enligt det remitterade förslaget skall beslutet ange de åtgärder som lovet 

avser och den eller de fastigheter på vilka åtgärderna skall utföras. Att 

dessa uppgifter skall tas upp i beslutet är självklart och behöver inte anges 

särskilt. 

I beslut om lov skall anges bl. a. de villkor som behövs. Departements

chefen ger i specialmotiveringen exempel på villkor som kan tas in i ett 

beslut. Det må framhållas att byggnadsnämnden endast kan föreskriva 

villkor som har stöd i PB L. 

27 § 

Denna paragraf som behandlar bn:glovs giltighet i tiden bör flyttas från 

avsnittet om handläggningen av lovärenden. I lagrådets förslag återfinns 

paragrafen med en viss redaktionell omarbetning under en särskild rubrik 

såsom näst sista paragraf i 8 kap. Sådan paragrafen är utformad gäller den 

även lov som lämnats med stöd av 14 §. 

28 § 

Paragrafen - 29 § i lagrådets förslag - behandlar frågan vad byggnads

nämndens prövning i hygglovsärenden skall avse. I den allmänna delen av 
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sitt yttrande har lagrådet anfört att det remitterade förslaget i denna del bör 

omarbetas. Förslaget kan inte föras tillbaka till PBLci.Jtredningen utan har 

tillkommit under ärendets beredning i regeringskansliet. Lagrådet anser sig 

inte böra lägga fram ett eget förslag. 

29 § 

Paragrafen, som i lagrådets förslag betecknas 30 §. innehåller särskilda 

bestämmelser om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum för 

verksamheter i vilka arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares 

räkning. Det må framhållas att bestämmelserna kommer att gälla också 

ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk o. d. såvida kommunen inte i 

områdesbestämmelser undantagit sådana byggnader från lovplikt Ufr 8 

kap. 5 § lagrådets förslag). 

I tredje stycket föreskrivs att beslutet om bygglov i visst fall skall 

innehålla en erinran om den skyldighet som enligt lag eller annan författ

ning kan föreligga för arbetsgivaren att göra anmälan till yrkesinspektionen 

innan arbetslokalen tas i bruk. Enligt lagrådets mening är det inte riktigt att 

i lag föreskriva att ett beslut som riktar sig till sökanden innehåller en 

erinran om att tredje man kan vara skyldig att göra vissa anmälningar. 

Endast i det fall då sökanden och arbetsgivaren är en och samma person 

får bestämmelsen någon mening. I lagrådets förslag till lagtext har tredje 

stycket utgått. 

31§ 

I första stycket av paragrafen föreskrivs att bygglov som innebär medgi

vande att uppföra en ny byggnad eller annan anläggning får. om fastighets
ägaren skriftligen samtycker till det, innehålla bestämmelser att annan 

byggnad eller anläggning på tomten skall rivas, byggas om eller ges ändrad 

användning eller att utfarten från fastigheten skall ändras. Enligt special

motiveringen innebär bestämmelsen att. om t. ex. rivning av en befintlig 

byggnad enligt byggnadsnämndens mening är en förutsättning för att bygg

lov skall kunna ges. lovet givetvis får vägras om samtycke till rivningen 

inte lämnas. Den återgivna uppfattningen om bestämmelsens innebörd har 

gett lagrådet anledning att, mot bakgrund av föreskrifterna i IO och 11 §§. 

föra följande resonemang. I en detaljplan kan rätten att bygga gälla både 

den befintliga byggnaden på en fastighet och den byggnad som avses i 

ansökningen om bygglov. I sådant fall kan naturligtvis byggnadsnämnden 

inte ställa som villkor för ett bygglov att den befintliga byggnaden rivs. Är 

det fråga om en fastighet inom icke detaljplanelagt område som skall 

bebyggas. skall enligt 11 § bygglov lämnas om de förutsättningar som 

anges i paragrafen är uppfyllda. Är detta fallet lär det inte heller i denna 

situation vara möjligt att som förutsättning för bygglov kräva att en annan. 
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på fastigheten lagligen uppförd byggnad rivs eller ändras. Om, å andra 

sidan. byggrätlen i en detaljplan inte ger utrymme för både den befintliga 

byggnaden och den byggnad som ansökning om bygglov avser synes inga 

hinder möta mot att nämnden som villkor för att tillåta uppförande av den 

ilya byggnaden föreskriver att dt:n gamla rivs. Något skäl att i denna 

situation kräva skriftligt medgivand•! från sökanden kan inte anses förelig

ga. På motsvarande sätt kan den bedömning som skall göras av en ansökan 

om bygglov inom ett område som ime omfattas av detaljplan leda till att en 

förutsättning för att bygglov skall kunna ges är att en befintlig byggnad rivs 

eller ändras. Också i detta fall är det svårt att förstå varför byggnadsnämn

den skall behöva ett skriftligt medgivande till rivning eller ändring. Av det 

anförda framgår att det inte finns saklig eller rättslig grund att i PBL ha en 

bestämmelse med det innehåll som föreslås i första stycket av förevarande 

paragraf. I den mån byggnadsnämnden har lagligt stöd för att som villkor 

för ett lov till en ny byggnad föreskriva att en äldre byggnad rivs eller 

ändras är detta ett sådant villkor som enligt 8 kap. 26 § kan tas in i beslutet 

om lov (s. 598). Med hänsyn till vad sålunda har anförts har i lagrådets 

förslag första stycket i förevarande paragraf utgått. 

I andra stycket föreskrivs att, om bygglov eller marklov meddelas till en 

åtgärd som redan har utförts. i best·c1tet om lov får föreskrivas skyldighet 

att vidta de ändringar i det utförda som behövs. Nämnden kan i denna 

situation inte efter fritt skön ge föreskrifter om ändringar it. ex. en uppförd 

byggnad. Ett lov som avser en redan utförd åtgärd bör självfallet inte skilja 

sig från ett lov som meddelas för en :;ökt åtgärd. Loven måste i båda fallen 

grundas på en prövning enligt bestämmelserna i PBL. bl. a. kraven i 3 kap. 

32§ 

Paragrafen innehåller bestämmels1~r om ''förhandslov'' eller ''förhands

besked" som lagrådet under I kap. 3 ~ föreslagit att beslutet skall benäm

nas. Enligt det remitterade förslaget är en begäran om förhandsbesked inte 

ett särskilt ärende utan ingår som ett led i ett ärende om ansökan om 

bygglov. Prövningen av bygglovsarsökningen delas upp i två led. I det 

första prövas åtgärdens tillåtlighet i fr{1ga om lokaliseringen. I det andra 

sker. om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. en prövning huruvi

da övriga förutsättningar för bygglov föreligger. Vid en för sökanden 

positiv prövning av lokaliseringen ges tillstånd i form av ett förhands

besked; utfaller prövningen negativt synes meningen vara att ansökningen 

om bygglov skall avslås. Om förh:mdshesked lämnas. skall byggnads

nämnden bestämma en viss tid. hög~t två är, inom vilken ansökningen om 

lov skall fullföljas. Fullföljs den inte inom den utsatta tiden. upphör för

handsbeskedet dvs. tillståndet att gälla. 
Varken av lagtext eller motiv kan utläsas hur ansökningen om lov skall 

hanteras om tiden för fullföljd har giitt ut och sökanden inte låter höra av 
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sig. Otvivelaktigt ligger det närmast till hands att tolka hans passivitet som 

en önskan att inte fullfölja ansökningen och därför tillåta byggnadsnämn

den att avskriva ärendet. Utan en uttrycklig lagbestämmelse kan dock 

nämnden inte göra det. Invändningar kan för övrigt göras mot att låta 

nämnden utan vidare genom ett avskrivningsbcslut skilja ärendet ifrån sig. 

Fall kan tänkas då det inte krävs något ytterligare initiativ från sökandens 

sida för alt få ansökningen om lov prövad och måhända bifallen. Del 

förhållandet att det en gång lämnade tillståndet har förfallit innebär i och 

för sig inte att åtgärden ej kan tillåtas på den avsedda platsen. Ett avskriv

ningsheslut borde därför. kan det hävdas. föregås av försök från nämndens 

sida att förvissa sig om att sökanden inte vidhåller sin ansökan om lov. 

Lagbestämmelser kan alltså fordras även om vad nämnden har att iaktta 

innan ett avskrivningsbeslut meddelas. 

De nu antydda problemen kommer man till rätta med på ett enkelt sätt 

om förhandsbeskedet frikopplas från bygglovsansökningen och får bilda 

ett ärende för sig. Ansökan görs då om förhandsbesked och sökanden får 

ett sådant besked. antingen positivt eller negativt. Ärendet är därmed 

avslutat. Blir beskedet positivt ankommer det på sökanden. om han vill 

begagna sig av detsamma. att ge in en ansökan om bygglov inom den tid 
nämnden utsatt i förhandsbeskedet. Något bygglovsärende är inte anhäng

igt hos nämnden förrän ansökningen om lov kommer in. Byggnadsnämn

derna befrias från de olägenheter det kan innebära att ha ärenden liggande 

obehandlade under lång tid och besparas arbetet med att bevaka dem när 

tiden gått ut. Någon olägenhet för sökanden kan det inte innebära att han. 

om han vill fullfölja saken. måste ge in en ny ansökan. Han kan i denna 

hänvisa till tidigare ingivna handlingar. I lagrådets förslag har förhandsbe

skedet utformats som ett särskilt från bygglovsansökningcn fristående 

ärende. Med denna konstruktion bör i lagen uttryckligen anges att för

handsbesked varigenom tillstånd ges till viss lokalisering är bindande vid 

prövningen av ansökan om bygglov som görs inom den i förhandsbeskedet 

utsatta tiden. 

Ändringen av benämningen "förhandslov" till "förhandsbesked" föran

leder en särskild hänvisning till de bestämmelser om handläggning av 

lovärenden som bör vinna tillämpning i fråga om förhandsbesked. 

9 kap. 

I och 3 §§ 

I § innehåller en allmän bestämmelse om att byggnads-. rivnings- och 

markarbeten skall utföras på föreskrivet sätt. En bestämmelse med detta 

innehåll är strängt taget överflödig. Sitt egentliga innehåll får bestämmel

sen först i 3 § där det sägs vem som skall se till att föreskrifter om arbetets 

:m Rihdagen /985i86. I sam/. Nr I. Bilat.?cdel 
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utförande iakttas. I lagrådets förslag har I och 3 §§ förts samman till en 
paragraf. 

Sådan I § lyder enligt det remitterade förslaget skall arbetena utföras 
enligt "gällande bestämmelser" och vissa andra föreskrifter. Med det 
citerade uttrycket avses enligt motiven i första hand bestämmelserna i 

PBL och föreskrifter till PBL me11 även bestämmelser i annan lag som 
t. ex. arbetsmiljölagen och miljöskyddslagen. Enligt lagrådets mening bör i 

PBL regleras endast sådana åligganden för den byggande vilkas åsidosät
tande kan medföra påföljder och ingripanden enligt PBL. När det gäller att 
precisera vilka bestämmelser m. m. som den byggande har att iaktta bör 

därför med 10 kap. I § första styck{'t som förebild anges att han skall iaktta 

att arbetena utförs enligt "bestämrrelserna i denna lag och enligt föreskrift 
eller beslut som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser". De 
skyldigheter som enligt andra författningar kan åvila honom bör anges i 
dessa författningar. 

Med den av lagrådet föreslagna lydelsen behöver det inte särskilt anges 
att arbetena skall utföras enligt "de handlingar" som byggnadsnämnden 
har fastställt. Som framgår av 8 kap. 28 ~ (29 § lagrådets förslag) skall, 

såvitt gäller arbeten som kräver bygglov. byggnadsnämnden i beslutet om 
lov fastställa de ritningar och övriga handlingar som är nödvändiga för 
nämndens prövning. Även vid rivningslov och marklov torde det av lov
beslutet framgå vad den byggande har att iaktta. Uttrycket "den byggan

de" har här liksom på andra ställen; PBL samma innebörd som "byggher
ren" i det remitterade förslaget, se i,6 kap. 8 ~ lagrådets förslag. 

4 och 5 §§ 

För arbeten som kräver bygglov, rivningslov eller marklov skall enligt 
4 § första stycket ansvarig arbetsledare utses av byggherren eller enligt 
lagrådets terminologi den byggande. Lagrådet vill anmärka att bestämmel
sen innebär en i lagrådsremissen ir.1te kommenterad utvidgning av skyl

digheten att ha ansvarig arbetsledare. Enligt 61 § I mom. första stycket 

byggnadsstadgan är huvudregeln nu att ansvarig arbetsledare skall finnas 

endast för arbeten som avser nybyggnad eller rivning eller ändring av 

byggnad. Lagrådet kan inte bedöma behovet av förslaget i denna del. Med 
hänsyn till den föreslagna undantagsmöjlighcten torde emellertid praktiska 

olägenheter ej behöva befaras. Om ,lfbetena är av ringa omfattning skall 

nämligen byggnadsnämnden, i huvuci,saklig överensstämmelse med gällan
de rätt, bestämma att ansvarig arbet;;ledare inte "behöver" utses. Avsik

ten med förslaget torde emellertid vara att det för sådana arbeten ej skall 
finnas någon ansvarig arbetsledare i den mening som avses i PBL. Någon 

rätt lär ej föreligga för den byggande att för dessa arbeten utse och få 

ansvarig arbetsledare godkänd av byggnadsnämnden. Detta bör framgå av 

lagtexten. - För skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arbetsledare 
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utses. Av specialmotiveringen följer att en av dem skall ha samordnande 

uppgifter. Lagrådet förordar i denna del ett tillägg i 3 s Jörsta stycket 

lagrådets förslag, för att detta skall komma till uttryck också i lagtexten. 
Enligt andra stycket i 4 ~ kan den byggande till ansvarig arbetsledare 

utse någon med riksbehörighet för det arbete varom är fråga. Vad som 

inträffar om den ansvarige arbetsledarens riksbehörighet upphör under 

byggnadsarbetet har inte närmare berörts i lagrådsremissen. Lagtexten 

kan ej tolkas annorlunda än att den ansvarige arbetsledaren får stå kvar i 

sin syssla, oaktat han förlorat sin behörighet. 

Beträffande ansvarig arbetsledare kan anmärkas att utseende och i före

kommande fall godkännande av ansvarig arbetsledare inte är något villkor 

för bygglov. I regel torde frågan om vem som skall vara ansvarig arbetsle

dare klaras av redan i bygglovsärendet. Praktiska skäl kan emellertid 

föranleda att detta ordnas efteråt, dock senast i samband med den anmälan 

som skall göras innan ett byggnadsarbete påbörjas. 

I 4 § tredje stycket föreskrivs angående ansvarige arbetsledarens ålig

ganden bland annat att han skall göra sådana anmälningar till byggnads

nämnden som avses i 5 §. Denna skyldighet hör systematiskt bättre hem

ma i sistnämnda paragraf, som i lagrådets förslag har sin motsvarighet i 

4 §. Även för arbeten där ansvarig arbetsledare ej skall finnas, kan det 

föreligga motsvarande anmälningsskyldighet. Det får då ankomma på den 

byggande själv att fullgöra denna skyldighet. Lagrådets förslag upptar en 

sådan regel. Det remitterade förslaget föreskriver att den ansvarige arbets

ledaren också skall göra anmälningar till andra berörda myndigheter. En

ligt vad som upplysts vid lagrådsföredragningen torde det för närvarande ej 

finnas någon sådan anmälningsskyldighet. Oavsett hur härmed förhåller 

sig, har emellertid en sådan bestämmelse inte sin plats i PBL utan endast i 

den författning som primärt reglerar anmälningsskyldighetcn. Eljest kan 
olika sanktionsbestämmelser konkurrera ined varandra (se 10 kap. 6 § 

första stycket 2). 

6 § 

paragrafen, i lagrådets förslag betecknad 5 §, behandlas byggnads

nämndens skyldighet att, innan lovpliktiga byggnads- eller anläggningsar

beten påbörjas, låta utföra utstakning och vissa mätningar. 

Paragrafen har sin motsvarighet i 63 § byggnadsstadgan. Efter mönster 

från detta stadgande föreslår lagrådet att byggnadsnämnden skall låta vidta 

ifrågavarande åtgärder när till nämnden inkommit anmälan enligt 5 § (4 § 

lagrådets förslag) om att byggnads- eller anläggningsarbeten skall utföras. 

Genom denna lydelse framhävs tydligt när nämndens skyldigheter i fråga 

om utstakning och mätning inträder. 

I paragrafen finns också en bestämmelse om kontrollmätning. varmed 

avses mätning av den utförda grundkonstruktionens läge. I lagrådets för-
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slag har denna bestämmelse utgått. Kontrollmätning av grunden får anses 

ingå i de besiktningar som skall utföras enligt 7 § (6 ~ lagrådets förslag). 

I 63 § hyggnadsstadgan finns en bestämmelse om att grannen skall kallas 

till utstakningen, om byggnaden ·~ller anläggningen till sitt läge är direkt 

beroende av gräns mot dennes fa~;tighet. Det remitterade förslaget upptar 

inte någon motsvarande bestämmelse, eftersom - sägs det i specialmoti

veringen - grannars intressen s;<aJI beaktas redan i samband med att 

bygglov lämnas och det således inte finns behov av en sådan bestämmelse. 

Lagrådet vill framhålla att skyldighet för nämnden att i bygglovsärenden 

höra grannar endast skall föreligga i de fall som anges i 8 kap. 22 §. I stor 

utsträckning kommer således grannar inte att höras i bygglovsärenden. 

Lagrådet anser det därför befogat att också PBL skall innehålla en bestäm

melse om att grannen i angivet fall skall kallas till utstakning. I specialmoti

veringen anför departementschefen att hyggnadsnämnden bör kunna avstå 

från utstakning m. m. bl. a. i fråga om projekt där byggherren är ett större 

företag e. d. med tillgång till mättei<nisk kompetens. Det förordade undan

taget bör inte avse enbart byggherren utan också den entreprenör som 

denne kontrakterat, om entreprenören förfogar över ifrågavarande kompe

tens (jfr dock vad lagrådet har anfört i den allmänna delen av sitt yttrande). 

7 § 

I paragrafen, som i lagrådets förslag betecknas 6 §. finns bestämmelser 

om de besiktningar som byggnadsnämnden skall utföra. Enligt lagtexten 

skall slutbesiktning alltid göras om byggherren eller yrkesinspektionen 

begär det. I specialmotiveringen utvecklar departementschefen vad som är 

syftet med slutbesiktningen och i vilka fall besiktning bör utföras. Han 

framhåller bl. a. att slutbesiktning alltid bör göras av arbeten som fordrar 

bygglov, om det inte är uppenbart onödigt. I lagrådets förslag har lagtexten 

utformats så att bättre överensstärr:-.melse uppm"ts med motivuttalandena. 

8§ 

I denna paragraf ges bestämmelsa om rätt att få tillträde till fastigheter. 

byggnader och andra anläggningar för den som skall utföra arbete med 

kontroll och tillsyn eller med kartläggning för samhällets behov m. m. 

Eftersom bestämmelserna avser även andra arbeten än sådana som avses i 

9 kap. bör de flyttas till det av lagrådet föreslagna 16 kap. som innehåller 

för PBL gemensamma bestämmelser och där betecknas 7 §. Det behöver 

i Jagen inte i detalj anges för vilka slags arbeten rätt till tillträde föreligger. 

Det räcker med att i lagen slås fast att byggnadsnämnd och länsstyrelse 

samt den som arbetar på deras uppdrag har rätt till tillträde för att fullgöra 

sina uppgifter enligt PBL och vidta de åtgärder som behövs. 

Rätt att få tillträde har enligt första stycket punkt 3 hl. a. de som skall 
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utföra kartläggning för samhällets behov. Det kan ifrågasättas om bestäm

melsen har sin plats i PBL. Emellertid är det svårt att finna ett annat 

lagstiftningsområde där den bättre hör hemma. Eftersom kartläggning är 

av grundläggande betydelse för all planläggning och byggnadsverksamhet 

får det godtas att bestämmelsen tas in i PBL. Av specialmotiveringen 

framgår att lantmäteriverkets behov av tillträdesrätt för den allmänna 

kartläggningen tillgodoses genom bestämmelsen. Annan verksamhet som 

också torde kunna utövas med stöd av bestämmelsen är sjöfartsvcrkets 

produktion av sjökort och den kartläggning som bedrivs av Sveriges geolo

giska undersökning. 

10 kap. 

Bestämmelserna i detta kapitel överensstämmer i stora delar med be

stämmelserna i Jagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt 

byggande m. m., den s. k. påföljdslagen. Vid påföljdslagens tillkomst och 

vid därefter vidtagna ändringar - med undantag av ändringarna SFS 

1976:890 och 1979:903, båda av övervägande teknisk natur - har lagrå

dets yttrande inhämtats. I det nu remitterade förslaget har gjorts vissa 

ändringar i påföljdslagens avgiftssystem. Vidare har byggnadsnämnderna 

fått något ökade möjligheter att ingripa mot olämplig bebyggelse. Den av 

lagrådet nu företagna granskningen har särskilt inriktats på de ändringar 

och tillägg i förhållande till påföljdslagen som föreslås. Granskningen av 

bestämmelser som i sak oförändrade har förts över från påföljdslagen har i 

huvudsak avsett den formella utformningen av bestämmelserna och deras 

förhållande till PBL i övrigt. 

2 § 

I paragrafen föreskrivs att byggnadsnämnden, om någon begär det, skall 

lämna skriftligt besked om det beträffande en viss byggnad, annan anlägg

ning eller anordning har vidtagits någon åtgärd som föranleder ingripande 

enligt 10 kap. Ett besked som nämnden lämnat enligt denna paragraf är inte 

bindande för nämnden. Denna har alltså möjlighet att fatta beslut om 

ingripande, om det sedermera skulle visa sig att beskedet varit felaktigt. 

Eftersom ett besked enligt paragrafen således saknar direkta rättsverk

ningar (jfr prop. 1975/76: 164 s. 248) kan det inte överklagas, se 30 §första 

stycket påföljdslagen. Ordet "besked" leder emellertid lätt tanken till att 

överklagande är möjligt. För att en sådan tolkning skall undvikas har ordet 

besked i lagrådets förslag bytts ut mot "upplysning". Genom ordbytet 

markeras också skillnaden mot "förhandsbesked" (8 kap. 33 ~ lagrådets 

förslag), som innefattar ett bindande och överklagbart beslut om att en 

bygglovspliktig åtgärd kan tillåtas på en viss plats. 
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4 § 

Byggnadsavgift tas ut på grundval av den taxa som kommunen fastställt 

för avgift för beslut om lov. När byggnadsnämnden bestämmer byggnads

avgift. skall emellertid hänsyn inte tas till alla i taxan förekommande 

kostnader. Bland de kostnader som. enligt vad som för närvarande gäller. 

ej skall beaktas är kostnader för framställning av fotonegativ eller bildkort. 

I specialmotiveringen uttalas att avsikten endast varit att göra redaktionel

la jämkningar i gällande bestämmelse. I lagrådets förslag har därför nyss
nämnda kostnader tillagts. 

6§ 

I paragrafen finns bestämmelser om särskild avgift. Sådan kan tas ut 

bl. a. om överträdelse sker genom att arbete utförs i strid mot fastställda 

handlingar eller villkor som byggnadsnämnden har beslutat (punkt 3). 

Lagrådet vill i detta sammanhang belysa vissa konsekvenser av det s. k. 

flexibla system för bygglovsprövningen som förordats i lagrådsremissen 

och som lagrådet kritiserat i den allmänna delen av sitt yttrande. Systemet 

innebär att byggnadsnämnden sjhlv bestämmer omfattningen av den 

granskning nämnden skall göra, varvid nämndens kännedom om den sö

kandes kvalifikationer och ansvar~känsla skall vara avgörande. "Större 

byggherrar" med lång erfarenhet och dokumenterat ansvar för sin produk

tion avses inte vara underkastade n~Lgon detaljkontroll ens när det gäller de 

grundläggande villkoren för byggprojektet. Om i enlighet med det anförda 
prövningen i ett bygglovsärende lagts på en låg nivå med hänsyn till att 

sökanden är ett stort och välrenommerat företag, så att vissa ritningar inte 
fastställts, blir följden att särskild avgift inte kan utgå för byggande som 

skett i strid mot sådana ej faststälk:a ritningar. Det må framhållas att det 
sagda också gäller för den händelse "den större byggherren" efter erhållet 

lov överlåter byggprojektet på ett mindre och ej så välkänt företag Uämför 

lagrådets yttrande under 14 §). 

Fastställda handlingar och villkor som byggnadsnämnden har beslutat 

utgör integrerande delar av nämndens beslut om bygglov. Med hänsyn 

härtill har punkten - med 9 kap. I § som förebild - omformulerats. 

7 § 

Punkt 3 i första stycket har i lagrådets förslag anpassats efter lydelsen av 

8 kap. I § första stycket 3. Skälen härtill framgår av vad lagrådet anfört i 

anslutning till sistnämnda paragraf. Till förtydligande av punkt 3 har i 

lagrådets förslag efter orden "för vilket byggnaden" inskjutits orden "eller 

byggnadsdelen", se NJA 1984 s. 700. 
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8 § 

Av förarbetena till påföljdslagen framgår att. när fråga uppstår om att 
göra anmälan till åklagaren om uttagande av tilläggsavgift. byggnadsnämn
den inte får göra någon egen bedömning av möjligheten till eftergift av 

avgiften. Finner alltså byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att 
ta ut tilläggsavgift på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra 

styckena har nämnden en obligatorisk anmälningsskyldighet. Detta förhål
lande framgår emellertid inte tydligt av lagtexten, något som har vållat 

tillämpningssvårigheter (se JO: s ämbetsberättelse 1984/85 s. 358). Lagrå
det föreslår därför ett nytt andra stycke i förevarande paragraf varav 

framgår att byggnadsnämnden inte får göra någon diskretionär prövning av 

frågan om en överträdelse skall rapporteras till åklagaren. Det sagda inne

bär att lagrådet instämmer i departementschefens uttalande att anledning 
ej finns till ändring i dagens ordning. Detta ställningstagande är nämligen 
en naturlig följd av att tilläggsavgift skall prövas inte av byggnadsnämnden 

utan av allmän domstol. En politiskt sammansatt nämnd som byggnads

nämnden har nämligen ansetts ej (se prop. 1975176: 164 s. 278 t) böra få 
efter skönsmässig bedömning ålägga enskild betydande avgifter. Det bör 
då inte heller ankomma på byggnadsnämnden att ta ställning till om skäl 
för eftergift föreligger. Lagrådet kan däremot inte biträda departements
chefens åsikt att inte heller i åklagarens uppgifter ingår att bedöma om det 

finns skäl att efterge avgiften. Att frånta åklagaren möjligheten att underlå
ta att väcka talan står i mindre god överensstämmelse med åklagarens 
självständiga ställning i straffprocessen och kan leda till meningslösa rätte
gångar. Härtill kan anmärkas att en byggnadsnämnd. som är missnöjd med 
att en åklagare ej väckt talan om utdömande av tilläggsavgift, kan påkalla 
prövning av överordnad åklagare. 

9§ 

I andra stycket av paragrafen anges i fyra punkter vilka som kan bli 
skyldiga att betala tilläggsavgiften. I tredje stycket har tagits in en i förhål
lande till påföljdslagen ny bestämmelse om hur avgiften får fördelas mellan 
dessa. Bestämmelsen skall enligt specialmotiveringen ses som enbart ett 

förtydligande av vad som i sak redan gäller. Eftersom inga fördelnings

grunder finns angivna i bestämmelsen och då denna inte låter sig väl förena 
med föreskrifterna i 10 §har den utgått i lagrådets förslag. 

12 § 

Paragrafen, som motsvarar 13 § påföljdslagen, reglerar möjligheten att 
genom handräckning åstadkomma rättelse av olovligt eller på annat sätt 
lagstridigt vidtagna åtgärder. I punkt I nämns fall då åtgärder som kräver 
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bygglov eller marklov vidtagits utan lov. Däremot sägs inget om det fall att 

en byggnad eller del därav har rivits utan lov. I förhållande till gällande rätt 

innebär detta en ändring. Enligt 13 ~ I påföljdslagen kan handräckning för 

rättelse meddelas beträffande vilken som helst byggnadslovpliktig åtgärd 

som vidtagits utan lov. Eftersom rivning av en byggnad inom stadsplan 
eller inom områden, där nybyggnadsförbud enligt 35 § byggnadslagen gäl

ler. kräver bygglov (54 § I mom. andra stycket byggnadsstadgan). är det 

alltså i dag möjligt att meddela ha1dräckning för rättelse av rivningsåt

gärder som vidtagits i strid mot byggnadsstadgans bestämmelser. I special

motiveringen till förevarande paragraf säger departementschefcn att det av 

naturliga skäl inte föreligger något behov av alt kunna meddela handräck

ning när kravet på rivningslov har åsidosatts. I vissa situationer kan dock 

ett sådant behov göra sig gällande, exempelvis när en rivning påbörjats 

men inte fortskridit så långt att ett återställande ter sig meningslöst. I 

lagrådets förslag upptar punkt I även åtgärder som kräver rivningslov. 

Lagrådet vill framhålla att med de'1 utformning punkt 3 fått det står klart 

att rättelse kan ske om någon i strid mot en planbestämmelse vidtagit en 

åtgärd som ej är bygglovspliktig. 

14 § 

Enligt första stycket får byggnadsnämnden. i stället för att ansöka om 

handräckning. utfärda föreläggande att inom viss tid "rätta det utförda". 

Bestämmelsen är tillämplig bl. a. vid ianspråktagande av en byggnad för 
väsentligt annat ändamål utan att n~,gon inredningsåtgärd vidtas. För att 

bättre täcka detta fall föreslår lagrådet att de citerade orden byts ut mot 

orden "vidta rättelse". 
I enlighet med vad som gäller f. n. skall föreläggandet kunna riktas mot 

vederbörande ägare. Enligt lagrådsremissen öppnas dessutom möjlighet 

att i stället rikta föreläggandet mot en byggherre, som inte längre är ägare 

till fastigheten. Motiven härtill är att det är vanligt att en fastighet, t. ex. 

när den bebyggs med småhus, övergår i en privatpersons ägo i ett tidigt 

produktionsskede. Det är - anför departementschefen - byggherren som 

fått bygglovet och som har alla kontakter med byggnadsnämnden och som 

också har ansvaret för att huset uppförs enligt bestämmelserna i PBL och 

de villkor som har ställts vid bygglovet. Byggnadsnämnden bör dälfor 

enligt lagrådsremissen ha möjlighet att. åtminstone till dess slutbesiktning 

har skett, rikta ett föreläggande mot byggherren, även om någon annan är 

ägare till fastigheten. Enligt lagrådets mening bör emellertid den, som inte 

längre har rätt att förfoga över en fastighet. ej kunna föreläggas att vidta 

vissa åtgärder med fastigheten. Hans faktiska och rättsliga möjligheter att 

efterkomma föreläggandet är ju begränsade. Lagrådet vill anmärka att 

efter en överlåtelse är säljaren inte längre att anse som byggherre. Detta 

följer av definitionen i 9 kap. 3 § remitterade förslaget och 16 kap. 8 § i 
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lagrådets förslag. Byggherre - eller enligt lagrådets terminologi den byg

gande - blir efter en överlåtelse som den angivna den nye ägaren till 

fastigheten. Detta hänger samman med att ett bygglov är knutet till en viss 

fastighet och innefattar tillstånd att utföra en viss åtgärd på den fastighe

ten, oavsett i vems ägo fastigheten är. Det bör tillfogas att detta förhållan

de kan försvåra för byggnadsnämnden att tillämpa det s. k. flexibla syste

met där nämndens kontroll skall anpassas till den byggandes erfarenhet 

och kompetens. 
I andra stycket. som inte har någon motsvarighet i gällande rätt. ges 

byggnadsnämnd möjlighet att förena ett föreläggande med ett förbud att 

upprepa åtgärden. I lagrådets förslag har bestämmelsen utformats så att 

det tydligare framgår att tillämpningen är begränsad till bygglovspliktiga 

åtgärder. Lagrådet vill understryka vikten av att byggnadsnämnden i sitt 

beslut noga anger vilken åtgärd och vilken plats förbude1 avser. 
Tredje stycket bör - som en konsekvens av det tillägg om rivningslov 

som lagrådet föreslagit i 12 § - göras tillämpligt inte bara när bygglov eller 

marklov beviljats utan också när rivningslov meddelats. 

16 § 

I paragrafens andra stycke finns bestämmelser som gör det möjligt för 

byggnadsnämnden att förbjuda användning av en skadad eller förfallen 

byggnad eller annan anläggning som har sådana brister att säkerheten för 

dem som vistas i eller i närheten av den äventyras. Enligt lagrådets mening 

bör ett sådant förbud kunna avse även annan byggnad än den som är 

skadad eller förfallen förutsatt att byggnaden har sådana brister som lag

rummet anger. Med hänsyn härtill har i lagrådets förslag orden "som avses 
i första stycket" utgått. Ett användningsförbud får självfallet inte göras 
mer omfattande än vad säkerheten kräver. Kan bristerna hänföras till en 
viss del av en byggnad bör således förbudet begränsas till att avse den 
bristfälliga delen. 

I lagrådets förslag har - med 19 § hälsoskyddslagen (1982: 1080) som 

förebild - tillagts en bestämmelse som anger mot vilka ett användningsför
bud kan riktas. 

Förbudet skall enligt det remitterade förslaget gälla "under en viss tid". 

Tidsbestämningen har i lagrådets förslag flyttats till tredje stycket och där 

givits lydelsen "intill dess nämnden bestämmer annat". 

17 § 

I paragrafens första stycke har - med en utformning som nära ansluter 

till bestämmelserna i 52 § väglagen (1971: 948) - tagits in bestämmelser 

som ger byggnadsnämnden rätt att förelägga ägaren att ta bort eller vidtaga 

någon annan åtgärd med en byggnad, annan anläggning eller anordning 
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inom område med detaljplan för den händelse stora olägenheter har upp
stått för trafiken på grund av ändrade förhållanden. I lagrådets förslag har 
lagtexten ändrats sil att den bättre uttrycker att det skall vara fråga om 
ändringar efter byggnadens. anl~iggningens eller anordningens tillkomst. 

I specialmotiveringen sägs att 5:~ § väglagen inte gäller inom områden 

med detaljplan. Uttalandet är inte helt korrekt. I vissa situationer (46 § 

andra stycket och 47 § väglagen) gäller paragrafen också för detaljplane
lagda områden. Sedan förevarande paragraf i PBL trätt i kraft blir det 

således fråga om en dubbelreglering i den mån länsstyrelsen i väglagen 
tillagts motsvarande befogenhet inom områden med detaljplan. Detta bör 

uppmärksammas vid den följdlagstiftning som torde bli erforderlig beträf
fande bl. a. väglagen. 

I specialmotiveringen påpekas att bestämmelserna är tillämpliga oavsett 
om byggnaden, anläggningen eller ariordningeil har uppförts före eller efter 
PBL: s ikraftträdande. Detta torde gälla också beträffande andra åtgärder 

som byggnadsnämnden kan vidtaga med stöd av bestämmelser i PBL, 
t. ex. dem som anges i 16 §. I spe1;ialmotiveringen till nämnda paragraf 

återfinns dock inte motsvarande påpekande. Att påpekandet gjorts endast 
beträffande förevarande paragraf kan dänör ge upphov till tvekan om 

bestämmelsernas innebörd i andra lagrum såvitt nu är i fråga. 

18 § 

Paragrafen upptar en ny bestämmelse som syftar till att förbättra bygg
nadsnämndernas möjlighet att komma till rätta med eftersatt underhåll. 
Avsikten är att en sakkunnig skall utreda behovet av underhållsåtgärder. 
Enligt förslaget skall nämnden kunna förelägga ägaren att genom en sak
kunnig person, som nämnden skall godkänna, låta utreda behovet och att 
inom viss tid redovisa resultatet av utredningen till nämnden. Enligt lagrå
dets mening är det en smidigare ordning att i stället låta nämnden utse en 
sakkunnig som handlar på dess uppdrag. Godtas detta bör bestämmelsen 

placeras efter de stadganden som reglerar förelägganden. Den har i lagrå

dets förslag tagits upp som 20 §. 

20 § 

Enligt denna paragraf åligger det byggnadsnämnden att. innan hand

räckning begärs eller föreläggande meddelas, bereda ägaren tillfälle att 
ansöka om lov till åtgärder som kräver bygglov eller marklov men som 
vidtagits utan sådant lov. Beaktas lagrådets förslag under 12 § att hand

räckning skall kunna ifrågakomma vici åsidosättande av kravet på rivnings
lov, bör även förevarande paragraf, 19 § i lagrådets förslag, avse åtgärd 

som kräver sådant lov. 
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27 § 

I specialmotiveringen till paragrafen, som innehåller preskriptionsbc

stämmelser. diskuteras om preskriptionstiden vid olovligt ianspråktagande 

av en byggnad för ett nytt ändamål - t. ex. olovlig kontorisering - skall 

räknas från ianspråktagandet eller först från det att verksamheten upphör. 

Departementschefcn citerar i frågan ett uttalande som lagrådet gjorde 

under behandlingen av förslaget till påföljdslag. Vad som sägs i uttalandet 

synes stå i motsats till ett avgörande av regeringsrätten !RA 1980 2: 51) 

beträffande frågan om preskription vid olovligt ianspråktagande. Det är 

emellertid missvisande att citera uttalandet i förevarande sammanhang. 

Uttalandet gäller allt olovligt byggande och tar alltså inte direkt sikte på 

preskription vid olovligt ianspråktagande. Det åberopade rättsfallet synes 

därför vara väl förenligt med det citerade, allmänt inriktade lagrådsuttalan

det. 

11 kap. 

4§ 

Paragrafen innehåller en allmän föreskrift om att byggnadsnämnden 

skall ha tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda 

kompetens som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter 

på ett tillfredsställande sätt. Departementschefen har på s. 242 f närmare 

utvecklat vilken sorts kunskaper hos personalen som svarar mot det före

skrivna anspråket på kompetens. Han framhåller att det ligger i kommu

nens intresse att hålla en hög standard i detta avseende. Byggnadsnämn

den kan, anför departementschefen. få hjälp med att fullgöra sina uppgifter 
på i princip tre olika sätt, nämligen genom att ha anställd personal i eget 

kansli. genom att anlita personal från någon annan förvaltning inom kom

munen eller genom att anlita personal utanför kommunförvaltningen, t. ex. 

konsulter. 

Enligt lagrådets mening ligger det i sakens natur att nämnden måste ha 

tillgång till kompetent personal för att kunna fullgöra sina åligganden enligt 

PBL. Bestämmelsen. som saknar motsvarighet i andra lagar. t. ex. social

tjänstlagen och hälsoskyddslagen. fyller därför inte någon funktion och har 

utgått i lagrådets förslag. 

Med anledning av att departementschefen pekat på möjligheten för 

nämnden att anlita personal utanför kommunförvaltningen för verksamhe

ten. vill lagrådet framhålla att, om så sker. detta inte får medföra att 

offentlighetsprincipen, medborgarnas rätt att ta del av allmänna handling

ar. sätts ur spel. Någon rätt för allmänheten att ta del av handlingar hos ett 

av byggnadsnämnden anlitat enskilt konsultföretag föreligger givetvis inte. 
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5 § 

Paragrafen. som i lagrådets förslag har sin motsvarighet i 4 §. reglerar 

kommunens möjligheter att ta ut avgifter i bl. a. bygglovsärenden. Tek· 

niskt sett är bestämmelsen utformad efter mönster från byggnadsstadgan. 

Det anges alltså noggrant för vilka kostnader avgift fär tas ut. Det kunde 

övervägas att i stället ha en generellt utformad bestämmelse (set. ex. 35 § 

socialtjänstlagen och 22 § hälsoskycldslagen). Frågan hur man bör reglera 

kommunernas rätt att ta ut avgifter har emellertid ansetts böra lösas i ett 

större sammanhang och är f. n. föremål för övervägande. Lagrådet godtar 

därför den föreslagna bestämmelsen som sådan men har vissa erinringar 

mot dess utformning. Till en början torde således böra anges att det är på 

byggnadsnämnden som det ankommer att ta ut avgiften. Vidare bör första 

stycket ges en sådan lydelse att avgift kan tas ut i lovärenden oavsett om 

ärendet prövats i sak eller ej. Återhllar en sökande sin ansökan därför att 

han inser att byggnadsnämnden ej kommer att bevilja honom begärt lov, 

bör han nämligen inte undgå att betala avgift. Regeln i första stycket att 

avgift får tas ut i förskott bör omfatta också avgift enligt andra stycket. 

Bestämmelsen har därför i lagrådets förslag tagits upp i ett nytt fjärde 

stycke. Där bör också anges av vem avgiften skall tas ut, nämligen sökan
den. En nyhet är att kommunen enligt andra stycket får möjlighet att ta ut 

ersättning för plankostnader. Enligt ~;pecialmotiveringen skall kommunens 

kostnader för det första skedet i ett planarbete inte kunna tas ut med denna 

planavgift. Lagtexten bör justeras så att detta framgår. Planavgift skall tas 
ut endast för planer som har antagits eller ändrats enligt PBL. Denna 
bestämmelse har nära samband med övergångsbestämmelserna och har 

därför sin plats i promulgationskapitlct ( 17 kap. 10 § lagrådets förslag). 

12 kap. 

I § 

I denna paragraf behandlas de fall då länsstyrelsen av eget initiativ skall 

överpröva kommunala beslut om antagande, ändring eller upphävande av 

detaljplaner och områdesbestämmelser. Länsstyrelsens prövning är av

sedd att utmynna i antingen ett "tyst godkännande" eller ett upphävande 

av det kommunala beslutet. Beslut att ta upp ärendet till prövning skall 

meddelas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till 

länsstyrelsen. Det tysta godkännandd är inte avsett att skola komma till 

uttryck i ett formaliserat beslut utan skall ske i den formen att treveckorsti

den löper ut. Rätt att överklaga det tysta godkännandet skall inte finnas. 

Inte heller ett beslut att uppta planen eller områdesbestämmelserna till 

prövning är överklagbart. Samtidigt med granskningstiden löper den bc

svärstid inom vilken sakägare kan an.:·öra besvär över kommunens beslut; 
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beroende på olika tidpunkter för granskningstidens och bcsviirstidens bi>r

jan kan en viss förskjutning dock uppkomma i tiderna. Uinsstyrdsen kan 

komma i den situationen att styrelsen efter det att granskningstiden gått ut 

och ett "tyst godkännande" d:irmed liimnats såsom besvärsmyndighet far 

ånyo pröva det planbe~lut som granskats och lämnats utan anmärkning. 

Självfallet ligger det en komplikation häri. En annan olägenhet ligger 

inbyggd i systemet. När förordnande meddelats om statlig kontroll k11rn

mer länsstyrelsen att spela en duhbelroll. Länsstyrelsen får ju då ställning 

och uppgifter som kan likna en parts samtidigt som länsstyrelsen har att 

fatta avgörandet i sak. Vilka andra komplikationer som kan uppkomma är 

svårt att förutse. Vill man inte ha en obligatorisk prövning från länsstyrel

sens sida dvs. en ordning i nära överensstiimmelse med dagens fastställel

seprövning - och en brytning på denna punkt mot gällande rätt är en 

kärnpunkt i PBL-förslaget - lär man få godta den föreslagna ordningen 

åtminstone i dess huvuddrag. Lagrådet håller före att tilfämpningssdrig

hetcrna inte skall bli större än att de kan bemästras. Samtidigt är Jet 
angeläget att så långt möjligt begränsa den sektor där en överprövning kan 

ske såväl pa länsstyrelsens initiativ som efter besvär av sakägare. Även 

andra skäl kan anföras för en sildan begränsning. En grundtanke i PBL är 

att planer i princip skall bli gällande redan genom kommunens antagandc

heslut. Skall denna grundtanke förverkligas hör avsteg komma i fråga 

endast om de är sakligt väl underbyggda. 

Behovet av statlig kontroll av kommunala planbeslut gör sig givetvis 

gällande i sådana frågor av nationell och mellankommunal betydelse som 

anges i första stycket I - 3. I dessa frågor kan det föreligga en konf1ikt 

mellan kommunala önskemål och ambitioner, å ena sidan, samt mera 

allmänna intressen, å den andra. Någon sådan konf1ikt kan däremot knap

past ligga bakom det i punkt 4 angivna fallet att ett formellt fel vidlåder 
kommunens beslut. Man bör kunna utg~I från att kommunerna i eget 

intresse vinnlägger sig om att handlägga planärenden kon-ckt och att de har 

tillgång till kompetent personal, jfr 11 kap. 4 *· Självfallet kan det. som 
departementschefen framhåller i den allmänna motiveringen (s. 269), inte 

hållas för uteslutet att det kan förekomma fall där planhandlingarna fått en 

så bristfällig utformning att syftet med samrådet och utställningen inte har 

kunnat uppnås. Fel och brister av detta slag kan emellertid påtalas genom 

förvaltningsbesvär och det är svårt att inse varför inte detta rättsmedel 

erbjuder en tillräcklig kontroll. I punkt 4 nämns också befogenhetsöver

skridanden såsom något som länsstyrelsen skall ingripa mot av eget initia

tiv. Vilken praktisk betydelse denna möjlighet all ingripa har är inte 

närmare belyst. Det förefaller snarast som om överprövningsgrunden 

"befogenhetsöverskridande" fått följa med av det rent formella skälet att 

man vill åstadkomma identitet mellan punkt 4 och 7 kap. I ~första stycket 

3 kommunallagen. Även beslut som innebär bcfogenhetsöverskridanden 

kan självfallet angripas genom förvaltningsbesvär. 



Prop. 1985/86: l 318 

I fråga om överprövningens kara~<tär och omfattning skiljer sig punkt 4 

likaledes från de tre övriga. I dessa senare fall har länsstyrelsen under 

samrådsförfarandet fått sin uppmiirksamhct inriktad på de förhållanden 

som kan utlösa en överprövning. Länsstyrelsen kan anpassa sin gransk

ning därefter och denna behöver därför inte bli särskilt arbetskrävande. 

Överprövningen av den formella handläggningen däremot innebär en 

granskning av frågor som länsstyrelsen inte under planärendets beredning 

hos kommunen haft anledning att befatta sig med. Det är en rad formföre

skrifter i PBL och kommunallagen S·Jm länsstyrelsen därvid har att beakta. 

Departementschefcn framhåller (s. 269) såsom angeläget att länsstyrelsen 

bevakar att alla som bör få komma till tals i ärendet verkligen har fått 

möjlighet att göra det. En kontroll med sådant syfte torde innebära att 

länsstyrelsen skall granska sakäga1förteckningarna i detalj och tillse att 

alla sakägan: beretts tillfälle till samråd och fått underrättelser om utställ

ning och i förekommande fall om planbesluten. På s. 273 berör departe

mentschcfcn de svilrigheter som kan uppkomma för länsstyrelsen att inom 

trcveckorsperioden hinna med att bedöma om ett ärende hör prövas eller 

inte. Såvitt gäller den formella gran~;kningen enligt punkt 4 synes departe

mentschcfen underskatta dessa svåiigheter. Kommer länsstyrelsen i tids

nöd, kan den se sig tvungen att enbart av det skälet hänskjuta ärendet till 

prövning. Den eftersträvade snabbheten i planprocessen kan då gå förlo

rad. 

Vissa uttalanden av departement:;chefen Is. 270, 647) tyder på att den 

formella granskningen inte är avsedd att vara så ingående och noggrann 

som hiir ovan har förutsatts. Även l<igtexten - "om di.:t finns anledning att 

anta .. - pekar i en sådan riktning. Om detta är riktigt. kan värdet och 

betydelsen av en överprövning av de formella frågorna på länsstyrelsens 

initiativ sältas i fråga. 

Enligt lagrådets mening skulle det stå bättre i överensstämmelse med de 

principer som uppbär PBL om överprövningsgrunderna begränsades till de 

i första stycket 1-3 angivna fallen. De med en överprövning förenade 

handläggningsprohlcmen skulle därmed i hög grad minska i omfattning. 

Några invändningar ur rättssäkerhe:ssynpunkt synes inte med fog kunna 

göras mot en sådan ändring. Lagrådet förordar att första stycket 4 får utgå. 

På skäl som anförs under 13 kap. 4 och 9 §§ upptar lagrådets förslag 

ingen motsvarighet till andra stycket av den nu behandlade paragrafen. 

2 § 

Enligt lagrådsremissen skall läns:;tyrelsen, när skäl saknas för statlig 

överprövning av en plan, inte fatta "något som helst formaliserat beslut i 

saken" utan bara låta granskningstid,~n löpa ut. Enligt departementschefen 

kan man göra en intern tjänsteanteckning i akten om att ingen åtgärd 

behövs. Det är förutsatt att detta fön:nklade förfarande skall tillämpas i de 
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allra flesta fall. Med beaktande av den löpande insyn och det inflytande 

länsstyrelsen haft under planarbetet torde det i flertalet planärenden från 

början vara klart för länsstyrelsen att någon statlig prövning inte är påkal

lad. Särskilt gäller detta om länsstyrelsens granskning - i enlighet med 

lagrådets förslag - inte skall avse om beslutet tillkommit i laga ordning 

eller frågan om befogenhetsöverskridande. Vid en granskning av formalia 

kan man nämligen sällan i förväg veta vilket beslut som till äventyrs kan 

vara behäftat med formellt fel. Det är emellertid inte lämpligt att länsstyrel

sen ens i enkla och uppenbara fall lämnar vad som i remissen kallas "tyst 

godkännande". Enligt lagrådets mening föranleder kraven på ordning och 

reda i länsstyrelsernas arbete att man av handlingarna kan utläsa när ett 

beslut att ej ta åt sig planen har fattats och vem som är ansvarig för 

beslutet. I nu åsyftade fall kan besluten vara mycket knapphändiga. I vissa 

fall blir emellertid frågan om huruvida en överprövning skall ske svårbe

dömd. Planen måste då remitteras till olika enheter och befattningshavare 

på länsstyrelsen för yttrande. Enskilda, föreningar och statliga sektors

myndigheter kan ha kommit in med sakligt väl underbyggda skäl till stöd 

för sin hemställan om överprövning. Inom länsstyrelsen kan olika uppfatt

ningar i frågan om behovet av överprövning vara företrädda. Föredragan

den kan ha en från den beslutande avvikande mening. I dessa situationer 

följer av allmänt omfattade förvaltningsrättsliga principer att sedvanliga 

former för besluts fattande och utformning iakttas. Länsstyrelsens avgö

rande av frågan om prövning bör på grund av det anförda alltid ges i form 

av ett beslut oavsett om utgången innebär att statlig kontroll skall ske eller 

ej. Vilken form beslutet skall ha får avgöras med ledning av 11 §allmänna 

verksstadgan (1965: 600). Vad lagrådet nu anfört föranleder enjämkning av 

den remitterade lagtexten. 

4§ 

Enligt första stycket första meningen kan länsstyrelsen eller regeringen, 

om det finns särskilda skäl, förordna om prövning av byggnadsnämnds 

beslut i lovärenden. I andra och tredje meningarna utsägs att förordnandet 

kan återkallas eller ändras eller också begränsas till att avse lov till åtgär

der av ett visst angivet slag. Uttryckliga bestämmelser härom är emellertid 

inte erforderliga. Det ligger nämligen i sakens natur att sistnämnda åtgär

der följer av rätten att besluta om förordnande. De två sista meningarna i 

stycket har därför ingen motsvarighet i lagrådets förslag. 

5 § 

Besvärsreglerna i denna paragraf bör flyttas till 13 kap. i vilket bör 

samlas alla regler om överklagande av länsstyrelses beslut enligt PBL. 
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6 § 

För att använda samma utgångspunkt för tidsfristen som för länsstyrel

sens beslut enligt 2 § bör tiden for regeringens beslut om prövning av 

regionplanebeslut räknas från det att beslutet kom in till regeringen. Lagrå

dets övriga förslag till ändringar i paragrafen. som i lagrådets förslag har 

beteckningen 5 §. är av redaktionell natur. 

7 och!!§§ 

Bestämmelserna reglerar regeringens rätt att ge planföreläggande för 

kommun. Vad som sägs i 7 § andra stycket om rätt för regeringen att i 

planföreläggande föreskriva att visst angivet intresse skall tillgodoses är 

självklart och föreskriften har därför utgått i lagrådets förslag (6 §). Enligt 

andra meningen i 8 § skall, när regeringen låter upprätta planförslag, 

länsstyrelsen ombesörja erforderli.sa samråd och utställningar. Avsikten 

torde vara att länsstyrelsen också skall sköta vad som i övrigt är behövligt 

såsom kungörelser m. m. I lagrådets förslag föreskrivs därför att länssty

relsen skall ombesörja iirendets beredning. I tredje meningen anges att 

regeringen skall ge kommunen tillfälle att yttra sig. Sådant yttrande torde 

inhämtas redan under samrådsförfarandet. I vart fall är ingen regel erfor

derlig i PBL för regeringens handläggning. Utöver 7 kap. 2 § RF finns 

nämligen ej behov av bestämmelse om beredning av regeringsärenden. 

Sista meningen har därför utgått i lagrådets förslag (7 §). 

13 kap. 

De i detta kapitel föreslagna bewärsreglerna iir inte alldeles lättillgäng

liga. Förhållandet sammanhänger främst med att vissa beslut enligt PBL 

överklagas genom förvaltningsbesvär under det att andra beslut enligt 

lagen överklagas enligt kommunallagens besvärsregler dvs. genom kom

munalbesvär. I förevarande kapitel behandlas endast förvaltningsbe

svären. De fall då kommunalbesvär kan komma i fråga är inte angivna i 

PBL utan följer av kommunallagem; bestämmelser. Detta överensstämmer 

med den lagstiftningsteknik som allmänt används när överklagande av 

kommunala beslut regleras. I det nu förevarande lagstiftningsärendet kan 

det finnas skäl att tillämpa en annan teknik och att i lagen ange de fall då 

kommunalbesvär kan anföras. Beslut som sakligt ligger varandra nära skall 

enligt förslaget överklagas i det ena fallet genom förvaltningsbesvär och i 

det andra genom kommunalbesvär. Som exempel kan nämnas att beslut att 

anta en detaljplan överklagas genom förvaltningsbesvär men ett beslut att 

inte anta en sådan plan genom kommunalbesvär. Den sistnämnda besvärs

möjligheten framgår emellertid inte av lagtexten. Departementschefen har 



Prop. 1985/86: I 321 

här och var i motiven berört fall då möjligheten att anföra kommunalbesvär 

står öppen men läsaren av lagtexten får inte mycken ledning. Intresset av 

klarast möjliga information motiverar att lagtexten i PBL fullständigt anger 

de rättsmedcl som står till buds. Ett annat skäl att göra avsteg från 

sedvanlig lagstiftningsteknik kan vara att förvaltningsbesvären i PBL i 

vissa hänseenden är utformade som ett slags specialbesvär med drag 

lånade från både förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Besvär över 

beslut att anta en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastighetsplan 

har sålunda en i huvudsak kassatorisk effekt. Förvaltningsbesvär med 

sådan verkan innebär en nyhet inom det administrativa rättsskyddet. En 

annan nyhet är att förvaltningsbesvär får anföras mot kommunfullmäktiges 

beslut. I gällande rätt är de restriktivt utformade kommunalbesvären det 

enda ordinära rättsmedlet vid överklagande av beslut av kommunernas 

valda församlingar. 
I lagrådets förslag ingår som en inledande paragraf till 13 kap. bestäm

melser om de beslut enligt PBL som kan överklagas genom kommunalbe

svär. En fördel är att reglerna om förvaltningsbesvär då kan göras mindre 

detaljerade. 
I det remitterade förslaget har författningsmaterialet disponerats så att 

reglerna om besvär över planbeslut samlats i en grupp och reglerna om 

besvär över lovbeslut i en annan grupp. Inom vardera gruppen anges 

länsstyrelsen som första besvärsinstans och därefter följer regler om full

följd av talan mot länsstyrelsens beslut. I fråga om besvärsförfarandet hos 

länsstyrelsen finns det särskilda regler vid överklagande av planbeslut. 

Beträffande talan mot lovbeslut upptar förslaget inte några motsvarande 

regler utan läsaren hänvisas till förvaltningslagens bestämmelser i ämnet. 

Det sätt varpå författningsmaterialet sålunda disponerats har medfört att 

regleringen blivit onödigt omfattande och delvis svårbegriplig. I lagrådets 
förslag har de båda grupperna förts samman. Härigenom har antalet para

grafer kunnat nedbringas och möjlighet har öppnats att samla alla regler 

om besvärsförfarandet i en paragraf. 

Till närmare belysning av de ändringar som sålunda föreslås får lagrådet 

hänvisa till sitt lagförslag och till vad lagrådet i det följande anför under de 

olika paragraferna. 

Under rubriken till förevarande kapitel diskuterar departementschefen 

vilket utrymme som kan finnas för en prövning från laglighetssynpunkt av 

frågan huruvida en översiktsplan är förenlig med den aviserade lagen om 

hushållning med naturresurser. Lagrådet har inte granskat förslaget till 

nämnda lag och kan därför inte ingå i bedömning av departementschefens 

nu åsyftade uttalanden. 

21 Riksdai:en 1985186. I sam/. Nr I. Bi/a!fedel 
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I § 

Enligt paragrafens första stycke får beslut i fråga om regionplan inte 
överklagas. Lagrådet utgår från att avsikten inte är att förbjuda kommu
nalbesvär över ett sådant beslut. se I § lagrådets förslag. 

Vad som sägs i paragrafens andra stycke följer av 2 § första stycket 

lagrådets förslag. När det i sistnämnda lagrum talas om "annan kommunal 
myndighets" beslut avses därmed b1!slut av sådana lokala organ som anges 
i specialmotiveringen samt beslut av exempelvis kommunens gatukontor 
att inte godta säkerhet för betalning av gatukostnader (6 kap. 36 §). 

När i 2 § första stycket lagrådets förslag anges att vissa beslut överkla
gas genom besvär hos länsstyrelsen ligger däri inget uttalande i frågan 
huruvida besluten är överklagbara eller inte. Lagrummet anger endast 
besvärsinstansen vid överklagande av beslut mot vilka talan får föras. 
Frågan om överklagbarhet är inte i lagrådets förslag. lika litet som i det 
remitterade förslaget, särskilt reglerad. Den får besvaras med ledning av 
allmänna grundsatser om administrativa besluts överklagbarhet. På en 
punkt anser sig lagrådet böra beröra frågan närmare. På lagrådets förslag 
har i 8 kap. 23 § intagits bestämmelser enligt vilka byggnadsnämnden 
under vissa förutsättningar får besluta om anstånd med avgörandet av 
ansökan om lov. Ett sådant anståndsbeslut innebär att ansökningen kan 
komma att avgöras på andra grund,~r än dem som eljest skulle komma i 
fråga. Beslutet kan bli avgörande för frågan om ansökningen skall bifallas 
eller avslås. Med hänsyn till de rättsverkningar beslutet alltså kan få och då 
de materiella förutsättningarna för ett anståndsbeslut är angivna i lagen 
talar övervägande skäl för att beslut·~t är överklagbart, jfr RÅ 1977 s. 248. 
Det kan exempelvis vara rimligt med överprövning av frågan om kom
munen verkligen påbörjat ett sådant arbete med planändring som avses i 8 
kap. 23 §.Talan skall då föras enligt 2 §första stycket. 

2 § 

Vad som sägs i denna paragraf följer av 2 § första stycket lagrådets 

förslag. 

3 § 

Enligt paragrafens första stycke skall i besvärshandlingen anges de 

omständigheter på vilka överklagandet grundas. Detta innebär en avvikel
se från förvaltningslagen (12 §). som inte uppställer annat formkrav än att 

det överklagade beslutet skall anges. Motivet till denna avvikelse framgår 
inte av remissen. Lagrådet ser inte något skäl att i PBL uppställa något 
formkrav utöver det som anges i förvaltningslagen (jfr prop. 1971: 30 s. 

416). 
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Om. såsom lagrådet föreslår. PBL skall innehålla bestämmelser om 

bcsvärsförfarandet i såväl plan- som lovärenden. bör paragrafen komplet

teras med en föreskrift om hur besvärstiden skall räknas vid överklagande 

av byggnadsnämndens beslut i lovärenden. I lagrådets förslag upptar para

grafens andra stycke en sådan föreskrift. Det må framhållas att vad som 

där sägs om byggnadsnämnds beslut kommer att gälla även beslut av ett 

lokalt organ som kommunfullmäktige enligt lagen ( 1979: 408) om vissa 

lokala organ i kommunerna tillsätter för att fullgöra byggnadsnämndens 

uppgifter. Detta följer av 4 § andra stycket nämnda lag. Besvär över ett 

sådant lokalt organs beslut skall alltså anföras inom tre veckor från del

fåendet. 

Vad som sägs i paragrafens första stycke följer av 4 § andra stycket 

lagrådets förslag, vilket avser såväl länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 3 * 
som dess beslut i anledning av besvär. 

Paragrafens andra stycke innehåller en erinran om den besvärsrätt som 

enligt 12 kap. 5 § andra stycket remitterade förslaget tillkommer vissa 

kommuner och regionplaneorganel. Såsom lagrådet anmärkt under sist

nämnda lagrum bör alla regler om besvär över länsstyrelses beslut enligt 

PBL tas upp i 13 kap. De av lagrådet föreslagna besvärsreglerna har ingen 

motsvarighet till 12 kap. 5 §andra stycket. Såsom lagrådet återkommer till 

under JO § bör nämligen i PBL inte ges några bestämmelser om kommunal 

myndighets besvärsrält. För närvarande har enligt fast praxis en kommun 

rätt att överklaga beslut av länsstyrelse att inte fastställa en av kommunen 

antagen plan. I ett system som bygger på ökat kommunalt inflytande på 

och minskad statlig kontroll av markanvändning och bebyggelse framstår 
denna klagorätt som självklar. Att besvärsrätt tillkommer även annan 

kommun som beslutet angår och regionplaneorganet får anses följa av 

allmänna grundsatser om saklegitimation hos den som företräder ett av 
rättsordningen erkänt intresse, jfr prop. 1971: 30 s. 391. PBL ger angrän

sande kommuner inflytande över planarbetet, se den allmänna motivering

en s. 265, och kommunerna skall underrättas om planbeslut och vad som 

skall iakttas vid ett överklagande. Sådan underrättelse skall också tillstäl

las regionplaneorganet. Vad som sägs i 12 kap. 5 § andra stycket får 

sålunda anses gälla utan uttryckliga bestämmelser. Vad lagrådet här har 

anfört leder också till att 12 kap. 1 §andra stycket är överflödigt. 

5 § 

Paragrafen motsvaras av 4 § andra stycket 4 lagrådets förslag. 
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6 och 7 §§ 

Vad som sägs i dessa paragrafer följer av 2 § första stycket lagrådets 
förslag. 

I specialmotiveringen till 6 § a11ger departementschefen exempel på 
beslut som enligt hans mening inte: kan överklagas. Departementschefen 
åberopar allmänna rättsregler som stöd för sin mening. Ett av de angivna 
exemplen är beslut om besked enl::gt 10 kap. 2 § huruvida en åtgärd kan 
föranleda ingripande enligt 10 kap. Lagrådet erinrar om att i gällande rätt 

finns en särskild bestämmelse. 30 § första stycket påföljdslagen, enligt 
vilken talan ej får föras mot sådant beslut. Departementschefens uttalan
den om överklagbarheten av beslut att hos åklagare begära att talan väcks 

om tilläggsavgift eller beslut att ansöka om handräckning föranleder ingen 
erinran från lagrådets sida. Några avgöranden i regeringsrätten som lämnar 
svar på frågan om överklagbarheten av här avsedda beslut känner emeller
tid lagrådet inte till. 

Lagrådets förslag har inte någon motsvarighet till den nyss berörda 
bestämmelsen i 30 § påföljdslagen. Med den utformning 10 kap. 2 §fått i 
lagrådets förslag får en sådan bestämmelse anses överflödig. jfr lagrådets 

yttrande under 10 kap. 2 ~-

8 § 

Denna paragraf anger fördelningen mellan kammarrätt och regeringen av 
besvär över länsstyrelses beslut i än:nden om lov och vissa andra ärenden. 
Motsvarande bestämmelser finns i 4 §andra stycket lagrådets förslag. 

Enligt det remitterade förslaget skall länsstyrelsens beslut om bygglov 
eller förhandslov inom ett område som inte omfattas av detaljplan överkla
gas till kammarrätten i två fall. nämligen om besvären innefattar frågan 
huruvida åtgärden utgör en kompletteringsåtgärd eller uppfyller kraven i 3 
kap. I övriga fall skall besvär rörande bygglov eller förhandslov utanför 

detaljplan prövas av regeringen. Regeringen skall också pröva besvär över 

länsstyrelsens beslut om rivningslov vare sig lovet avser åtgärd inom eller 

utom detaljplanelagt område. Länss::yrelsens beslut om marklov åter skall 

överklagas till kammarrätten också detta oberoende av om beslutet avser 

åtgärd inom område för detaljplan eller utanför området. 
Enligt lagrådets mening skulle det stå bättre i överensstämmelse med de 

av departementschefen angivna gn.mderna för besvärsärendenas fördel

ning om alla ärenden om lov eller förhandsbesked vari fråga är om en 
åtgärds förenlighet med en detaljplan eller med områdesbestämmelser 

prövades av kammarrätten såvitt gäller den frågan. I samtliga dessa fall 
avser prövningen en rättsfråga, nämligen frågan om åtgärdens förenlighet 

med en planbestämmelse. Däremot :>ynes det inte finnas skäl att till kam
marrätten hänföra ärenden om marklov vari inte är fråga om åtgärdens 
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förenlighet med en planbestämmelse. I sådana ärenden bör regeringen vara 

besvärsinstans. 
I paragrafens fjärde stycke anges de resterande beslut av länsstyrelse 

rörande lov m. m. som skall överklagas till kammarrätten. Av fjärde 
stycket följer - i överensstämmelse med gällande rätt (71 § 2 mom. bygg
nadsstadgan) - att det ankommer på kammarrätten att pröva besvär över 

länsstyrelsens beslut i anledning av talan mot byggnadsnämnds beslut att 
inte godkänna någon som ansvarig arbetsledare. Vanligen prövas besvär 
över en myndighets beslut att vägra någon anställning eller uppdrag i sista 

hand av regeringen. För de administrativa domstolarna är en sådan pröv

ning en främmande uppgift i synnerhet när prövningen inte avser tillämp
ningen av rättsregler utan innebär ett bedömande av vederbörandes all
männa lämplighet för uppgiften. Enligt lagrådets mening bör det ankomma 
på regeringen att pröva besvär över ett sådant beslut av länsstyrelse varom 
här är fråga. Som framgår av lagrådets yttrande under 12 §förordar lagrå

det att även besvär över förvaltningsmyndighets beslut att vägra riksbe
hörighet skall föras hos regeringen. Däremot bör, vilket också följer av 

fjärde stycket, besvär över länsstyrelsens beslut om ingripanden enligt 9 
kap. 4 § fjärde stycket (9 kap. 3 § fjärde stycket lagrådets förslag) mot 

försumlig ansvarig arbetsledare föras hos kammarrätten. 
I lagrådets förslag anger 4 § första stycket de fall då talan inte får föras 

mot länsstyrelsens avgöranden. Dessa bestämmelser har sin motsvarighet i 
12 kap. 5 § första stycket i det remitterade förslaget och stämmer i sak 
överens med detta. De i 4 § andra stycket I - 3 lagrådets förslag upptagna 
bestämmelserna motsvaras av 8 § första och andra styckena i det remitte
rade förslaget med de ändringar i sak som lagrådet föreslår; den av lagrådet 
förordade ändringen att besvär över länsstyrelses beslut i fråga om mark
lov utanför område för detaljplan eller områdesbestämmelser skall föras 
hos regeringen följer av andra stycket in fine. 4 § andra stycket 4-7 
lagrådets förslag motsvaras av 5 § och 8 § tredje och fjärde styckena i det 
remitterade förslaget och innebär i förhållande till detta endast den sakliga 
ändringen att besvär över länsstyrelses beslut i anledning av talan mot 
byggnadsnämnds beslut att inte godkänna någon som ansvarig arbetsle
dare fullföljs till regeringen. 

9§ 

I första stycket anges vem som är berättigad att överklaga beslut av 
första instans. Enligt lagrådets mening är det inte behövligt med en be

skrivning av den besvärsberättigade kretsen. En sådan beskrivning kan 

också göra tillämpningen alltför stel. Metoden att inte ha särskild bestäm
melse om vem som är besvärsberättigad har valts i åtskilliga författningar. 
Exempel på lagar som saknar bestämmelse i ämnet är socialtjänstlagen och 
hälsoskyddslagen. Att bestämmelser kan avvaras beror på att det av all-
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männa grundsatser. som har utbildats i praxis, följer vcm som får överkla

ga beslut. Grundtankcn har kommit till uttryck i 11 § förvaltningslagen där 

det föreskrivs att besvär får föras av den som beslutet angår. om det gått 

honom emot. Att exakt bestämma kretsen av besvärsberättigade med 

ledning av uttrycket .. den som beslutet angår" låter sig av naturliga skäl 

ofta inte göra. I allmänhet torde det beträffande beslut enligt PBL ej vara 

tveksamt vem som får anföra besvär. De beslut enligt PBL där det kan 

vara vanskligt att avgöra kretsen besvärsberättigade är beslut i planären

den. Här ger emellertid bestämmelser om förfarandet god vägledning. 

Lagrådet åsyftar närmast 5 kap. 30 § i lagrådets förslag (5 kap. 23 § 

remitterade förslaget). I paragrafen regleras bl. a. till vem beslut med 

fullföljdshänvisning skall sändas. Dessa adressater - bortsett naturligtvis 

från länsstyrelsen - får anses vara saklegitimerade. 

I andra stycket av nu förevarande paragraf föreskrivs en viktig begräns

ning av besvärsrätten. Den som ~r missnöjd måste nämligen ha framfört 

sina synpunkter redan under ett planärendes behandling för att få överkla

ga beslutet. I tredje stycket finns ett undantag från detta krav för fall då ett 

planförslag ändras i sista stund. Dessa båda stycken återfinns med i sak 

oförändrat innehåll som 5 § i lagrådets förslag. Det kan vara av intresse att 

något beröra effekten av begränsningen av besvärsrätten, när överlåtelse 

av en fastighet sker i tidsmässig anknytning till ett planbeslut. Har en 

tidigare ägare under samråd eller utställning framfört kritiska synpunkter, 

som inte beaktats. måste den nye ägaren självfallet anses ha besvärsrätt. I 

den motsatta situationen däremot är läget prekärt för förvärvaren. Lagrå

det syftar på det fall då den tidigar'~ ägaren underlåtit att göra invändningar 

mot planen. Anledningen härtill kan för övrigt vara att han inte har något 

intresse för kommande planer, efrersom han skall sälja sin fastighet. Det 

remitterade förslaget utesluter att den som efter utställningstiden förvärvat 

en fastighet skall få anföra besv;:ir. om överlåtaren varit passiv. Detta 

innebär en viss försämring av den nye ägarens ställning i förhållande till 

vad som för närvarande gäller. I dag kan en ny ägare nämligen framföra 

och få sina synpunkter beaktade vid länsstyrelsens obligatoriska faststäl

lelseprövning. 

10 § 

Enligt förevarande paragraf skall länsstyrelsens beslut i besvärsärenden 

enligt 13 kap. och beslut av kammarrätten få på kommunens vägnar över

klagas genom besvär av kommunstyrelsen. om beslutet gått kommunen 

emot. I specialmotiveringen anför~. att paragrafen i gällande rätt närmast 

motsvarar 72 § första stycket byggnadsstadgan. Enligt detta lagrum äger 

kommunstyrelsen på kommunens \ägnar överklaga länsstyrelsens beslut i 

ärende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till stadsplan. bygg

nadsplan eller tomtindelning eller ändring därav, såframt ej klagan på 
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grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen är utesluten. 

Vidare får. enligt lagrummet. styrelsen även eljest i s.ådantärende föra 

kommunens talan och bevaka dess rätt. En bestämmelse i 72 § första 

stycket byggnadsstadgan återfinns första gången i den på stadsplaneutred

ningens betänkande den 16 april 1942 grundade propositionen 1943: 153. 

Genom 1947 års lagstiftning (SOU 1942: 27 s. 568 ff och prop. 1947: 211 s. 

179) infördes bestämmelsen i 167 § 3 mom. 1947 års byggnadsstadga. 

varefter den med vissa ändringar förts över till 72 § i nu gällande byggnads

stadga. Att tidigare drätselkammaren och sedermera kommunstyrelsen 

ansetts böra ha rätt att föra talan mot länsstyrelsens beslut i ärenden där 

byggnadsnämnden antagit förslag till tomtindelningar och fr. o. m. 1947 års 

lagstiftning också förslag till stadsplaneändringar torde ha sammanhängt 

med att nämndens ledamöter inte tillsattes genom ett renodlat kommunalt 

förfarande. SålJnda utsågs en av ledamöterna av magistraten. Bestämmel

sen synes numera ha spelat ut sin roll. I vart fall finns det inte något skäl att 

föra över den till PBL. 

I specialmotiveringen till paragrafen har - utan att det avspeglats i 

lagtexten - diskuterats byggnadsnämndens rätt att överklaga beslut som 

har gått nämnden emot. I praxis har byggnadsnämnden, liksom andra 

kommunala myndigheter som hör till den specialreglerade förvaltningen. 

ansetts ha besvärsrätt när ett av nämnden meddelat förpliktande beslut 

eller ett avslagsbeslut ändrats eller upphävts. Har nämndens beslut gått i 

gynnande riktning - byggnadslov har beviljats - och upphävs det har 

nämnden däremot inte ansetts behörig att överklaga beslutet (se t. ex. 

förvaltningsrättsutredningens betänkande /SOU 1983: 73/ Ny förvaltnings

lag. s. 129 D. Någon särskild bestämmelse i PBL för att - i enlighet med 

departementschefens avsikt - konfirmera den praxis som sålunda utbil

dats torde inte erfordras. 

Avslutningsvis må framhållas att förvaltningsrättsutredningen i nämnda 

betänkande föreslagit bestämmelser (31 ~) som innebär att beslut av en 

statlig myndighet kan överklagas dels av en kommuns styrelse. om beslu

tet berör ett till kommunen knutet allmänt intresse, dels av en annan 

kommunal myndighet. om beslutet rör ett intresse som den kommunala 

myndigheten enligt särskilda föreskrifter skall bevaka. Den i praxis utbil

dade inskränkningen att det inte får vara fråga om ändring av ett gynnande 

beslut har slopats i utredningens förslag. 

12 § 

Frågan om rätt att överklaga beslut som avses i denna paragraf bör 

regleras i en förordning med instruktion för den förvaltningsmyndighet 

som skall meddela beslutet. På skäl som anförts under 8 § bör det i 

överensstämmelse med vanliga regler om överklagande av besvär av det 

slag varom här är fråga ankomma på regeringen att pröva besvären. Lagrå-
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dets förslag upptar ingen motsvarigt:et till ifrågavarande paragraf. Det kan 
anmärkas att det remitterade försl~.get inte innehåller bestämmelser om 
överklagande av beslut om typgodkhnnande. Även fråga om överklagande 
av sådant beslut bör regleras i en förordning. 

13 § 

Första stycket har sin motsvarighet i 2 § andra stycket lagrådets förslag. 
Den av lagrådet förordade lydelsen .ir avsedd att ge ett bättre uttryck för 
vad som avses i den allmänna motiveringen (s. 293) än vad den remitterade 
lagtexten gör. Andra stycket i före·1arande paragraf återfinns som 6 § i 

lagrådets förslag. Bestämmelsen om förbud att överklaga bör emellertid 
inbegripa också bostadshyresgäster ~;om inte bor på fastigheten. Däremot 
bör bostadsrättshavare och lokalhyresgäster inte omfattas av bestämmel

sen, eftersom de inte företräds av en sådan organisation som avses i 
lagrummet. 

14 orh 15 §§ 

Paragraferna har i lagrådets förslag förts samman till 8 §.Härvid har 15 § 

fått sin plats som första stycke i paragrafen. Denna bestämmelse upptar i 
lagrådets förslag först som huvudregi!! att beslut antingen skall fastställas 
eller helt upphävas. Möjligheten att partiellt upphäva eller ändra en plan 

har i lagrådets förslag utformats som ett undantag härifrån. Förordnande 
att ett beslut får genomföras till viss d•!I utan hinder av att beslutet överkla
gas ( 14 ~ remitterade förslaget) återfinns i lagrådets förslag som 8 §andra 
stycket. Förordnande bör bara få ges beträffande sådana delar av planen 
där det står helt klart att den som besvärar sig inte har invändningar. I 
lagrådets förslag sägs därför att beslutet får genomföras i sådana delar som 
"uppenbarligen" inte berörs av besvären. I specialmotiveringen till 14 § 

uttalar departementschefen att också reglerna i 12 kap. skall beaktas så att 
ett förordnande om omedelbart genomförande inte kommer att inkludera 
delar av en plan som omfattas av ett förordnande om statlig prövning. 

Uttalandet synes såtillvida missvisande att ett länsstyrelsens förordnande 

om prövning enligt 12 kap. torde omfatta planen i dess helhet. Har ett 
förordnande av sistnämnda slag meddelats. lär alltså nu förevarande be

stämmelse inte kunna tillämpas. 

14 kap. 

I detta kapitel finns bestämmelser om kommunens skyldi1<het att ersätta 
fastighetsägare eller annan för uppkommen skada eller att lösa fastighet. I 

6 kap., som reglerar plangenomförandet. har upptagits bestämmelser om 
kommunens rätt att lösa mark. Nu berörda bestämmelser i 6 kap. och 14 
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kap. är sinsemellan närbesläktade och i huvudsak är såväl de materiella 

som de processuella reglerna överensstämmande. l.Jppdelningen av lagtex

ten på två skilda kapitel återfinns redan i utn:dningcns förslag. Häremot 

invände en remissinstans. kammarrätten i Göteborg. Kammarriitten ansåg 

att bestämmelserna borde samlas i det kapitel som reglerar ersättning till 

fastighetsägare. dvs. 14 kap. i remitterade förslaget. Departementschefen 

anför i denna fråga (s. 503 l att plangenomförandet i första hand handlar om 

kommunens möjligheter att få planer genomförda. I. ex. genom inlösen av 

mark. medan bestämmelserna om ersättning till fastighetsägare däremot i 

första hand handlar om vilka skyddsregler som skall finnas för den enskil

de i förhållande till kommunen. Departementschefen menar därför att 

bestämmelserna om avstående av mark och bestämmelserna om ersättning 

till fastighetsägare bör delas upp på två olika kapitel. Enligt lagrådets 

mening talar med hänsyn till reglernas sakliga och faktiska samband över

vägande skäl för den av kammarrätten förordade lagtekniska lösningen. 

Lagrådet har emellertid - i det skede vari lagstiftningsärendet befinner sig. 

sedan ikraftträdandet av PBL föreslås tidigarelagt - avstått från den 

omredigering av lagtexten som ett fullständigt genomförande av kammar

rättens tanke skulle innebära. 

Till viss del har bestämmelserna i det remitterade förslaget blivit så 
otillfredsställande ur systematisk synpunkt och så svårtillgängliga att lag

rådet likväl - förutom ändrade rubriker på 6 kap. och 14 kap. - förordar 

en partiell överarbetning. Lagrådet avser främst följande förhållanden. 

Slutbestämmelserna i 14 kap. är uppdelade på två avsnitt nämligen ett 

under rubriken Värderingsbestämmelser. 9 och 10 §§.och ett under rubri

ken Bestämmelser om rättegång m. m .. 11-14 §§. De förstnämnda be
stämmelserna torde trots rubrikens ordalydelse avse också processuella 

regler. Av slutbestämmelserna i 14 kap. skall några bli tillämpliga endast i 
fall av ersättning och inlösen enligt 14 kap. medan andra åter avser frågor 
som behandlas både i 6 och i 14 kap. I 6 kap. (40 och 41 §§l finns vissa för 

detta kapitel tillämpliga särskilda processuella regler. Kapitlet saknar där
emot upplysning både om de materiella bestämmelser som skall gälla vid 
inlösen enligt 6 kap. och hänvisning till det processuella förfarande som 

skall användas. Lagrådet förordar att i såväl 6 kap. som 14 kap. bestäm
melser tas upp om att expropriationslagens materiella regler skall tillämpas 

med vissa modifikationer. De övriga regler. främst processuella. som skall 

styra förfarandet vid tillämpning av både 6 kap. och 14 kap. bör emellertid 

för att underlätta läsbarheten sammanföras till ett särskilt kapitel. Detta 

kapitel har i lagrådets förslag betecknats 15 kap. och fått rubriken "Dom

stolsprövning m. m.". Till detta kapitel har förts 14 kap. 9 * första stycket 
(I §), 6 kap. 41 §första stycket (2 §).sistnämnda paragraf andra - fjärde 
styckena (3 §). 14 kap. 12 § andra och tredje styckena (4 §), 14 kap. 11 § 

(15 §) samt 14 kap. 13 och 14 §§ (6 och 7 §§). Lagrådet har i 15 kap. 3 § 

beaktat att genomförandetid inte bara kan förlängas utan efter utgången av 
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tiden m:ks~i pä initiativ av kommunen förnyas. 15 kap. 5 § tredje stycket 

har i lagrf1dets förslag utformats för <:tlt bestämmelsen skall stämma bättre 

överens med specialmotiveringen. Någon motsvarighet till 6 kap. 40 § 

första stycket och 14 kap. 12 § först;i stycket erfordras ej (se 5 kap. I och 

2 §§ expropriationslagen). Inte heller behövs enligt lagrådets uppfattning 

en bestämmelse motsvarande andra 'tycket av 40 §. 

Paragrafen behandlar skyldigheten för kommunen eller. om annan än 

kommunen är huvudman för allmänna platser, för denne att lösa in mark 

som skall användas för annat än enskilt bebyggande. I lagrådets förslag har 

lagtexten i första stycket i redaktionellt hänseende anpassats till lydelsen i 
6kap. 17 §. 

Om kommunen på grund av bestämmelserna i första stycket löst mark 

som skall användas för någon verksamhet för vilken annan än kommunen 

är huvudman. skall enligt föreskrifterna i andra stycket denne vara skyldig 

att ersätta kommunen dess kostnader för marklösen. Denna skyldighet att 

ersätta kommunen kan inte anses vara en fråga som skall regleras i PBL. 

Begärt. ex. landstinget att kommune11 skall ställa mark till fö1fogande för 

ett sjukhus. måste det kunna förutsältas att överenskommelse träffas om 

kostnaderna för marken. På grund av det anförda har bestämmelsen utgått 

ur lagrådets förslag. 

Paragrafen reglerar fastighetsägarens rätt att för vissa angivna fall begä

ra att kommunen eller annan huvudman skall förvärva särskild rätt till en 

fastighet. 

Också utformningen av denna paragraf har anpassats till lydelsen av 6 

kap. 17 §.Det bör anmärkas att initiativ också kan tas av kommunen som 

kan begära förrättning enligt t. ex. anläggningslagen. 

Enligt 10 kap. 17 § har byggnadsnämnden rätt att förelägga ägaren av en 

byggnad. annan anläggning eller anordning att ta bort eller vidta annan 

åtgärd med byggnaden, anläggningen eller anordningen. om det är erfor

derligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Föreläggandet kan också avse att 

ägaren skall ändra utfart eller - enligt lagrådets förslag - annan utgång 

eller att han skall ordna stängsel. Enligt nu förevarande paragraf skall 

ersättning utgå till fastighetsägaren och den som innehar särskild rätt till 

fastigheten för de kostnader och den övriga skada som ett åläggande kan 

medföra. Enligt lagrådets mening bör kommunen vara ersättningsskyldig 
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endast gentemot den som föreläggandet riktats mot. dvs. ägaren till hygg

naden, anUiggningen eller anordningen. Härmed vinns överensstämmelse 

med 10 kap. 17 §.Den åtgärd ägaren skall företa kan naturligtvis medföra 

skada även för annan. Förhållandet mellan ägaren och denne bör emeller

tid regleras inbördes mellan dem och kommunen bör inte åläggas ersiitt

ningsskyldighet mot annan än den mot vilken föreläggandet riktas. Skall 

ägaren lämna gottgörelse till annan, ingår denna bland de poster för vilka 

iigaren kan få ersättning av kommunen. I l<Jgrådets förslag har det nu 

anförda beaktats. 

I första stycket bör för att vinna överensstämmelse med andra bestäm

melser i kapitlet uttryckligen anges att det är kommunen som skall utge 

ersättningen. 

I paragrafen regleras frågan om rätt till ersättning för skador som upp

kommit till följd av undersökningar. mätningar eller andra åtgärder som 

avses i bestämmelserna i 9 kap. 8 §om tillträdesrätt. 9 kap. 8 § motsvaras i 

lagrådets förslag av 16 kap. 7 §. 

Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att återbetala vissa ersätt

ningar som blivit onyttiga för fastighetsägaren på grund av att fastigheten 

ej kan användas så som förutsattes när ersättningen togs ut. De avgifter 
som avst:s med förslaget är först betalning för gatukostnader enligt 6 kap. 

32 eller 33 § eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. Eftersom detalj
plant:n avses skola få t:n bestämd genomförandetid torde återbetalning för 

gatukostnader framdeles bli aktuell endast i undantagsfall. Nu ifrågavaran

de regel torde därför komma att tillämpas särskilt i samband med att äldre 

planer upphör att gälla. I den mån bestämmelserna avser återbetalning av 

ersättning som utgått på grund av äldre bestämmelser har reglerna emeller

tid bättre sin plats i promulgationsavsnittet (se 17 kap. 23 § i lagrådets 

förslag). Enligt lagrådsremissen skall kommunen vidare under ovan angi

ven förutsättning vara återbetalningsskyldig för kostnader för vatten och 

avloppsanläggningar enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanlägg

ningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser. I lagrådets förslag 

finns ingen motsvarighet till bestämmelserna såvitt avser va-avgifter. Så

dan återbetalning bör nämligen regleras i va-lagen. Godtas lagrådets upp

fattning, bör förslag till. erforderliga ändringar i va-lagen framläggas i 

samband med att annan följdlagstiftning till PBL föreläggs riksdagen. 
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HärviJ hör uppmärksammas att även annan än kommun kan vara huvud

man för en va-anläggning. 

Har en fastighet bytt ägare efter det att ersättning erlagts. torde avsikten 
vara att återbetalningsskyldigheten gäller i förhållande till den nya ägaren. 

Lagrådets förslag har utformats i en)ighet härmed. Att acerbetalningsskyl

digheten gäller i förhållande till den nye ägaren hindrar självfallet inte att 

säljare och köpare avtalar att ersättning. som eventuellt kan återbetalas. 

slutligen skall komma säljaren till godo. 

Enligt förslaget skall ersättning utgf1 om skada uppkommer genom att 

fastighetsägaren "på grund av att b:rgglov vägras inte kan" använda fas

tigheten så som förutsattes när ersättningen togs ut. Att fastighetsägaren 

kan förete ett beslut om avslag på en ansökan om bygglov är alltså enligt 

förslaget ett formellt villkor för återbetalning. Mången gång torde det på 
grund av gällande planer stå klart for kommunen att fastigheten inte får 

användas som ursprungligen var avsett. Det kan då synas onödigt att detta 

uttryckligen konstateras i ett bygglovsärende. Med hänsyn till preklusions
fristcn i 14 kap. 12 § ( 15 kap. 4 § lagrådets förslag) är det emellertid 

erforderligt att beslut om bygglov utgör utgångspunkt för beräkning av tid 

inom vilken talan skall väckas. 

Kommunen bör betala ränta på åti~rbctalade belopp. Lagrådet har i sitt 

förslag i ett nytt andra stycke i 7 § tagit upp en bestämmelse härom. När 

ersättning enligt detta kapitel utgår för den skada någon lider (se t. ex. 3 

och 4 §§).är räntelagens bestämmelser om rätt till ränta direkt tillämpliga. 

Lagrådet vill anmärka att. när ersättning för inlöst mark skall bestämmas 

med tillämpning av expropriationslagen. också utebliven återbetalning av 
gatukostnader bör beaktas (se 4 kap I § första stycket sista meningen 

expropriationslagenl. 

8§ 

I paragrafen har tagits upp de skadefall då en fastighetsägare skall vara 

skyldig att tåla ett visst mått av intrång innan rätt till ersättning utgår. 

Enligt andra stycket i paragrafen är kvalifikationsgränsen minst en femte

del av värdet av den berörda delen av fastigheten. Lagrådet har i den 

allmänna delen av sitt yttrande redovisat sina synpunkter på frågan om 

gränsen kan anses innefatta en rimlig avvägning mellan allmänna och 

enskilda intressen. Lagrådets förslag i denna fråga innebär att gränsen 

skall sättas till en tiondel eller mer av berörd del av fastigheten. 

I första stycket punkt I har i lagrådets förslag orden "av våda" ersatts 

med "på annat sätt". Enligt specialmotiveringen skall med uttrycket "av 

våda" förstås varje situation som innebär att byggnaden blivit förstörd 

genom en olyckshändelse eller genom någon brottslig handling som fas

tighetsägaren inte kan råda över. I den mån fastighetsägaren kunnat råda 

över den brottsliga handlingen skulle han således förvägras ersättning i den 
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situation som anges i punkten. Enligt lagrådets mening är det inte lämpligt 

att låta bestämmelsen innefatta en föreskrift om sanktion för brott. Det må 

också framhållas att betydelsen av ordet våda inte är entydigt. Av anförda 

skäl har punkten ändrats på angivet sätt. 
När det gäller att bedöma om ersättningsgill skada uppkommit eller om 

skadan är så stor att kommunen skall vara skyldig att lösa fastigheten får 

enligt fjärde stycket även beaktas andra beslut som avses i första stycket 

och som har vunnit laga kraft inom tio år före det senaste beslutet. En 

förutsättning för att bestämmelsen skall fungera synes vara att ifrågavaran

de beslut avser samma "berörda del"' av fastigheten. 

I lagrådets f0rslag har i fjärde stycket orden "vunnit laga kraft .. ersatts 

med ordet "meddelats". Härigenom fångas in samtliga beslut som ej är 

mer än tio år gamla när det senaste beslutet meddelas även om de till följd 

av överklagande ännu ej slutligt avgjorts. l sistnämnda fäll får ersätlnings

målet vilandeförklaras tills lagakraftägande beslut föreligger. 

Enligt första meningen i femte stycket är staten skyldig att ersätta 

kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen. om kommunen efter 

föreläggande därom enligt 12 kap. 7 § beslutat skyddshestLimmelscr som 

avses i första stycket 3 för att tillgodose ett riksintresse. Motiven till denna 

bestämmelse utvecklas i lagrådsremissen på s. 300. Departementschefen 

pekar på att det kan vara statliga eller enskilda intressen som ger upphov 

till ett ersättningsanspråk från en fastighetsägare. Enligt departementsche

fens mening bör det normalt vara kommunen som i första hand svarar för 

kompensation till fastighetsägaren. En sådan lösning innebär. framhåller 

han. att fastighetsägaren inte behöver känna någon tvekan om vem han 

skall avkräva ersättningen. Det bör då också föreskrivas skyldighet för den 

blivande huvudmannen att ersätta kommunen dess kostnader. Det kan, 

framhåller departementschefen, bl. a. vara fråga om restriktioner för att 
trygga anläggningar av olika slag. Det blir dä anläggningens ägare som blir 

skyldig att ersätta kommunen dess kostnadt:r för eventuella intrång. Som 

en konsekvens av denna ståndpunkt föreslår han att staten skall ersätta 

kommunen för dess kostnader i de fall kommunen har blivit ersättnings

skyldig gentemot fastighetsägare till följd av beslut som tillkommit för att 

trygga riksintressen. Enligt departementschefen bör t:mellertid denna skyl

dighet gälla endast om det i första hand är ett riksintresse som skall tryggas 

och detta sker genom att staten meddelar ett planföreläggande enligt 12 

kap. PBL. 

Enligt lagrådets mening är det tveksamt om den i förevarande bestäm

melse föreslagna ersättningsskyldigheten är en konsekvens av ståndpunk

ten att t. ex. en anläggnings ägare skall vara skyldig att ersätta kommunen 

dess kostnader för intrång som drabbar en fastighet på grund av restriktio

ner som lagts på denna för att trygga anläggningen. De skyddsbestäm

melser som enligt bestämmelsen kan föranleda ersättningsskyldighet för 

staten avser bebyggelse med särskilt bevarandevärde. Det kan ifrågasättas 
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om inte kommunen i sådana fall även om bebyggelsen har ett riksin
tresse - bör stå för eventuella kostnader för de skador som skyddsbestäm

melserna kan medföra. Lagrådet vill också peka på att bestämmelsen 

såsom den utformats kan komma att missbrukas i det att en kommun kan 

underlåta att ta initiativ till åtgärder för all skydda riksintressant bebyggel

se i förlitan på att staten nödgas meddela planföreläggande, varvid kom

munen slipper att svara för kostnaderna för de skyddsåtgärder som be

hövs. Lagrådet har ännu inte varit i tillfälle att granska lagrådsremissen 

med förslag till lag om hushållning med naturresurser. Någon närmare 

granskning av förevarande bestämmelse, som har samband med nämnda 

lagförslag, har således inte kunnat ske. Lagrådet får därför nöja sig med de 
påpekanden som gjorts i det föregående och bestämmelsen upptas i oför
ändrat skick i lagrådets förslag. 

Enligt andra meningen i stycket 1r i fall som avses i första stycket 

punkterna 4 och 5 ägaren till den anläggning för vilken skydds- eller 

säkerhetsområdet har beslutats. skyldig att ersätta kommunen dess kost
nader för ersättning eller inlösen. Bland kostnader som kan uppkomma för 

kommunen ingår självfallet också eventuella räntekostnader. När krav 

reses med stöd av bestämmelsen kan anläggningens ägare ibland anse sig 

ha skäl att hävda att kommunen inte fört ersättningsprocessen med tillbör

lig omsorg eller att alltför frikostiga medgivanden gjorts. Det ligger i sakens 

natur att sådana invändningar skall kunna prövas i domstolen. Någon 
särskild bestämmelse härom torde inte behövas. 

Första stycket i 9 § föreskriver att ·~Xpropriationslagen skall tillämpas i 

mål om ersättning. inlösen eller för·1ärv av servitut eller nyttjanderätt 
enligt PBL i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i PBL. 

Bestämmelsen avser som nyss nämnt~ mål både enligt 6 kap. och enligt 14 

kap. Paragrafen står under rubriken · 'Värderingsbestämmelser" men av
sikten torde som ovan antytts vara att ej bara expropriationslagens materi

ella bestämmelser skall tillämpas utan också expropriationslagens proces

suella regler. I enlighet med vad som anförts under kapitelrubriken upptar 

9 § i lagrådets förslag en hänvisning er1dast till expropriationslagcns mate

riella bestämmelser såsom de återfinns i 4 kap. expropriationslagen med 

viss jämkning. I lagrådets förslag har rubriken till 9 och lO §§ angetts som 

"Bestämmande av ersättning". Det ber observeras att ordet "ersättning" 

i de~sa paragrafer närmast motsvarar vad som i expropriationslagen kallas 

för cxpropriationsersättning och avser ersättning både vid inlösen och vid 

intrång. I föregående paragrafer i kapitlet har däremot uttrycket "ersätt

ning" en annan innebörd (set. ex. 5 §).Vidare blir på tidigare anförda skäl 

enligt lagrådets förslag 9 § tillämplig bara på ersättning i fall som avses i 

föregående paragrafer i 14 kap. Lagrådets förslag innehåller dock ingen 
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hänvisning till 6 §. Vid skada som uppkommit genom undersökningar och 

mätningar synes nämligen behov av att bestämma fastighetens marknads

värde knappast föreligga. Till bestämmelsen i 9 § i lagrådets förslag har 

med redaktionella jämkningar fogats regeln i 10 §remitterade förslaget om 

beräkning av tidpunkten vid tillämpning av presumtionsregeln i 4 kap. 3 § 

expropriationslagen. 

Bestämmelserna i 9 § andra stycket återfinns i 10 § lagrådets förslag. 

Vid utformningen har beaktats att det vid skada som avses i 4 § - på grund 

av att ett område vid genomförande av ny plan blir använt för annat 

ändamål eller ändrat till sitt höjdläge - inte finns något beslut till vilket 

fastighetens marknadsvärde tidsmässigt kan relateras. Beträffande regeln i 

9 § andra stycket sista punkten - som i lagrådets förslag upptagits i ett 

särskilt stycke - hänvisa lagrådet till vad därom anförts i den allmänna 

delen av lagrådets yttrande. 

15 kap. 

I lagrådets förslag har på skäl som ovan anförts dels upptagits vissa 

huvudsakligen processuella regler i ett nytt 15 kap. under rubriken ··oom

stolsprövning m. m." och dels till ett likaledes nytt 16 kap. med rubriken 

"Bemyndiganden m. m." samlats främst bestämmelser från I kap. och 9 

kap. i remitterade förslaget. Till följd härav återfinns övergångsbestämmel

serna i lagrådets förslag som 17 kap. Lagrådet har vid sin granskning utgått 

från den lydelse övergångsbestämmelserna avses få enligt ett den 13 de

cember 1984 till lagrådet remitterat förslag angående bl. a. tidigareläggande 

av tidpunkten för PBL: s ikraftträdande. Om lämpligheten av att ändra 

tiden då PBL avses träda i kraft hänvisar lagrådet till sitt yttrande över 
sistnämnda lagrådsremiss. 

Enligt en allmänt erkänd grundsats bör processuella bestämmelser i ny 

lagstiftning i princip tillämpas omedelbart efter ikraftträdandet, även om 

de bakomliggande förhållandena härrör från tiden dessförinnan. Däremot 

anses att nya bestämmelser av materiell innebörd som regel bör tillämpas 

endast i fråga om förhållanden som inträtt efter den nya lagstiftningens 

ikraftträdande. En annan sak är att det ibland kan vara tveksamt om en 

bestämmelse bör hänföras till den ena eller andra kategorin. De nu antydda 

principerna torde bära upp de föreslagna övergångsbestämmelserna även 

om detta ej kommit till så tydligt uttryck i departementschefens anförande. 

Av dessa principer följer t. ex. att det inte är erforderligt att i övergångs

bestämmelser ange att nya processuella bestämmelser skall tillämpas ge

nast efter ikraftträdandet. Som regel torde endast avsteg från principerna 

behöva direkt anges i lagtexten. Självfallet är det emellertid ofta en fördel 

att ge tämligen detaljerade bestämmelser också när vad som föreslås 

överensstämmer med de nämnda principerna. 
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Då det gäller heslut träffade med :;töd av sedermera upphävd lag torde 
man inte kunna ange någon allmängiltig princip för rättsverkan av sådana 

beslut efter det att ny lag har trätt i kraft. Förhållandena är alltför mång

skiftande härför. Gynnande beslut torde emellertid som regel bestå. Ett 

exempel härpå är i nu aktuell lagstiftning byggnadslov. I betydande ut

sträckning är det emellertid erforderligt att reglera äldre besluts rättsver

kan i promulgationsbestämmelser. I detta kapitel finns således ett avsnitt 

med regler om giltigheten av gällande: planinstitut 13-12 §§). 

En anmärkning kan enligt lagrådets uppfattning riktas mot flera av de 
föreslagna övergångsbestämmelserna. I åtskilliga fall framgår det nämligen 

inte om stadgandena avser materiella bestämmelser, processuella bestäm

melser eller bestämmelser av båda slagen. Lagrådet har sökt komma till 

rätta härmed genom att då sammanhanget eller ordalydelsen så ansetts 
kräva förtydliga lagtexten genom att använda uttryck som "prövning i 
sak"' och "förfarandet'". 

Här skall anmärkas att vad lagrådet anfört under 11 kap. 5 §om lämplig

heten av en bestämmelse i promulgationskapitlet angående planavgifter 

beaktats genom en ny I 0 § i 17 kap. i lagrådets förslag. Detta har medfört 

en förskjutning i numreringen av efterföljande paragrafer. Också bestäm
melserna om gatukostnader (23 § lagrådets förslag) har kompletterats på 

sätt som förutskickats under 14 kap. 7 §. Slutligen har vad lagrådet anfört 

under I kap. 9 § beträffande vissa r~tttsinstitut som är under avveckling 
iakttagits genom en ny 27 § i lagrådets förslag. 

3 § 

Äldre planer skall enligt departementschefens förslag i stor utsträckning 

gälla såsom plan av motsvarande sia:~ enligt PBL. I den utsträckning så 
avses skola bli fallet föreslås bestär!lmelser härom i bl. a. förevarande 

paragraf. 
Paragrafen upptar i första stycket en regel om att fastställda general

planer skall gälla som områdesbestiimmelser. Stadgandet om general

planer bör ges den lydelsen att därav framgår att generalplan kan faststäl

las i sin helhet eller endast i vissa hänseenden och att planen skall gälla 

som områdesbcstämmelser endast i den mån fastställelse skett (se 10 § 

tredje stycket byggnadslagen). Lagrådet vill anmärka att en förutsättning 

för att fastställda generalplaner skall transformeras till områdesbestäm

melser är att planerna - såsom de regleras i byggnad slagen eller åtminsto

ne sasom de i praktiken kommit att utformas - i fråga om generell tillämp

barhet ej är att anse som normer. 
I övergångsbestämmelserna anges inte vad som vid PBL: s ikraftträ

dande händer med de icke fastställda generalplanerna och frågan berörs 

inte heller i motiven. Eftersom dessa planer saknar rättsverkningar kan det 

vara motiverat att lagtexten förbigår dem med tystnad. Frågan om och i 
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vad män dessa planer har någon funktilrn att fylla eftcr dt:n nya lagens 

ikraftträdande kan möjligen vara tveksam. Ett klarli1ggande uttalande av 

departementschefen kan behövas. Ckks<l iildre informella plancrs framtida 

betydelse kan behöva belysas t se ocksä under 4 kap.). 

Det remitterade förslaget har ingen regel om stomplaner. Enligt vad 

departementschefen uttalat skall alla stomplancr upphöra att gälla när PBL 

träder i kraft. Med hiinsyn till att vissa riittsverkningar är knutna till 

stomplanerna bör detta komma till uttryck i lagtexten. En bcstiimmclsc 

härom återfinns därför i lagrådets förslag som ett nytt tredje styck!.' i 3 ~-

4§ 

I lagrådets förslag har första stycket getts en iindrad formulering i avsikt 

att tydligare ange att bestämmelsen avser dels stadsplaner och byggnads

planer enligt såväl byggnadslagen som 1931 års stadsplanelag och dels 

äldre planer och bestämmelser som på grund av stadgandena i 79 och 83 ~* 

stadsplanelagenjämförda med 159 *andra stycket byggnadslagen omfattas 

av övergångsreglerna till den lagen. 

5§ 

Paragrafen berör frågor om huvudmannaskapet för vägar och andra 

allmänna platser inom områden som omfattas av byggnadsplan eller av

styckningsplan. Ansvaret för plangenomförandet i sådana områden ligger 

idag på fastighetsägarna. Eftersom dessa planer skall anses som detalj

planer enligt PBL behövs den i paragrafens första mening upptagna be

stämmelsen. Annars skulle nämligen kommuner paföras ett inte avsett 

huvudmannaskap för allmänna platser inom dessa omräden. Byggnadsla

gen saknar uttryckliga bestämmelser om huvudmannaskap för s{1dana vä

gar och andra allmänna platser varom nu iir fråga men lagen utgår från att 

det är fastighetsägare som har detta ansvar. I anläggningslagen och i lagen 

om enskilda vägar finns bestämmelser varigenom plangenomförandet kan 

tryggas. Någon övergångsbestämmelse motsvarande den som upptagits i 

paragrafens andra mening har därför inte sin plats i PBL. I anslutning till 

vad som sägs på s. 693 är det angeläget att framhålla att om kommun eller 

annan genom avtal åtar sig att underhålla och sköta en väg. för vilken t. ex. 

en vägförening är huvudman. detta inte inverkar på frågan vem som 

formellt har ansvaret för väghållningen; huvudmannaskapet för vägar kan 

inte rättsligt sett ändras genom ett avtal. 

6§ 

Enligt första stycket skall under de första fyra åren efter lagens ikraftträ

dande kommunens skyldighet att till följd av stadsplanen lösa viss mark 

22 Riksdagen 1985/86. I .1aml. Nr I. Bilageclel 
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regleras inte av 14 kap. I * tlirsta stycket PBL utan av 48 ~ första och 

tredje styckena byggnadslagen. Dt:partementschefen anger alt man hiir

med får en mjukare övergång till den föreslagna ovillkorliga inliisenskyl

digheten. Fördelarna av förslaget i denna del har inte niirmare bcly'>ts. 

Departementschefen föreslilr inte någon motsvarande regel för det fall d;I 

annan än kommunen är huvudman. I bgr{1dets förslag har första stycket i 

6 *utgått. Andra stycket. som <la kommer att utgöra en egen paragraf. har 

av systematiska skäl placerats före 5 ~ remitterade förslaget. 

8 ~ 

Paragrafen reglerar den inlösenskyldighet för kommunen Sl)m föreslås 

till följd av att fastighetsägarens rätt kan försämras dii en stadsplan eller 

byggnadsplan ändras eller upphävs. Innan lagr[i.der går in p:i en granskning 

av bestämmelsen erinrar lagrådet om den i yttrandets allmänna dcl fram

förda kritiken mot grundtankarna i dcpartementschefens förslag. 

I paragrafens första stycke uppställs de förutsiittning<tr som skall förelig

ga för att kommunens skyldighet att lösa mark skall inträda. En av förut

sättningarna (punkt I i lagrådsremis~;cn) är att fastighetsägare ph grund av 

ett långvarigt förbud enligt 35 eller 109 * byggnadslagen varit förhindrad 

att bygga enligt planen. I specialmotiveringen sägs att något absolut krav 

på att förbudet skall ha gällt utan avbrott inte bör ställas. Som skäl härt'ör 

anförs att om ett förbud upphör att giilla en kortare tid pä grund av att 

giltighetstiden har löpt ut innan den har förlängts sf1 har fastighets~igarcn i 
praktiken inte haft några möjligheter att utnyttja byggrätten. Samma syn 

bör enligt departcmentschefen lägga~; på sådana fall där förbudet liar upp

hört kort tid före PBL: s ikraftträdande. Lagrådet vill fästa uppmiirksam

heten på ytterligare en situation där kravet i punkt I bör anses uppfyllt. 

Lagrådet åsyftar det fallet att ett lång·varigt förbud enligt l09 §byggnad sla

gen någon tid före ikraftträdandet av PBL ersatts av ett förbud enligt I IO § 

andra stycket att hygga innan vägar. vattenförsörjning och avlopp anord

nats. På den tid som stått fastighetsägaren till buds kan hans reella möjlig

heter att undanröja hindren för bebyggande ha varit mycket begriinsade. 

Om man ser till de faktiska omständigheterna är det därför också i detta 

läge det första förbudet som omöjliggjort för fastighetsägaren att bygga. 

Som framgått av det anförda skall enligt lagtexten förbudet ha varit 

"långvarigt". I detta uttryck kan inte anses ligga en fix och en gång för alla 

given tidsgräns. Ett visst utrymme for att vid prövningen ta hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet bör finnas. Departementschefens 

uttalande <s. 332) att förbudet skall ha gällt under minst åtta år och alltså ha 

utfärdats före den l januari 1979 (eller med beaktande av förslaget i 

lagrådsremissen den 13 december 19:~4 om tidigarelagt ikraftträdande av 

PBL före den I januari 1978) är alltför onyanserat och bör modifieras. 

En annan förutsättning för inlösenskyldighet är att fastigheten skall vara 
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belägen inom ett område som i huvudsak iir bebyggt i enlighet med planen 

<punkt 2 i lagrådsremissen). Formuleringen antyder att den bebyggelse 

som finns skall överensstämma med planen beträffande både byggnader

nas användningssätt och tillåten bostadsarea. Lagrådet har i sin text sökt 

uttrycka att det - i enlighet med vad som anförs i specialmotiveringen -

endast är användningssättet, dvs. att bebyggelse skett för bostadsändamitl. 

som åsyftas. En ytterligare förutsättning (punkt 3 i remitterade förslaget) 

är att fastighetsägaren efter upphävande eller ändring av planen endast kan 

använda marken på sätt som är uppenbart oskäligt. De fall som härmed 

avses är enligt specialmotiveringen antingen att marken inte alls för bebyg

ga~ eller att bebyggelse för enskilt ändamål i vissa fall - huvudsakligen i 

fråga om tlerbostadshus - medges i begränsad omfattning. De situationer 

som sålunda åsyftas bör enligt lagrådets mening tydligare anges i lagtexten. 

Av lagtexten bör också framgå att frågan om huruvida inskränkningen av 

byggnadsrätten är uppenbart oskälig skall ske med utgångspunkt i hur 

situationen ter sig för en fastighetsägare. Vidare bör inlösenskyldighet 

föreligga så snart en fastighetsägare efter upphävande eller ändring av 

planen får sin byggrätt oskäligt inskränkt. Domstolen bör alltså pröva 

frågan utifrån plansituationen i det läge som gäller när tvisten avgörs. 

Beaktas det sist sagda behöver andra stycket endasl ge hänvisning till de 

materiella och processuella regler som skall tillämpas i mål om inlösen. Vill 

kommunen gentemot inlösenanspråk åberopa kommande planläggning kan 

uppskov eller vilandeförklaring ske om bestämmelserna i rättegångsbalkcn 

tillåter det. Härutöver bör emellertid inte kommunerna kunna utverka 

rådrum. Lagrådet ansluter sig alltså inte till förslaget att inlösenfrågan på 

kommunens yrkande skall uppskjutas till en särskild rättegång tio år efter 

PBL: s ikraftträdande. 

I lagrådets förslag har dels närmare preciserats vilka stadsplaner och 
byggnadsplaner som avses - nämligen sådana som har antagits men inte 

fastställts vid lagens ikraftträdande - dels uttryckligen angetts att i både 

processuellt och materiellt avseende äldre bestämmelser skall tillämpas. 

10 § 

Första stycket i förevarande paragraf, som i lagrådets förslag betecknas 

11 §, bör i konsekvens med det av lagrådet förordade tillägget i 3 §första 

stycket kompletteras med en bestämmelse om de regionplaner som skall 

upphöra att gälla när PBL träder i kraft. 

Andra stycket har ingen motsvarighet i lagrådets förslag. Anses en 

bestämmelse i ämnet erforderlig synes den böra tas in i lagen ( 1968: 598) 

ang. handläggning av frågor om regionplan för kommunerna i Stockholms 
län. 
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Paragrafen handlar om tomtindelningar som har antagits men inte fast

stiillts före ikraftträdandet. Beträffande utformningen av bestämmelsen i 

lagrådets förslag ( 13 §) hänvisas till vad lagrådet anfört under 9 ~. 

19 § 

Hänvisningen till 73 § byggnads.:agen har utgått i lagradets förslag. Nå

got självständigt förordnande kan nämligen inte meddelas enligt 73 §. De 

föreskrifter som kan ges enligt sistnämnda paragraf måste alltid gå tillbaka 

pii ett förordnande enligt 70 §byggnad slagen. Nu förevarande paragraf har 

i lagrådets förslag betecknats 20 §. 

22 § 

Enligt denna paragraf. 23 ~ i lagrådets förslag, skall äldre bestämmelser 

om skyldighet att betala gatukostnader tillämpas om gatubyggnadsåtgär

derna påbörjats före utgången av år 1980. Lagtexten ger ingen upplysning 

om vad som gäller när åtgärderna påbörjats därefter men före PBL: s 

ikraftträdande. Enligt specialmotiveringen skall då bestämmelserna i PBL 

tillämpas. Dessa bestämmelser överensstämmer med gällande gatukost

nadsregler i byggnadslagen. När lagrådet nu föreslår att äldre bestämmel

ser skall tillämpas om gatubyggnadsåtgärderna har påbörjats innan PBL 

triitt i kraft innebär detta alltså ingen ändring i sak. 

Paragrafen har som angelts under kapitelrubriken kompletterats med ett 

andra stycke om rätt till återbetalning av gatukostnader som erlagts enligt 

äldre bestämmelser. Lagrådet hänvisar till vad lagrådet anfört under 14 
kap. 7 §. 

23 § 

Enligt denna paragraf skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas i 

fräga om tre punktvis angivna situationer. Punkt I avser mål enligt bygg

nadslagen eller påföljdslagen i vilka talan har väckts vid domstol före 

ikraftträdandet. punkt 2 ärenden enligt byggnadsstadgan som byggnads

niimnd~n avgjort före ikraftträdandet och punkt 3 byggnadsarbeten som 

utförs med stöd av byggnadslov enligt byggnadsstadgan. 

I punkterna I och 2 ges alltså regler om mål och ärenden som pågår vid 

PBL: s ikraftträdande. Räckvidden av vad som föreslagits i dessa punkter 

framgår inte klart. Vad först gäller ärenden enligt både byggnadslagen och 

byggnadsstadgan bör enligt lagrådets mening vid överprövning äldre be

stämmelser tillämpas i både matenelit och processuellt hänseende. om 

byggnadsnämnden avgjort ärendet före ikraftträdandet. En regel härom 
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har i lagrådets förslag upptagits som första styd;.e i 24 ~- Avgiirs ärendet i 

första instans efter lagens ikraftträdande skall alltså PBL tilliimpas. Mål 

enligt byggnadslagen om ersättning. inlösen eller gatukostnad bör prövas 

enligt äldre materiella bestämmelser om talan väckts före ikraftträdandet. 

En bestämmelse härom finns i 24 ~ andra stycket lagrådets förslag. De 

processuella reglerna för mål som här avses är oförändrade. Nägon över

gångsbestämmelse i fråga om förfarandet behövs därför inte. Vad som i 

punkt I föreslagits om mål enligt påföljdslagen låter sig inte väl förenas 

med 21 §. För dessa mål fordras ingen annan övergångsbestämmelse än 

det sistnämnda stadgandet. Detta överensstämmer i sak med vad som 

allmänt gäller och som har lagfästs i 5 * andra stycket brottsbalkens 

promulgationslag. Vad slutligen angår punkt 3 åsyftas härmed att bestiim

melserna i 60-64 §* byggnadsstadgan skall tillämpas på arbeten som ut

förs på grund av byggnadslov meddelat enligt byggnadsstadgan. Regeln är 

erforderlig med hänsyn till de förändrade bestämmelserna i PBL om till

syn. Vad som regleras i punkt 3 skiljer sig sakligt sett från de båda 

föregående punkterna. Regeln har därför i lagrådets förslag tagits upp i en 

särskild paragraf (25 §). Den har utformats så att tillämpliga lagrum i 

byggnadsstadgan direkt angetts. 
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Bilaga 

Lagrådets lagtext 

Förslag till Plan- och bygglag 

Härigenom föreskrivs följande. 

t kap. Inledande bestämmelser 

t § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av 
den enskilda människans frihet främja en samh~illsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsförhållanden för människorna i dagens samhälle 
och för kommande generationer. 

2 § Det är en kommunal angelä~;enhet att planlägga användningen av 2 § 4 st. 1 

mark och vatten. 

3 § Varje kommun skall ha en aktuell Ö\'crsiktsp/an. som omfattar hela 2 § I - 3 st. 
kommunen. Översiktsplanen skall i stort ange hur mark- och vattenområ-
den är avsedda att användas och hur bebyggelsen bör utvecklas. 

Den närmare regleringen av mark·~ns användning och bebyggelsen inom 
delar av kommunen sker genom detaljplaner. 

För ett område av kommunen. som inte omfattas av detaljplan, får 
områdesbe.Hiimmelser antas. om det behövs för att syftet med översikts
planen skall uppnås eller för att riksintressen enligt lagen (0000: 000) om 
hushållning med naturresurser skall bli tillgodosedda. 

Fastighetsplaner får antas för att underlätta genomförandet av detalj
planer. 

För samordning av flera kommuners planläggning får rei:ionp/aner an
tas. 

4 § Till byggande och rivning av byggnader samt till schaktning. fyllning, 
trädfällning och skogsplantering fordras tillstånd i form av bygglov, riv
ningslov respektive marklov i den omfattning som följer av denna lag. 

Beträffande åtgärder som kräver bygglov får ges förhandsbesked huruvi
da byggande kan tillåtas på den avsedda platsen. 

5 § Vid prövning av frågor enligt denna lag skall både allmänna och 
enskilda intressen beaktas. om inte annat är särskilt föreskrivet. 

6 § För att mark skall få användas för bebyggelse skall den vara från 
allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid 
planläggning eller i ärenden om bygglov eller förhandsbesked. 

7 § I varje kommun skall det finnas en byggnadsnämnd, som har att 
utöva det närmaste inseendet över byggnads verksamheten i kommunen. 

1 Anteckningarna i marginalen avser att u;1derlät1a jämförelse med den remitterade 
lagtexten. 

4 § 

5 § 

6 § 
8kap.19§ 
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8 * Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggn;idsviisendd i liinet 7 * 
och skall samverka med kommunerna i deras planliiggning. 

Statens planverk har den allmiinna uppsikten över plan- och hyggnads

väsendel i riket. 

2 kap. Allmänna intressen som skall beaktas vid planläggning och vid lokali
sering a\" bebyggelse 

I § Planliiggning skall ske s{i att den friimjar en frän allmän synpunkt I § o. 2 ~ 2 m. 
lämplig utve•:kling och ger förutsiittningar för en frfm social synpunkt god 
bostads-. arhets-. trafik- m:h fritidsmiljö. Mark skall anviindas till det 
ändamål för vilket marken iir mest liimpad med hänsyn till heskaffenhet 
och liige samt föreliggande hehov. 

Vad som anges i första stycket skall beaktas iiven i iirenden om bygglov 
och förhandsbesked. 

2 § Vid planlilggning llCh i iin:nJen om bygglov och förhandsbesked skall 2 * o. I § 

lagen (0000: 0001 om hushWning med naturresurser tillämpas. Hänsyn I st. 2 m. 
skall ocksit tas till förh;'1llandcna i angrän'iande kl)mmuner. 

3 * Behyggelse skall lokaliseras till mark som iir liimpaJ flir iindam<ilet 3 u. 4 §§ 
med hänsyn till 

I. de boendes och övrigas hiilsa. 
2. jord-. berg- och grundvattenförhitllandcna. 
3. möjligheterna att ordna trafik. vattenfiirsörjning och avlopp samt 

annan samhilllsservice. 
4. möjligheterna atr förebygga vatten- och luftföroreningar sam! buller

slörningar. 
Bebyggelse och anläggningar. som för sin funktion kriiver tillförsel av 

energi. skall lokaliseras på ett sätt som iir lämpligt med hiinsyn till energi
försörjningen och energihushfillningen. 

4 ~ Inom omr;iden med samlad hchyggelse skall hehyggelsemiljön utfor- 5 * 
mas med hänsyn till behovet av 

I. skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor 
och andra olyckshändelser. 

2. hushällning med energi och vatten samt goda klimatiska och hygienis
ka förhilllanden. 

3. trafikförsörjning och god trafikmiljö. 
4. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga alt använda området. ~ 
5. förändringar och kompletteringar. 
lnom eller i nära anslutning till områden med samlad bebyggelse skall 

det finnas lämpliga platser för lek. motion och annan utevistelse samt 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 

3 kap. Krav på byggnader m. m. 

!'iya byggnader 

1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapshilden och till natur- och kulturvär-
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dena pt1 platsen. Byggnader skall ha en yttre form l)(.:h färg. som iir lämplig 
för byggnaderna som s[tdana och ger i::n god helhets verkan. 

2 * Byggnader skall placeras och utformas s{t att de eller deras avsedda 
användning inte inverkar menligt pl trafiksiikerhetcn eller på annat sätt 
medför fara eller betydande oliigenheter for omgivningen. Inverkan på 
grundvattnet som kan van: skadlig för omgivningen skall begränsas. I fråga 
om byggnader som skall placeras under markytan skall dessutom i skälig 
omfattning beaktas att användningt:n av marken över byggnaderna inte 
försvåras. 

3 * Byggnader skall medge god hu:;hållning med energi och vatten. 
I byggnader som innehåller bostäder eller arbetslokaler skall uppvärm

ningssystemet i skälig utsträckning uJormas sfa att skilda energislag som är 
lämpliga från allmiin energisynpunkt kan anviindas utan omfattande änd
ringar. 

En- eller tvåbostadshus som i huvudsak skall värmas upp med elektrici
tet eller naturgas skall i skälig utsträckning utformas så att ett byte till 
uppvärmning med annat energislag underlättas. Sådana byggnader får 
förses med uppvärmningssystem för direktverkande elvärme endast om 
det finns särskilda skäl. 

4 * Byggnaders grundkonstruktion. stomme och andra bärande delar 4 * o. 8 * 2 m. 
skall ha betryggande bärförmåga. stadga och hestiindighet. Övriga bygg-
nadsdelar skall ha en med hänsyn 1.ill ändamålet tillfredsställande håll-
fasthet. 

5 § Byggnader skall vara lämpliga för sitt ändamål och ge möjlighet till 
trevnad, god hygien, en god arhetsmiljö och ett tillfredsstiillande inom
husklimat. 

6 § Byggnader skall ge ett tillfreds~;tällandc skydd mot olycksfall, mot 
uppkomst och spridning av brand och mot personskador vid hrand. 

Avfall skall kunna tas om hand m: 'l forslas bort från byggnader på ett 
tillfredsställande sätt. 

7 § Byggnader som innehåller bostäder. arhetslokaler eller lokaler till 
vilka allmänheten har tillträde skall vara tillgängliga för personer med 
nedsatt rörelse- eller oricnteringsförmäga och inrättade så att bostäderna 
och lokalerna blir tillgängliga för nch kan användas av dessa personer. I 
den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet skall 
byggnaderna vara försedda med hiss eller annan lyftanordning. 

Kravet att bostäder skall vara tillgängliga genom hiss eller annan lyftan
ordning gäller inte hyggnader som har färre än tre våningsplan. Om sådana 
byggnader innehåller bostäder som inte nås från marken. skall de dock 
utformas så att hiss eller annan lyftanordning kan installeras utan svårig
het. 

I fråga om en- eller tvf1bostadshus får undantag medges från kravet på 
tillgänglighet till byggnaden. om det är befogat med hänsyn till terrängen. 

Beträffande byggnader som innehåller arbetslokaler får. såvitt gäller 
dessa lokaler. undantag medges från första stycket. om det är befogat med 
hänsyn till arten av den verksamhet för vilken lokalerna är avsedda. 
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8 * Byggnader skall utföras med siidant material och p;\ s;idant siitt att 
reparations-. underhälb- och driftkostnader bcgriinsa~. 

9 * I fråga om fritidshus med högst t va bllStiidcr g~illcr inte bcstiimmel- 9 ~ 2 st. 0. 13 * 
serna i 3 ~andra och tredje styckena samt 7 *· 

I fråga om byggnader som för uppföras utan bygglov skall bestiimmelscr
na i 1-8 ~~ tillämpas i sblig utstriickning. 

Befintliga byggnader 

10 * Tillbyggnader. ombyggnader och andra iindringar av byggnad skall 
utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnaJstck
niska. historiska. kulturhistoriska. miljömiissiga och kon~tnärliga värden 
tas till vara. 

Härutöver skall tillses att 
I. tillbyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i I -X ~* och 

andra 1illbyggnader uppfyller dessa krav i skiilig utslriickning. 
2. ombyggnader utförs så att ombyggda delar tillförs de i 1-8 ~* an

givna egenskaperna i den omfattning som följer av före~krilier meddelade 
med stöd av denna lag. 

3. andra ändringar än tillbyggnad eller ombyggnad utförs så att ändring
arna i skälig utsträckning uppfyller kraven i 1-8 ~*· 

I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen ställa lägre krav 
än vad som följer av andra stycket 2 under förutsättning att bebyggelsen 
inom området får långsiktigt godtagbara egenskaper. 

Vid tillämpning av andra och tredje styckena skall hänsyn tas till bygg
nadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst två bostäder 
gäller inte bestämmelserna i 3 §andra och tredje styckena samt 7 §. 

10 * 1 o. 
3-7st.o.13* 

11 § Med ombyggnad avses åtgärder som fordrar bygglov och avsevärt 10 § 2 st. 
förlänger brukstiden för byggnaden eller en dd av den. Även sådant 
inredningsarbete som syftar till en väsentligt iindrad användning av bygg-
naden eller en del av den utgör ombyggnad. 

12 § Byggnader som är särskilt värdefulla fr[m historisk. kulturhistorisk. 11 § 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i en samlad bebyg-
gelse av denna karaktär får inte förvanskas. 

13 § Byggnader skall underhållas så att deras egenskaper i de hänseen- 12 § 
den som avses i 3-5 §§ i huvudsak bevaras. Anordningar som avser att 
tillgodose kraven i 6 och 7 §§ skall hållas i stånd. Byggnaders yttre skall 
hållas i vårdat skick. 

Underhållet skall anpassas till byggnadens värde fran historisk, kultur
historisk. miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens 
karaktär. 

Beträffande byggnader som avses i 12 § skall byggnadens yttre och dess 
inre underhållas så all byggnadens särart bevaras. 

Andra anläggningar än byggnader 

14 § I fråga om anläggningar och anordningar för vilka bygglov krävs 
skall vad som föreskrivs om byggnader i 1- D §§ tillämpas. I fråga om 
övriga anläggningar och anordningar som anges i 8 kap. skall 1-13 §§ 
tillämpas i skälig utsträckning. 



Prop. 1985/86: I _l.46 

Tomter, allmiinna platser m. m. 

15 ~ Tomter som tas i ansprilk för bebyggelse skall anordnas pil ett sätt 
som iir lämpligt med hiinsyn till stads- eller landskapsbildcn och till natur
och kulturvärdena pft platsen. Dessutom skall tillses att 

I. naturförutsättning,1rna s{1 liingt möjligt tas till vara. 
2. betydande oliigcnhcter för omgivningen inte uppkommer. 
3. risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafi

ken inte uppkommer. 
4. det finns en lämpligt behigen utfart dler annan utgång från tomten 

samt anordningar som medger nödv~.ndiga transporter och tillgodoser kra
vet på framkomlighet för utryckningsfordon till och frän bebyggelsen på 
tomten. 

5. tomten. om det inte är obefogat med hänsyn till terrängen och förhål
landena i övrigt. iir tillgänglig för och kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförrniiga. 

6. lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordtm i 
skälig utstriickning anordnas pii tomten eller i närheten av denna. 

Om tomten är avsedd för byggnad som innehåller bostad eller lokal för 
barnstuga. skola eller annan jämförli!: verk!'.amhet. skall det finnas tillräck
ligt stor friyta som iir lämplig för lek och utevistelse pc\. tomten eller pä 
utrymmen i niirhctcn av denna. 

Om det inte finns tillräckliga utryr~men för att anordna både parkering 
och friyta. skall i första hand friyta anordnas. 

16 * På bebyggda tomter får bestämmelserna i 15 § första stycket 6 samt 
andra och tredje styckena tillämpas i skälig utsträckning. 

Vid tillbyggnad som kräver bygglov eller vid ombyggnad skall tomten 
anordnas så att den uppfyller kraven i 15 §i skälig utsträckning. 

17 * Tomter skall. oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller 
inte. hftllas i värdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer och sä att risken för olycks
fall begränsas. Byggnadsnämnden kan besluta att plantering skall utföras 
och att befintlig växtlighet skall bevaras. 

Anordningar som har tillkommit för att uppfylla kraven i 15 §skall hållas 
i stånd i skälig utsträckning. ' 

Lekplatser l)Ch fasta anordningar på lekplatser skall underhållas så att 
risken för olycksfall begränsas. 

18 § I fråga om allmänna platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader skall vad som föreskrivs om tomter i 15-17 *§tillämpas i skälig 
utsträckning. 

4 kap. Översiktsplan 

I § Översiktsplanen skall utgöra underlag för beslut om användningen av I § o. 3 § I st. 
mark- och vattenområden. 

Planen skall ange 
1. grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområ

den samt riktlinjer för tillkomst. förändring och bevarande av bebyggelse. 
2. hur kommunen avser att tilli:odose riksintressen enligt lagen 

(0000: 000) om hushållning med naturresurser. 
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2 * Öven;iktsplancn bestär av en särskild handling samt en eller flera 4 * o. 3 ~ 2 st. 
kartor. Planen skall utformas så att dess innebörd kan utliisas utan sv;lrig-
het. 

Till planen skall fogas en sädan planbeskrivning som anges i 8 * och 
länsstyrelsens gransknings yttrande enligt 9 *. 

Om l~insstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del. skall det anmär
kas i planen. 

3 * När förslag till översiktsplan eller till ändring av planen upprättas. 5 * I st. 
skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och 
kommuner som berörs av förslaget. Andra som har ett väsentligt intresse 
av förslaget skall heredas tillfälle till samråd. 

4 * Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Under 5 § 2 st. 
samrådet hör motiven till förslaget. planeringsunderlag av betydelse och 
förslagets innebörd redovisas. 

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som 
har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse. 

5 * Under samrådet åligger det länsstyrelsen särskilt att 6 § 
I. ge råd om tillämpningen av 2 kap. och verka för alt riksintressen 

enligt lagen IOOOO: 000) om hushållning med naturresurser tillgodoses. 
2. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenom

råden som angiir flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt. 
3. ta till vara statens intressen. 

6 § Innan översiktsplanen eller ändring av den antas. skall kommunen 7 * o. JO * I st. 
ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna syn-
punkter på förslaget skall göra detta skriftligen under utställningstiden. 

7 § Kungörelse om utställningen av planförslaget skall minst en vecka 8 § 

före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och infö-
ras i ortstidning. Av kungörelsen skall framgå var utställningen äger rum 
samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter skall lämnas. 
Avser förslaget en viss del av kommunen. skall det framgå av kungörelsen. 

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen ( 1977: 654) om 
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. 

Ett exemplar av förslaget med planbeskrivning och samrådsredogörelse 
skall. innan förslaget ställs ut. överlämnas till länsstyrelsen samt region
planeorgan och kommuner !>Om berörs av förslaget. 

8 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av 9 § o. 4 § 2 st. 
I. planheskrivning som avses i andra stycket. 
2. samrådsredogörelsen. 
3. gällande översiktsplan. 
4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av hetydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna. skälen 

till planens utformning och de åtgärder som kommunen avser att vidta för 
att fullfölja planen. 

Avser förslaget ändring av översiktsplanen för en viss del av kom
munen. skall ändringens verkningar för andra delar av kommunen redovi
sas. 
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9 § Linsstyrclscn skall under utstiillningstiden avge ett granskningsytt- 10 ~ 2 o. 3 st. 
rande över planförslaget. 

Av yttrandet skall framgit om 
I. riksintressen enligt lagen !0000: 000) om hushållning med naturre

surser inte tillgodoses. 
2. såd;ma fdgor r(.1randc anviln(lningen av mark- och vattenområden 

som angår två eller flera kommuner inte samordnas p<I ett hlmpligt siltt. 
3. bebyggelsen blir olämplig frfir. hälsosynpunkt eller med hänsyn till 

behovet av skydd mot olyckshändelser. 

10 § Efter utställningstidcn skall k1)mmtinen sammanställa de avlämnade 11 * 
synpunkterna och redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtan-
de som skall fogas till handlingarna i ärendet. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utstiillningen. skall ny utsHlllning 
ske. 

Il § Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäk- 2 * I m. 
tige. 

12 § Beslut att anta eller iindra översiktsplanen gäller först sedan beslu- 2 * 2 m. 
tet vunnit laga kraft. 

13 § När kommunens beslut att anta eller ändra översiktsplanen har 12 ~ 2 st. 
vunnit laga kraft. skall planen. planbeskrivningen. samrådsredogörelsen. 
granskningsyttrandet. utlåtandet enLgt 10 § och ett protokollsutdrag med 
beslutet utan dröjsmål sändas till liinsstyrclsen samt till regionplaneorgan 
och kommuner som berörs. 

5 kap. Detaljplan och omradesbestämmclser 

Detaljplan 

1 § Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns utforming skall sk~ genom detaljplan för 

I. ny samlad bebyggelse. 
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på om

givningen eller som skall förläggas inom ett område där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse, 

3. bebyggelse som skall förändras eller bevaras, om regleringen behöver 
ske i ett sammanhang. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning också i fråga om andra 
anläggningar än byggnader. om anläggningarna kräver bygglov enligt 8 
kap. 2 §. 

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett 
genom områdesbes1ämmeber. 

2 § Vid utformningen av en detaljplan skall skälig hänsyn tas till befint
liga bebyggelse-. äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka 
på planens genomförande. 

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan Ny 
komma att tas i anspråk enligt 6 ka:>. 17-19 §§ skall planen dessutom 
utformas så att de fördelar som kan v:nnas med den överväger de olägen-
heter som planen åsamkar enskilda. 
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3 ~ l detaljplanen skall redovisas och till grlinserna anges 4 ~ 
I. allmänna platser såsom gator. vägar. torg och parker. 
., mark för bland annat hehyggclse. idrotts- och fritidsanläggningar. 

begravningsplatser. anläggningar för trafik. vatten. avlopp och energi samt 
skydds- och säkerhetsområden. 

3. vattenområden för bland annat h~ithamnar och friluftsbad. 
I fråga om allmänna platser. för vilka kommunen är huvudman. skall 

användningen och utformningen anges. För mark som avses i första 
stycket 2 och för vattenområden skall användningen anges. 

4 § Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser. skall 5 * 
det anges i detaljplanen. 

5 § I detaljplanen skall anges den tid inom vilken lov skall sökas för att ti ~ I o. 2 st. 
planen skall få genomföras (genomförandetidL Tiden skall bestämmas sii 
att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen och vara mmst fem 
och högst femton år. Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen 
vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då del av planen far 
genomföras på grund av förordnande enligt 13 kap. 8 ~ andra stycket. I 
planen kan anges att tiden skall råknas från senare tidpunkt iin den d;'1 
beslutet att anta planen vinner laga kraft. För skilda områden av planen 
kan olika genomförandetider bestämmas. 

Saknar planen bestämmelser om genomföramlctid, iir tiden tio :lr frirn 
dag som anges i första stycket. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
IH. 

6 § Medger detaljplanen tillfällig användning av mark eller byggnader o ~ 3 st. 
enligt 7 § första stycket 9, skall i planen bestämmas den tid under vilken 
användningen fär pågå. Tiden får bestämmas till högst tio {ir och skall 
räknas från dag som anges i 5 § första stycket. Saknar planen bestämmel-
ser om tiden. är denna fem år. Om förlängning av tiden finns bestiimmelser 
i 15 ~-

7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detal_iplanen får i planen 8 § o. 7 ~ 2 m. 
meddelas bestämmelser om 

I. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 ~ tredje stycket, 6 § 
första stycket, 8 §första stycket samt 9 § första och andra styckena. 

2. den ~törsta omfattning i vilken byggande över och under markytan får 
ske och. om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen 
eller miljön. även den minsta omfallning i vilken byggande skall ske, 

3. byggnadssätt och byggnaders användning. varvid för bostadsbygg
nader kan bestämmas andelen lägenheter av olika slag och storlek. 

4. placering. utformning och utförande av byggnader. andra anläggning
ar. anordningar och tomter, varvid får meddelas ombyggnadshestäm
melser enligt 3 kap. 10 §tredje stycket och skyddsbestämmclser för bygg
nader som avses i 3 kap. 12 §. 

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge. 
6. användning och utformning av allmänna platser för vilka kommunen 

inte skall vara huvudman. 
7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser. 
8. placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använ

da viss mark för parkering. 
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9. tillfällig användning av mark eller byggnader. som inte genast tiehö
ver tas i anspråk för det ändamål som anges i planen, 

10. markreservat för allmänna ledningar. energianläggningar samt tra
fik- och väganordningar, 

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen 
och. om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar 
genom luftförorening. buller. skakning, ljus eller annat sådant som prövas 
enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387). 

12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen
samhetsanläggningar. 

13. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 §.varvid. om mark skall tas 
i anspråk från någon fastighet vars ~gare inte deltar i samverkan, planen 
skall innehålla uppgift därom. 

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn 
till syftet med den. 

8 § I detaljplanen får bestämmas att bygglov inte skall lämnas till åtgär- 9 § 
der som innebär väsentlig ändring av markens användning förrän 

I. viss trafik-. vatten-. avlopps- el 'er energianläggning för vilken kom
munen inte skall vara huvudman har kommit till stånd. 

2. viss byggnad eller anläggning p1 tomten har rivits. byggts om eller 
fått en i planen angiven ändrad användning eller utfarten eller annan 
utgång fran fastigheten har ändrats eller 

3. beslut om antagande av en i detaljplanen förutsatt fastighetsplan har 
vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 8 § 
andra stycket. 

9 § Detaljplanen består av en plan<arta och en särskild handling med 10 ~ 
bestämmelser eller. om innehållet framgår tydligt. av endast endera av 
dessa handlingar. 

Av en plankarta skall framgå hur planområdet delas upp på mark för 
skilda lindamål och vilka bestämmelst'r som gäller för olika områden. 

Planhandlingarna skall utformas s3 att det tydligt framgår hur planen 
reglerar miljön. 

10 § Till detaljplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges i 11 § I o. :? st. 
26 §och en säd.an genomförandebesk1ivning som anges i 6 kap. I §. 

11 * Före genomförandetidens utgå11g far mot berörda fastighetsägares !:? § 
bestrid.ande detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvän-
digt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. vilka inte kunnat 
förutst:s vid planläggningen. 

Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan 
att rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. 

Om förlängning och förnyelse av genomförandetid finns bestämmelser i 
14 §. Om förlängning av tid för tillfällig markanvändning tinns bestämmel

ser i 15 ~-

12 § Bestämmelserna I - I 0 ** sk;:,11 tillämpas även när detaljplanen 13 § 

ändras eller upphävs. 

13 § Om detaljplanen ändras eller helt eller delvis upphävs för ett områ- 14 § 
de som omfattas av en fastighetsplan. skall det framgå av detaljplanen i 
vilka delar fastighetsplancn enligt 6 kap. 11 § upphör att gälla. 
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Att detaljplanen i vissa fall [indras till följd av att en fastighehplan antas 

framgår av 6 kap. 5 *· 
14 § Innan genumforandetiden gått ut kan den förlängas med högst fem 
ar i siin<ler. Efter det att genomförandetiden gätt ut. kan den förnyas med 
varje gång högst fem är. Förlängning och förnyelse kan avse visst områ<le 
av detaljplanen. 

Har under genomförandetiden iltgärder vidtagits för planens genomfö
rande såvitt g:illcr viss fastighet men har atgärderna inte kunnat fullföljas 
på grund av omständigheter över vilka kommunen råder. skall genomfö
randetiden förlängas i skälig utstriickning för den fastigheten. Ansökan om 
förlängning skall göras före genomförandetidens utgång. 

15 § Den tid under vilken tillfällig markanviindning fär pågä kan förläng
as med högst ft:m iir i sänder. Den sammanlagda tiden far dock inte 
överstiga tjugo år. 

Områdesbcstämmelscr 

15 § I o. 2 ~t. 

15 ~ 3 st. 

16 § För ett område som inte omfattas av detaljplan kan omriidesbestiim- 4 kap. I~ ~ 
melser antas för att siikerstiilla syftet med översiktsplanen eller för att 
tillgodose ett riksintresse enligt lagen (0000:000) om hushållning med na-
turresurser. I omrildcsbestiimmclser f[ir meddelas föreskrifter om 

I. i vad mån åtgiirder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket. 6 ~ 
första stycket, 7 §. 8 §andra stycket och 9 § tn:dje stycket, 

2. grunddragen för användningen av mark- och vattenomrilden för be
byggelse. friluftsliv, fritidsanliiggningar. kommunikationsleder och undra 
jämförliga ändamål. 

3. byggnadsarean i områden för fritidsbebyggelsc och storleken pa 
tomter i sådana områden. 

4. placering, utformning och utförande av byggnader. andra anläggning
ar. anordningar eller tomter. varvid får meddelas ombyggnadsbestäm
melser enligt 3 kap. I 0 ~ rredje stycket och skyd<lsbestämmelser för bygg
nader som avses i 3 kap. 12 ~. 

5. vegetation samt markytans utformning och höjdliige inom sädana 
områden som av-;es i 8 kap. 9 * tredje stycket. 

6. användning och utformning av allmänna platser. 
7. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen. 
8. exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2 *. 
Om regleringen enligt första stycket 5 avser friluftsområden. får den inte 

vara så ingripande att den pågående markanvändningen avsevärt försvå
ras. 

17 § Områdcsbestämmelserna och skälen till dem skall redovisas i en 4 kap. 15 ~ 
särskild handling. Handlingen skall utformas sfi att det tydligt framgår hur 
bestämmelserna reglerar miljön. 

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även när områdesbcstiimmel
serna iindras eller upphävs. 

Förfarandet m. m. 

18 § Detaljplanen bör grundas på ett program som anger utgiingspunkter 16 ~ 
och mål för planen. 
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19 § Vid upprättande av förslag till detaljplan skall det. om det inte iir 
uppenbart obehövligt. finnas en för ändamålet avsedd karta (grundkarta) 
och en fastighetsförteckning. 1 fastighetsförteckningen skall i den mån de 
berörs av planen redovisas 

l. fastigheter. mark. som iir samfälld för flera fastigheter. och andra 
områden samt ägare till och innehavare av annan s~irskild rätt än hyresriitt i 
nämnda egendom. 

2. gemensamhetsanläggningar enligt anliiggningslagen ( 1973: 1149) samt 
ägarna till de fastigheter som deltar i anläggningen. 

Om en samfällighet~förening enligt lagen ( 1973: 1150) om förvaltning av 
samfälligheter förvaltar samfällighet. särskild rätt eller gcmensamhetsan
läggning skall i stället för ägare eller innehavare anges föreningen. 

20 § När förslag till detaljplan upprältas. skall kommunen samråda med 
länsstyrelsen. fastighetsbildningsmyrldigheten och kommuner som berörs 
av förslaget. Sakägare och Je bostadrättshavare. hyresgäster och boende 
som berörs av förslaget samt de myndigheter. sammanslutningar och en
skilda i övrigt Sl)nl har e\l väsentligt intresse av förslaget skall beredas 
tillfälle till samråu. 

21 * Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Un
der samrådet bör motiven till förslaget. planeringsunderlag av betydelse 
samt de viktigaste följderna av förshget redovisas. Om det finns ett pro
gram för planen, ~kall också programmet redovisas. 

Resultatet av samradet och förslag meu anledning av Je synpunkter som 
har framförts skall redovisas i en samrådsrcdogörelse. 

22 § Under samrådet {1ligger det länsstyrelsen särskilt att 
I. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap. och verka för att riksintres

sen enligt lagen (0000: OOOJ om hushållning meu naturresurser tillgodoses. 
2. verka för att sådana frägor om anviindningen av mark- och vattenom

råden som angår flera kommuner ~amordnas på ett lämpligt sätt. 
3. ta till vara statens intn:sscn. 

23 § Innan detaljplanen antas. skall kommunen ställa ut planförslaget 
under minst tre veckor. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall 
göra detta skriftligen under utställningstiden. 

24 § Kungörelse om utställningen <:tv planförslaget skall minst en vecka 
före utställningstidens början anslås på kommunens anslagstavla och infö
ras i ortstidning. Av kungörelsen skall framgå 

1. var planområdet ligger, 
2. om förslaget avviker frän översiktsplanen, 
3. vilken mark eller särskild rätt till mark som till följd av planens 

antagande kan komma att tas i anspdtk enligt 6 kap. 17-19 §§. 

4. var utställningen äger rum. 
5. inom vilken tid. pä vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget 

skall lämnas, 
6. att den som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter 

på förslaget enligt 13 kap. 5 * kan förlora rätten att överklaga beslut att 
anta planen. 

För kungörandet skall gälla vad som är föreskrivet i lagen ( 1977: 654) om 
kungörande i mål och ärenden hos myndighet m. m. 

11 § 3 st. 

17~1st. 

IH 2 st. 

18 § 

19 *· 22 § 
I st. l m. 

20 ~ I st. o. 
2st.lm. 
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Ett exemplar av förslaget med en sådan planheskrivning som anges i 
26 §. en sådan genomförandebt:skrivning som anges i 6 kap. 1 § och 
samrådsredogörelsen skall. innan förslaget stalls ut. sändas till länsstyrel
sen m:h kommuner som berörs av förslaget. 

25 § U nderrättclse om innehållet i kungörelsen skall senast dagen för 
kungörandet i vanligt brev siindas till 

1 . kända sakiigare. 
2. känd organisation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsord

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller. om förhandlingsord
ning inte gäller, kiind förening av hyresgäster som iir ansluten till en 
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. 

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget. 
Om förslaget berör en samfällighet för vilken finns styrelse eller annan 

utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter. får underriittelsen sän
das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller 
förvaltare. får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas 
tillgänglig för alla. I sådant fall skall kungörelsen innehålla uppgift om hos 
vem underriittelsen hålls tillgiinglig. 

Underrättelse enligt första stycket behöver inte siindas. om ett ston 
antal personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och 
besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättelsen 
att sända den till envar av dem. Ägare av sådan mark och innehavare av 
sådan särskild rätt till mark som avses i 24 § första stycket 3 skall dock 
alltid underrättas enligt första stycket. 

26 § Under utställningstiden skall planförslaget åtföljas av 
I. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen. 
2. samrådsredogörelsen. 
3. program för planen, grundkarta och fastighetsföneckning. om sådana 

handlingar har upprättats, 
4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för 

en bedömning av förslaget. 
I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna. planens 

syfte och skiilen till planens utformning. Beskrivningen skall åtföljas av 
illustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om planförslaget 
avviker från översiktsplanen. skall avvikelsen och skälen till denna redovi
sas i beskrivningen. 

Annat material som belyser förslagets innebörd, bör också ställas ut. 

27 § Efter utställningstiden skall inkomna synpunkter och förslag med 
anledning av dem redovisas i ett särskilt utlåtande, som skall fogas till 
handlingarna i ärendet. 

Utlåtandet eller meddelande om var utlåtandet hålls tillgängligt skall för 
kännedom snarast möjligt i vanligt brev sändas till dem vilkas synpunkter 
på det utställda förslaget inte har blivit tillgodosedda. Om ett stort antal 
personer skall underrättas, får underrättelse i stället ske genom kungörelse 
på sätt anges i 24 §. 

Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen, skall ny utställning 
ske. 

28 § I stället för vad som föreskrivs i 18 §. 20 §. 21 * andra stycket samt 
22-27 §§ får bestämmelserna i andra stycket tillämpas (enkelt planförfa-

23 Riksdagen 1985186. I rnml. Nr I. Bila)?edel 

20 * 2 st. 2 m. 
samt 3 o. 4 st. 

22 *utom 
I st. 1 m. 

25 § 
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rande). om förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse. saknar 
intresse för allmänheten samt är förenligt med översiktsplanen och länssty
relsens granskningsyttrande enligt 4 kap. 9 §. 

Vid enkelt planförfarande skall fansstyrelscn och de som anges i 25 § 
första stycket beredas tillfälle till samråd. När förslag till detaljplan förelig
ger skall de underrättas därom och. om de inte godkänner förslaget, under 
minst två veckor ha tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på förslaget. 
En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag med anledning av 
dem skall redovisas i ett särskilt utli1tande, som skall fogas till handlingar
na i ärendet. 

29 § Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Fullmäktige får uppdra 3 § 
åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av 
principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. 

30 § Senast dagen efter det att ju·;;tering av protokollet med beslut om 23 § 

antagande av detaljplanen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet 
samt uppgift om vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta sändas i 
vanligt brev till 

I. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av 
planen. 

2. sakägare. bostadsrättshavare, hyresgäster och boende samt sådan 
organisation eller förening som avse> i 25 §första stycket 2, om de senast 
under utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden 
skriftligen har lämnat synpunkter i ärendet, som inte har blivit tillgodo
sedda. 

Om ett stort antal personer skall L1nderrättas enligt första stycket 2 och 
det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med 
hänsyn till ändamålet med underrättdsen att sända den till envar av dem, 
får underrättelse i stället ske genom kungörelse i ortstidning på sätt anges i 
24 9. Ägare av sådan mark och innehavare av sådan särskild rätt till mark 
som kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 17-19 §§skall dock alltid 
underrättas enligt första stycket. 

Kungörelse som avses i andra stycket skall införas i ortstidning samma 
dag som beslutet att anta planen tillkännages på kommunens anslagstavla. 
Av kungörelsen skall framgå vad beslutet avser, tidpunkten för tillkännagi
vandet och vad den som vill överklaga beslutet har att iaktta. 

Handlingarna i ärendet skall utan dröjsmål sändas till länsstyrelsen. 

31 § När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft, skall detta 24 § 
kungöras i ortstidning. I kungörelsen skall erinras om innehållet i 15 kap. 
4 §. 

Snarast möjligt efter det att beslutet har vunnit laga kraft och senast en 
månad därefter skall två exemplar av planen, planbeskrivningen och ge
nomförandebeskrivningen sändas till länsstyrelsen. 

32 § Bestämmelserna i 18-31 §§ skall tillämpas även när detaljplanen 26 § 

ändras eller upphävs. 

33 § Vid upprättande och antagande av områdesbestämmelser skall 20- 4 kap. 16 § 
32 §§ tillämpas. 
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34 § Beslut att anta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbcstäm
mclser gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft eller får _genomföras 
efter förordnande enligt 13 kap. 8 § andra stycket. 

35 § Områdesbestämmelser upphör att gälla när det för området förelig
ger ett lagakraftvunnet beslut att anta detaljplan eller ett förordnande enligt 
13 kap. 8 § andra stycket att planen får genomföras. 

36 § Av 8 kap. 11, 12, 17 och 18 §§ följer att bygglov. rivningslov och 
marklov får vägras till åtgärder som strider mot detaljplan eller områdcs
bestämmclser. Även sådana åtgärder som inte kräver lov och som avser 
byggnader, andra anläggningar, tomter och allmänna platser skall utföras 
så att de inte strider mot detaljplan eller områdesbestämmelscr. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 

6 kap. Plangenomförande 

Genomförandebeskrivning 

I § Vid upprättandet av förslag till detaljplan skall i en särskild handling 
(genomförandebeskrivning) redovisas de organisatoriska, tekniska, ekono
miska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och 
även i övrigt ändamålsenligt genomförande av planen. 

Exploateringssamverkan 

2 § Kommunen får besluta att exploateringssamverkan enligt lagen 
(0000: 000) om exploateringssamverkan får ske, om det med hänsyn till 
bebyggelseutvecklingen är angeläget att i ett sammanhang ställa i ordning 
mark för bebyggelse och utföra sådana anordningar som behövs för bebyg
gelsen. Sådant beslut meddelas genom detaljplan eller områdesbestäm
melscr. 

I beslutet skall anges samverkansområdets huvudsakliga avgränsning 
samt den tid inom vilken ett exploateringsbeslut enligt lagen om exploate
ringssamverkan skall meddelas. Denna tid får bestämmas till högst fem år 
från den dag då beslutet att anta planen eller områdesbestämmelserna 
vinner laga kraft eller från den dag dessförinnan då del av planen eller av 
områdesbestämmclserna får genomföras efter förordnande enligt 13 kap. 
8 § andra stycket. Har något r=xploateringsbeslut inte meddelats inom den 
angivna tiden, upphör planen eller områdesbestämmelserna att gälla såvitt 
avser kommunens beslut om exploateringssamverkan. 

Fastighetsplan 

3 § I fastighetsplan kan för områden som omfattas av detaljplan medde
las bestämmelser om markens indelning i fastigheter och om servitut. 
ledningsrätt och liknande särskilda rättigheter samt om gcmensamhetsan
läggningar. 

Fastighetsplan skall antas om 
1. det behövs för genomförande av en ändamålsenlig indelning i fastig

heter. 

4kap. 17 § 1 st. 
o. 5 kap. 27 ~ 

4 kap. 17 § 2 st. 

4kap.18§o. 
5 kap. 28 § 

7 § I st. o. 
3 § I st. 

3 § 2 st. 
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:!. detaljplanens genomförande i andra fall underlättas genom en fastig
hetsplan eller 

3. en fastighetsägare begär det och planen inte är uppenbart obehövlig. 

4 * Fastighetsplanen skall omfatta ett lämpligt avgränsat område. Skälig 
hänsyn skall tas till befintliga bebyggelse-. äganderätts- och fastighetsför
hållanden som kan inverka på plan,~ns genomförande. 

Om planen skall reglera markens indelning i fastigheter eller om den 
skall ge bestämmelser om servitut och liknande särskilda rättigheter. 
tilliimpas 3 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970: 988). 

Om planen skall reglera inrättandet av en gemensamhetsanläggning, 
tillämpas 5 och 6 §§ anläggningslagen ( 1973: 1149). Skall den ge bestäm
melser om ledningsrätt. tillämpas 6 § ledningsrättslagen ( 1973: 1144). 

5 § Fastighetsplanen får inte strida mot detaljplanen. Om syftet med 
detaljplanen inte motverkas. får dock mindre avvikelser göras. I sådana 
fall skall detaljplanen anses ha den utformning som framgår av fastighets
planen. 

6 § I den män det behövs med hänsyn till syftet med fastighetsplanen 8 § 2 st. 
skall i planen anges 

1. områdets indelning i fastigheter. 
'.!. vilka servitut. ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som 

~kall bildas. ändras eller upphävas. 
3. de anläggningar som skall utgöra gcmcnsamhetsanläggningar, 
4. de fastigheter som skall delta i gemensamhetsanläggningarna och de 

utrymmen som skall tas i anspråk för anläggningarna. 

7 § I fastighetsplanen får bestämmas att planen gäller ern;last under förut- 7 § 2 st. 
sättning att beslutet att anta en viss detaljplan har vunnit laga kraft eller får 
genomföras efter förordnande enlig1 13 kap. 8 § andra stycket. 

8 § Fastighetsplanen består av en plankarta och en särskild handling med 8 § I st. 
bestämmelser eller. om innehållet framgår tydligt, av endast endera av 
dessa handlingar. 

9 § Till fastighetsplanen skall fogas en sådan planbeskrivning som anges 9 § I st. 
i 12 §. 

10 § Före utgången av detaljplanens genomförandetid får mot berörda 
fastighetsägares bestridande fastighctsplanen ändras eller upphävas endast 
om det finns synnerliga skäl. 

Efter utgången av detaljplanens genomförandetid får fastighetsplanen 
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom fastig
hetsplanen beaktas .. 

11 § Om detaljplanen ändras oc::l detta medför att fastighetsplanen 12 § 
strider mot detaljplanen, upphör fa~,tighetsplanen att gälla i de ·delar som 
den strider mot detaljplanen. Om detaljplanen helt eller delvis upphävs, 
upphör fastighetsplanen att gälla i dt: delar som berörs. 

12 § Fastighetsplanen upprättas i samma ordning som gäller för detalj- 13 § o. 9 § 2 st. 
planen. Om fastighetsplanen inte upprättas gemensamt med detaljplanen, 
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behöver dock samråd inte ske med länsstyrelsen och kommuner som 
berörs av förslaget och behöver planförslaget ej heller sändas till dem. 

I planbeskrivningen skall redovisas vilken detaljplan sorh fastighets
planen hänför sig till. och skälen till den utformning av fastighetsplanen 
som har valts. Om planförslaget avviker från detaljplanen. skall avvikelsen 
och skälen till denna redovisas i beskrivningen. 

13 § Fastighetsplanen antas av byggnadsnämnden eller, om planen har 6 § o. 13 * I st. 
upprättats gemensamt med detaljplanen och denna ej skall antas av nämn-
den. av den som antar detaljplanen. 

14 § Bestämmelserna i 3-9, 12 och 13 §§tillämpas även när fastighets- 11 o. 14 ~* 
planen ändras eller upphävs. 

15 § Beslut att anta, ändra eller upphäva fastighetsplan gäller först sedan 
beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt 
13 kap. 8 § andra stycket. 

16 § Av 8 kap. 11 § följer att bygglov inte får meddelas i strid mot 
fastighetsplan. Även sådana åtgärder som inte kräver bygglov och som 
avser byggnader, andra anläggningar. tomter och allmänna platser skall 
utföras så att de inte strider mot planen. 

Enligt vad som föreskrivs särskilt får beslut enligt vissa andra författ
ningar än denna lag inte meddelas i strid mot fastighetsplan. 

Avstående av mark m. m. 

17 § Kommunen får lösa mark som enligt en detaljplan skall användas 
för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. 

Annan mark som enligt planen skall användas för annat än enskilt 
bebyggande får kommunen lösa. om markens användning för avsett ända
mål inte ändå kan anses säkerställd. 

Besväras mark som kommunen får lösa enligt första eller andra stycket 
av särskild rätt, får rättigheten lösas. 

Om skyldighet för kommunen att lösa mark i vissa fall finns bestämmel
ser i 14 kap. 

18 § Om kommunen inte skall vara huvudman för allmänna platser, är 19 § 
den som äger obebyggd mark, som enligt detaljplanen är avsedd för allmän 
plats, skyldig att utan ersättning upplåta marken, om den behövs för att 
mark för bebyggelse, som tillhörde honom när planen antogs. skall kunna 
användas för avsett ändamål. 

19 § På ansökan av kommunen får länsstyrelsen förordna att mark, som 20 * 
för områdets ändamålsenliga användning enligt upprättat förslag till detalj-
plan behövs för sådana allmänna platser för vilka kommunen är huvudman 
eller för allmänna byggnader, utan ersättning skall avstås till kommunen. 
Under samma förutsättningar får länsstyrelsen förordna att mark, som 
skall användas för allmänna platser för vilka kommunen inte skall vara 
huvudman. utan ersättning skall upplåtas till huvudmannen. Med antagan-
det av detaljplanen skall anstå till dess ansökningen har avgjorts genom 
beslut som vunnit laga kraft. 
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Fiirordnamle får meddelas endaH i den mån det kan anses skäligt med 
hänsyn till den nytta markens ägare kan väntas få av planen och till övriga 
omständigheter. 

Den mark som förordnandet avser skall anges till läge och gränser. 
Marken skall avträdas eller upplåtas när den behöver tas i anspråk för 
avsett ändamål. 

20 !i När fråga har väckts om till:impning av 19 §. skall byggnadsnämn- 21 § 
den genast anmäla detta till inskrivningsmyndigheten för anteckning i 
fastighetshoken. Överlåtelse av mark. som sker efter det att sådan anmä-
lan har inkommit. inverkar inte på den bedömning som skall ske enligt 19 § 
andra stycket. 

Skall detaljplanen ändras. får länsstyrelsen på ansökan av kommunen 
förordna att mark som har avståtts eller skall upplåtas enligt 19 § byts ut 
mot annan mark. om det är lämpligt och kan ske utan olägenhet för ägaren. 

21 !i Den som har avstått mark enligt 19 § skall frigöra marken från 22 § 
inteckning och annan särskild rätt. Kan detta inte ske, är han skyldig att 
ersiitta skada som uppkommer för den till vilken marken har avståtts. 

22 !i l ett förordnande enligt 19 !i får länsstyrelsen. i den mån det är 23 § 
skäligt. pa kommunens begäran föreskriva att markens ägare skall vara 
skyldig att i den ordning som länsstyrelsen bestämmer bekosta anläggande 
av gator och vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

23 § Bestämmelserna i 19-22 **om ägare gäller även exploateringssam- 24 § 
fällighet enligt lagen (0000: 000) om exploateringssamverkan. 

24 § Om kommunen är huvudman för allmänna platser, får kommunen 25 § 
efter genomförandetidens utgång lösa delar av fastigheter som tillhör olika 
ägare och som enligt fastighetsplanen skall utgöra en fastighet. 

Kommun som är huvudman för allmänna platser får efter genomförande
tidens utgång även lösa mark. som inte har bebyggts i huvudsaklig över
ensstämmelse med detaljplanen. Lösenrätt föreligger dock inte så länge 
det finns ett hygglov som kan tas i anspråk. 

Besväras mark som avses i första och andra styckena av särskild rätt, får 
rättigheten lösas. 

25 § Rätt att använda mark enligt 18 eller 19 11 gäller framför annan rätt 26 § 
till marken som uppkommit efter antagandet av detaljplanen. 

Upplåtande av vissa allmänna platser m. m. 

26 § Inom områden med detaljplan skall kommunen vara huvudman för 27 § 
allmänna platser. om det inte finns särskilda skäl till annat. Att planen skall 
utvisa om kommunen inte skall vara huvudman framgår av 5 kap. 4 §. 

Kommunen skall efter hand som b~byggelsen färdigställs i enlighet med 
planen ställa i ordning gator och andra allmänna platser för vilka kom
munen är huvudman, så all platserna kan användas för avsett ändamål. 
Före genomförandetidens utgång skall platserna upplåtas till allmänt be
gagnande inom områden som har bebyggts i enlighet med planen. Inom 
områden som efter genomförandetidens utgång bebyggs i enlighet med 
planen skall allmänna platser upplåtas till allmänt begagnande efter hand 
som bebyggelsen färdigställs. 



Prop. I 985/86: 1 359 

h d 28 ".' 27 § När gator och andra allmänna platser för vilka kommunen är uvu · - " 
man upplåts till allmänt begagnande. skall de till bredd. höjdläge och 
utformning i övrigt stämma överens med detaljplanen. De skall vara ut-
förda på ett ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. Mindre 
avvikelser från planen får göras. om syftet med planen inte motverkas. 

28 § Om någon vill bebygga fastighet innan den gata till vilken fastighe- 18 o. 29 *~ 
ten har utgång blivit iordningställd och avloppsledning anlagts. skall han 
anordna utfartsväg och avloppsanordning från fastigheten. Kommunen är 
skyldig att låta honom utan ersättning använda för ändamålet avsedd mark 
som kommunen äger. 

29 § Är staten väghållare inom område med detaljplan, skall vad som 30 § 
föreskrivs om kommunens ansvar för gator i 26 § andra stycket och 27 § i 
stället gälla staten. 

Kostnad. som föranleds av att gatan enligt planen byggs till större bredd 
eller med dyrbarare utförande i övrigt än som behövs med hänsyn till 
trafiken. skall dock betalas av kommunen, om inte regeringen bestämmer 
annat. 

30 § Kommunen skall svara för underhållet av gator och sådana andra 31 § 
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman. Denna underhållsskyl-
dighet består även om detaljplanen för området upphävs. 

Är staten väghållare inom område med detaljplan. skall, med den be
gränsning som anges i 29 § andra stycket, staten svara för underhållet av 
allmän väg. 

Om underhåll av vägar och andra allmänna platser med enskilda väghål
lare finns bestämmelser i lagen ( 1939: 608) om enskilda vägar och anlägg
ningslagen il 973: 1149). 

Om gatukostnader m. m. 

31 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätt- 32 § 
ra gator och andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader 
för sådana åtgärder som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov 
av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till allmänna 
platser skall betalas av ägarna till fastigheterna inom området. 

Kostnaderna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis 
grund. 

Kommunen beslutar om avgränsningen av det område inom vilket för
delning skall ske, om de kostnader som skall fördelas samt om grunderna 
för fördelningen. 

32 § Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbätt- 33 § 
ra en gata. får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av 
ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för varje 
fastighet tas ut t::n ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som 
belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar 
som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna. 
Kostnaden för att anlägga gatukors får tas ut med lika delar av ägarna till 
fastigheterna vid gatukcrset. 

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra galan inte är densamma 
överallt. får kommunen besluta att kostnaden skall fördelas mellan fästig-
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hetsägarna efter någon annan skälig och rättvis grund än som anges i första 
stycket. 

33 § Den ersättning som enligt 31 eller 32 § belöper på varje fastighet 34 § 
skall jämkas, om de kostnader som ~•kall ersättas är oskäligt höga eller om 
de åtgärder som ersättningen avser har en omfattning eller ett utförande 
som betydligt överstiger vad som kan anses normalt med hänsyn till den 
användning som är tillåten för fastigheten. 

34 § Till grund för bestämmande av ersättning enligt 31 eller 32 § får 35 § 
läggas antingen de faktiska kostnaderna eller på tidigare erfarenhet stödda 
beräkningar av vad det kostar att i motsvarande utförande anlägga eller 
förbättra gator och andra allmänna platser. 

35 § Skyldighet för en fastighetsäg~,re att ersätta kommunen kostnaderna 36 § 
för gator och andra allmänna platser inträder när den anläggning som 
ersättningen avser kan för hans fastighet användas för avsett ändamål. 

Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. Om ersättningsbe
loppet är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft 
eller andra omständigheter, får fastighetsägaren dock betala ersättningen 
genom avbetalningar, om godtagbar :;äkerhct ställs. Avbetalning skall ske 
med minst en tiondel årligen. På obdalt belopp skall betalas skälig ränta 
från den <lag då kravet på ersättning framställdes. Om betalningsvillkoren 
ändå blir alltför betungande för fastighetsägaren, skall villkoren jämkas. 

När skyldighet att betala ersättning har inträtt, är ny ägare hunden i 
samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägaren svarar dock inte 
mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före 
tillträdesdagen. 

36 § Innan kommunen beslutar att kostnader för gator och andra all- 37 § 
miinna platser skall betalas av fastighetsägare enligt 3 J' eller 32 ~. skall 
kommunen låta utreda frågan och upprätta det förslag som utredningen 
föranleder. 

Förslag till ersättningsskyldighet enligt 31 § skall ställas ut under minst 
tre veckor efter det att kungörelse om detta har skett på tid och sätt som 
anges i 5 kap. 24 ~- Underrättelse ·Jm utställningen av förslaget skall 
de~sutom i vanligt brev sändas till kända fastighetsägare, vilkas rätt berörs 
av förslaget. Underrättelse behöver dock inte sändas till den som skriftli
gen har godkänt förslaget. Efter utsthllningstidens utgång får kommunen 
besluta i ärendet. 

Avser förslaget ersättningsskyldighet enligt 32 *·skall de fastighetsäga
re, vilkas rätt berörs och som inte har godkänt förslaget. beredas tillfälle 
att yttra sig över detta. innan beslut i iirendet fattas. 

37 * Beslut enligt 31 eller 32 § medddas av kommunfullmäktige. Ny 

38 § Mark framför fastigheter, som är belägna vid torg. parker eller 
andra sådana allmänna platser. skall anses som gata till en bredd som 
motsvarar fem fjärdedelar av den enligt detaljplanen tillåtna högsta bygg
nadshöjden som gällde för fastigheten när gatan uppläts till allmänt bcgag
nande. 



Prop. 1985/86: I . .~ :- ' ... 361 

39 § Vad som föreskrivs i detta kapitel om fastigheter skall tillämpas 
även pi't mark som ~ir samfälld för !lera fastigheter. Med fastighetsägare 
avses därvid ägarna av de fastigheter som har del i samfälligheten. Ar 
samfälligheten inte avsedd för bebyggelse, skall den anses hebyggd när den 
väsentligen tagits i ansprak för angivet ändamål. Den högsta tillåtna bygg
nadshöjden antas därvid vara medellalct av vad som giiller för de fastighe
ter som har del i samfälligheten. 

Bestämmande av ersättning 

40 § Vid bestämmandt: av ersättning i fall som avses i 17 eller 24 *skall 4 Ny 
kap. expropriationslagen ( 1972: 719) tillämpas. Vad som s~igs i 4 kap. 3 § 
nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum 
under tiden från dagen tio år före den då talan om inlösen vi1cktes. 

7 kap. Regionplanering 

Regionplaneorgan 

1 § Behöver sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ
den som angår flera kommuner utredas gemensamt eller behöver flera 
kommuners översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och 
samordnings verksamheten inte till stånd på annat sätt. får regeringen utse 
ett regionplaneorgan, som under viss tid eller tills vidare skall ha hand om 
denna verksamhet (regionplanering). 1 beslutet skall regionplaneorganets 
huvudsakliga uppgifter anges. 

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt kommunalför
bund. Regeringen kan också förordna att de berörda kommunerna skall 
bilda ett särskilt regionplancförbund, som skall vara regionplaneorgan. För 
ett sådant regionplaneförbund skall lagen Il 957: 281) om kommunal för
bund tillämpas i den mån avvikande hestämmelser inte meddelas i detta 
kapitel. 

För handläggningen av frågor om regionplanering för kommunerna 
Stockholms län finns särskilda hestämmelser. 

2 § Regionplaneorgan skall inte utses om de berörda kommunerna mera .2 § 2 st. 
allmänt motsätter sig det och har beaktansvärda skäl härför. 

3 § Regionplaneorganet skall inom regionen bevaka regionala frågor och 
fortlöpande lämna underlag i sådana frågor för kommunernas och statliga 
myndigheters planering. 

Regionplaneorganet kan anta en regionplan för regionen eller en del av 
den. Därvid skall 4-7 §§ tillämpas. 

Regionen omfattar de kommuner för vilka regionplaneorganet har ut
setts. 

Regionplan 

4 § Regionplanen skall tjäna till ledning för beslut om översiktsplaner, 4 och 9 §§ 
detaljplaner och områdesbestämmelser. Planen kan. i den mån det har 
betydelse för regionen, ange grunddragen för användningen av mark- och 
vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av bebyggelse och anlägg-
ningar. 
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Bc~tiimmclserna i 4 kap. 2 * om planhandlingar och deras utformning 
samt om planbeskrivning skall tillämpas på regionplanen. Någon redovis
ning av åtgiirder för att fullfölja plarcn behöver dock inte lämnas. 

5 § När förslag till regionplan eller till ändring eller upphävande av 6 ~ 
planen uppriittas. skall bestämmelserna i 4 kap. 3- IO §§ om samråd. 
utställning. kungörande. gransknings yttrande och utlåtande tillämpas med 
den avvikelsen att utställningstiden skall vara minst tre månader. 

6 § Regionplanen antas av fullmäktige i det kommunalförbund eller re- 5 § 
gionplaneförbund som är regionplaneorgan. Även ändring och upphävande 
av planen beslutas av fullmäktige. 

7 § Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om 7 § 2 o. 3 st. 
antagande. ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på 
anslagstavla som anges i 11 § lagen ( 1957: 281) om kommunalförbund skall 
meddelande om tillbnnagivandet och protokollsutdrag med beslutet sän-
das till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen samt till 
regeringen. 

När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen utan dröjsmål sändas till 
länsstyrelserna inom regionen. 

8 § Regionplanen gäller under en tid av högst sex år räknat från utgången 
av den i 12 kap. 5 §angivna tiden eller. om regeringen har prövat beslutet 
att anta planen, från dagen för regeringens beslut. 

Beslut att ändra eller upphäva planen gäller från tidpunkt som anges i 
första stycket. Den ändrade planen gWer endast under den tid som återstår 
av den ursprungliga planens giltigheMid. 

8 kap. Bygglov. rivningslov, marklm· 

Åtgärder som kräver bygglov 

Generella bestiimmelser 

1 § Bygglov krävs för att 1 §utom-~ 
I . uppföra byggnader. 
2. göra tillbyggnader. 
3. ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentli

gen annat ändamål än det för vilket byggnaden senast har använts eller för 
vilket bygglov har lämnats, 

4. göra sådana ändringar av byggn~.der som berör konstruktionen av de 
bärande delarna eller som avsevärt påverkar byggnadernas planlösning, 

5. i byggnader installera eller väsentligt ändra eldstäder, rökkanaler 
eller anordningar för ventilation, vattenförsörjning eller avlopp. 

Kravet på bygglov för de åtgärder som anges i första stycket 4 och 5 
gäller inte i fråga om byggnader som tillhör staten eller landstingskommu
ner. 

I 4 och 10 §§ finns särskilda bestär1melser för en- eller tvåbostadshus 
och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5-7 §§ kan 
kommunen föreskriva undantag från kravet på bygglov eller längre gående 
krav. 
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2 * I fråga om andra anläggningar än hyggnaJer och hetriiffande anord-

ningar kriivs hygglov för att . . , . . 
I. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser. skidbackar med lif-

tar. campingplatser. skjuthanor. småbåtshamnar. friluftsbad. motorbanor 
och golfbanor. 

2. anordna upplag eller materialgardar. 
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana 

eller gruvdrift. 
4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anordningar för hälso- och 

miljöfarliga varor och för varor som kan medföra brand eller andra olycks
händelser . 

.5. uppföra radio- eller telemaster eller torn. 
b. uppföra vindkraftverk. 
7. uppföra murar eller plank. 
8. anordna parkeringsplatser utomhus, 
9. väsentligt ändra anläggningar eller anordningar som avses i 1-8. 
Bygglov för att inrätta eller uppföra en anordning enligt första stycket 4 

eller 5 eller för att ändra anordningen krävs inte, om anordningen är 
avsedd för endast en viss fastighets hehov. Bygglov för åtgärd enligt första 
stycket 8 behövs inte. om det på fastigheten finns endast ett eller två 
enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd ute
slutande för fastighetens hehov eller om parkeringsplatsen anläggs med 
stöd av väglagen ( 1971: 948) eller på mark som i detaljplan har avsatts till 
gata eller väg. 

Enligt .5 §kan kommunen föreskriva undantag från kravet på bygglov. I 
10 § finns särskilda bestämmelser för vissa anläggningar och anordningar 
avsedda för totalförsvaret. 

Särskilda hestiimme/ser för områden med detaljplan 

J § I områden med detaljplan krävs, utöver vad som föreskrivs i I och 
2 §§.bygglov för att 

I. färga om byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsma
terial eller utföra andra åtgärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre. 

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. 
I 4 och 10 H finns särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus 

och för vissa byggnader avsedda för totalförsvaret. Enligt 5 § tredje 
stycket kan kommunen i fråga om vissa enklare byggnader föreskriva 
undantag från kravet på bygglov enligt första stycket. 

Siirsf.:.ilda hestämme/ser for en- eller tvåhostadshus 

4 § Bestämmelserna i I - 3 ~§ gäller inte i fråga om nedan angivna åtgär
der beträffande en- eller tvåbostadshus och till dem hörande fristående 
uthus. garage och andra mindre byggnader lkomplementbyggnader): 

l. installera eller ändra anordningar för vattenförsörjning eller avlopp, 
om byggnaden skall vara ansluten till en egen anläggning för vattenför
sörjning eller avlopp, 

2. göra andra invändiga ändringar, som inte innebär att det inreds någon 
ytterligare bostad eller någon lokal för handel, hantverk eller industri och 
ej heller berör konstruktionen av byggnadens bärande delar, eldstäder eller 
rökkanaler, 

3. färga om byggnader. om byggnadens karaktär därigenom inte ändras 
väsentligt, 

l § 4 och 
3 § I st. 
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4. med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till 
bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1.8 meter. inte 
sträcker sig mer ~in 3 meter ut från huset och inte placeras närmare gränsen 
än 4.5 meter. 

5. anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges i 4 eller över 
altaner, balkonger eller entrcer, om skärmtaket inte är större än 12 kva
dratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4.5 meter. 

6. uppföra högst två komplementbyggnader i omedelbar närhet av bo
stadshuset. om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än 
10 kvadratmeter. taknockshöjden inte överstiger 3 meter och byggnaderna 
inte placeras närmare gränsen än 4.5 meter. 

Om de grannar som berörs medger att åtgärd som avses i första stycket 
4-6 utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs inte bygglov. 

Enligt 6 § kan kommunen i visst fall föreskriva att åtgärd som avses i 
första stycket 3 kräver bygglov. 

Kommunala beslut om bygglol'spliktens omfattning 

5 § Kommunen kan i områdesbestämmelser föreskriva att bygglov inte 
krävs för att 

I. uppföra komplementbyggnader., 
2. göra mindre tillbyggnader, 
3. utföra sådana åtgärder som avses i l .§ första stycket 4 och 5, 
4. utföra eller ändra anläggningar eller anordningar som avses i 2 §. 
5. uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för 

jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring. 
Föreskrift enligt första stycket får inte meddelas, om bygglov krävs för 

att tillvarata grannars intressen elkr allmänna intressen. Ej heller får 
åtgärder i fråga om andra arbetslokaler än sådana som avses i första 
stycket 5 eller personalrum undantas från kravet på bygglov. 

Kommunen kan i detaljplan föresk!iva att enklare fritidshus, kolonistu
gor och liknande byggnader på det ~.ätt som närmare anges i planen får 
uppföras, byggas till eller i övrigt ändras utan bygglov. 

6 § Kommunen kan för ett område wm utgör en värdefull miljö föreskri
va att bygglov krävs för att 

I. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra åtgärder av det 
slag som avses i 3 §första stycket l, 

2. inom områden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och 
komplementbyggnader, 

3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses 
i3kap.12 §. 

Föreskrift enligt första stycket skall meddelas i detaljplan eller i form av 
områdes bestämmelser. 

I fråga om byggnad som avses i 10 § får föreskrift enligt första stycket 
inte meddelas. 

7 § Kommunen kan i områdesbestämmelser föreskriva att bygglov krävs 3 § 2 st. 
för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden, som 
ligger i närheten av befintliga eller planerade försvarsanläggningar, statliga 
flygplatser, andra än staten tillhöriga flygplatser för allmänt bruk, kärn-
reaktorer eller andra kärnenergianläggningar. 
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Åtgärder som kräver rivningslov eller marklo\' 

8 § Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för ad riva byggna- 7 § 

der eller delar av byggnader. om inte annat har bestämts i planen. 
Kommunen kan i områdesbestämmelser föreskriva alt rivningslov krävs 

för att riva byggnader eller delar av byggnader. 
Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av 

byggnader som får uppföras utan bygglov. Kommunen får inte föreskriva 
att rivningslov skall krävas för att riva sådana byggnader eller byggnadsdc
lar. 

9 § Inom områden med detaljplan krävs, om inte annat har bestämts i 8 § 
planen. marklov för schaktning eller fyllning, som medför att höjdläget för 
tomter eller mark för allmän plats ändras avsevärt. Om ett visst höjdläge 
för markytan anges i planen. krävs dock inte marklov för att bringa 
markytan till denna nivå. 

Kommunen kan i detaljplan föreskriva att marklov krävs för trädfällning 
eller skogsplantering. 

Kommunen kan i områdesbestämmelser föreskriva att marklov krävs 
för schaktning, fyllning, trädfällning eller skogsplantering inom områden 
som är avsedda för bebyggelse eller friluftsliv eller som ligger i närheten av 
befintliga eller planerade försvarsanläggningar. statliga flygplatser. andra 
än staten tillhöriga flygplatser för allmänt bruk, kärnreaktorer, andra kärn
energianläggningar eller andra anläggningar som kräver ett skydds- eller 
säkerhetsområde. 

Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m. m. 

JO § Bestämmelserna om bygglov. rivningslov och marklov gäller inte 9 § 
åtgärder med byggnader, andra anläggningar eller anordningar som är 
avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder 
skall föregås av samråd med länsstyrelsen. som på lämpligt sätt skall 
underrätta kommunen om åtgärderna och var de skall utföras. 

J<'örutsättningar för lol' 

BygRIOV 

11 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom områden med detaljplan I O § 
skall bifallas om 

I. åtgärden inte strider mot detaljplanen. 
2. den fastighet och den byggnad på vilken åtgärden skall utföras stäm

mer överens med detaljplanen och med den fastighetsplan som gäller för 
området och 

3. åtgärden kan antas uppfylla kraven i 3 kap. 
Om fastigheten inte stämmer överens med fastighetsplanen och om 

ansökningen kommer in före utgången av genomförandetiden för detalj
planen, skall sökanden föreläggas att inom viss tid visa att ansökan om 
förrättning gjorts för att genomföra den· fastighetsindelning, som förutsätts 
i fastighetsplanen. 

Beträffande sådana inre åtgärder i byggnader som anges i I § första 
stycket 4 och 5 och sådana yttre åtgärder på byggnader som anges i 3 * 
första stycket I skall bygglov lämnas även om byggnaden inte stämmer 
överens med detaljplanen. 



Prop. 1985/86: I 366 

Aven om förutsättningarna i försi:a stycket är uppfyllda, får bygglov till 
åtgärder på mark som enligt detaljplanen utgör mark för allmänt ändamål 
lämnas endast om ändamålet är närmare angivet i planen. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
detaljplanen elkr fastighetsplanen. om avvikelserna är förenliga med syftet 
med planen. 

12 § Ansökningar om bygglov för åtgärder inom omraden som inte om- 11 ~ utom 
fattas av detaljplan skall bifallas om åtgärden 2 st. sista m. 

I. uppfyller kraven i 2 kap., 
2. kan antas uppfylla kraven i 3 kap .. 
3. inte skall föregås av detaljplandäggning på grund av bestämmelserna 

i 5 kap. I * och 
4. inte strider mot områdesbestär~melser. 
Beträffande en- eller tvåbostadshus skall ansökningar om bygglov till 

kompletteringsåtgärder som anges i 13 § bifallas, om åtgärden kan antas 
uppfylla kraven i 3 kap. och inte strider mot sådana områdesbestämmelser 
som anges i 5 kap. 16 ~ första stycket 3 eller 4. Bygglov får dock vägras. 
om tillstånd har lämnats till expropriation som berör den byggnad eller 
mark där åtgärden skall utföras. 

Bestämmelserna i andra stycket gäller även andra byggnader än en- eller 
tviibostadshus. om ansökningen avsa inre åtgärder av det slag som anges i 
I §första stycket 4 och 5, yttre åtgärder av det slag som anges i 3 § första 
stycket I eller underhållsfögärder på sådana byggnader som avses i 3 kap. 
12*. 

Bygglov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 
omrädesbestämmelser, om avvikels·~rna är förenliga med syftet med be
stämmelserna. 

13 § MeJ kompletteringsåtgärder avses att 11 ~ 2 st. 
I. uppföra komplementbyggnader, sista m. 
2. göra mindre tillbyggnader, 
3. utföra inre åtgärder av det slag som anges i I §första stycket 4 och 5 

och yttre åtgärder av det slag som anges i 3 * första stycket I. 
4. utföra underhållsåtgärdcr på sttdana byggnader som avses i 3 kap. 

IH. 

14 § Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 § 
12 *· får bygglov för tillfällig åtgärd lämnas, om sökanden begär det. 
Sådant lov skall lämnas, om den ansö kta åtgärden har stöd i en detaljplane
bestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad 
uppförs eller annan anläggning utför~. eller att en byggnads eller en bygg
naJsdels användning ändras. Lovet skall lämnas för högst tio år. Tiden kan 
på sökandens begäran förlängas med högst fem år i sänder. Den samman
lagda tiden får dock inte överstiga tju,;o år. 

15 * Om bygglov har vägrats till vi~;s åtgärd på grund av att tillstånd till 14 * 
expropriation lämnats och tillståndet har upphört att gälla, får en ny 
ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på samma grund förrän tio år 
har förflutit från den dag då det första tillståndet till expropriation medde-
lades. 
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Ril'l1i11gslm· och mark/m· 
b d Il I.~ s.· 16 § Ansökningar om rivningslov skall bifallas. om inte yggna ~n c er ~ 

byggnadsdelen behövs för bostadsförsörjningen eller bör bevaras pa grund 
av byggnadens eller bebyggelsens historiska. kulturhistoriska. miljömäs-
siga eller konstnärliga värde. 

17 § Om upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen ( 1973: 16 § 

531) har meddelats och åläggandet inte har förfallit, får rivningslov inte 
lämnas för den byggnad som avses med åläggandet. 

Rivningslov får inte heller lämnas för sådana byggnader som avses i 3 
kap. 12 § och som omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i 
områdesbestämmclser. 

18 § Ansökningar om marklov skall bifallas om den sökta åtgärden inte 
1. strider mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 
2. förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för be

byggelse eller friluftsliv. 
3. medför olägenheter för användningen av sådana försvarsanläggningar 

eller andra anläggningar som avses i 9 §tredje stycket, 
4. i annat fall medför störningar för omgivningen. 
Beslut i ärenden som avser friluftsområden får inte medföra att på

gående markanvändning avsevärt försvåras. 
Marklov får lämnas till åtgärder som innebär mindre avvikelser från 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelserna är förenliga 
med syftet med planen eller bestämmelserna. 

Handläggningen a\· lovärenden 

Generella bestämmelser 

19 § Byggnadsnämnden prövar ansökningar om bygglov. rivningslov 
och marklov. 

Ansökningar om lov skall göras hos nämnden. Ansökningarna skall vara 
skriftliga. Beträffande enkla åtgärder får ansökan dock göras muntligen. 

Bestämmelser om prövning av bygglov eller marklov utan ansökan finns 
i IO kap. 19 §andra stycket. 

20 § När ansökan görs. skall de ritningar. beskrivningar och uppgifter i 
övrigt lämnas in som behövs för prövningen. 

Är ansökningshandlingarna ofullständiga. får byggnadsnämnden föreläg
ga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Följs inte föreläggan
det. får ärendet avgöras i befintligt skick eller ansökningen avvisas. 

Följs inte ett föreläggande enligt 11 §andra stycket, får ärendet avgöras i 
befintligt skick. 

Förelägganden som avses i andra och tredje styckena skall innehålla en 
upplysning om verkan av att föreläggandet ej följs. 

21 § Även om en åtgärd med byggnader, andra anläggningar. anordning
ar eller mark inte kräver lov enligt 1-9 §§, skall byggnadsnämnden. om 
det begärs, pröva frågan om lov till åtgärden. 

Bestämmelserna i denna lag om lov skall tillämpas i ärende enligt första 
stycket. 
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22 § Innan lov lämnas. skall byggnadsnämnden genom underrättelse bt:
reda kända sakägare och de kända bostadsrättshavare. hyresgäster och 
boende som berörs samt sådan känd organisation eller förening som anges 
i 5 kap. 25 § första stycket 2 tillfäile att yttra sig över ansökningen. om 
åtgärden 

I. innebär en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelser eller 
2. skall utföras i ett område som inte omfattas av detaljplan och åtgär

den inte är en kompletteringsåtgärd och inte heller är reglerad i områdes
bestämmelser. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 § tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelst~ i ortstidning. 

Ärende om lov far inte avgöras utan att sökanden underrättats om det 
som tillförts ärendet genom annan än honom själv och tillfälle beretts 
honom att yttra sig över det. Byggnadsnämnden får dock avgöra ärende 
utan att så skett, om det är uppenbart obehövligt att sökanden yttrar sig. 

23 § Begärs tillstånd att expropriera lien byggnad eller mark som en 
ansökan om lov avser eller påbörjas arbete för att anta, ändra eller upphä
va detaljplan. områdesbcstämmclser eller fastighetsplan som berör bygg
naden eller marken, får byggnadsnämnden besluta om anstånd med avgö
randet om lov till de~s att ärendet om expropriationstillståndet avgjorts 
eller planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planärendet inom 
två år från det att ansökningen om lov kom in till byggnadsnämnden. skall 
dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 

24 § Begärs upprustningsåläggande enligt 2 § bostadssaneringslagen 
(1973:531) av den byggnad som en ansökan om rivningslov avser. skall 
byggnadsnämnden besluta om anstå rid med avgörandet om lov till dess att 
ärendet om upprustningsåläggandet avgjorts. 

25 § Om byggnadsnämnden finner anledning anta att en åtgärd som 
kräver lov fordrar tillstånd även av n/igon annan myndighet. skall niimnden 
upplysa sökanden om detta. 

26 § Beslut. varigenom ärende om lov avgörs, skall innehålla skälen till 
beslutet i enlighet med vad som föreskrivs i 17 ~ förvaltningslagen 
(1971: 290). 

Beslut. varigenom lov lämnas. skall ange 
I. lovets giltighetstid, 
2. de anmälningar och besiktning<.r som behövs för tillsyn och kontroll 

enligt 9 kap. och 
3. de villkor och upplysningar i övrigt som erfordras. 

13 ~ o. 
17§2st. 

17 § I st. 

27 § Sökanden och den som har bi~retts tillfälle att yttra sig enligt 22 § 23 ~ 
och vars synpunkter inte har tillgouo~;ctts skall av byggnadsnämnden ome-
delbart underrättas om innehållet i beslut varigenom ärende om lov avgörs. 
Är det uppenbart att beslutet går honom emot. skall han även underrättas 
om vad han har att iaktta vid överklagande av beslutet och om skiljaktig 
mening som antecknats i protokoll el:er annan handling. Underrättelse får 
ske genom delgivning. 

I det fall som avses i 5 kap. 25 ~· tredje stycket första meningen får 
underrättelse ske genom kungörelse i ortstidning. Sökanden skall dock 
alltid underrättas enligt första stycket. 
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I b d 2_" ~.· 28 § Om förordnande enligt 12 kap. 4 §meddelats. ska I yggna snämn- - s 

den genast sända sådana beslut om lov eller förhandsbesked som omfattas 
av förordnandet till länsstyrelsen. · 

Särskilda bestämmelser om bygglov 
29 § Byggnadsnämnden skall granska och i beslut om bygglov fastställa 28 ~ 
de ritningar och övriga handlingar som är nödvändiga för nämndens pröv-
ning. Nämnden skall godta typgodkända material. konstruktioner och an
ordningar i de avseenden som typgodkännandet gäller. 

I beslut om bygglov kan nämnden bestämma att konstruktionshandling
ar och andra handlingar skall ges in till nämnden innan arbetena påbörjas. 
Sådana handlingar skall granskas av nämnden. Den byggande skall under
rättas om resultatet av granskningen. 

I beslut om bygglov kan nämnden även bestämma att handlingar som 
beskriver byggnaden i färdigställt skick skall ges in till nämnden. när 
arbetena har avslutats. 

30 § Bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum för verksam- 29 * 
heter i vilka arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räkning får 
meddelas endast om 

I. yrkesinspektionen har yttrat sig över åtgärdens lämplighet från arbe
tarskyddssynpunkt och 

2. om det av yttrandet framgår att skyddsombud, skyddskommitte eller 
organisation som företräder arbetstagarna har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökningen. 

Första stycket 2 gäller endast om det är känt för vilket slag av verksam
het arbetslokalen är avsedd. 

31 § I beslut om bygglov får bestämmas att byggnadsarbeten inte får 
påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för gator eller andra 
allmänna platser eller ställt säkerhet för ersättningen. 

Om bygglov eller marklov meddelats till en åtgärd som redan har utförts. 
får i beslutet om lov föreskrivas skyldighet att vidta de ändringar i det 
utförda som behövs. I beslutet skall anges en viss tid inom vilken ändring
arna skall vara utförda. 

Giltighetstiden för lov 

32 § Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, om åtgärden 27 § 
inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för 
beslutet om lov. 

Förhandsbesked 

33 § På ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en 32 § 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Meddelas ti.Jlstånd som avses i första stycket, skall nämnden bestämma 
en viss tid från dagen för beslutet, högst två år, inom vilken ansökan om 
bygglov skall göras samt föreskriva de villkor i övrigt som behövs. Till
ståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom 
den bestämda tiden. 

Görs inte ansökan om bygglov inom den bestämda tiden, upphör tillstån
det att gälla. I beslutet om förhandsbesked skall tas in en upplysning om 

24 Riksda[.len 1985186. I sam/. Nr I. Bi/agede/ 
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detta. Sökanden skall också upplysas om att tillståndet inte medför rätt att 
påbörja den sökta åtgärden. 

Bestämmelserna i 19-23 samt 2~ -28 §§ skall tillämpas i fråga om för
handsbesked. 

9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn, besiktning m. m. 

I § Den byggande skall se till att byggnads-. rivnings- och markarbeten I och 3 ~§ 
utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller beslut 
som har meddelats med stöd av de~sa bestämmelser. Han skal! vidare se 
till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning. 

2 § Arbetena skall planeras och utföras så att personer och egendom inte 
skadas och så att minsta möjliga obehag uppkommer. 

3 § För arbeten som kräver lov :;kal! det finnas en av den byggande 
utsedd ansvarig arbetsledare. Om arbetena är av mindre omfattning kan 
dock byggnadsnämnden bestämma att ansvarig arbetsledare inte skall 
utses. För skilda delar av ett arbete kan olika ansvariga arbetsledare utses. 
En av dem skall samordna deras uppgifter. 

Till ansvarig arbetsledare får utses endast den som har fått godkännande 
(riksbehörighet) av den myndighet som regeringen bestämmer eller den 
som byggnadsnämnden godkänner för ett visst arbete. Riksbehörighet får 
meddelas för visst slag av arbete och får begränsas till viss tid. 

Den ansvarige arbetsledaren skall leda och ha fortlöpande tillsyn över 
arbetena så att de utförs på föreskriv·et sätt. Han skall vara närvarande vid 
byggnadsnämndens besiktningar. 

Om byggnadsnämnden finner att den ansvarige arbetsledaren har åsido
satt sina skyldigheter, får nämnden frånta honom ledningen av arbetet. Om 
han grovt har åsidosatt sina skyldigheter, kan nämnden besluta att han 
under viss tid inte får vara ansvarig arbetsledare inom kommunen. Nämn
den skall anmäla sådana beslut till den myndighet som avses i andra 
stycket. Om en ansvarig arbetsledan: med riksbehörighet grovt har åsido
satt sina skyldigheter, får myndighett:n återkalla godkännandet av honom. 

4 § När en byggnad eller annan anläggning skall uppföras, ändras eller 
rivas och åtgärden kräver bygglov eller rivningslov, skall den ansvarige 
arbetsledaren göra anmälan till byggnadsnämnden innan arbetena påbörjas 
och när de har slutförts. Om ansvarig arbetsledare ej har blivit utsedd, 
skall anmälningarna göras av den byggande. Nämnden får medge befrielse 
helt eller delvis från anmälningsskyldigheten. 

Utöver vad som följer av första :;tycket skall anmälan göras vid de 
tillfällen som byggnadsnämnden besUtmmer i beslutet om lov. 

5 § När till byggnadsnämnden har inkommit anmälan enligt 4 § första 
stycket att en byggnad skall uppförns eller byggas till eller att annan 
anläggning skall utföras eller väsentligt ändras, skall nämnden skyndsamt 
låta utstaka byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och utmärka dess 
höjdläge, om detta är påkallat med hänsyn till förhållandena på platsen och 
omständigheterna i övrigt. Är byggnaden eller anläggningen till sitt läge 
direkt beroende av gränsen mot grannes fastighet. skall grannen kallas till 
utstakningen. 

4 § 3 st. 2 m. 
och 5 § 
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6 § Byggnadsnämnden skall i erforderlig utsträckning besikta arbeten 7 ~ 
som kräver bygglov. Slutbesiktning skall göras. om det inte är uppenbart 
onödigt. och skall alltid göras. om den byggande eller yrkcsinspektionen 
begär det. Skall byggnad besiktas av annan myndighet än nämnden. skall 
nämnden verka för att den besiktningen på ett lämpligt sätt samordnas med 
nämndens besiktningar. 

Byggnadsnämnden kan. om byggnaders och andra anläggningars egen
skaper och funktioner inte på ett enkelt sätt kan iakttas och bedömas vid 
nämndens besiktningar, begära att den byggande skall förete bevis av 
sakkunnig om att egenskaperna och funktionerna uppfyller kraven i 3 kap. 

Byggnadsnämnden skall meddela skriftligt bevis över vad som förekom
mit vid nämndens besiktningar. 

10 kap. Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

Inledande bestämmelser 

l § Byggnadsnämnden skall ta upp fråga om påföljd eller ingripande 
enligt detta kapitel så snart det finns anledning att anta att en överträdelse 
har skett av bestämmelserna om byggande i denna lag eller av någon 
föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av dessa bestäm
melser. 

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidta
gits utan lov, skall byggnadsnämnden se till att det som har utförts blir 
undanröjt eller på annat sätt rättat. om inte lov till åtgärden meddelas i 
efterhand. 

2 ~ Om någon beg~ir det. skall byggnadsnämnden lämna skriftlig upplys
ning om det beträffande en viss byggnad. annan anläggning eller anordning 
har vidtagits någon åtgärd som föranleder ingripande enligt detta kapitel. 

Förbud att fortsätta byggnadsarbeten m. m. 

3 § Byggnadsnämnden får förbjuda att ett visst byggnads-. rivnings- eller 
markarbete eller en viss åtgärd fortsätts. om det är uppenbart att arbetet 
eller åtgärden strider mot denna lag eller mot någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. 

Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd som avses i första stycket 
äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara för människors liv eller 
hälsa. skall nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätts, även om 
de förutsättningar som anges i första stycket inte föreligger. 

Förbud enligt första eller andra stycket får förenas med vite. 
Beslut enligt denna paragraf gäller omedelbart. 

Avgifter 

4 § Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller 
marklov, skall byggnadsavgift tas ut. 

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra 
gånger den avgift som enligt taxa. fastställd med stöd av 11 kap. 4 §.skulle 
ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Byggnadsavgiften 
skall dock bestämmas till minst 500 kronor. När avgiften bestäms på 
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grundval av taxan. skall hänsyn inte tas till sådana höjningar eller sänk
ningar av normalbeloppet som enligt taxan orsakas av omständigheterna i 
det särskilda fallet. Hänsyn skall inte heller tas till belopp som avser 
kostnader för nybyggnadskarta. utstakning eller lägeskontroll av byggnad, 
andra mätningstekniska ätgärder eller framställning av fotonegativ eller 
bild kort. 

Är överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre 
belopp än som följer av andra stycket eller efterges. 

5 § Byggnadsavgift skall inte tas ut, om det som har utförts blir rättat 
innan frågan om påföljd eller ingripande enligt detta kapitel tas upp till 
överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. Byggnadsavgift 
skall inte heller tas ut, om åtgärden avser rivning av en byggnad och 
rivningen har företagits 

I. med stöd av lag eller annan författning eller annars varit nödvändig 
för att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egendom eller 

2. därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom eldsvåda 
eller någon annan liknande händelst:. 

6 § Särskild avgift skall tas ut om, i andra fall än som avses i 4 ~ första 
stycket, en överträddse sker genom att 

1. arbete utförs utan ansvarig arbetsledare i strid mot bestämmelserna i 
9kap.3§. 

2. någon underlåter att göra sådana anmälningar till byggnadsnämnden 
som avses i 9 kap. 4 § eller 

3. arbete utförs i strid mot beslut som byggnadsnämnden har meddelat 
enligt denna lag. 

Särskild avgift skall bestämmas till minst 200 och högst I 000 kronor. Är 
överträdelsen ringa, behöver någon avgift inte tas ut. 

7 § I sådana fall som avses i 4 §första stycket skall förutom byggnadsav
gift även tilläggsavgift tas ut, om åtgirden innebär att 

I. en byggnad uppförs. 
2. en tillbyggnad görs. 
3. en byggnad helt eller till viss del tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det för vilket byggnaden eller byggnadsdelcn 
senast har använts eller för vilket bygglov har lämnats eller 

4. en byggnad rivs. 
Tilläggsavgift skall inte tas ut i de fall som anges i 5 §.Tilläggsavgift skall 

inte heller tas ut. om den olovliga åtgärden omfattar ett utrymme vars 
bruttoarea inte överstiger tio kvadratmeter. 

Tilläggsavgift skall tas ut med ett belopp som motsvarar 500 kronor för 
varje kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean 
beräknas skall dock tio kvadratmeter frånräknas. 

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje 
stycket eller efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats enligt 
14 §, om det utförda har rättats genom handräckning eller på annat sätt 
eller om det annars finns särskilda skäl. 

8 § Frågor om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnads
nämnden. 

Finner byggnadsnämnden att förut•ättningar föreligger att ta ut tilläggs
avgift på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra styckena, skall 
nämnden anmäla förhållandet till allmän åklagare. 
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Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av fiklagare.n. 
Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har gjort anmälan enligt 
andra stycket. I fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i rätte
gångshalkcn om åtal för brott. på vilket inte kan följa svårare straff än 
höter. och om kvarstad i brottmål. 

9 § Byggnadsavgiften skall tas ut av den som när överträdelsen begicks 
var ägare av den fastighet. byggnad, anläggning eller anordning som den 
olovliga åtgärden avsåg. Den särskilda avgiften skall tas ut av den som 
begick överträdelsen. 

Tilläggsavgiften skall tas ut av 
1. den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den 

olovliga åtgärden avsåg, 
2. den som begick överträdelsen, 
3. den i vars ställe denne var, 
4. den som har beretts vinning genom överträdelsen. 

10 § Var två eller flera ägare av den fastighet. byggnad. anläggning eller 
anordning som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de solidariskt för bygg
nadsavgift och för tilläggsavgift som påförs dem i deras egenskap av ägare. 

11 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen nedsätta eller efterge 
byggnadsavgift eller särskild avgift som byggnadsnämnden har beslutat. 
Frågor om nedsättning eller eftergift prövas efter besvär enligt 13 kap. 2 § 

över nämndens beslut. 

Ingripanden för att åstadkomma rättelse m. m. 

12 § Tingsrätten får meddela handräckning så att rättelse sker när någon 
I. utan lov har vidtagit en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller 

marklov. 
2. har vidtagit en åtgärd med stöd av bygglov, rivnings lov eller marklov. 

om lovet har ändrats eller upphävts genom ett beslut som har vunnit laga 
kraft, 

3. i annat fall än som avses i I har vidtagit en åtgärd som strider mot 
denna lag eller mot någon föreskrift eller något beslut som har meddelats 
med stöd av lagen. 

4. har underlåtit att utföra arbete eller vidta en åtgärd som har förelagts 
honom enligt 15 §. 16 §första stycket eller 17 §. 

13 § Ansökningar om handräckning får göras av byggnadsnämnden. Be
stämmelser om sådan handräckning finns i 17 § handräckningslagen 
(1981: 847). 

14 § I de fall som avses i I~ § I - 3 får byggnadsnämnden, i stället för att 
ansöka om handräckning, förelägga ägaren av den fastighet, byggnad, 
anläggning eller anordning som frågan galler att inom viss tid vidta rättelse. 
Följs inte föreläggandet. får byggnadsnämnden begära handräckning. 

Avser ett föreläggande enligt första stycket en åtgärd som har utförts 
utan bygglov, där sådant krävs, får byggnadsnämnden i föreläggandet 
förbjuda att åtgärden åter utförs. 

Beviljas bygglov, rivningslov eller marklov efter det att föreläggande har 
meddelats. upphör föreläggandet att gälla. 
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15 § Om någon undi:rlåter att utföra arbete eller vidta annan åtgärd som 
åligger honom enligt denna lag eller enligt någon föreskrift eller något 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. får byggnadsnämnden fön:
lägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. 

16 § Om en byggnad, annan anläggning eller anordning är förfallen eller 
om den är skadad till väsentlig del o•;h inte sätts i stånd inom skälig tid. fär 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att inom en viss tid riva byggnaden. 
anläggningen eller anordningen. 

Om en byggnad eller annan anläggning har brister som kan äventyra 
säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den. får 
byggnadsnämnden förbjuda användning av byggnaden eller anläggningen. 
Förbudet får allt efter omständigheterna riktas mot ägaren. mot den som 
har nyttjanderätt till egendomen eller mot båda. 

Beslut om användningsförbud gäller omedelbart och till dess byggnads
nämnden bestämmer annat. 

17 § Om en byggnad. annan anlä,ggning eller anordning inom område 
med detaljplan kommit att medföra stora olägenheter för trafiksäkerheten 
på grund av att förhållandena har ändrats, får byggnadsnämnden förelägga 
ägaren att ta bort den eller att vidta någon annan åtgärd med den. Beträf
fande byggnader får dock sådant föreläggande meddelas endast om bygg
naden kan flyttas utan svårighet eller är av ringa värde. 

Inom områden med detaljplan får byggnadsnämnden. om det behövs 
med hänsyn till trafiks~ikerheten. förelägga ägaren av en fastighet eller en 
byggnad att anordna stängsel eller lindra utfart eller annan utgång mot 
gator eller vägar. 

18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket. 15 §. 16 § första stycket 19 § 
eller 17 § får förenas med vite eller m·~d föreskrift att åtgärden. om föreläg-
gandet inte följs. på den försumliges bekostnad kan utföras genom bygg
nadsnämndens försorg. Förbud enligt 14 § andra stycket och 16 ~ andra 
stycket får förenas med vite. 

Följs inte ett föreläggande som innebär att åtgärden kan utföras genom 
byggnadsnämndens försorg. skall niimnden. om det inte finns skäl till 
annat. besluta att åtgärden skall utföras och hur det skall ske. Därvid skall 
nämnden se till att oskäliga kostnader inte uppstår. När det finns skäl till 
det, får i nämndens heslut förordnas att beslutet skall gälla omedelbart. 

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att 
beslut enligt andra stycket skall kunna genomföras. 

19 § Har en åtgärd som kräver bygglov. rivningslov eller marklov vidta- 20 § 
gits utan sådant lov men framstår det som sannolikt att lov kan meddelas 
till åtgärden. skall byggnadsnämnden, innan handräckning begärs eller 
föreläggande meddelas, bereda ägaren tillfälle att inom viss tid ansöka om 
lov. 

Om ansökan inte inkommer inom föreskriven tid. får byggnadsnämnden 
utan hinder av att ansökan inte har gjo.:1s pröva frågan om lov till åtgärden. 
Nämnden får därvid på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och 
beskrivningar samt företa de åtgärd•~r i övrigt som är nödvändiga för 
prövningen av ärendet. 
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20 § Finner byggnadsnämnden att det föreligger brister i fråga om under- 18 § 
hållet av en byggnad eller annan anläggning, får nämnden uppdra åt en 
sakkunnig person att på ägarens bekostnad utreda behovet av underhålls-

åtgärder. 

Verkan av föreläggande i vissa fall m. m. 

21 § Har ett föreläggande enligt 14 § första stycket. 15 §. 16 § första 
stycket eller 17 § eller ett förbud enligt 14 § andra stycket eller 16 § andra 
stycket meddelats någon i egenskap av ägare till en viss fastighet och 
övergår fastigheten till ny ägare. gäller föreläggandet eller förbudet i stället 
mot denne. Utsatt vite gäller dock inte mot den nye ägaren, men byggnads
nämnden får sätta ut vite för denne. 

Första stycket gäller även när ett föreläggande eller förbud har medde
lats någon i egenskap av ägare av en byggnad på mark som tillhör annan. 

I ärenden om föreläggande eller förbud som anges i första eller andra 
stycket skall bestämmelserna i rättegångsbalken om verkan av att tviste
föremålet överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas. 

Anteckning i fastighetsboken m. m. 

22 § Den myndighet som meddelar ett föreläggande eller förbud som 
avses i 21 § skall genast sända sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning i fastighetsboken. 

23 § Återkallas ett föreläggande eller förbud som har antecknats enligt 
22 §.skall byggnadsnämnden genast anmäla det till inskrivningsmyndighe
ten för motsvarande anteckning. Har ett antecknat föreläggande eller 
förbud upphävts genom lagakraftvunnet beslut eller upphört att gälla, eller 
har föreläggandet följts, skall byggnadsnämnden. så snart nämnden har fått 
vetskap om detta. anmäla förhållandet till inskrivningsmyndigheten för 
anteckning. 

24 § Gör inte hyggnadsnämnden anmälan i de fall som avses i 23 §.skall 
länsstyrelsen göra sådan anmälan om någon vars rätt berörs ansöker om 
det. 

Övriga bestämmelser 

25 § Överlåts egendom. på vilken har utförts en åtgärd som avses i 4 § 
första stycket. mot ersättning och skall rättelse i det utförda vidtas på 
grund av beslut enligt detta kapitel. skall 4 kap. 12 §jordabalken tillämpas. 
om inte överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om åtgärden eller förvärvaren 
annars känt till eller bon känna till denna. 

26 § Byggnadsavgifter och särskilda avgifter tillfaller kommunen. 
Tilläggsavgifter tillfaller staten. 

27 § Har frågan om påföljd för en överträdelse som avses i 4 ~ första 
stycket inte tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnads
nämnden inom tio år från det att överträdelsen begicks. får byggnadsavgift 
eller tilläggsavgift inte tas ut. Detta gäller också i fråga om särskild avgift. 
Därvid skall dock i stället för tio år gälla en tid av tre år. 
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Sedan tio år har förflutit från d·~t att en åtgärd som avses i 12 § I - 3 
vidtogs. får byggnadsnämnden inte ansöka om handräckning eller besluta 
om föreläggande enligt 14 § första stycket. 

28 § Beslut eller domar varigenom någon påförs avgift enligt detta kapi
tel skall genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften skall betalas till länssty
relsen inom två månader från det alt beslutet eller domen vann laga kraft. 
En upplysning om detta skall tas in i beslutet eller domen. 

29 § Betalas inte avgiften inom elen tid som anges i 28 §, får avgiften 
tillsammans med en restavgift, beräknad enligt 58 § l mom. uppbördslagen 
(1953: 272), indrivas i den ordning som enligt nämnda lag gäller för indriv
ning av skatt. 

Vid fördelning mellan staten och kommunen av medel som har influtit 
skall medel i första hand avsättas för kommunens fordran. 

30 § Vite som har förelagts med stöd av detta kapitel får inte förvandlas. 

11 kap. Byggnadsnämnden 

1 § Utöver de uppgifter byggnadsnämnden har enligt övriga föreskrifter i 
denna lag skall nämnden 

I. verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskaps
miljö. 

2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 
dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 
planläggning, byggande och fastighetsbildning, 

3. samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbe
te och intressen berör nämndens verksamhet, 

4. lämna råd och upplysningar i friigor som rör nämndens verksamhet, 
5. övervaka efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen medde

lade föreskrifter och beslut. 
Byggnadsnämnden skall ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla 

och underlätta ärenden för enskilda och bör därvid verka för att lagens 
föreskrifter om begränsning av bygglovsplikten vinner tillämpning. 

2 § Om någon begär det skall byggnadsnämnden lämna skriftliga upplys
ningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning. 

Behövs nybyggnadskarta för prövning av fråga om bygglov inom områ
den med samlad bebyggelse, skall byggnadsnämnden tillhandahålla sådan 
karta. 

3 § Följande bestämmelser i 3 kap. kommunallagen (1977: 179) skall 
tillämpas i fråga om byggnadsnämnden 

2 § om antalet ledamöter m. m., 
3 § första stycket om valbarhet m. m., 
4 § om rätt till ledighet från anställr.~ing, 
5 § första stycket om mandattid, 
5 § tredje stycket om verkan av ledamots avgång, 
6 § om ordförande och vice ordförande, 
7 § om tid och plats för sammanträde samt om närvarorätt vid samman

träde, 
8 § om suppleants tjänstgöring m. m., 
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9 § första stycket om beslutförhet. 
10 § om bcslutsförfarandc och protokoll m. m .. 
11 § om delgivning m. m .. 
12 § om reglemente och delegation. 

377 

För Stockholms kommun gäller dock inte 3 kap. 5 * första stycket och 
6 §kommunallagen. 

Delegationsuppdrag enligt 3 kap. 12 §andra stycket kommunallagen får 
inte omfatta befogenhet att 

1. avgöra ärenden som är av principiell natur eller i övrigt av större vikt. 
2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som 

avses i JO kap. 3 §och 16 §andra stycket eller meddela förelägganden med 
föreskrift att en åtgärd på den försumliges bekostnad kan utföras genom 
byggnadsnämndens försorg eller 

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap. 
Utan hinder av 2 § 2 förvaltningslagen (1971: 290) skall 4 och 5 §§ 

nämnda lag tillämpas i samtliga ärenden hos byggnadsnämnden. 

4 § Byggnadsnämnden får ta ut avgift i ärenden angående lov och för- 5 § 
handsbesked samt i andra ärenden som föranleder upprättande av nybygg
nadskarta, ritningsgranskning, besiktning, framställning av arkivbestän-
diga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Lämnas bygglov för uppförande eller tillbyggnad av en byggnad eller 
annan anläggning inom område med detaljplan, får byggnadsnämnden 
dessutom ta ut en planavgift för att täcka kostnaderna för sådana åtgärder 
som enligt denna lag erfordras för att upprätta eller ändra detaljplaner och 
fastighetsplaner. Planavgift får endast tas ut om fastighetsägaren har nytta 
av planen. 

Avgifterna får tas ut med högst det belopp som motsvarar kommunens 
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av avgif
terna skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. 

Avgifterna får tas ut i förskott. 

12 kap. Statlig kontroll beträffande riksintressen m. m. 

I § Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller 
upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. om det kan befaras att 
beslutet 

I. inte tillgodoser ett riksintresse enligt lagen (0000: 000) om hushållning 
med naturresurser, 

2. innebär att regleringen av sådana frågor om användningen av mark
och vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt eller 

3. innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes 
och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser. 

2 § Beslut i fråga om prövning skall fattas inom tre veckor från den dag 
då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen. 

3 § Länsstyrelsen skall upphäva kommunens beslut i dess helhet, om 
något förhållande som avses i I § föreligger. Om kommunen har medgett 
det, får beslutet upphävas i en viss del. 
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4 § Om det finns särskilda skäl. kan länsstyrelsen eller regeringen för ett 
visst område förordna att I - 3 §§ skall tillämpas på beslut att lämna lov 
eller förhandsbesked. 

Om länsstyrelsen, efter det att ett förordnande enligt första stycket har 
meddelats. beslutar att ett lov elkr förhandsbesked skall prövas. kan 
länsstyrelsen förordna att lovet eller förhandsbeskedet inte skall gälla 
föniin frågan om prövning har slutligt avgjorts. 

5 § Regeringen kan pröva ett be~;lut att anta. ändra eller upphäva en 6 § 
regionplan. Beslut om prövning skall fattas inom tre månader från den dag 
då beslutet kom in till regeringen. Regeringens prövning får avse endast 
frtigan huruvida planen tillgodoser ett riksintresse enligt lagen (0000: 000) 
om hushållning med naturresurser. Regeringen får upphäva beslutet i dess 
helhet eller i en viss del. 

6 § Om det behövs för att tillgodose sådana intressen som avses i I § I 7 § 

och 2. kan regeringen förelägga kommunen att inom en viss tid anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser (planföreläg
gande). 

7 § Om kommunen inte följer ett planföreläggande, kan regeringen på 8 § 

kommunens bekostnad låta upprätt.:i de förslag som behövs samt anta. 
ändra eller upphäva detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Därvid 
skall länsstyrelsen ombesörja ärendets beredning. 

13 kap. Överklagande 

I § Kommunfullmäktiges beslut rörande översiktsplan. uppdrag åt kom
munstyrelse eller byggnadsnämnd att anta, ändra eller upphäva detalj
planer och områdeshestämmclser, skyldighet för fastighetsägare att betala 
kostnader för allmänna platser samt taxa för avgifter i ärenden hos bygg
nadsnämnd överklagas i den för korrmunalbesvär föreskrivna ordningen. 
Detsamma gäller kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäk
tiges beslut rörande regionplan sam1: kommunfullmäktiges, kommunsty
rehe~ eller byggnadsnämnds beslut att inte anta, ändra eller upphäva en 
detaljplan. områdesbestämmelser eller. i annat fall än som avses i 6 kap. 
3 § andra stycket 3. en fastighetsplan 

2 § Annat av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller byggnads
nämnd meddelat beslut enligt denna lag än som anges i I § samt annan 
kommunal myndighets beslut enligt lagen överklagas genom besvär hos 
länsstyrelsen. 

Beslutet får dock inte överklagas i vad det avser fråga som redan är 
avgjord genom en detaljplan, områdesbestämmelser eller ett förhands
besked. 

3 § Beslut som anges i 2 § första s1:ycket överklagas genom att en be
svärshandling ges in till länsstyrelsen. I besvärshandlingen skall anges det 
beslut som överklagas. 

Besvärshandlingen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har tillkännagetts 
på kommunens anslagstavla. I fråga om annat av byggnadsnämnden med
delat beslut än beslut angående detaljplan, områdesbestämmelser eller 

Ny 

I § 2 st.. 2§. 
6 §. 7 § 

13 § I st. 
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fastighetsplan räknas dock besvärstiden från den dag dii klaganden fick del 

av beslutet. 
Bcsviir som inte har anförts i rätt tid får inte tas upp till prövning. Har 

besvärshandlingen före besvärstidens utgång kommit in till kommunen, 
skall besvären ändå tas upp till prövning. Besvären skall också tas upp till 
prövning. om besviirshandlingen kommit in för sent till länsstyrelsen och 
detla beror på atl underrättelsen om vad som skall iakttas vid överkla
gande av beslutet har innehållit en oriktig uppgift om besvärstid eller 
besvärsinstans. 

4 § Länsstyrelsens beslut om prövning enligt 12 kap. 1 ~ och länsstyrel
sens förordnande enligt 12 kap. 4 * första stycket samt länsstyrelsens 
beslut om prövning enligt 12 kap. 4 * första stycket får inte överklagas. 
Inte heller får talan föras mot länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 ~andra 
stycket att lov eller förhandsbesked inte skall gälla . 

. Annat länsstyrelsens beslut enligt denna· lag än som anges i första 
stycket överklagas genom besvär 

hos kammarrätten om beslutet avser 
l. bygglov eller förhandsbesked inom område med detaljplan, 
2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av 

detaljplan och besvären avser fråga om åtgärderna utgör kompletteringsåt
gärder enligt 8 kap. 13 *· uppfyller kraven i 3 kap. eller strider mot 
omriidesbestämmelser, 

3. rivningslov eller marklov och besvären avser fråga om åtgärderna 
strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 eller 20 § att avstå eller upplåta mark 
eller enligt 6 kap. 22 § om skyldighet att bekosta anläggande av gator och 
vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp, 

5. ingripanden mot försumlig arbetsledare enligt 9 kap. 3 § fjärde 
stycket, 

6. påföljder och ingripanden enligt JO kap., 
7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 4 * 
samt hos regningen i övriga fall. 

5 § Beslut att anta. ändra eller upphäva en detaljplan. områdesbestäm
melser eller en fastighetsplan får överklagas endast av den som senast 
under utställningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda. Om bestämmelserna för enkelt planförfarande har tilläm
pats, får beslutet överklagas endast av den som enligt 5 kap. 28 § har 
framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. 

Om ett planförslag efter utställningen eller, när bestämmelserna om 
enkelt planförfarande tillämpats, efter det att underrättelse skett enligt 5 
kap. 28 § andra stycket ändras till nackdel för någon, får han utan hinder 
av bestämmelserna i första stycket av denna paragraf överklaga beslutet. 

6 § Bostadshyresgästcr och boende som inte är bostadsrättshavarc får 
inte överklaga ett beslut om bygglov till sådana åtgärder på fastigheten som 
en organisation av hyresgäster har godtagit eller som hyresnämndcn har 
medgett enligt 2 a §andra stycket bostadssaneringslagen ( 1973: 531 ). 

7 § Ett beslut i fråga om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds
'eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 9 § tredje stycket får överklagas 
av luftfartsverket, om beslutet berör en civil flygplats, av tillsynsmyndig-

12kap.5§ 
1 o. 2 st. 
13 kap. 4. 
5 0. 8 §§ 

9 § 2 o. 3 st. 

13 § 2 st. 

11 § 
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heten, om beslutet berör en kiirnreaktor eller annan kärnenergianliiggning. 
och av överhefalhavaren eller den riyndighet han bestämmer i övriga fall. 

Avser ett beslut om hygglov eller förhandshesked sådana arhetslokalcr 
eller personalrum som avses i 8 kap. 30 ~. fär beslutet överklagas av 
huvudskyddsombud eller. om såda:1\ ombud inte finns. annat skyddsom
bud inom verksamheten. Finns inget skyddsombud. får heslutet i stället 
överklagas av den eller de arbetstagarorganisationer som har yttrat sig 
över ansökningen. 

8 * Myndighet som har att pröva hesvär över ett beslut att anta, iindra 15 § 
eller upphäva en detaljplan. områdcsbestämmelser eller en fastighetsplan 
skall antingen fastställa eller upph3va beslutet i dess helhet. Om kom
munen har medgett det. far dock beslutet upph~ivas i en viss del eller 
ändras på annat sätt. Utan kommunens medgivande får ändring av ringa 
betydelse göras. 

På kommunens begäran kan myndigheten förordna att det överklagade 14 § 
beslutet får. utan hinder av att besvären inte har slutligen avgjorts. genom-
föras i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av besvären. 

Förordnande enligt andra stycket får inte överklagas. 

14 kap. Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 

Ersättning och inlösen utan kvalificerad skada 

1 § Mark som enligt en detaljplan skall användas för allmänna platser för 
vilka kommunen är huvudman samt annan mark som enligt planen skall 
användas för annat än enskilt bebyggande är kommunen skyldig att lösa. 
om fastighetsägaren begär det. Mark som enligt planen skall användas för 
allmänna platser för vilka annan än kommunen är huvudman är denne 
skyldig att förvärva med äganderätt. nyttjanderätt eller annan särskild rätt, 
om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestämma om förvärvet 
skall avse äganderätt. nyttjanderätt eller annan särskild rätt. 

Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark. skall första 
stycket inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan använd
ning får pågå. 

I fråga om mark som är belägen inom ett samverkansområde enligt lagen 
<0000: 000) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser. 

2 § Finns det i en detaljplan bestämmelser att mark, som är avsedd för 
enskilt bebyggande, skall användas även för en allmän eller en för flera 
fastigheter gemensam trafikanläggning eller för en allmän ledning, skall 
kommunen eller annan som skall varn huvudman för anläggningen förvär
va nyttjanderätt eller annan särskild rätt i den omfattning som behövs för 
ändamålet, om fastighetsägaren begär det. Huvudmannen får bestämma 
vilken rätt förvärvet skall avse. 

3 § Har byggnadsnämnden med stöd av 10 kap. 17 § meddelat föreläg
gande att en byggnad, annan anläggning eller anordning skall tas bort eller 
bli föremål för annan åtgärd eller atr en utfart eller annan utgång skall 
ändras. har ägaren rätt till ersättning av kommunen för den skada han 
lider. 
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4 § Blir ett område som enligt detaljplan har varit avsett for allmän 
samfärdsel vid genomförandet av en ny plan helt eller delvis använt för 
annat ändamål eller ändrat till sitt hiijdläge och uppstår härigenom skada 
för ägaren av en fastighet som ligger intill området. eller för den som 
innehar särskild rätt till fastigheten. har han rätt till ersättning av väghål
laren för den skada han lider. 

5 § Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens ut
gång. har ägaren av en fastighet och innehavare av särskild rätt till fastig
heten rätt till ersättning av kommunen för den skada de lider. 

Medför ändringen eller upphävandet att synnerligt men uppkommer vid 
användningen av en fastighet. är kommunen skyldig att lösa fastigheten. 
om ägaren begär det. 

Ändras eller upphävs en detaljplan efter genomförandetidens utgång 
skall första och andra styckena tillämpas. om bygglov har sökts men 
ärendet inte slutligt avgjorts före genomförandetidens utgång. 

6 § Har skada uppkommit till följd av undersökningar. mätningar eller 
andra åtgärder som avses i 16 kap. 7 *· har den skadelidande rätt till 
ersättning för skadan av kommunen eller. om åtgärden har vidtagits på 
uppdrag av statlig myndighet. av staten. 

7 § Om ersättning har betalats for gatukostnader enligt 6 kap. 31 eller 
32 §. är kommunen skyldig att betala tillbaka ersättningen, om skada 
uppkommer för ägaren av fastigheten genom att han på grund av att 
bygglov vägras inte kan använda fastigheten så som förutsattes när ersätt
ningen togs ut. 

Kommunen är också skyldig att betala ränta enligt 5 ~ rantelagen 
( 1975: 635) från den dag fastighetsägaren betalade ersättningen. 

Ersättning och inlösen \•id kvalificerad skada 

8 § Ägare och innehavare av särskild rät! till fastigheter har rätt till 
ersättning av kommunen för den skada de lider om 

I. bygglov vägras till att ersätta en riven eller på annat sätt förstörd 
byggnad med en i huvudsak likadan byggnad och ansökan om bygglov har 
gjorts inom fem år från det att byggnaden revs eller förstördes, 

2. rivningslov vägras med stöd av 8 kap 16 *· 
3. skyddsbestämmclser för hyggnader som avses i 3 kap. 12 §meddelas 

i en detaljplan eller i områdesbestämmelser. 
4. bestämmelser om skydds- eller säkerhetsområden som avses i 8 kap. 

9 § tredje stycket meddelas i områdesbestämmelser. 
5. marklov vägras med stöd av 8 kap. 18 * 3. 
Rätt till ersättning föreligger om skadan motsvarar en tiondel eller mer 

av värdet av berörda delar av fastigheten. 
Medför beslut som avses i första stycket att synnerligt men uppkommer 

vid användningen av fastigheten. är kommunen skyldig att lösa fastighe
ten. om ägaren begär det. 

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra 
beslut som avses i första stycket och som har meddelats inom tio år före 
det senaste beslutet. 

Har kommunen efter föreläggande enligt 12 kap. 6 §beslutat skyddsbe
stämmelser som avses i första stycket 3 för att tillgodose ett riksintresse 



Prop. 1985/86: I 382 

enligt lagen ({)000: 000) hushållning med naturresurser är staten skyldig att 
ersätta kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen. I fall som 
avses i första stycket 4 och 5 är ägaren till den anläggning för vilken 
skydds- eller säkerhetsområdct har beslutats skyldig att ersätta kommunen 
dess kostnader för ersättning eller inlösen. 

Bestämmande av ersättning 

9 § Vid bestämmande av ersättning i fall som avses i l-8 §§skall 4 kap. 
expropriationslagen ( 1972: 719) tillämpas i den mån inte annat följer av 
10 §.Vad som sägs i 4 kap. 3 §nämnda lag skall härvid tillämpas i fråga om 
värdeökning som ägt rum under tiden från dagen 1io år före den då talan om 
inlösen väcktes. 

10 § Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som 
avses i 3 §. 4 §, 5 § första stycket e 1ler 8 § första stycket skall bestämmas 
som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet 
eller den åtgärd som avses i 4 §. Härvid skall bortses från förväntningar om 
ändring av markanvändningen. 

Ersättning för skada enligt 8 § skall reduceras med en tiondel av värdet 
av berörda delar av fastigheten. 

15 kap. Domstolsprö-.·ning m. m. 

I § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag, skall. 
utöver vad som följer av 6 kap. 40 ~ och 14 kap. 9 §. expropriationslagen 
(1972: 719) tillämpas i mål om 

I. inlösen enligt 6 kap. 17 eller 24 §, 
2. ersättning för gatukostnader och kostnader för andra allmänna 

platser enligt 6 kap. 31 eller 32 §. 
3. ersättning. inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan särskild 

rätt i fall som avses i 14 kap. 1-8 §§. 

2 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 17 § får väckas utan hinder av att 
beslutet att anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft. 

3 § Talan om inlösen enligt 6 kap. 24 § andra stycket skall väckas inom 
tre år efter genomförandetidens utgång. 

Har ansökan gjorts om fastighetsbildning i överensstämmelse med fas
tighetsplanen eller om förlängning av genomförandeti<len eller har kom
munen väckt fråga om förnyelse av g·~nomförandetiden, skall målet förkla
ras vilande till dess att ärendet slutligt har avgjorts. Bildas fastighet som 
överensstämmer med fastighetsplancn eller förlängs eller förnyas genom
förandetiden, förfaller kommunens talan. 

När kommunen har väckt talan om inlösen. skall fastighetsdomstolen 
omedelbart sända underrättelse om det till fastighetsbildningsmyndighe
ten. 

4 § I fall som avses i 14 kap. 3. 5. 7 dler 8 § skall talan väckas inom två år 
fran det att beslutet, på vilket talan grundas. vann laga kraft. 

I fall som avses i 14 kap. 4 eller 6 §~;kall talan väckas inom två år från det 
att den åtgärd på vilken talan grunda~. utfördes. 

Talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena. 
om skadan inte rimligen kunde förutses inom angiven tid. 

9 § l st. 
o. 10 § 

9 § 2 o. 3 st. 

14 kap. 9 § I st. 

6 kap. 41 § I st. 

6kap.41§ 
2-4 st. 

14 kap. 12 * 
2 o. 3 st. 
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5 § Ersättning för skada enligt 14 kap. 3-6 eller 8 § skall hestämmas i 14 kap. 11 ~ 
pengar all betalas på en gång eller, om det finns särskilda skäl. med ett 
visst årligt belopp. Ändras förhållandena. skall det årliga beloppet omprö-
vas. om kommunen. fastighetsägaren eller den som innehar särskild rätt till 
fastigheten begär det. 

Om kommunen begär det och det inte är uppenbart oskäligt skall dom
stolen förordna att ersättning enligt 14 kap. 8 §första stycket 2 eller 3 skall 
betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts. 

Vad som i fråga om ersättning har avtalats eller uppenbarligen förutsatts 
gälla mellan kommunen och ägaren eller innehavare av särskild rätt till 
fastigheten skall gälla även mot ny ägare av fastigheten eller ny innehavare 
av den särskilda rätten. 

6 § Ogillas talan som har väckts av fastighetsägaren eller den som inne- 14 kap. 13 § 

har särskild rätt till fastigheten. skall vad i rättegångsbalken är föreskrivet 
om skyldighet att ersätta motparten hans rättegångskostnad i tvistemål 
tillämpas. Om han har haft skälig anledning att få sin talan prövad av 
domstol, kan domstolen dock efter omständigheterna förordna att kom-
munen skall ersätta honom hans rättegångskostnader eller att vardera 
parten skall bära sina kostnader. 

7 § Om den ersättning som har fastställts i ett mål om inlösen inte har 14 kap. 14 * 
nedsatts på det sätt som föreskrivs i expropriationslagen ( 1972: 719) skall 
följande gälla. Om någon som är berättigad till ersättning begär det, skall 
den väckta frågan om avstående av mark förfalla såvitt den rör hans rätt, 
under förutsättning att marken inte har tillträtts eller övergått på kom-
munen enligt 6 kap. 10 * expropriationslagen. 

16 kap. Bemyndiganden m. m. 

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med
dela de föreskrifter om krav på byggnader m. m. som utöver bestämmel
serna i 3 kap. behövs 

I. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, 
2. för en lämplig utformning av byggnader och andra anläggningar eller 

anordningar samt tomter och allmänna platser. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utom i 

fråga om 3 kap. 7 §.i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 3 
kap. 

2 § Efter ansökan kan prövas huruvida vissa slag av material, konstruk
tioner eller anordningar får användas i byggnader eller andra anläggningar 
<frivilligt typgodkännande). 

Om det behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, får 
regeringen föreskriva att material eller annat som anges i första stycket får 
användas i byggnader eller andra anläggningar endast efter godkännande 
(obligatoriskt typgodkännande). 

Vid meddelande av typgodkännande får bestämmas att fortlöpande kon
troll skall utföras. 

3 § Typgodkännande som avses i 2 § meddelas av den myndighet som 
regeringen bestämmer. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om avgifter för typgodkännande. 

I kap. 10 § 

Ny 
I kap. 11 § 
I o. 2 st. 

I kap. 11 § 
I o. 3 st. 



Prop. 1985/86: I 384 

4 § Är riket i krig eller krigsfara elkr råder sådana utomordentliga förhål- I kap. 12 § 
landen som är föranledda av krig elilcr av krigsfara vari riket har befunnit 
sig. får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande föreskrifter 
som fordras av hänsyn till byggnadsverksamhet som är av betydelse för 
total förs varet. 

5 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna lag 1 kap. 9 § I st. 
är föreskrivet om fastighetsägaren. fastigheten eller fastighetsboken tilläm-
pas på tomträttshavaren. tomträtten eller tomträttsboken. dock att tomt-
rättshavare ej är skyldig att bekosta anläggande av gator och vägar. 

6 § Den som innehar egendom på grund av testamentariskt förordnande 1 kap. 9 § 2 st. 
utan att äganderätten tillkommer någon skall vid tillämpning av denna lag 
anses som egendomens ägare. 

7 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har byggnadsnämnd 9 kap. 8 § 
och länsstyrelse samt den som på deras uppdrag utför arbetet rätt att få 
tillträde till fastigheter, byggnader och andra anläggningar samt att där 
vidta de åtgärder som behövs för arbetets fullgörande. 

Rätt som avses i första stycket tillkommer även den som i annat fall än 
som där avses utför kartläggning för samhällets behov. 

Polismyndighet skall lämna det biträde som behövs. 

8 § Med den byggande avses i denna lag den som för egen räkning utför 9 kap. 3 § 
eller låter utföra byggnads-, rivnings· eller markarbeten. 

17 kap. Övergångsbestämmelser 15 kap. 

Ikraftträdande m. m. 

I § Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
Genom Jagen upphävs, med de begränsningar som följer av detta kapitel, 
byggnadslagen I 1947: 385), 
byggnadsstadgan ( 1959: 612). 
lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande 

m.m. och 
lagen ( 1976: 296) om kriskoppling. 

2 § Varje kommun skall före utgången av år 1988 anta översiktsplan. 

Generalplaner m. m. 

3 § Generalplaner skall i den mån de är fastställda gälla som områdesbc
stämmelser enligt denna lag. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen I 1947: 385) 
skall, i andra fall än som avses i 16 \i andra stycket detta kapitel, väckas 
före utgången av år 1986. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak 
äldre bestämmelser tillämpas. 

Stomplaner skall upphöra att gälla vid lagens ikraftträdande. 
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Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner m. m. 

4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947: 385) el
ler stadsplanelagen ( 1931: 142), sådana äldre planer och bestämmelser som 
anges i 79 och 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den del 
de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggnadslagen, skall gälla 
som detaljplaner enligt denna lag. A vstyckningsplaner. till den del de 
omfattas av förordnande som nyss har angetts. skall upphöra att gälla vid 
lagens ikraftträdande. 

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter 
utgången av år 1977, skall genomförandetiden vara tio år räknat från den 
dag då beslutet att fastställa planen vann laga kraft. I fråga om övriga 
planer som avses i första stycket skall genomförandetiden anses ha gått ut. 

5 § Bestämmelserna i 6 kap. 25 § andra stycket gäller inte i fråga om 6 § 2 st. 
sådana planer, för vilka genomförandetiden på grund av bestämmelsen i 
4 § andra stycket har gått ut. 

6 § Bestämmelserna i 6 kap. 26 § första stycket gäller inte inom områden 5 § 
som vid lagens ikraftträdande omfattas av byggnadsplan eller avstyck
ningsplan. 

7 § Bestämmelserna i 8 kap. 10 § fjärde stycket gäller inte inom områden 
som vid lagens ikraftträdande omfattas av stadsplan eller byggnadsplan. 

8 § Om en stadsplan eller byggnadsplan, vars genomförandetid på grund 
av bestämmelsen i 4 § andra stycket har gått ut, upphävs eller ändras, är 
kommunen på fastighetsägarens begäran skyldig att lösa mark, om marken 

I. enligt planen är avsedd huvudsakligen för bostadsändamål, 
2. på grund av ett långvarigt förbud enligt 35 eller 109 § byggnadslagen 

(1947: 385) inte kunnat bebyggas enligt planen, 
3. är belägen inom ett område som i huvudsak är bebyggt med bostads

hus och 
4. efter upphävandet eller ändringen inte får bebyggas eller får bebyggas 

endast i en utsträckning som en fastighetsägare uppenbarligen inte bör 
tåla. 

I mål om inlösen skall bestämmelserna i 14 kap. 9 § samt 15 kap. I och 
6 §§ tillämpas. 

9 § I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner som har antagits men inte 
har fastställts vid lagens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas 
beträffande såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak. 

10 § Bestämmelserna i 11 kap. 4 § andra stycket om planavgift gäller Ny 
inte, när bygglov meddelas inom område med sådan detaljplan som avses i 
4 §. 

Regionplaner 

U § Regionplaner som har fastställts efter utgången av år 1980 skall gälla 10 § 
som regionplan enligt denna lag, dock längst till den dag då sex år har 
förflutit från det att planen fastställdes. I övrigt skall regionplaner upphöra 
att gälla vid lagens ikraftträdande. 

25 Riksdagen 1985186. 1 wml. Nr 1. Bilugedel 
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Tomtindelningar 

12 § Tomtindelningar enligt bygg1iadslagen ( 1947: 385) eller stadsplanela- 11 § 
gen ( 1931: 142) skall gälla som fasti:ghetsplan enligt denna lag. 

13 § I fråga om tomtindelningar som har antagits men inte har fastställts 12 § 
vid lagens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas beträffande 
såväl förfarandet som ärendenas prövning i sak. 

Nybyggnadsförbud m. m. 

14 § Med de undantag som anges i 15 och l7 §§skall förbud mot nybygg- l3 § 
nad och förbud mot rivning som har utfärdats med stöd av byggnadslagen 
( 1947: 385) upphöra att gälla vid lagens ikraftträdande. 

15 § Har förbud mot nybyggnad utfärdats med stöd av 110 § andra 14 § 
stycket byggnadslagen ( 1947: 385), skall förbudet gälla som bestämmelse i 
detaljplanen enligt 5 kap. 8 § I. 

16 § Förbud enligt 17 § byggnadslagen (1947: 385) mot schaktning, fyll- 15 § 
ning, trädfällning eller annan däm.ed jämförlig åtgärd skall fortsätta att 
gälla, dock längst till utgången av år 1988. 

Talan om ersättning eller inlösen enligt 22 § byggnadslagen med anled
ning av förbud som anges i första stycket skall väckas före utgången av år 
1989. I sådana mål skall beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser 
tillämpas. 

17 § För områden där förbud mot nybyggnad m. m. råder enligt 81 § 16 § 
byggnadslagen ( 1947: 385) eller har utfärdats med stöd av 82 § samma lag 
skall förordnande om prövning som avses i 12 kap. 4 § anses ha utfärdats i 
fråga om beslut om bygglov, marklov och förhandsbesked. 

Inom områden som omfattas av föreskrifter enligt 54 § l mom. tredje 
stycket byggnadsstadgan (1959: 6121 skall skyldighet föreligga att enligt 8 
kap. 3 § söka bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordning
ar och att enligt 8 kap. 9 § söka marklov för schaktning eller fyllning. 

Talan om ersättning eller inlösen med anledning av förbud som anges i 
första stycket skall väckas före utgången av år 1986. I sådana mål skall 
beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas. 

18 § Inom områden där förbud med stöd av 40 § andra stycket eller 110 § 17 § 
fjärde stycket byggnadslagen (1947: 385) har utfärdats mot schaktning, 
fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall skyldighet 
föreligga att enligt 8 kap. 9 §söka marklov för sådana åtgärder. 

Andra beslut enligt byggnadslagen (}1}47: 385) 

19 § Har undantag från förbud mot nybyggnad enligt byggnadslagen 18 § 
(1947: 385) eller byggnadsstadgan (1959: 612) medgetts genom beslut som 
har vunnit laga kraft efter utgången av år 1984 och har byggnadslov till den 
åtgärd som medgivandet avser inte meddelats före lagens ikraftträdande, 
skall medgivandet gälla som förhandsbesked. Medgivandet upphör att 
gälla, om inte ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då 
beslutet om medgivandet vann laga kraft. I övriga fall upphör beslut om 
undantag att gälla. 
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20 § Förordnande enligt 70 eller 113 § byggnadslagcn ( 1947: 385) om 19 § 

skyidighet att avstå eller upplåta mark skall gälla som förordnande enligt 6 

kap. 19 eller 22 §. 

Särskilda krav på befintliga byggnader 

21 § Bestämmelserna i 82 och 82 a §§ byggnadsstadgan (1959: 612) skall 20 § 

fortfarande tillämpas. 

Påföljder m. m. 

22 § För överträdelser som har begåtts före lagens ikraftträdande skall 21 § 
bestämmelserna i lagen ( 1976: 666) om påföljder och ingripanden vid olov-
ligt byggande m. m. tillämpas vid målens prövning i sak. Bestämmelserna i 
JO kap. skall dock tillämpas, om de leder till lindrigare påföljd. 

Gatukostnader 

23 § Äldre bestämmelser om skyldighet att betala ersättning för gatu- 22 § 
mark och gatubyggnadskostnad skall tillämpas, när gatubyggnadsåtgärder 
har påbörjats före lagens ikraftträdande. 

Om ersättning för kostnader erlagts enligt äldre bestämmelser, skall i 
fråga om rätt att i visst fall återfå ersättningen 14 kap. 7 § tillämpas. 

Pågående mål och ärenden m. m. 

24 § Beträffande ärenden enligt byggnadslagen ( 1947: 385) eller bygg- 23 § 2 
nadsstadgan (1959: 612) som byggnadsnämnden har avgjort före lagens 
ikraftträdande skall äldre bestämmelser tillämpas i fråga om såväl förfaran-
det som ärendenas prövning i sak. 

Beträffande mål enligt byggnadslagen om ersättning eller inlösen i vilka 23 § I 
talan har väckts före lagens ikraftträdande skall äldre bestämmelser tilläm-
pas i fråga om målens prövning i sak. 

25 § Bestämmelserna i 60-64 §§ byggnadsstadgan (1959: 612) skall till- 23 § 3 
lämpas i fråga om byggnadsarbeten till vilka byggnadslov har meddelats 
enligt byggnadsstadgan. 

26 § Vad som i lag eller annan författning föreskrivs om stadsplan eller 24 § 
byggnadsplan skall i stället avse detaljplan. Vad som föreskrivs om bygg
nadslov skall - beroende på arten av den åtgärd som avses med lovet - i 
stället gälla bygglov, rivningslov eller marklov. 

27 § Den som innehar egendom under ständig besittningsrätt eller med 1 kap. 9 § 2 st. 
fideikomissrätt skall vid tillämpning av denna lag anses som egendomens 
ägare. 
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Bilaga 11 

Lagrådets yttrande över förslaget till ändring i expropria
tionslagen och i övergångsbestämmelserna i plan- och 
bygglagen 

LAGRÅDET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammanträde 
1985-03-12 

l\ärvarandc: f. d. regeringsrådet Lidbeck, regeringsrådet Brink, justitierå
det Hcuman. 

Enligt lagrådet den 27 december 1984 tillhandakommet utdrag av proto

koll vid regeringssammanträde den 13 december 1984 har regeringen på 
hemställan av statsrådet Gustafsson beslutat inhämta lagrådets yttrande 
över förslag till 

I. ändring i det till lagrådet remitterade förslaget till plan- och bygglag, 
2. lag om ändring i expropriationslagen (1972: 719). 
Förslagen har inför lagrådet föredragits av departementssekreteraren 

Lars Magnusson. 
Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Enligt förslaget till ändring i förslaget till plan- och bygglag (PBL) skall 
lagen träda i kraft den l januari 1986 ~ller ett år tidigare än vad som angetts 
i det till lagrådet den 20 oktober 1983 remitterade förslaget. Ändringen 
motiveras av dcpartementschefen med att det från kommunalt håll har 
framförts önskemål om ett tidigareläggande av ikraftträdandet. 

PBL-förslaget berör många samhällsområden. samhällsorgan, organisa
tioner och enskilda. Det skiljer sig i väsentliga delar från de regler om 
planering av mark- och vattenområden och om bebyggelse som gäller i 
dag. Den föreslagna lagstiftningen är omfattande och innehåller många 

nyheter. För att de som berörs av den blivande lagstiftningen skall få 

rimliga möjligheter att sätta sig in i den planeras, enligt vad som framgår av 

remissen, en omfattande utbildnings- och informationsverksamhet i samar
bete mellan '>0stadsdepartementet, statens planverk, statens lantmäteri

verk och Svenska kommunförbunde1[. Den skall rikta sig till kommunala 

förtroendemän. statliga och kommunala tjänstemän, konsulter, fastighets

ägare, byggare m. fl. och äga rum under hösten 1985 och våren 1986. 
Lagrådet vill för sin del framhålla behovet av den planerade utbildnings

och informationsverksamheten. Givetvis hade det varit önskvärt att den 

varit avslutad före ikraftträdandet. Det kan befaras att tillämpningssvårig

hcter uppkommer under inledningsskedet beroende på att tiden mellan 
riksdagens antagande av förslaget och ikraftträdandet blir alltför kort. 
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I remissen till lagrådet tar departementschefen upp vissa handläggnings

frågor och framhåller i det sammanhanget såsom särskilt angeläget att 
lagrådets granskning av PBL-förslaget slutförs i så god tid att riksdagen 
hinner ta ställning till förslaget under våren 1985. PBL-förslagct förutsätter 
att - förutom det nu remitterade förslaget om ändring i expropriationsla
gen - en lag om hushållning med naturresurser (NRL) samt följdlagstift

ning till PBL antas. Föredragningen i lagrådet av förslaget till PBL avsluta

des i januari 1985. Förslaget till NRL, som remitterades till lagrådet den 6 

december 1984, har inte föredragits i lagrådet. Förslaget till följdlagstift

ning har ännu inte remitterats till lagrådet. För att riksdagen under vårriks

dagen 1985 skall kunna ta ställning till PBL-förslaget är del enligt departe
mentschefen önskvärt att lagrådet avger ett särskilt yttrande över förslaget 
till PBL och yttrar sig senare över förslagen till NRL och till följdlagstift
ningen. Med hänsyn till lagstiftningsärendenas inbördes sammanhang är 
denna handläggningsordning förenad med olägenheter. Även av detta skäl 
hade det varit önskvärt att det ursprungliga förslaget om ikraftträdande av 
PBL den I januari 1987 vidhållits. Lagrådet vill dock inte motsätta sig att 
PBL träder i kraft ett år tidigare. För att tillmötesgå departementschefens 
önskemål har lagrådet denna dag avgett ett särskilt yttrande över förslaget 
till PBL. Denna handläggningsordning har medfört att granskningen i 

lagrådet av nämnda förslag blivit ofullständig i vissa delar. Härom hänvisas 
till lagrådets yttrande över PBL-förslaget. 

I det remitterade PBL-förslaget förutskickades att omfattande ändringar 
behövde göras i expropriationslagens värderingsregler. Bl. a. framhölls att 
det nya systemet med genomförandetider för detaljplaner gjorde det nöd
vändigt att ange vilka ersättningsprinciper som borde gälla före och efter 
genomförandetidens slut. I departementspromemorian Ds Bo 1984: 2 ut
vecklas denna tankegång närmare. Värderingsreglerna borde enligt prome
morian ändras så att de bidrar till att detaljplanerna genomförs inom 
avsedd tid. I enlighet härmed föreslogs i promemorian att vid expropria
tion före genomförandetidens slut den ianspråktagna marken skulle ersät
tas till fulla marknadsvärdet; även förväntningsvärden skulle alltså ersät
tas. Vid expropriation efter genomförandetidens slut föreslogs ersättning
en däremot skola i princip bestämmas endast med hänsyn till den pågående 
markanvändningen. På grund av svårigheter att bestämma ett marknads
värde baserat på den pågående markanvändningen skulle ersättningen 

dock utgöra lägst en fjärdedel av det marknadsvärde som skulle ha förele

gat om detaljplanen fått genomföras. 

I det nu remitterade förslaget till lag om ändring i expropriationslagen 
behandlas endast sådana ändringar som anses nödvändiga, om PBL-försla
get genomförs, eller som bedöms särskilt angelägna för att PBL skall få 

avsedd effekt. Förutom övergångsbestämmelser föreslås ändring av 4 kap. 
I och 3 §§ expropriationslagen. I det förstnämnda lagrummet tas in en 
bestämmelse som ersätter 42 § byggnadslagen att ersättning inte betalas för 
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mark som ingår i allmän väg. när marken tas i anspråk för gata eller sådan 
allmän plats för vilken kommunen är huvudman. Ändringen i 4 kap. 3 § är 
föranledd av att dagens stads- och byggnadsp\aner enligt PBL-förs\aget 
ersätts av en enda planform. detaljplanen, och att den statliga fastställelse

prövningcn slopas. Till detta senare förslag återkommer lagrådet i det 

följande. 
Vad gäller mark som är avsedd för enskilt bebyggande skall enligt det 

remitterade förslaget marknadsvärdt:t ersättas fullt ut vare sig expropria
tionen sker före eller efter genomförandetidens slut. I båda fallen skall 
förväntningsvärden inräknas i ersättningen. I denna del står förslaget i 
mindre god överensstämmelse med PBL: s genomföranderegler. Dessa 
innebär att den byggrätt som detaljplanen ger under genomförandetidetl 
har ett ekonomiskt värde för fastighetsägaren. Han kan utnyttja marken i 
förvissning om att detaljplanen i princip ligger fast under hela genomföran
detiden. Efter genomförandetidens s!Jt har däremot detaljplanen, även om 
den fortfarande gäller. inte samma värde för fastighetsägaren. Kommunen 
kan då, utan att behöva ta hänsyn till fastighetsägarens intressen, upphäva 

planen och ersätta den med en ny. Det vore i och för sig konsekvent om 
dessa sakförhållanden återspeglades i ersättningsreglerna. Departements
chefen säger sig också känna stark sympati för de motiv som ligger bakom 
förslaget i departementspromemorian att värderingen av mark normalt bör 
leda till olika resultat beroende på om expropriation sker före eller efter 
genomförandetidens slut. Argumcnlel för att likväl nu ha samma ersätt

ningsregler i båda situationerna är en förmodan att marknads värdet på en 
obebyggd tomt kan förväntas sjunka äter genomförandetidens slut. Anta
gandet må ha fog för sig i vissa fall men inte i andra. En i centrala delar av 
ett större samhälle obebyggd tomt som i realiteten inte kan användas på 
annat sätt än detaljplanen anger kommer sannolikt att ha ett lika stort 
förväntningsvärde även efter genomförandetidens slut. Vilken inverkan 
bibehållandet av gällande crsättningsbo~stämmelser kommer att få för att ge 
genomförandereglerna avsedd effekt är svårt att förutse. Departements
chefen säger sig vara medveten härom och ämnar uppmärksamt följa 

utvecklingen. Detta uttalande sett mot bakgrunden av departementsche
fens nyss återgivna sympati för motiven till de i departementspromemorian 

föreslagna reglerna är ägnat att skapa ovisshet om varaktigheten i den nu 

föreslagna ordningen. Enligt lagrådets mening måste det ses som en brist 

att det inte redan nu skapas en mera C:;efinitiv klarhet i frågan om genom

förandetidernas inverkan på expropriationsersättningen. 

4 kap. 3 § expropriationslagen 

Första stycket i paragrafen innehåller den s. k. presumtionsregeln. Av

sikten med denna regel är att den skall begränsa expropriationsersättning
en så att den inte omfattar värdestegring som beror på förväntningar om 
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ändrad markanvändning. I andra stycket har regeln därför kompletterats 

med en särskild bestämmelse för det fall att stads- eller byggnadsplan har 

fastställts efter den tidpunkt som annars skulle ha utgjort presumtionstid

punkt, dvs. dagen tio år före ansökningen om expropriation. Bestämmel

sen innebär att, om en plan för enskilt bebyggande fastställts före ansök

ningen om expropriation, presumtionsregeln skall tillämpas endast på vär

destegring som inträffat efter den tidpunkt då planen fastställdes. I det 

remitterade förslaget föreslås ändringar i bestämmelsen som är föranledda 

av att dagens stads- och byggnadsplaner i PBL ersätts med en enda 

planform - detaljplanen - och att den statliga fastställelseprövningen 
slopas. Ändringarna innebär att, i stället för dagen för planfastställelsen, 

den dag då planen antogs blir avgörande vid tilllämpningen av bestämmel

sen. Det framgår inte om den avgörande tidpunkten är dagen då planbeslu

tet meddelades eller dagen då beslutet vann laga kraft. Innan lagakraft

ägande beslut om antagande föreligger kan det förflyta lång tid. Enligt 

lagrådets mening är det bäst förenligt med avsikten bakom presumtionsre

geln att den för sladgandets tilllämpning avgörande tidpunkten bestäms till 

den dag då beslutet meddelades. Lagrådet föreslår därför att andra stycket 

i paragrafen ges följande lydelse: "Har beslut om en detaljplan, enligt 

vilken marken avses för enskilt bebyggande, meddelats före ansökningen 

om expropriation, skall första stycket tillämpas endast på värdestegring 
som inträffat efter beslutet." 

Granskningen av de remitterade förslagen har föranlett vissa ändringar 
av redaktionell art. 
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Bilaga 12 

STATSKDNTDRET 

1 INLEDNING 

Uppdraget 

RAPPORT 
1985-04-22 

Regeringen uppdrog i skrivelse 1981-05-14 (bilaga 1) åt 
statskontoret att biträda bostadsdepartementet i arbetet med 
en ny plan- och byggnadslagstiftning. Uppdraget avsåg främst 
frågor av organisatorisk och administrativ karaktär samt de 
kostnadsmässiga och finansiella aspekte'rna på utformningen 
och genomförandet av förslaget. 

En av utgångspunkterna för arbetet skulle vara att den 
samlade resursåtgången för ko;nmunernas och statens insatser 
för genomförandet och tillämp'1ingen av den nya lagen inte 
fick överskrida de befintliga ekonomiska ramarna i samman
hanget. 

Arbetets uppläggning 

I en första omgång organiserades under hösten 1981 en 
arbetsgrupp inom statskontore1; med 5 personer som skulle 
följa arbetet i departementet och göra kartläggningar av 
främst kommunernas och länsst~•relsernas arbete med plan- och 
byggfrågor. Arbetsgruppen skuJ.le under hand också medverka 
med synpunkter på materialet ~1om utarbetades i departemen
tet. 

Arbetet i denna grupp pågick i. stort sett fram till sommaren 
1982. Genom en enkät till et.t fyrtiotal kommuner erhölls 
kunskap om innehållet och omfa.ttningen av plan- och bygg
lovsarbetet i kommunerna. Främst genom intervjukontakter med 
tiotalet länsstyrelser erhölls den bild av länsstyrelsernas 

arbete med plan- och byggfrågcr som ligger till grund för 
kostnadsbedömningarna nedan. 

Efter våren 1982 upplöstes projektgruppen och enbart en 
projektansvarig inplanerades att fortsättningsvis följa 
arbetet med lagförslaget. 

Denna rapport redovisar en preliminär bedömning av lagför
slagets konsekvenser i första hand med avseende på de 
administrativa kostnaderna i olika organ. Främst med hänsyn 
till den pressade tiden under ~rendets slutbehandling har 
det inte varit möjligt att nu åstadkomma den mer genomar
betade redovisning som från början planerats. Därför kommer 
till denna bedömning senare att fogas en rapport som bl a 
redovisar statskontorets kartläggningsmaterial som till viss 
del bör kunna användas vid en ·~V framtida utvärdering av 
lagens konstnadsmässiga konsek1enser. 
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Totalt har statskontorets medverkan i plan- och bygglags
arbetet hittills kostat ca 780 kkr. 

2 ALLMÄNT OM BEDÖMNINGSMODELLEN 

Jämförelsen av kostnaderna till följd av lagförslaget har 
gjorts dels med kostnaderna som betingas av nuvarande 
formella lag- och andra bestämmelser, dels med kostnaderna 
för att tillämpa nuvarande handläggningsordning. 

De enkätsvar som statskontoret erhållit från kommunerna 
visar nämligen att man i vissa sammanhang redan följer 
lagförslagets intentioner. Vis a vis kommunerna kan man 
därför hävda att förslaget på flera punkter lagfäster en 
etablerad praxis. 

I dessa fall görs statskontorets bedömning i relation till 
nuvarande verkliga kostnader snarare än till vad den nuva
rande lagstiftningens formella bestämmelser skulle kräva. 

En annan bedömningsfråga blir aktuell i de fall då lagför
slaget ger kommunerna möjlighet att själva välja olika 
alternativ och därmed bestämma den ambitionsnivå som skall 
gälla i ett visst sammanhang. 

I dessa fall har jämförelsekostnaden vid bedömningen varit 
de kostnader som föranletts av lagförslagets tvingande 
bestämmelser. När exempelvis kostnaderna för administratio
nen av bygglov för lantbrukets ekonomibyggnader skall 
bedömas, tar analysen fasta på bestämmelserna som ger 
kommunen rätt att undanta dessa objekt från kravet på 
bygglov i samma utsträckning som gäller f.n. Från kommunens 
utgångspunkt ställer m.a.o. lagförslaget i detta fall inte 
några krav på ökade administrativa kostnader. 

Bedömningen av lagförslagets konsekvenser för den enskilda 
fastighetsägaren blir å andra sidan att förslaget i detta 
fall medför ökade kostnader i samband med bygglovprövningen. 

Ett annat exempel. Möjligheten för kommunerna att besluta om 
om.rådesbestämmelser innebär givetvis att kommunerna härige
nom kan ådra sig administrativa kostnader. Dessa bestämmel
ser är emellertid frivilliga och kostnaderna härför bör i 
det enskilda fallet motsvaras av intäkter i någon form som 
gör att kommunen trots kostnaderna bestämmer sig för att 
använda sig av områdesbestämmelserna. Kostnaderna är m.a.o. 
dispositiva och finns ej med när vi gör den sammanlagda 
bedömningen om lagförslagets bestämmelser medför ökade 
administrativa kostnader för kommunerna. 

När statskontoret erhöll utredningsuppdraget ingick bestäm
melserna om riksintressen i det lagförslag som skulle 
utvärderas. Dessa har senare brutits ut och presenteras 
numera i ett förslag till en särskild lag om hushållning med 
naturresurser m.m. 
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Kostnadskonsekvenserna av dessa bestämmelser och hur de 
påverkar handläggningen av plan- och byggärenden enligt 
förslaget till plan- och bygg;.ag får övervägas i anslutning 
till bedömningen av förslaget till naturresurslag. 

3 LAGFÖRSLAGET 

I bilaga 2 ges ett sammandrag av statskontorets synpunkter 
på lagförslagets paragrafer. r'et är främst sådana bestämmel
ser som bedöms medföra väsentligt ändrade administrativa 
kostnader som kommenteras. 

~ SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR 

Bestämmelser som påverkar kostnaderna i koammernas arbete 
•••• 

Översiktsplanen 

För kommunernas del blir krave·: på en kommunomfattande 
översiktlig planering som skall hållas aktuell genom åter
kommande revideringar ett nytt formellt krav. Den verkliga 
situationen ute i kommunerna är emellertid den att nästan 
alla kommuner redan nu förfogar över någon form av översikt
lig plan som med relativt begränsade resurser bör kunna 
utvecklas till ett planförslag som väl duger som en första 
översiktsplan enligt PBL. I realiteten är en stor del av 
kommunerna redan inne i en revi.dering av planmaterialet. Det 
finns flera som också antagit ~1in andra kommunöversikt och 
är i färd med att utveckla unde,rlaget för en kommande andra 
revidering. 

Att arbete med den översiktliga planeringen i så många fall 
prioriterats, trots att inget tvingande legalt krav i 
sammanhanget föreligger, bör kunna tolkas så att ledningen i 
dessa kommuner bedömt att värdet av att hålla den översikt
liga planeringen aktuell uppväger de kostnader som arbetet 
medfört. 

Om översiktsplanen ges en formell ställning enligt lagför
slaget blir det möjligt att utnyttja det i planen nedlagda 
arbetet ännu effektivare. Översiktsplanens riktlinjer för 
markanvändningen i olika område:'.! kommer då att visa kommun
fullmäktiges uppfattning om vilL<a ambitioner man har med 
markanvändningen m. 111. i kommun,~ns olika delar. En antagen 
översiktsplan avspeglar även statens intresse av markanvänd
ningen så som det uttryckts vid samrådet. Härigenom bör en 
fortsatt detaljplanläggning och kanske speciellt handlägg
ningen av lovärenden i områden utan detaljplan underlättas. 
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Arbetet, som en kommun måste lägga ner för att påverka 
beslut som rör kommunen enligt andra lagar, kan sägas vara 
beroende av om det finns en väl utvecklad och aktuell 
översiktlig planering. Det är styrkan i kommunens argumen
tering för den ena eller andra lösningen som avgör om sådana 
beslut kan påverkas eller inte. En aktuell översiktsplan kan 
i ett sådant sammanhang bygga under kommunens uppfattning 
och därmed göra beredningsarbetet effektivare • 

Planformernas inbördes relationer. 

Den konstruktion som valts, att låta bestämmelserna i en 
detaljplan som trätt i kraft automatiskt ta över översikts
planens riktlinjer innebär att ev. ändrade dispositioner i 
kommunen beträffande markanvändningen i ett visst område 
inte först behöver föranleda en revidering av översikts
planen. Man kan utan formella hinder gå direkt på en detalj
planläggning och där uttrycka kommunens nya intentioner med 
området. Att detaljplanen på detta sätt "slår hål på" 
översiktsplanen inom sitt område ger kommunen samma flexi
biltet att bearbeta ändrade planeringsförutsättningar i 
detaljplan som gäller i dag. 

Detsamma gäller enligt lagförslaget för områdesbestämmelser, 
som sedan de trätt i kraft, på samma sätt som detaljplanen 
"slår hål på" översiktsplanen vars riktlinjer automatiskt 
får ge vika för områdesbestämmelserna. 

I relation till områdesbestämmelser och fastighetsplan har 
detaljplanen givits en dominerande ställning. När en detalj
plan får laga kraft utsläcker den alla andra planbeslut som 
inte överensstämmer med detaljplanens syfte. Områdesbestäm
melser upphör samtidigt att gälla inom detaljplanens område. 

Den föreslagna ordningen mellan planinstituten kombinerar 
anpassningsmöjligheter och smidighet i handläggningen och 
medför inte heller nya formella låsningar för kommunerna. 

Detaljplanen i stort samma institut som nuvarande stadsplan 
och byggnadsplan. 

I PBL:s detaljplan slås nuvarande stadsplaneinstitut och 
byggnadsplaneinstitut ihop. Genom särskilda bestämmelser i 
planen klargörs huvudmannaskapet för allmänna platser. 
Lagförslagets allmänna krav på när detaljplan skall upprät
tas är mildare än nuvarande bestämmelser men motsvarar i 
stort gällande praxis. Genom en formellt antagen översikts
plan och möjligheterna till reglering genom områdesbestäm
melser bör behovet av detaljplanläggning i viss.mån kunna 
minska ytterligare. 
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Bestämmelse om obligatorisk genomförandetid 

Bestämmelserna om genomförar,detid bör medverka till att 
detaljplaner produceras i anslutning till projekt som från 
allmän synpunkt är angelägna för utvecklingen av kommunen. 
Markägarna får genom bestämmelsen ett tryck på sig att 
medverka i den bebyggelseutveckling som bedöms vara nödvän
dig i anslutning till övriga kommunala planer. 

Administrativt bör bestämmelsen medverka till att ärenden 
som avser ett visst område koncentreras i tiden och därmed 
antagligen kan handläggas effektivare. Förutsättningar och 
kunskap om tidigare beslut är aktuella hos handläggande 
tjänstemän och beslutsfattare vilket bör underlätta hand
läggningen. 

Bestämmelserna om genomförandetid bör också medföra lätt
nader för kommunerna när de, sedan genomförandetiden gått 
till ända, vill göra ändringar i planerna. Lättnaderna 
hänförs i detta sammanhang d1~ls till arbetet med ändrings
beslutet, dels till eventuella ersättningsanspråk från 
markägare som inte bebyggt tomten enligt den tidigare 
planen. 

Vidgad sakägargrupp 

Genom att göra samtliga som t'or på en fastighet till sak
ägare vidgas antalet personer· som skall kallas till samråd 
och utställning. Detta medför givetvis en något mer omfat
tande administration av t ex kallelser till samråd och 
utställning. Genom möjligheten till kallelse genom kungörel
se bör dock olägenheterna i detta sammanhang kunna inskränka 
sig till kostnaderna för annonseringen. Samtidigt behöver 
inte markägare längre kallas genom rekommenderat brev vilket 
innebär en viss lättnad jämfört med nuvarande ordning. 

Av betydelse för bedömningen av kostnaderna i detta samman
hang är frågan om hur den vid,~de sakägargruppen kommer att 
påverka besvärsfrekvensen i olika ärenden. Kommunen skall ju 
i sin tur lämna ett yttrande över inkomna besvär till 
besvärsmyndigheten. Med en ökad besvärsfrekvens kan kommu
nens arbete med sådana yttranden naturligtvis komma att öka 
i motsvarande grad. 

Hur förslaget att också hyresgästorganisation i området 
skall kallas till samråd och utställning kommer att verka 
med hänsyn till besvärshandläggningen är också osäkert. Det 
är därför svårt att bedöma hur denna nya bestämmelse kommer 
att påverka kostnaderna för lrnmmunerna. Sannolikt kommer 
bestämmelsen att medföra ökade' kostnader. 
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Högre krav på tydlighet och begriplighet av planförslagets 
illustrationsmaterial 

Kravet på tydlighet och begriplighet har studerats av 
statskontoret. Befintligt forsknings- och utredningsmaterial 
visar att det går att åstadkomma en presentation av plan
förslag som allmänheten uppfattar som tillfredställande ur 
tydlighetssynpunkt i stort sett inom befintliga resurser. En 
förespråkad teknik i sammanhanget är den s k axonometriska 
projektionen som i själva planen också åskådliggör byggnads
volymer och markytor. Det bör m a o vara möjligt för kommu
nerna att nå en tillfredställande nivå på illustrationsma
terialet enligt PBL i stort sett med nuvarande resursinsat
ser sedan planteknikerna tillgodogjort sig nu tillgängliga 
tekniker. 

Utlåtande över anmärkningar och kommunicering 

Kravet på utlåtande över inkomna anmärkningar föreligger 
redan nu enligt 18 § BS. Kravet att berörda sakägare skall 
beredas tillfälle att bemöta yttrandet har ingen motsvarig
het i BS men motsvarar bestämmelserna i 15 § förvaltnings
lagen. I praktiken förekommer det både att länsstyrelsen 
svarar för denna kommunicering som ett led i fastställelse
prövningen och att kommunen svarar för den innan ansökan om 
fastställelse sker. I det förra fallet medför lagförslaget 
att en arbetsuppgift på länsstyrelsen överförs till kommu
nen. Kommunens merarbete i detta sammanhang bör dock bli 
marginellt, eftersom man ändå i andra sammanhang måste göra 
en sammanställning där nuvarande anmärkningar som inte 
tillgodosetts redovisas 

Om.rådesbestämmelser kan införas 

Genom möjligheten till områdesbestämmelser kan kommunerna 
inom större områden införa vissa preciserade bestämmelser. 
Härigenom kan t ex en del av frågeställningarna som kanske 
måste lösas för flera detaljplaner hanteras i ett sammanhang 
och föras undan från diskussionen vid en följande detalj
planläggning. Också möjligheten att genom om.rådesbestämmel
ser ställa speciella krav inom ett område innebär att 
detaljplanläggning i vissa sammanhang kan undvikas. 

Eftersom det är frivilligt för kommunerna att använda sig av 
om.rådesbestämmelser bör de konstnadsmässiga konsekvenserna 
därmed vara dispositiva. De bör dock kunna medföra en 
effektivare hantering av vissa planfrågor jämfört med 
nuvarande ordning. 
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Nya typer av anläggningar oc:h anordningar blir bygglovplik
tiga 

PBL inför obligatoriskt bygglovkrav för en ny grupp av 
objekt nämligen, idrottsplatser, fritidsanläggningar, 
skidliftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
motorbanor och golfbanor. Tlllkommande objekt är också 
tunnlar, bergrum, radiomaste'r, telemaster och torn samt 
parkeringsplatser. Detta innebär givetvis visst merarbete 
för kommunerna men frekvense:n av nytillkommande objekt av 
ifrågavarande slag är förhål.landevis låg. Till viss del 
skall kommunerna kunna kompe:nsera sig för kostnaderna i 
samband med bygglovhandläggr.ingen genom avgifter. 

Nivån på lovpliktiga objekt kan varieras 

Genom bestämmelserna i 8 kap 5-6 §§ ges kommunerna rätt att 
variera nivån på lovpliktiga objekt. I princip kan en kommun 
anpassa nivån till den nuvarande om man inte önskar en mer 
kontrollerad bebyggelseutveckling än lagstiftningen krävP.r f 
n. Behovet av utökade administrativa resurser för handlägg
ningen av bygglov blir därmed ett resultat av den enskilda 
kommunens behov och ambitioner med styrning och kontroll av 
bebyggelseutvecklingen. 

Kommunalekonomiska hänsyn ka:'.l ges ökad betydelse 

Möjligheten att låta kommunalekonomiska överväganden göra 
sig gällande i plansammanhang understryks i lagförslaget. 
Ekonomiska bedömningar får därmed en starkare ställning 
enligt PBL än f n. På lång slkt bör detta kunna medföra 
besparingar för kommunerna samtidigt som kraven på resurser 
för ekonomiska utredningar kan komma att öka. 

Hänsyn till grundvattenförhållanden och vattenplanering 
accentueras 

I olika sammanhang återkommer kravet på att kommunerna 
enligt lagförslaget aktivt s~:all värna om vattentillgången 
som naturlig resurs. Både vid planläggning och vid bygglovs
handläggning blir det i viss~1 områden nödvändigt att göra 
bedömningar som har med tillgången på naturligt vatten att 
göra. Detta innebär att kompE!tens, framför allt om grund
vattenfrågor, i många fall ~.ste tillföras kommunen. 

Långvariga byggförbud försvir,ner. 

Ett av syftena med lagen har varit att dra undan möjligheten 
för kommunerna att genom återkommande beslut om byggförbud 
åstadkomma "eviga förbudsområden". Den tidsfrist om två år 
som ges för att besluta om en ev förändrad markanvändning 
innebär givetvis krav på kommunal beredskap för att hand-
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lägga uppkommande behov av ny- eller ompla~läggning. Över
siktsplanens riktlinjer bör i detta sammanhang vara till 
hjälp när detaljplanläggningen skall förberedas genom 
programskrivning eller på annat sätt. I stor utsträckning 
bör denna planläggning samordnas med och göras till en 
integrerad del av kommunens fysiska planering. Behovet av 
särskilda resurser för detta ändamål är dock svårbedömbart 
och bör göras sedan övergångsskedets behov av nya planer 
klarats av. 

Länsstyrelsernas fastställelseprövning upphör 

Länsstyrelsernas nuvarande arbete med fastställelse av 
generalplaner samt stads- och byggnadsplaner upphör. I 
stället skall länsstyrelserna i samrådsskedet ge råd till 
kommunerna om tillämpningen av bestämmelserna i 2 o 3 kap., 
verka för att riksintressen tillgodoses, verka för en god 
samordning av mark- och vattenresurser mellan kommunerna och 
ta tillvara statens intressen. 

För kommunernas del innebär den nya ordningen dels att 
kontakterna med länsstyrelsen i planärenden koncentreras 
till samrådsskedet då länsstyrelsen skall kunna representera 
eller samordna de samlade statliga synpunkterna på planför
slaget. Därmed behöver inte kommunerna längre upprätthålla 
nuvarande obligatoriska rutinmässiga kontakter med ett 
flertal centrala myndigheter. 

Den nya ordningen innebär också att kommunerna får svara för 
kommuniceringen till de sakägare vars synpunkter inte 
beaktats av kommunens utlåtande över inkomna synpunkter. 
Detta bör dock inte innebära något egentligt merarbete 
eftersom utlåtandet ändå måste utarbetas inför kommunens 
antagande beslut. 

Ökad frihet att bemanna och organisera plan- och bygglov
arbetet i kommunerna 

PBL stadgar i generella termer att byggnadsnämnden skall ha 
tillgång till personal i den omfattning och med den kompe
tens som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina 
uppgifter på ett tillfredställande sätt. Jämfört med nuva
rande bestämmelser får kommunen en större frihet att välja 
sina befattningshavare och organisera arbetet. Detta bör 
innebära att flera organisatoriska lösningar kan komma i 
fråga med större möjligheter att välja ett fördelaktigare 
alternativ än f n. 
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Statliga och landstingskommunala byggnader blir bygglovp.i.ik
tiga 

Bestämmelsen om att statliga och landstingskommunala bygg
nader blir bygglovpliktiga ir.,nebär givetvis ett visst 
merarbete för kommunerna. Resursmässigt bör detta inte 
medföra några svårigheter när man dels har rätt att kompen
sera sig genom avgifter, dels har möjlighet att anpassa sin 
granskning till "den byggandes förutsättningar att bygga 
efter gällande bestämmelser cch nämndens föreskrifter." 
Genom att koncentrera sin granskning till de planmässiga 
förutsättningarna i sammanhanget bör arbetet kunna hållas på 
samma nivå som nuvarande anmälningsplikt kräver. 

Bestamnelser som påverkar lllnsstyrelsernas kostnader 

Länsstyrelsens fastställelse av planerna tas bort 

Länsstyrelsens nuvarande fastställelse av generalplaner, 
stads- och byggnadsplaner tas bort. I stället skall man 
bevaka riksintressen, den mellankommunala samordningen samt 
hälso- och olycksskyddet i anGagna planförslag genom att 
pröva dessa. En stor del av länsstyrelsernas nuvarande 
resurser för fastställelseprö·ming blir därmed friställda 
och kan utnyttjas för andra ändamål. 

Länsstyrelsen blir första instans vid förvaltningsbesvär 
enligt PBL 

Länsstyrelsen får genom bestänmelsen i 13 kap. 2 § ansvaret 
att som första besvärsinstans handlägga förvaltningsbesvär 
enligt lagförslaget. 

Samma grupper av ärenden som gäller i dag kommer att följa 
denna ordning. Det är därför främst den utökade kretsen av 
sakägare som kan komma att påverka omfattningen av länssty
relsernas arbete i detta sammanhang. Hur dessa kommer att 
agera är, som tidigare påpekats, svårt att ha en uppfattning 
om. Därför bör erfarenhet för~:t vinnas hur dessa i allmänhet 
kommer att reagera och agera genom besvär i den typ av 
plan-och bygglovsfrågor som blir aktuella när lagen trätt i 
kraft innan en underbyggd skattning går att göra. 
Ytterligare en faktor som talar för att en bedömning av 
resursbehovet i detta sammanhang görs vid ett senare till
fälle är, att perioden efter det att lagen trätt i kraft i 
stor utsträckning kommer att präglas av ärenden, som är att 
hänföra till övergångsbestämmelserna. 
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Länsstyrelserna avlastas en del förstainstansärenden 

PBL samlar lovgivningen för bl a ändring av skyltar eller 
ljusanordningar inom detaljplanelagt område hos byggnads
nämnden som därmed tar över en grupp ärenden som enligt 
nuvarande bestämmelser handläggs av länsstyrelsen. 

Beslut om marklov och när man skall kräva marklov i områden 
utan detaljplan blir en kommunal angelägenhet. Länsstyrel
sens nuvarande arbete med denna typ av ärenden försvinner 
därmed. 

Även nuvarande ärenden om rivningsförbud blir en kommunal 
angelägenhet som bl a kan hanteras genom att införa riv
ningslovplikt i områden utan detaljplan genom områdesbestäm
melser. 

Samrådet under planberedningen blir länsstyrelsens vikti
gaste uppgift 

Samrådet mellan kommuner och länsstyrelse enligt PBL kommer 
att bli viktigare. Dels har länsstyrelserna fått ansvaret 
att samordna de statliga kontakterna med kommunerna. Dessa 
avlastas därmed nuvarande rutinmässiga kontakter med ett 
antal statliga myndigheter. Dels återstår inte fastställel
seprövningen som en möjlighet att påverka ett planbeslut. 
Samrådsrollen ställer därför krav på länsstyrelsen att bl a 
hålla sig a jour med den kommunala tidsplaneringen av olika 
planprojekt och därigenom i tid förbereda de statliga organ 
som kan ha ett intresse att bevaka i respektive område. 

Bestannelser som påverkar kostnaderna bos andra lllJDdigheter. 

Planverket 

Planverkets uppgift enligt förslaget, att ha den allmänna 
uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket stämmer 
överens med nuvarande bestämmelser. 

Behovet av utbildningsinsatser under genomförandeskedet och 
allmän rådgivning både till länsstyrelser och kommuner under 
den första perioden innan praxis i olika avseenden etable
rats kan möjligen innebära att befintliga resurser blir 
otillräckliga. I ett fortvarighetstillstånd bör dock lag
förslagets krav på verkets insatser i stort överenstämma med 
verksamhetens nuvarande omfattning. 

26 Riksdagen /985186. I sam/. Nr I. Bilagedel 
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Statliga verk som enligt nuvarande bestämmelser skall 
informeras i plansammahang 

40:? 

Antagen generalplan skall enligt nuvarande bestämmelser 
skickas till statens planverk, statens naturvårdsverk, 
statens vägverk, riksantikva.rieämbetet, länsstyrelse och 
vederbörande fastighetsbildr:.ingsmyndighet. Lagförslaget 
utgår från att denna planhar:tering upphör och ålägger 
länsstyrelserna att svara fcr samordningen i detta samman
hang. 

Förändringen bör innebära att de centrala verken avlastas 
vissa rutinärenden. 

Besvärshandläggande organ 

Även i detta sammanhang gör sig osäkerheten gällande om hur 
den vidgade sakägargruppen kommer att påverka besvärsfre
kvensen. En bedömning bör vä~ta tills erfarenhet vunnits om 
hur den nya rätten till besv.är utnyttjas i olika sammanhang. 

Domstolar 

Lagför:flaget övertar nuvarancle bestämmelser om ersättning 
till markägare och påföljder vid överträdelser. Det bör 
d.ärför inte medföra några st15rre förändringar i arbetsbe
lastningen för de myndigheter som handlägger sådana ärenden 
i fortvarighetstillståndet. 

Övergångsbestämmelserna kan dock !!ledf<:Sra en viss anhopning 
av ärenden som markägarna vill skall avgöras enligt nu 
gällande bestämmelser. 

5 SLUTSATSER 

Enligt statskontorets bedömning bör nyheterna i den nya 
plan- och bygglagen för kol!DDunernas vidkol!DDande knappast 
medföra ökade krav på administrativa resurser. Övergångsvis 
kommer givetvis en omfattande utbildningsverksamhet att 
krävas så att förtroendevalda och tjänstemän så snart som 
möjligt får kunskap om avsikterna med lagändringen och den 
nya lagens sätt att verka. En viss kompetensförstärkning hos 
en del kommuner kan också bli nödvändig t ex beträffande 
grundvattenfrågor. 

En särskilt osäkerhet i bedö~1ingen ger bestämmelsen om den 
utökade sakägarkretsen. Hur d1~nna grupp kommer att agera är 
svårt att förutse. Inte förrä11 erfarenheter vunnits kan en 
slutlig bedömning göras av ko:Jtnadskonsekvenserna såväl för 
kommunerna som för länsstyrel:Jer och övriga besvärshandläg
gande organ. 



Prop. l 985/86: I 403 

Rätten för markägare att begära ersättning eller inlösen i 
vissa situationer - särskilt de som behandlas i övergångs
bestämmelserna - är svåra att bedöma. Detta gäller både 
processkostnadernas och ersättningarnas storlek. Till viss 
del bör dock dessa kostnader kunna ses som "investeringar" 
som underlättar det fortsatta planeringsarbetet i kommuner
na. 

Länsstyrelsens förändrade roll bör på längre sikt ge möjlig
heter till en minskning av arbetsinsatserna för planhand
läggningen. I ett övergångsskede är det emellertid väsent
ligt att alla befintliga resurser utnyttjas för den massiva 
utbildningsinsats som krävs för att få alla medagerande på 
kommunal och regional nivå att följa och använda sig av den 
nya lagens bestämmelser. 

För övrigt bör inte lagförslaget innebära några ändrade krav 
på administrativa resurser av betydelse. Med nuvarande 
ambitioner bör lagen kunna verka inom ramen för nuvarande 
resurser. Hur kraven senare utvecklas blir mer beroende av 
hur lagen hanteras av kommunerna, i vilken riktning bebyg
gelseutvecklingen går och ambitionsökningar i allmänhet 
snarare än av lagens nya utformning. 
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Sammanställning av statskontorets paragrafkommentarer till 
lagförslaget 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

1. 3 

PBL-bestämmelserna slår fast systemets planinstitut där den 
största nyheten är den obligatoriska kommuntäckande över
siktsplanen som skall hållas aktuell. Denna ses som en 
kombination av nuvarande informella markdispositionsplaner 
och kommunöversikter. Ett visst merarbete kommer bestäm
melsen om obligatorisk översiktsplan att medföra, speciellt 
i relation till nuvarande formella krav. Nästintill samtliga 
kommuner har nu antagit en kommunöversikt eller dess mot
svarighet. Ett flertal kommuner reviderar existerande 
översiktliga planer f.n. 

Även institutet områdesbestämmelser är en nyhet i plansam
manhang. Dessa är emellertid inte obligatoriska varför deras 
resursmässiga konsekvenser får betraktas som dispositiva. I 
allmänhet torde de kunna medverka till att effektivera 
hela planprocessen genom att man t ex i en exploaterings
situation successivt kan avgöra vissa delar av planbeslutet 
och föra bort dessa från diskussionen under den fortsatta 
planläggningen. 

1.7 

Den möjlighet som öppnas för kommunen att delegera bygg
nadsnämndens uppgifter till lokala organ enligt lagen 
(1979:408) om vissa lokala organ i kommunerna kan medföra 
ändrade krav på resurser där man så beslutar. Detta är 
emellertid ett frivilligt åtagande vars resursmässiga 
konsekvenser inte kan föras tillbaka på PBL. 

Inga resursmässiga konsekvenser. 
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l. 8 

Skyldigheten för kommunerna att tillställa planverket 
antagen generalplan försvinner. Detta borde medföra en viss 
lättnad av arbetsbelastningen såväl på kommunalt håll som 
hos planverket. 

Kapitel 2 Allmänna intressen :gom skall beaktas vid planlägg
ning och lokalisering av bebyggelse 

2.2 

Vilka krav som lagen om hushål.lning med naturresurser 
ställer får kommenteras i anslutning till den lagen. Med 
föreslagna procedurer i samband med översikts- eller detalj
planläggning torde garantier för nödvändig mellankommunal 
samverkan ha åstadkommits. Re~urskraven diskuteras vid resp 
procedurparagraf. 

I specialmotiveringen förklaras att analysen bör kunna ske 
genom kostnadsjämförelser av olika alternativ. I dessa bör 
främst nödvändiga investeringa.:- i system för exempelvis 
trafikförsör jning, vatten och ;:i.vlopp räknas med. Också andra 
specifika kostnadskrav för ko1111nunen, som ett alternativ för 
med sig, bör redovisas och vägas in alternativets jämförel
sekostnad t ex om speciellt sk;rdd mot bullerstörningar krävs 
för att ett markområde skall kunna användas för bostads
ändamål. 

Det är dock viktigt att inte kravet på en ekonomisk redovis:.. 
ning enligt ovan för med sig et:t omfattande kalkylarbete i 
uppenbara fall. 

Någon ändring av kraven på den administrativa hanteringen 
bör inte bli resultatet av paragrafens formulering. I stort 
sätt skall samma hänsyn tas enligt lagförslaget som gäller 
för närvarande möjligen med undantag för hänsynen till 
geotekniska förhållanden, särskilt grundvattenförhållanden, 
enligt punkt 2 som bör ges ökad vikt jämfört med nuvarande 
lagstiftning. 
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2.4 

Paragrafens bestämmelser kan möjligen tas till intäkt för 
att bättre kompetens måste tillföras kommunen inom tillkom
mande områden som enligt PBL måste tillgodoses vid planlägg-
ningen. 

Samtidigt påpekas i specialmotiveringen möjligheten för 
kommunen att genom ekonomiska överväganden i planläggnings
skedet undvika dyrbara arrangemang för att åstadkomma 
acceptabel samhälls- och kommersiell service. 

Ett viktigt påpekande görs i specialmotiveringens kommentar 
till paragrafens bestämmelser. Där anförtros kommunen 
huvudansvaret för ambitionen med bebyggelseutvecklingen. Man 
bör därför inte utfärda "föreskrifter i förordning eller 
myndighetsförfattning till bestämmelserna i denna paragraf" 
som på annat sätt knyter upp kommunen. De resursmässiga 
konsekvenserna av paragrafen bör därmed helt kunna tterföras 
till kommunen. 

Kapitel 3 Krav på byggnader m m 

I specialmotiveringen till paragrafen uttalas att förslaget 
"innebär att byggnadsnämnderna får en mer aktiv roll vad 
gäller kravet på byggnaders utseende". Nämnden skall inte 
längre bara kunna förhindra olämpliga estetiska lösningar 
utan bör aktivt kunna påverka miljöns estetiska kvalite 
genom att ställa krav på "placering, utformning och färg
sättning". Detta bör rimligtvis kunna medföra ett något 
ökat krav på byggnadsnämndens engagemang och därmed ökade 
krav på resurser. Fortfarande är dock lagens formulering så 
allmän att det bör vara möjligt för kommunen att själv 
bestämma hur aktivt man vill vara med och styra och vilka 
resursmässiga konsekvenser man därmed är beredd att accep
tera. 

Kommunerna får genom de föreslagna bestämmelserna möjlighet 
att redan vid bygglovstillfället ställa krav på byggnaden 
och dess placering. Detta bör innebära att exempelvis 
förhandsbesked kan beviljas med förbehåll om placering och 
utformning av byggnaden. Detta bör medverka till att bygg
lovsärendet från början styrs in så att byggnaden uppfyller 
krav som annars inte blev meddelade förrän bygglovsansök
ningen utarbetats och inkommit till kommunen. Denna ordning 
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bör medverka till en smidigare handläggning för kommunen och 
den sökande av sådana bygglovärenden där förbehåll måste 
ställas än med nuvarande bestämmelser. 

3.2 

Kraven på att hänsyn skall ta;3 till grundvattenförhållandena 
accentueras. Dessutom ställer lagförslaget nya krav på att 
man inte skall försvåra använ1jningen av marken över under
jordsanläggningar. Möjligen s·~äller bestämmelserna ökade 
kompetenskrav när det gäller 1~rundvattenförhållandena hos 
kommunens handläggande tjänst1~män. 

3.3 

Inga egentliga ändringar förutom vattenhushållningskraven. 
Som påpekas i specialmotiveringarna behöver dessa inte slå 
igenom i områden där det inte föreligger någon egentlig 
brist på vatten. Kompetensför~:tärkning vid planering för 
vattenhushållning kan bli nödvändig i vissa områden. 

3.5 

PBLs formulering av kraven är allmännare så att de dels 
gäller alla byggnader, dels räknar upp allmänna egenskaper 
som måste preciseras när lagen i det särskilda fallet skall 
tolkas. I specialmotiveringarna framhålls kravet på att 
material som används "i möjligaste mån skall fungera väl 
även för personer som har allergiska besvär". Hänsynen till 
allergikernas krav skärps med .jen föreslagna skrivningen.De 
resursmässiga konsekvenserna a·r paragrafen hänförs till vad 
allergikravet ovan kan tänkas 1?;e för resultat beträffande 
materialvalet. Administrativt bör paragrafen ha marginella 
krav på hanteringen av främst lJygglovärendena. En utökad 
kompetens hos handläggande tjänstemän om allergipåverkan av 
olika material kan tänkas bli följden 

3.6 

I PBLs bestämmelser utökas kra\'en på att skyddet mot olyckor 
också skall omfatta bostadsbyggnader. Krav på ökade kostna
der för skyddsanordningar lcan t•li följden av bestämmelsen. 
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A andra sidan bör ett ökat skydd leda till en lägre olycks
frekvens med åtföljande besparingar t ex i mänskligt lidan
de, sjukvårds- och rehabiliteringskostnader samt minska~ in
komstbortfall. Administrativt torde ändringen inte ha nagra 
resursmässiga konsekvenser. 

3.7 

De nya bestämmelserna skärper kraven på att även de två
våningshus, som nu inte omfattas av hisskravet, åtminstone 
skall förberedas så att de senare kan kompletteras med hiss 
eller annan lyftanordning utan större svårighet. 

Kravet på att bostäder med flera plan skall innehålla ett 
handikapptillgängligt våningsplan med samtliga funktioner i 
en bostad, kan innebära att krav ställs på att vissa funk
tioner i framtiden kommer att behöva fördubblas. 

För övrigt torde kraven på handikappanpassning hållas på 
nuvarande nivå. 

Det utökade kravet att byggnadens funktioner med skäliga 
insatser skall kunna hållas i stånd under brukstiden bör 
medverka till att byggnadens totala driftskostnader blir så 
låga som möjligt. 

3. 10 

I de nya bestämmelserna utgår kraven från de långsiktiga 
effekterna som de avsedda ändringsarbetena får för bygg
naden. De avser dock inte leda till några principiella 
ändringar i kommunens befattning med ombyggnadsärenden. 

I dessa skall kommunen dels pröva om den tilltänkta ombygg
naden är godtagbar från i första hand byggnadstekniska 
utgångspunkter, dels om den ger byggnaden egenskaper som är 
önskvärda i ett långsiktigt perspektiv. Kommunen måste 
samtidigt ta ställning till om de långsiktigt eftersträvade 
egenskaperna kan vänta till en senare etapp eller om de 
skall tillföras byggnaden i samband med de planerade om
byggnadsarbetena. Båda dessa bedömningar skall göras efter 
vad som är lämpligt från allmän synpunkt. 
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Genom de nya bestämmelserna kan besparingar göras när 
nybyggnadsstandard, som krävs f n, inte behöver följas. 
Möjligen kräver övervägandena i samband med att bygglov 
beviljas, ett mer omfattande bedömningsunderlag.Detta kan 
kräva ett visst merarbete jämfört med nuvarande rutiner. 

3, 11 

Enligt specialmotiveringen är avsikten med definitionen "att 
säkra att byggnader på inte alltför lång sikt tillförs 
sådana egenskaper eller kvaliteter som avses i 1--8 §§" dvs 
nybyggnadsstandard. När denna ambitionshöjning i verklighe
ten realiseras medför bestämmt!lsen kostnadsökningar i nivå 
med nuvarande lagstiftning. 

3.12 

Någon väsentlig skillnad i omfattning beträffande enskilda 
byggnader torde PBLs bestämmelser inte innebära. Möjligheten 
som ges att skydda· samlad bebyggelse som anses värdefull är 
dock en nyhet. Detta kan komma att kräva bevaranderesurser 
som inte går att kräva i dag. 

Departementschefen talar i specialmotiveringarna om kultur
minnesvården i kommunen, som bl a genom inventeringar och 
sammanställningar av kulturhistoriskt intressanta objekt och 
miljöer bör initiera en offentlig diskussion av dessa. I 
t ex en sektorutredning kan se1jan kommunens ambitioner i 
bevarandehänseende slås fast 01:h användas som beslutsunder
lag när bevarandefrågor skall avgöras. Redan nu finns sådant 
underlag utarbetat i många kolD!nuner. Det arbete som lagts 
ner i detta sammanhang medverkar på längre sikt till en 
smidigare hantering av plan- O<lh lovärenden i kommunen och i 
högre instanser. 

3, 13 

Underhållskraven i PBL är mer cmfattande än i gällande 
bestämmelser i byggnadslagstiftningen. T ex underhållskravet 
av hissar och andra anordningar för tillgänglighet, anord
ningar för att reglera innomhusklimatet och skydd mot 
olycksfall. I andra fall ställer andra lagar lika långtgå
ende krav redan i dag. Som exempel upptas i specialmoti·1e
ringen bostadssaneringslagen, hälsoskyddslagstiftningen och 
brandlagstiftningen. De avser krav på fuktskydd och skydd 
mot brand och olycksfall. Merk~stnaderna för ett utökat 
underhåll torde, som tidigare n.3.mnts,i ett längre perspektiv 
dock medföra besparingar genom att omfattande reparationer 
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undviks eller senareläggs. Byggnadens användningstid för
kortas också påtagligt vid uteblivet eller eftersatt under
håll. 

Att underhållskraven har blivit mer omfattande och avser ett 
utökat antal objekt (jordbrukets ekonomibyggnader) innebär 
att byggnadsnämndens tillsynsansvar ökat i motsvarande grad. 
Jämfört med nuvarande ordning innebär detta att kontroll
kraven och frekvensen av förelägganden med anledning av 
bestämmelserna om underhållsskyldighet kan komma att öka. 

3 .14 

Anläggningar och anordningar som kräver bygglov enligt PBL 
men inte enligt nuvarande bestämmelser är bl a idrotts- och 
campingplatser, vindkraftverk, murar, plank och parkerings
platser samt skyltar och ljusanordningar. Detta innebär att 
ett större antal objekt än f n kommer att bli föremål för bl 
a kontrollkrav. 

3. 15 

I förhållande till nuvarande bestämmelser ställs nya krav på 
tomtens anpassning till natur och kulturförhållanden, att 
riskerna för olycksfall begränsas, på tillgänglighet samt 
att avfallshanteringen ges nödvändigt utrymme. Även kravet 
på friyta utökas jämfört med nuvarande bestämmelser. Par
keringsbehovet skall tillgodoses även om det inte kan ske på 
den egna tomten. 

Tillkommande krav har naturligtvis kostnadskonsekvenser men 
bör ge en större boendekvalite främst när det gäller kravet 
på friyta. Någon administrativ resursmässig konsekvens av 
betydelse torde inte paragrafen föranleda, möjligen med 
untantag för att parkeringsplatser utanför tomten kan tänkas 
medföra ökade krav på att servitut, gemensamhetsanläggningar 
e.d. kommer till användning. 

3.16 

Utökade krav på friyta och parkeringsutrymme som PBL ställer 
på bebyggda tomter medför givetvis krav på förbättringar i 
dessa avseenden där minimikraven inte är uppfyllda. Enligt 
sepcialmotiveringen till paragrafen skall kravet på friyta 
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och parkering kunna ställas" i varje enskilt ärende obe
roende av om särskilda bestämmelser om detta finns i detalj
plan." Med stöd av paragrafens bestämmelser kan kommunen 
söka lösningar på parkeringsproblem i befintlig bebyggelse 
som annars skulle bli svåra att initiera. 

Underhållskravet på anordnin.ö?;ar för att begränsa olycks
fallsrisken enligt 15 och 16 §§ tillkommer. Merkostnaderna 
för detta torde vara marginellt i ett längre perspektiv. 
Detta gäller också underhåll.3kravet på lekplatserna fasta 
anordningar enl tredje styck8t. 

3. 18 

Byggnadsnämnden ges här rätt att ställa samma krav som skall 
gälla tomter i allmänhet på allmänna platser och områden för 
andra anläggningar än byggnader. En stor grupp av markom
råden, som annars skulle ligga utanför byggnadsnämndens 
möjlighet att påverka, blir e:enom bestämmelsen möjliga att 
nå och kontrollera. Hur mycke·t nämnden anser att den ska 
agera blir avgörande för kostnaderna som bestämmelsen för 
med sig. 

Kapitel 4 översiktsplan 

4. 1 

Upprättandet och uppdateringen av översiktsplanen kommer 
givetvis att kräva vissa resurser. Med den valda uppbyggna
den av plansystemet bör dock :Lnsatserna kunna minimeras och 
i stort bygga på beslut och underlag, som kommunen redan 
skaffat sig i samband med den fysiska riksplaneringen som 
påbörjades under 1970-talet, eller ändå måste kosta på sig 
för att avgöra eller påverka den bebyggelseutveckling som 
eftersträvas. 

En genomgång av kommunernas nuvarande frivilliga översikt
liga planering visar att ca 5C1 kommuner redan reviderat sina 
kommunöversikter eller markdispositionsplaner samt att 
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ungefär lika många arbetar med en revidering. Detta bör 
innebära att dessa kommuner anser att värdet av den över
siktliga planeringen väl motsvarar vad den kostar eftersom 
några regler som i dag tvingar kommunerna att bearbeta den 
översiktliga planeringen inte existerar. 

Vattenplanering och vattenhushållning är nya områden som 
skall vara föremål för planering och därför kan komma att 
kräva en utökning av kompetensen i kommunerna inom dessa 
områden. 

Det stöd som översiktsplanens riktlinjer skall kunna ge vid 
handläggning av lovärenden främst i glesbygd bör medverka 
till en effdktivisering av beslutshanteringen. Den precise
ring som översiktsplanen skall göra beträffande riksintres
sena inom kommunens område bör i den första översiktsplanen 
i stort sett kunna falla tillbaka på bestämmelserna i lagen 
om hushållning med naturresurser och underlag som utarbetats 
i samband med den fysiska riksplaneringen. 

4.5 

Länsstyrelsens uppgifter preciseras och begränsar samtidigt 
de områden där länsstyrelsen kan lämna avvikande uppfatt
ning. Förskjutningen från nuvarande efterhandskontroll till 
samråd understryks av bestämmelserna. Som också påpekas av 
departementschefen bör de ökade kraven på länsstyrelsernas 
handlingsberedskap resursmässigt väl kunna fyllas med dem 
som f n står till förfogande då eftergranskningen kommer att 
avlastas avsevärt. 

4.7 

Den föreslagna proceduren underlättar för kommunerna som 
gentemot de statliga myndigheterna bara behöver ha kontakt 
med länsstyrelsen. Denna får däremot ett vidgat ansvar att 
hålla resp statligt organ underrättat om förslaget av någon 
anledning kan vara intressant för en kommentar. 

4.8 

Innehållsbeskrivningen innebär att standarden på dokumenta
tionen av kommunens översiktliga planering i stort följer 
beskrivningarna som utarbetats av planverket i samband med 
den fysiska riksplaneringen. 
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En sådan klarhet i dokumentationen bör i sin tur ge en 
effektivare handläggning av planärenden på lägre nivå 
(områdesbestämmelser, detaljplaner) samt lovärenden som 
direkt är beroende av kommunöversiktens bestämmelser. 

4.9 

414 

Minimikravet på innehållet i yttrandet bör utan större 
merarbete kunna åstadkommas genom att sammanställa tidigare 
uppfattning i samrådsarbetet som inte blivit tillgodosedda. 

4. 12 

De nya bestämmleserna bör me,jföra något enklare och menings
fullare rutiner. Förutom län.sstyrelse och berörda kommuner 
blir det bara de myndigheter vars synpunkter inte blivit 
tillgodosedda som får del av beslutet. 

Kapitel 5 Detaljplan och omrildesbestämmelser 

5. 1 

Detaljplanekravet är mildare i PBL jämfört med nuvarande 
bestämmelser. Översiktsplanen och möjligheterna till viss 
reglering genom områdesbestän11Delser gör att en reglering 
genom detaljplan inte behöver användas som hittills. Ökade 
krav på detaljplan blir följclen genom att ombyggnadsstan
dard, skyddsbestämmelser i be,varandeområden och plangenom
förande är tillkommande plane,genskaper som får regleras i 
detaljplan. 

Genom att viss~ generella bestämmelser i BS 39 §, som 
handlar om hur byggnad skall förläggas på tomten inte finns 
med i PBL, kan krav på detaljplan av den anledningen even
tuellt öka. 

Sammantaget bör kravet på detaljplaner minska något jämfört 
med nuvarande ordning. 
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5.3 

Inga ändrade krav på resurser för den adminstrativa hante
ringen. Kostnadsmässigt kan dock övergången från specialom
råde till kvartersmark t ex för trafikanläggningar medföra 
ändrade ersättningsanspråk från kommunerna beträffande 
gatukostnader. 

5.5 

Bör innebära att kommunen får en bättre möjlighet att 
påverka genomförandet av tagna planbeslut. Genom att eviga 
byggrätter försvinner blir det enklare och mindre kostsamt 
att ändra och anpassa befintliga planer till nya krav. 

5.7 

Eftersom bestämmelserna inte är obligatoriska blir även 
kostnadskonsekvenserna frivilliga. Det blir kommunen som 
avgör om bestämmelserna skall användas och om man då också 
är beredd att ta på sig medföljande administrativa merkost
nader. De utökade möjligheterna för kommunen att meddela 
specialbestämmelser bör medverka till att planarbetet 
effektiviseras och blir ett kraftfullare och samtidigt mer 
anpassbart instrument för kommunen. 

Bestämmelserna i andra stycket överensstämmer med nuvarande 
lagstiftning och har därför inte några resursmässiga kon
sekvenser. 

5.8 

Även här har bestämmelserna en frivillig karaktär varför 
kommunen själv kan bedöma om kostnaderna motsvarar vad man 
kan vinna på att bestämmelsernas utnyttjas. 

5.9 

Första stycket ansluter till gällande rätt. Tydlighetskravet 
i andra stycket finns inte preciserat i nuvarande bestäm
melser. De innebär att PBL ställer ökade krav på att plan
handlingar skall vara begripliga för icke professionella 
plantekniker - allmänhet, hyresgäster etc. 
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En genomgång av tillämpade pr·esentationsformer och möjlig
heter till alternativa sätt visar att detaljplanen t ex 
genom s k axonometrisk projektion bör kunna vinna i tydlig
het utan att därför behöva öka kostnaderna. 

Tydlighetskravet bör inte medföra några väsentliga krav på 
ökade kostnader. 

5.10 

I stort svarar första stycket mot gällande bestämmelser. 
Kraven på illustrationer och illustrationskarta har delvis 
kommenterats i anslutning till 9 § ovan. Redan nu utarbetas 
stadsplaner och byggnadsplaner med ambitionen att kunna 
åskådliggöra planförslagets konsekvenser så att icke-plan
tekniker kan ta del av innehållet. 

5. 11 

Paragrafens bestämmelser bör 1nedverka till att en plan som 
trätt i kraft blir genomförd JDer samlat. Andra stycket 
innebär att planändringar eft•~r genomförandetidens utgång 
blir lättare att genomföra. 

5. 14 

Bör inte medföra några mer omfattande administrativa kon
sekvenser, speciellt då förfarandet för enkel detaljplane
ändring enligt 24 § andra styeket i flertalet fall bör kunna 
tillämpas. 

5. 16 

PBLs bestämmelser är mer specifika. Det är frivilligt för 
kommunen att använda sig av oairådesbestämmelserna varför 
kostnadskonsekvenserna för koamunerna när dessa används får 
anses dispositiva. 

5. 18 

Bestämmelsen är inte tvingande varför kostnadskonsekvenserna 
kan hanteras av kommunen. 
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5.19 

I sak samma bestämmelser som gäller nu. Tillägget att sam
fällighetsföreningar i området skall jämställas med fastig
hetsinnehavare torde sannolikt medverka till att sakägar
kontakterna ~an reduceras. 

Dock inga väsentliga förändringar med hänsyn till de admi
nistrativa kostnaderna. 

5.20 

Obligatoriska samrådskretsen utökad genom att sakägargruppen 
blivit större. Ökade kostnader för kontakterna med sakägar
gruppen men för övrigt bör inga direkta konsekvenser av de 
nya bestämmelserna bli följden. 

5.21 

Materialet som bör redovisas vid samrådet är ungefär av 
samma omfattning som krävs f n. 

5.22 

Länsstyrelsens nuvarande engagemang i plansamrådet har ett 
vidare område att bevaka. Trots att man skall samordna 
statens totala intresse enligt punkt 3 bör samrådsarbetet 
kunna minska genom ovanstående precisering. 

5.24 

Ändringen av gällande bestämmelser beträffande kungörelse av 
utställning bör inte medföra några väsentliga kostnads
konsekvenser. 

5.25 

Bestämmelsen medför bara marginella krav på utökad admi
nistrativ hantering. 

27 Riksdagen /Wi5!86. I samt. Nr I. Bi/agedel 
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5.25 

Det tiiiko:nmande underlaget består framför allt av den s k 
genomförandebeskrivningen. Till viss del skall genomföran
debeskrivningen behandla såda~a frågeställningar, som enligt 
nuvarande bestämmelser skall analyseras i anslutning till 
"utredningen om de tekniska o·:h ekonomiska förutsättningarna 
för planens genomförande". 

En noggrannare genomgång av g':!nomförandeskedet kräver 
givetvis en 3törre arbetsinsats. Emellertid bör en mängd 
frågor då kunna klaras ut som innebär att fullföljandet av 
planen underlättas och effektiviseras. Eftersom en bestäm
melse om genomförandetid också skall ingå i detaljplanen och 
därför alltid skall beslutas blir genomförandebeskrivningen 
ett viktigt underlag för bedömningen av vilken genomföran
detid som skall väljas. Också <1et fysiska genomförandet av 
detaljplanen bör genom genomförandebeskrivningen i stor 
utsträckning kunna underlättas. 

Bestämmelsen om genomförandebeskrivning ställer ökade krav 
på administrativa resurser i planhanteringen. 

5.27 

Kravet på att kommunens utlåtande över inkomna synpunkter 
skall kommuniceras till dem vars synpunkter inte beaktats är 
en tillkommande rutin i planhanteringen. Denna kräver 
givetvis en del merarbete som dock bör bli marginellt då 
utlåtandet ändå måste utarbetas inför kommunens beslut av 
planen. 

5.28 

Paragrafens bestämmelser öppnar möjligheterna till enkelt 
planförfarande för fler kategorier planärenden. 

Bör medföra möjligheter till a11ministrativa förenklingar men 
följer i stort nuvarande regler för enkelt planförfarande. 

5.29 

Också i detta sallllllanhang bör en genomförd översiktlig 
planering ge större förutsättni.ngar för delegering än 
nuvarande ordning. 

Nyheten är att PBL ger kommunst.yrelsen rätt att i kommun
fullmäktiges ställe, efter delegering, anta detaljplan. 
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Ändringen ger kommunerna större frihet att organisera 
planarbetet så att effektivast möjliga ordning kan användas. 

5,30 

Länsstyrelsens kommuniceringsansvar övergår till kommunen 
samtidigt som möjligheten till kommunicering av antagande
beslut genom kungörelse i ortstidning införs. 

Länsstyrelserna avlastas en stor grupp ärenden. Genom 
kungörelsedelgivningen minskas de administrativa olägenhe
terna med den utökade sakägarkretsen avsevärt. 

5.31 

Viss merkostnad i samband med kungörelsen i ortstidning. 

5.35 

Genom bestämmelsen, som inte har någon motsvarighet i nu 
gällande lag, fastläggs detaljplanens suveränitet i plan
hierarkien. Automatiken innebär att administrativa besluts
omgångar elimineras. 

5. 36 

Dispensmöjligheterna minskar jämfört med nuvarande praxis. 
Detta innebär att det blir lättare att hålla undan ärenden 
om bebyggelse i strid mot gällande plan samtidigt som 
behovet av planändringar oftare kan komma att göra sig 
gällande. 

Hur de administrativa kostnaderna i sammanhanget påverkas är 
svårbedömbart. 
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Kapitel 6 Plangenomförande 

6.1 

Givetvis innebär kravet på en genomförandebeskrivning krav 
på mer omfattande utredningar än vad som gäller för närva
rande. Genom dessa bör dock effektivitetsvinster kunna 
göras under genomförandeskedet som spe.ciellt med tanke på 
detaljplanens bestämmelse om genomförandetid blir viktiga. 

6.2 

Ett tillkommande administrativt instrument som dock inte 
obligatoriskt behöver tas i anspråk. Det bör med andra ord 
komma till användning när förjelarna med en exploaterings
samverkan bedöms bli större ä~ nackdelarna som följer 
exempelvis de ökade administrativa kostnaderna. 

6.3 

Att det obligatoriska kravet på tomtindelning tas bort 
minskar den administrativa belastningen i kommunerna. 

6.5 

Gör planhanteringen smidigare och mindre kostsam än nuvaran
de system tillåter. 

6.7 

Detaljplanens suveränitet slås fast. Viss anpassning går 
dock att göra om syftet inte motverkas. En automatisk 
ändring av detaljplanen blir i detta fall följden. En 
fastighetsplan som bygger på en viss detaljplan måste man 
givetvis kunna ge villkorliga bestämmelser som innebär att 
fastighetsplanen bara gäller om detaljplanen får laga kraft. 

Den automatiska kopplingen innebär att viss hantering som 
krävs f n inte längre kommer att behövas. 
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6.8 

Att PBL kräver en särskild handling för bestämmelserna bör 
inte medföra ökade kostnader av väsentlig betydelse. 

6.9 

Beskrivningen med redovisningen av skälen till och konse
kvenserna av planen är en nyhet som kräver visst merarbete. 
Emellertid bör en sådan handling medverka till att efter
följande moment underlättas. 

6. 10 

En konsekvens av genomförandetidens införande 1 detaljpla
nen. Bör inte innebära några direkta administrativa mer
kostnader utan snarare ge möjligheter till kostnadssänk
ningar för kommunen. 

6. 11 

Automatiken medför att konsekvenserna för fastighetsplanen 
måste övervägas i samband med att detaljplansbeslutet 
bereds. 

Ingen särskild ändri·ng av fastighetsplanen nödvändig. 

6. 12 

Förslaget överensstämmer i stort med gällande bestämmelser 
med den viktiga skillnaden att vissa dokument som krävs 
under handläggningen av en detaljplan enligt PBL också blir 
nödvändiga vid handläggningen av fastighetsplanen samt att 
länsstyrelsen inte längre behöver blandas in i handlägg
ningen. 

Observera att länsstyrelsens kommunicering av fastställelse
beslutet till markägare vars yrkande inte kunnat tillgodoses 
övergår till kommunen. Ett visst merarbete för kommunerna 
blir resultatet av lagförslagets bestämmelser. 

28 RiksdaRen 1985/86. I .rnml. Nr I. BilaRedcl 
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6. 13 

Byggnadsnämndens uppgifter k·1arstår oförändrade, länssty
relsens nuvarande försvinner. 

6. 19 

I PBL har beslutet att förordna om marken förts över från 
regeringen till länsstyrelsen. Därmed har också rätt att 
anföra besvär tillkommit. 

Ingen ändring i förhållande till nu gällande bestämmelser 
med undantag för att regeringen avlastas och länsstyrelsen 
får ansvar för denna typ av ärenden. 

6.21 

Ändringen bör inte medföra någon ändring i kostnaderna för 
hanteringen av paragrafens bestämmelser. 

6.22 

Rätten att förordna övergår från regeringen till länsstyrel
sen. Ny grupp av besvär blir följden men kostnadsmässiga 
konsekvenserna marginella. 

6.23 

Bestämmelsen är en konsekvens av lagen om exploateringssam
fällighet. Kan innebära vissa förenklingar i relationen till 
kommunen. 

6.21\ 

Inga direkta kostnadsmässiga konsekvenser men vidgar möjlig
heterna att genomföra intentic•nerna i kommunens planering 
genom rätten till inlösen av aark som inte blivit bebyggd i 
enlighet med planen. 



Prop. 1985/86:1 423 

6.26 

PBLs regler är inte så detaljerade som nuvarande bestäm
melser. I stort följer de dock dessa. Genom bestämmelsen i 
första stycket föreskrivs att det är kommunen som skall vara 
väghållare inom område med detaljplan. Särskilda skäl ~om 
kan anföras för annan väghållare bör kunna sammanfalla med 
nuvarande fördelning av väghållaransvaret. 

Kravet på färdigställande av gator och allmänna platser 
blir, jämfört med nuvarande bestämmelser, att en senare
läggning av det slutliga iordningsställandet blir möjlig. 

Möjligen kan den mjukare skrivningen innebära att besparing
ar kan göras om färdigställandearbetet får anpassas till 
fördelaktigare tidsmässiga förutsättningar. 

6.27 

PBLs bestämmelser överensstämmer med nuvarande med undantag 
för möjligheten att anpassa utformningen så länge inte 
planens syfte motverkas. Bör ge förutsättningar att utnyttja 
eventuella kostnadssänkande lösningar. 

6.37 

Bör medverka till att kommunens organisation utnyttjas så 
effektivt som möjligt. 

Kapitel 7 Regionplanering 

7.1 

Någon väsentlig skillnad mellan den gällande lagen och 
PBL-förslaget som kan ha kostnadsmässiga konsekvenser kan 
inte uppfattas. 
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7.2 

Draget av frivillighet beträffande regionplaneorgan och dess 
verksamhet understryks genom den särskilda bestämmelsen i 
paragrafen. De resursmässiga konsekvenserna har därför en 
frivillig karaktär som kommu::ierna till stor del själva 
beslutar om. 

Bestämmelsen är också väsentlig för att regionplaneringen 
inte påbörjas om förutsättnL1garna för att kunna komma 
överens redan från början inte existerar. 

7.3 

Eftersom regionplaneorganets verksamhet är frivillig, är 
resurskonsekvenserna av rollbeskrivningen enligt paragrafens 
bestämmelser dispositiva. 

7.4 

Regionplanen har ingen egen rättsverkan men bör verka genom 
att styra kommunernas översH:tliga planering, detaljplane
ring och lovgivning. Om överklagande sker vid avvikelse från 
regionplanen bör regionplanens intentioner tillmätas stor 
betydelse. 

Inga direkta resursmässiga kc•nsekvenser. 

7.5 

PBLs bestämmelser följer rutinerna för översiktsplan. Dessa 
i sin tur följer i stort sätt nuvarande rutiner. En viss 
förenkling för kommunerna föreligger då dessa enbart behöver 
ha kontakt med länsstyrelsen som i sin tur svarar för att 
berörda statliga myndigheter underrättas. Länsstyrelsens 
granskningsansvar reduceras till riksintressen, samkommunala 
frågor och hälso- och olycksaspekter. 

7.6 

Nuvarande bestämmelser kräver att regeringen rutinmässigt 
kopplas in vid varje fastställelse. Med ?BL-förslaget 
avlastas regeringskansliet so~ endast kopplas in vid besvär. 



Prop. 1985/86: I 425 

7.8 

Återkommande procedurer att anta regionplanen kräver givet
vis resurser. Det är dock sannolikt att i de fall region
planen skall bestå man senast efter sex år behöver diskutera 
igenom intentionerna för den fysiska utvecklingen som planen 
skall medverka till och slå fast dessa i ett nytt planbe
slut. 

Kapitel 8 Bygglov, rivningslov och marklov 

8. 1 

PBL ställer ett generellt nytt krav på bygglov för byte av 
fasadbeklädnad o taktäckningsmaterial -även mot kringbyggd 
gård- inom detaljplan. Övriga krav övertas med ungefär samma 
innehåll som nuvarande bestämmelser har. För ändringar av 
eldstäder och rökkanaler betyder de nya bestämmelserna en 
minskning av bygglovkravet då det enligt PBL bara skall 
gälla väsentliga ändringar. 

För statliga och landstingskommunala byggnader krävs enligt 
PBL bygglov. Detta ersätter anmälningsförfarandet som gäller 
enligt nuvarande bestämmelser. Bygglovkravet för denna 
kategori byggnader gäller dock inte inre ändringar enligt 5. 
och 6. 

8.2 

PBL ställer krav på bygglov för följande nytillkomna objekt, 
nämligen när mark tas i anspråk för idrottsplatser, fri
tidsanläggningar, skidliftar, campingplatser, skjutbanor, 
småbåtshamnar, motorbanor och golfbanor. Tillkommande objekt 
är också tunnlar och bergrum samt radiomaster, telemaster 
och torn samt parkeringsplatser. 

8.3 

I allt väsentligt sammanfaller de nya bestämmelserna med 
gällande lagstiftning. Flertalet skyltärenden samlas till 
byggnadsnämnden vilket bör förenkla för allmänheten. Sam
tidigt avlastas länsstyrelsen ett antal första instans
ärenden. 
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8.ll 

Några väsentliga ändringar av bestämmelserna föreligger 
inte.En nyhet är att man kan få bygga mindre uthus närmare 
tomtgränsen än ll,5 m om ägaren lämnar skriftligt medgivan
de. 

8.5 

Nuvarande generella frihet fö:~ jordbrukets skogsbrukets och 
fiskets ekonomibyggnader i om:~åden utan fastställd general
plan, stads- eller byggnadsplan enl BS 35 § tas bort men 
kommunen kan i områdesbestämm·~lser besluta att nuvarande 
undantag från bygglovkravet sl~all gälla både beträffande 
dessa objekt och de i § B.2 n~rtillkomna. 

Att bygglovkravet för kolonistugor inom detaljplan också kan 
lämnas därhän genom en särskild planbestämmelse bör innebära 
vissa förenklingar både för kc1lonistugebrukaren och kom
munen. 

8.6 

Genom kommunalt beslut kan bygglovsplikten skärpas i två 
specifika fall. Kommunen råder helt över resurskonsekven
serna i dessa fall. För den enskilde fastighetsägaren kan 
speciellt den andra punkten medföra bygglovskostnader som 
inte är rimliga om inte speciell hänsyn till denna typ av 
bygglov tas när taxesättningen fastställs.Genom kommunalt 
beslut kan bygglovsplikten skä:~pas i två specifika fall. 
Kommunen råder helt över resur:3konsekvenserna i dessa fall. 
För den enskilde fastighetsäga1·en kan speciellt den andra 
punkten medföra bygglovskostna<ier som inte är rimliga om 
inte speciell hänsyn till denna typ av bygglov tas när 
taxesättningen fastställs. 

8.7 

I stort motsvarar nuvarande bestämmelser vad som föreslås i 
lagförslaget med skillnaden att länsstyrelsen inte behöver 
komma in i handläggningen. Enligt PBL blir det en helt 
kommunal angelägenhet att bestämma om bygglov eller inte för 
ifrågavarande objekt. 
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Någon egentlig ändring i bestämmelsernas innehåll föreligger 
inte med undantag för kommunens möjlighet att genom områdes
bestämmelse besluta om rivningslov också för områden utan 
detaljplan. Resurskonsekvenserna i detta sammanhang dispo
sitiva. 

8.9 

Den nya lagen lägger hela hanteringen av lovförordnanden hos 
kommunen. I motsvarande mån avlastas länsstyrelsen, som dock 
fortfarande kan påfordra att planbestämmelser med lovkrav 
införs i vissa områden. 

PBLs konstruktion att införa rivningslovsplikt med områdes
bestämmelser bör avlasta länsstyrelsen förstahandshandlägg
ningen av dessa ärenden. 

8. 11 

De nya bestämmelserna slår fast fastighetsägarens rätt till 
bygglov i områden med detaljplan. Något byggnadsförbud går 
inte att genomföra i likhet med nu gällande bestämmelser. 
Under genomförandetiden vill PBL slå fast fastighetsägarens 
rätt att få sitt bygglov. En ändring under denna period, som 
medför att byggrätten försvinner, ger fastighetsägaren rätt 
att påfordra inlösen. Efter genomförandetiden får å andra 
sidan kommunen rätt att ändra en detaljplan utan att ersätta 
fastighetsägare för en ev återkallad byggrätt. 

Kravet på planprecisering i fjärde stycket ställer givetvis 
krav på en planändring som inte är nödvändig enligt nuva
rande bestämmelser. Obs övergångsbestämmelsen som undantar 
befintliga planer från kravet på planprecisering av byggna
der på allmän mark. 

F ö ställer PBL ungefär samma krav som gäller f n. 

8. 12 

PBL övertar i stort innehållet i nuvarande bestämmelser 
samtidigt som möjligheten till nybyggnadsförbud avskaffas. 
Översiktsplanens styrande inverkan på lovbeslutet är dock en 
nyhet som bör medverka till en klarare uppfattning om vad 
som gäller i ett visst område och därmed gör det enklare att 
administrera förhandslov och bygglovsansökningar. 
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8., Il 

Den längre perioden - högst tio år - som ett tillfälligt 
bygglov kan omfatta bör medverka till att frekvensen av 
återkommande ansökningar minskar. 

8. 16 

428 

Den nya bestämmelsen ger bevarandeintresset en möjlighet 
till permanent beslut och undviker för övrigt återkommande 
handläggningsomgångar när man en gång bestämt att rivnings
lov skall vägras. 

8, 17 

Ingen förändring mot nu gällande bestämmelser vid upprust
ningsålägganden. Övriga kostnadsmässiga konsekvenser en 
följd av ev planbeslut. 

8.18 

Hanteringen av marklov ankommE!r helt på kommunen enligt 
PBL-förslaget. Länsstyrelserna avlastas härigenom handlägg
ningen av en ärendegrupp. Beslut om marklov ger markägaren 
rätt till ersättning enligt 1L1 kap. 8 § i vissa fall. I 
detta avseende har i sak ingen ändring mot nuvarande bestäm
melser gjorts. 

8 .19 

Ingen ändring i bestämmelserna. Av vikt är att påpeka den 
enkla rutinen som specialmotiveringen tar upp som tillämpbar 
vid ansökningar om lov för enklare åtgärder. 

8.20 

Lagförslagets bestämmelser om innehållet i en lovansökan är, 
jämfört med nuvarande _bestämmelser, mer allmänt hållna. De 
ger på så sätt byggnadsnämnden större frihet att avgöra 
vilka uppgifter som man kan kräva skall finnas med i en 
enskild lovansökan. För övrigt innehåller paragrafen samma 
bestämmelser som gäller för närvarande. 
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8.22 

Den föreslagna ordningen innebär givetvis ett extra steg i 
handläggningsrutinen. Med den inskränkning som gäller enligt 
första stycket punkt 1 och 2 bör inte kravet på administra
tiva resurser bli alltför ofta förekommande. Påpekandet, att 
handläggningen kan underlättas genom att den sökande själv 
bifogar yttranden från grannar och andra sakägare när 
ansökan lämnas, bör strykas under och medverka till att 
minska de administrativa kostnaderna för handläggningen. 

8.23 

Bestämmelsen i sig bör inte medföra några kostnadsmässiga 
konsekvenser av större omfattning. 

8 .'26 

Med den konsekventa synen på byggherreansvaret blir det 
överflödigt för byggnadsnämnden att lägga sig i arbetets 
utförande med undantag för planmässigheten av bygget. 

Kanske ?BL-bestämmelsen kan medföra en viss begränsning 
av utförandeanvisningarna. 

8.29 

Det nuvarande kravet på detaljkontroll från byggnadsnämndens 
sida ersätts med en ordning där ansvaret för att arbetena 
följer gällande bestämmelser läggs på byggherren. Byggnads
nämndens ansvar koncentreras i stället till att kontrollera 
1. om byggnadens placering, funktion och utformning stämmer 
överens med gällande planbestämmelser 
2. om den yttre utformningen och placeringen tar tillbörlig 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden 
3. om byggnadens tillgänglighet och planlösning med hänsyn 
till kraven på tillgänglighet, god funktion och brandutrym
ning är tillfredställande 
4. om grundkonstruktionen tar hänsyn till kända fakta om det 
berörda markområdet 
5. om avlopps- och dagvattnet kan avbördas på ett tillfred
ställande sätt 
6. om byggnadens brandsektionering är tillfredställande 
7. om kraven på god energihushållning är uppfyllda och att 
miljön omkring byggnaden inte påverkas negativt 
8. att byggherrens egenkontroll är tillfredställande. 
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Genom PBLs bestämmelser kan i:inehållet i bygglovsprövningen 
anpassas till kraven som det ·~nskilda fallet ställer. 

Kapitel 9 Byggnadsarbeten, tillsyn, kontroll ro. ro. 

9.1 

PBL inkluderar också rivningsarbeten. Bestämmelserna gäller 
också arbeten som inte är tillståndspliktiga. Specialmo
tiveringen slår fast att byggherrens ansvar inte kan föras 
över på byggnadsnämnden genom att vissa kontroller före
tagits inom ramen för nämnden~; tillsynsansvar. 
Bestämmelserna ger byggnadsnäDJnden en möjlighet att låta 
byggherrens interna kontroll ge underlag för nämndens 
tillsyn. Någon inspektion eller besiktning på platsen 
behöver då inte göras i samma utsträckning som f n av 
byggnadsnämndens personal. 

9.2 

Någon egentlig skillnad beträffande resursanspråken mellan 
PBL och nuvarande lagar föreligger inte möjligen med un
dantag för kravet på hydrologisk specialkompetens. 

9.4 

Lagförslaget ger en bättre möjlighet än nuvarande bestäm
melser att anpassa anmälningsplikt och tillsyn till behovet 
i det särskilda fallet. 

9.6 

Praxis beträffande kravet på bt!vis om att egenskaper och 
funktioner hos byggnaden är uppfyllda i enlighet med de all
männa bestämmelserna i kap 3 eller bestämmelser speciellt 
givna i bygglovet blir givetvi~: avgörande för hur mycket den 
nya lagens formulering ytterst kommer att medföra krav på 
ändrade resurser. I detta samma.nhang bör centrala normer 
eller rekomendationer ha ett stort inflytande på hur praxis 
utvecklas. 
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Kapitel 10 Påföljder och ingripanden vid överträdelser m. m. 

10. 1 

Även marklovspliktiga åtgärder omfattas av PBLs bestämmel
ser. 

10.2 

Även här utökas omfattningen med marklovspliktiga åtgärder 
vilket kan ha vissa resursmässiga konsekvenser. 

Nuvarande bestämmelsen att endast den vars rätt kan beröras 
får kräva besked är borttagen med motiveringen att okynnes
besked kan stävjas genom rätten som tillkommer byggnads
nämnden enl 11 kap 7 § att ta ut avgift för det arbete som 
beskedet föranleder. 

Det anmärks i specialmotiveringen att ett felaktigt besked 
kan föranleda skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 2--6 §§ 
skadeståndslagen. Bl a därför kan det vara nödvändigt att 
företa en besiktning av objektet innan ett besked lämnas. 

Någon väsentlig förändring av resurskraven föranleds inte av 
PBLs formulering av bestämmelserna. 

I PBL utvidgas bestämmelserna till att gälla t ex schakt
ning, fyllning, trädfällning etc. samt verksamhet som kan 
avse att byggnad tas i anspråk för ett nytt bygglovpliktigt 
ändamål. 

Någon väsentlig ändring av kraven på administrativa resurser 
torde inte föreligga. 

10.4 

Ev förändrade krav på resurser blir snarare en konsekvens av 
ändringar av tidigare paragrafer. 
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10.6 

Resursmässigt innebär ändring•m att det blir större negativa 
konsekvenser ekonomiskt sett .~ör den som inte följer 
bestämmelserna med en motsvarande inkomstökning för kommu
nen. 

10.12 

En möjlighet till smidigare hantering av vissa ärenden har 
åstadkommits i PBL. 

10.14 

Observera påpekandet att förbudet måste vara kopplat till 
ett föreläggande vilket innebär att ett förbud inte kan 
utfärdas innan en åtgärd vidtagits första gången. Om möj
ligheten till förbud är nödvändig borde ett smidigare 
tillvägagångssätt åstadkommas som dels klargör nämndens 
uppfattning för den som tänker utföra åtgärden, dels minskar 
administrationen med en onödig omgång med föreläggande etc. 

För övrigt torde inte PBLs formulering av paragrafen medföra 
några ändrade krav på administrativa resurser. 

10.17 

Konsekvensen av lagförslaget b·5r vara att länsstyrelsen 
avlastas och byggnadsnämnderna övertar en ny grupp ärenden. 

10.20 

Ett föreläggande innebär att fastighetsägaren får ställa upp 
med utredningsresurserna. Jämfört med nuvarande ordning 
avlastas byggnadsnämnden som h:~ttills haft ansvaret för 
denna typ av utredningar. 

Kostnadskonsekvenserna tot"de bH marginella för byggnads
nämnden medan fastighetsägare naturligtvis genom bestäm
melsen kan få ytterligare kostnader. För en fastighetsägare 
bör dock en utredning i allmänhet medverka till att under
hållsåtgärderna kan bedömtnas bä.ttre och planeras så att 
deras kostnader hålls på lägsta. möjliga nivå. 
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10.21 

Detta bör innebära att administrativa resurser i kommun och 
statliga organ som handlägger överklaganden får ett något 
färre antal ärenden att handlägga. 

Kapitel 11 Byggnadsnämnden 

11. 1 

Andra styckets uppmaning att utnyttja alla möjligheter som 
lagen ger att förenkla hanteringen och minska ärendegrupper 
som skall handläggas enligt lagen understryker vikten av att 
kommunerna använder sig av rätten lagstiftaren givit kommu
nerna att själva avgöra om bygglovplikt skall krävas och om 
en förenklad handläggningsordning skall- följas. Bestämmelsen 
tolkas som att man hellre bör eftersträva en förenkling än 
att kräva omständligare handläggning eller utökade objekts
grupper "för säkerhets skull". 

Bestämmelsen i andra stycket bör medverka till att en 
förenkling av arbetet med främst bygglovärenden åstadkommes. 

11.4 

En större frihet ges byggnadsnämnderna att välja sina 
befattningshavare. 

Kapitel 12 Statlig kontroll beträffande riksintressen m. m. 

12.1 

En väsentlig minskning av arbetsbelastningen för länssty
relsen i detta avseende torde bli resultatet. 

12.2 

Indirekt ställer bestämmelsen krav på resurser för en sådan 
aktiv bevakning av det pågående planarbetet i länet. 
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12.3 

Bestämmelsen bör medverka till att nedlagt planarbete så 
långt som möjligt kan utnyttjas även om någon del av planen 
måste ges ett annat innehåll. 

12.4 

Med förslaget till bestämmels·E!r i ovanstående paragraf bör 
det bli möjligt för länsstyrelse och regering att med den 
restriktivitet som ligger i "särskilda skäl" på ett smidigt 
sätt kunna följa och påverka .narkanvändningen inom speciella 
områden. 

Kapitel 13 överklagande 

13,2 

Den samlade rätten till förval.tningsbesvär beskrivs i 
paragrafen. Andra styckets stadgande att tidigare fattade 
beslut i detaljplan, om.rådesbestämmelser eller förhands
besked inte får överklagas är avgörande för resurskonse
kvenserna av plansystemet. 

Genom bestämmelsen blir det möjligt att definitivt lämna en 
planfråga när den väl är avgjcord i ett planbeslut som vunnit 
laga kraft. 

13.3 

Ett ökat antal besvärsärenden bör bli följden av paragrafens 
bestämmelser eftersom ytterligare en beslutsnivå kommer in i 
handläggningen av besvärsärendena samtidigt som handlägg
ningen av erinringar i anslutning till fastställelsebeslut 
försvinner 

Bör sammantaget innebära en mindre arbetsbörda för länssty
relserna. 
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13.4 

Lagförslaget bör i stort föranleda ungefär samma arbetsbö:.da 
i kammarrätter och regeringskansli som gäller f n. Även har 
kan dock den utvidgade sakägargruppen leda till en ökad 
frekvens av ärenden. 

13.8 

Bör medverka till ett ökat utnyttjande av nedlagda resurser 
i planarbetet. 

Kapitel 14 Skyldighet att lösa mark och utge ersättning 
m. m. 

14.5 

Ny bestämmelse. Bör innebära att kommunen blir friare att 
företa ändringar av stadsplaner som ändrar markanvändningen 
i områden som inte tagits i anspråk enligt den ursprungliga 
planen. 

Bör medföra kostnadssänkningar i kommunens planhantering. 

14.6 

Ny bestämmelse men redan nu regleras ersättning för liknande 
skador enligt 4 kap 38 § fastighetsbildningslagen. Även de 
allmänna skadeståndsreglerna ger rätt till ersättning redan 
i dag. 

De ökade kostnaderna som sannolikt blir följden av para
grafens bestämmelser bör dock bli marginella för kommunerna. 

14.7 

Återbetalningen av erlagda gatukostnadsersättningar i de 
situationer som beskrivs i paragrafen bör inte innebära 
några väsentliga kostnadsökningar för kommunerna. 
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Kapitel 15 Domstolsprövning 

15.2 

En nyhet som kan medverka tiJ.l ett snabbare genomförande av 
en plan när den väl trätt i ~:raft. 

15.6 

En nyhet som kan medverka till ett snabbare genomförande av 
en plan när den väl trätt i ~:raft. 

15.8 

Bestämmelserna innebär att också tvister om betalningsvill
kor för gatukostnadsersättnir..g skall prövas i fastighets
domstol. 

Kommunen kan m a o få betala en större del av rättegångs
kostnaderna än vad som gäller f n. 

Kapitel 16 Bemyndiganden m. m. 

16.1 

Kostnadskonsekvenserna för bestämmelserna i 3 kap 7 § går 
m a o inte heller att undvika. 

16.2 

Samma bestämmelser som gäller f n med skillnaden att obli
gatoriskt typgodkännande endast skall kunna krävas i få 
preciserade sammanhang. 
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