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statsrådetTill med uppgift föredra ärendenatt om
planläggning, markanvändning och bebyggelse

Regeringen bemyndigade den 26 november 1992 det statsråd harsom
till uppgift föredra ärenden planläggning, markanvändningatt ochom
bebyggelse tillkalla särskild utredare medatt uppdrag överatten se
plan- och bygglagen, m.m.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den december1 1992av
överlantmätaren Bengt-Olof Käck särskild utredare.som

sakkunnigaSom har fr.o.m. den 12 januari deltagit1993 chefsjuristen
Fredrik Bonde, avdelningschefen Carl-Johan Engström, sektionschefen
Rolf A. Karlsson, departementsrådet Kerstin Kåks, arkitekten Kerstin
Kärnekull, advokaten LjungqvistBengt t.o.m. den 31 1993,mars
arkitekten Elisabeth Martin, jurkand. Claes Winberg fr.o.m. den 1samt
april 1993 utvecklingschefen Thomas Miller.

Som har fr.o.m. den 12 januari 1993 deltagitexperter samhällsbygg-
nadschefen Susanne Amborg, byråchefen Lars Berggrund, departe-
mentssekreteraren Bo Barrefelt, förbundsjuristen Annika Gustafsson,
arkitekten Cecilia Jensfelt, ñldr. Bodil Jönsson, kanslirådet Hans Ling,
länsarkitekten Torsten Lundberg, departementssekreteraren Birgitta
Magnusson, fastighetsekonomen Lars Magnusson, tekn.dr. Louise Ny-

direktören Vidar Sjödin, sekreterarenström, Bengt Westman,
kanslirådet Keith Wijkander fr.o.1n. den april1 1993samt
landskapsarkitekten Michael Porath och bitr. miljövårdsdirektören

ÅswaldKerstin och fr.o.m. den 12 maj tekniska1993 direktören Bo
Eliason.

Huvudsekreterare har varit chefsjuristen Peter fr.o.m.Rosén den 12
januari 1993 sekreterare jurkand. Stig Hagelstamsamt fr.o.m. den 12
januari 1993 och hovrättsassessom Henrik Lagergren fr.o.m. den 13
april 1993. sekretariatet har biträtts assistenten Lisbeth Carlsson.av

Utredningen har antagit Plan- och byggutredningen.namnet
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Sammanfattning
Min uppgift bredär att göra plan-översyn och bygglagstiftningenen av

bakgrundmot erfarenheter PBL-refonnenav och devunna av nya
förutsättningar samhällsutvecklingen inneburit för planeringensom av
mark- och vattenanvändningen och för byggandet.

Den viktigaste nyheten i plan- och bygglagen 1987:l0, PBL, som
trädde i kraft den juli1 1987, decentraliserandet till kommunernavar av

för beslut fysiskansvaret planering och lokalisering bebyggelse.om av
Andra viktiga ambitioner med PBL utökat medborgarinflytande,ettvar
förenklingar för den enskilde och ökat för byggherren.ett ansvar

I mina direktiv pekas på de erfarenheteratt vunnits tyder påsom att
reformen på vissa viktiga punkter inte fått sittännu genombrott. Detta
gäller bl.a. i fråga lättnader för den enskilde förutsätter kommu-om som
nala beslut. Vad gäller förutsättningar i samhällsutvecklingennya som
bör vägledande i översynsarbetet pekas bl.a. påvara

samhället måsteatt riktas effektivtmot ett resursutnyttjande,- mer
bl.a. återanvändning och återvinning kretsloppsprincipen,genom

behovet avregleringatt och förenkling rörande byggregelsystemetav-
vuxit sig allt starkare samtidigt behovet hävda väsentligaattsom sam-
hällsintressen finns kvar,

den ekonomiskaatt utvecklingen har lett till den statliga och kom-att-
munala administrationen måste minskas,

på den offentligaatt sektorns roll i förhållandesynen till den enskilda-
förändrats, varvid exempel på sådant kan påverka lagstiftning-som som

stärkt äganderätt,nämns minskad detaljregleringen och ökad privatise-
ring.

Jag har funnit det ändamålsenligt i utredningsarbetet förstatt behandla
de frågor bygglov och byggkontroll,rör inklusivesom samordningen
med den byggproduktlagen följd EES-avtalet.nya är Minasom en av
överväganden och förslag i dessa frågor i detta delbetän-presenteras nu
kande, Anpassad kontroll byggandet.av

betänkandetI länmas förslag till lagändringar på rad olika punkter.en
Till början föreslås den nuvarandeatt tillståndsprövningenen

bygglovet inskränks till endastatt prövning lokaliseringenavse en av
och den placeringennärmare och utformningen byggnader I ettav m.m.
fristående förfarande, skall inledas med anmälan bygganmälan,som en
sker kontroll de tekniska egenskapskravenatten på byggnaderav och
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mark-ochrivningslovbygglov,uppfylls. Begreppenanläggningarandra
marktill-ochrivningstillståndbyggtillstånd,begreppenlov ersätts av

och bygg-lokaliseringsprövningenmellanuppdelningsådanstånd. En
bättreuppnånödvändig förmeningmin attenligt an-kontrollen enär
byggandeochplaneringfysiskrörandekontrollsamhälletspassning av

fall.enskildaibehovenverkligatill de

Lokaliseringsprövning m.m.

riksintres-vissabeaktandemedkommunernadetEnligt PBL avär som
loka-ochplaneringfysiskbeslutgällerdetskall ha näransvaret omsen

differen-möjligheterlagliga attbebyggelse. Kommunernaslisering av
Delvisdag.begränsade imycketdocklokaliseringsprövningsin ärtiera

kravbyggnadstekniskatillkopplingi dengrund även somsindettahar
förreglergenerellahaambitionenbygglov, attdagensi ävenfinns men

kom-ocksåvisarerfarenheter attHittillsvarandein.spelarlandethela
ivariationtilldetanvändaobenägna utrymmevarithar attmunerna

bättreuppnåFörnuvarande attifinns an-system.lovplikten ensom
lokaliserings-behovetverkligadettilltillståndspliktenpassning avav

denprincipenfasta på attrimligtmeningminenligt att tadetprövning är
låtaochangelägenhetkommunalhuvudsakiplaneringen ärfysiska en

ökadiförutsättningarlokala ut-sinautifrånenskilda kommunenden
erforderlig.prövningvilken ärsträckning avgöra som

skallkommunenföreslåsdetaljplanmed attområdengällerVad
någonskeskall kunnaplanen utangenomförandetbeslutakunna att av

huvud-för ibyggtillståndpåkravskall finnaslagentillståndsprövning. I
frånbortsettbygglov,närvarande kräverföråtgärdersak somsamma

tekniskadekontrollföremål förbliskallbaraåtgärderinrevissa avsom
beslutadetaljplanenimöjligtemellertidskall attegenskapema. Det var

vill-därvidskallplanengenomförandet. Iförtillstånd inte krävs somatt
åtgär-hurkunnatillståndpå nämnarefrån kravbefrielseför angeskor

beslutasinte fåskalltillståndkrav påfrånUndantagutföras.skallderna
intressesådantplanenavgjorts ärharintefrågorde avgenomnär som

bördefall förvissaioch attstatenintressenterandraochför sakägare
deredovisasskall övervä-planentillståndsprövning. Iförföremålbli

omfattning.tillståndspliktensförgrundtilllegatganden som
enskilda kommu-deinomochlandetdelari olikaFörhållandena av

detalj-utanförområdeniTillståndspliktenskiftande.mycketärnerna
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plan bör enligt min mening kunna varieras mycket i dag,änmer om
kommunerna lämpligt och effektivt verktygett för sådanges en anpass-
ning. Direkt enligt lag föreslås tillstånd krävas bara i viss grundläggande
omfattning. Krav på tillstånd härutöver skall beslutas kommunerna iav
Översiktplan. vissI utsträckning skall finnas skyldighet för kommu-en

besluta krav på tillstånd för tillgodoseendeattnerna ochom av grannars
allmärma intressen. Regeringen skall kunna förelägga kommunen att
ändra översiktsplanen, tillståndsplikten inte har ökats i tillräckligom
omfattning för Ävenriksintressen skall kunna bevakas.att bygglov-om
splikten generellt förväntas minska, förutsättersett förslaget kommu-att

i översiktsplanen ökar tillståndsplikten i omfattning. fö-nerna Denstor
reslagna grundnivån för tillståndsplikt nämligen slagär da-annat ånav

generella regler bygglovsplikt. dagensI innebär beslutgens isystemom
områdesbestämmelser ökning eller minskning lovplikten detom attav

undantag från vad kangörs betraktas normala krav bygglov.påsom som
Det föreslagna karaktär.systemet är Nonneringsmaktennu av en annan

enligt förslagetär delegation delad mellan riksdag och kommu-genom
iDe lagen uppställda minimikraven på tillstånd kräver komplet-nerna.

tering kommunala beslut. Sådana beslut ökning tillstånd-genom om av
plikten alltså inte betraktaär undantagatt självklarautansom som
kompletteringar de lagliga kraven.av

Enligt nuvarande regler skall byggnadsnämnden på ansökan för-ge
handsbesked huruvida åtgärd kräver bygglov kan tillåtas denpåen som
avsedda platsen. På grund tillståndsprövningen enligtatt ovannänmdaav
förslag och nuvarande prövning förhandsbesked i stort rörav samma
frågor, föreslås reglerna förhandsbeskedatt upphävs.om

Tillsyn och kontroll de tekniska egenskapskravenav

På det tekniska tillsyns- och kontrollområdet pågår sedan tid tillbakaen
genomgripande förändring såväl inom Sverige internationellt.en Ettsom

renodlat produktansvar har lagts på tillverkarna, bl.a. denmer genom
produktsäkerhetslagen och lagen byggfelsförsäkring. Konkur-nya om

på marknaden har rad åtgärder, bl.a. denrensen gynnats genom en nya
konkurrenslagstiñningen.

De regler införs på tillsyns- och kontrollornrådet bygger inya som
huvudsak depå principer ligger bakom sk.EG:s helhetssyn påsom
provning och kontroll. Den innebär klar boskillnad mel-att görman en



1993:94SOU12

sidanandraoch åproduktpåkraventekniskade sys-sidanlan å enena
tekniskadeuppställauppfylls. Attkravdessakontrollför atttemet av
myndig-töreskrivandedessochuppgift for statenkraven envaraanses

derasstyrkaskyldighet attproducentemas att pro-detmedanheter, är
bestyrkan-sådanahurbeslutarMyndigheternauppfyller kraven.dukter

dettaproducentenkontrollera tarFunktionen att ansvarske.skallden att
ochforreglerfastställda öppenförhand somenenligt på varskall vara

påverksamhetsinfinansieraförutsättsochdettaförkompetenshar som
grunder.marknadsmässiga

tilldetochbygglovsförfarandeframstår PBL:sbakgrunddennaMot
riskbl.a.finnsforåldrat. Detbyggkontrollsystemet enknutnadetta som

byggs utantillledermarknaden systemattpå upputvecklingen nyaatt
regler.PBL:sfaktisktdessa överochstyrning tarkontroll och attstatlig

intedärkontrollsystem utnytt-parallelladetförekommer manRedan nu
oklaradetkommerdettaTillsamordningsvinster. an-tillmöjlighetenjar

byggnadsnämn-ochbyggherrenmellanrådetdagisvarsförhållande som
fördelatbyggherrarnamedkommunernafår ansvarpraktiken ettden. I

byggnadsnämndenavseendeni denämligenkraven,uppfyllandet somav
bygglovsav-medutförande. Systemetvisstgodtagitgranskningefter ett

detkankostnadsbesparingar. Tvärttillhellerintestimulerar omgifrer
förlitamöjligtutsträckningi såbyggherrenfor storatt somlönsamtvara

kontroll.byggnadsnänmdenssig på
klarsåutformas görmening attminenligtByggkontrollen bör enman

ochbyggnader ansvaretpåegenskapskravenstatligademellanskillnad
erfordraskantredjepartskontrollkrav. Denuppfylla dessa somför att

oberoendeochkompetens ettharfriståendebör enutövas somorganav
börHuvudprincipen attuppgift.sådanförlämpliga varademgör ensom
egenskaps-uppfyllerbyggnadenbestyrkabyggherren attåvilardet att

bestyrkandensådanavilketpåbeslutar sättsamhälletmedankraven, om
skall ske.

Egenskapskraven

forharsjälv ansvaretbyggherrendärförförutsättning systemettEn
dessaförutsätterbyggnad attpåkravenstatligadeuppfyllandet enav

givetvisdetDärutövertolkningar. ärvidaalltförförlämnarinte utrymme
in-allmännaväsentligapågrundadeverkligenkraven ärangeläget att

egenskapskravtekniskadagensutredningenihar prövatsDärförtressen.
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på byggnader i 3 kap. PBL. När det gäller dessa krav föreslås att nuva-
rande trevnadskrav krav på material och utförandesamt med hänsyn till
reparations, underhålls och driftskostnader Övrigaskall upphävas.
tekniska egenskapskrav på byggnads eller anläggnings inre föreslåsen
behållas i allt väsentligt och samordnas med byggproduktlagens regler i

lag tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,en ny om Nuvarandem.m.
ombyggnadsbegrepp föreslås dock fortsättningenIutmönstras. skall
behandlas endast två förändringsåtgärdertyper rörande byggnad;av en
tillbyggnader och ändringar. Med ändring skall åtgärdavses en som
förändrar byggnads konstruktion, funktion eller utseende. Det uttalasen
vidare det angelägetatt samhällskravenär vidatt ändring i bl.a.
tillämpningsföreskrifter preciseras på skapar förutsebarhet.ett sätt som

Tillsynen och kontrollen

frånEtt tillståndsprövningen fristående tillsyns- och kontrollförfarande
föreslås införas rörande de tekniska egenskapskraven på byggnader och
andra anläggningar.

dettaI förfarande byggherren det fulla för byggnadenges ansvaret att
uppfyller samhällets krav, medan byggnadsnänmden får renodlat till-ett
synsansvar.

Förfarandet inleds med anmälan bygganmälan från byggherren.en
En sådan anmälan till rbyggnadsnänmden obligatorisk före påbörjan-är
det byggnadsarbetena. Den efterföljande kontrollen skall dockav anpas-

till det enskilda projektets och komplexitet, förtillverkningsgra-sas art
den, myndighetskontroll byggherrens kompetensannan ochsamt egna
kontrollsystem.

Vid samrådsmöte mellanett byggnadsnämnden byggherren ochsamt
dennes m.fl. skall diskuterasentreprenörer bl.a. hur samhällskraven skall
bestyrkas för projektet. Ett sådant samråd kan undvaras vid enkla pro-
jekt eller där samhällskraven bevakast.ex. myndighet.av annan

Vid samrådet eller möjligt därefter skall byggnadsnämnden,snarast
det inte obehövligt, godkännaär kvalitetsplan förom arbetena,en som

vilken kontroll skall utföras. Kontrollenanger skall i huvud-m.m. som
sak dokumenteradutövas egenkontroll eller ñistående sak-genom av

Övergångsviskunnig. bör dock byggnadsnämndsbesiktningaräven
kunna användas.
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slutgodkän-länmabyggnadsnämnden ettskallslutförts,arbetenaNär
uppfyllts.samhällskravenkandetförutsättning attantasundernande att

uppfölj-byggnadsnämndenspågrundasnormaltskallprövningDenna
sådantförränanvändasfåinteskallByggnadenkvalitetsplanen.ning av
det.medgersärskiltbyggnadsnämndenintelänmats,godkännande om

juli 1995.krañ den 1iträderbestämmelsernadeföreslårJag att nya

förslagenKonsekvenser av

svårmyckettordeförslagminavärdera upp-direkt i envaraAtt pengar
beteendean-vissagrundas påeffekternaanalysenmåsteställetgiñ. I av

minime-villbyggherre,sigförväntakan atttaganden. somT.ex. enman
tekniskadeuppfyllerlösning,deneftersökerkostnader,sina somra

opti-för honomtilllederkostnad. Dettalägstatillegenskapskraven en
krävssamhälletföroptimaltskalldettasituation. För ävenmal att vara

frånkorrektanvänderbyggherren är endepåprisetatt somresurser
privatauppnås ävenkan attsynvinkel. Dettasamhällsekonomisk genom

sinabyggherramaerbjudakonkurreramöjlighet attatt omgesorgan
skis-följa denkommerutvecklingen attfaktiskadenHuruvidatjänster.

måsteanalysUtredningensfråga.empiriskblirbananserade ytterst en
antaganden.grundas påskälnaturligaav

analysmingrundat ärjagvilkapåantagandensådanaExempel på
forhämmandeprövningssystem ärdåligt en na-sigi anpassatatt ett-

samhällsutveckling,turlig
samordnadeochöverlagrandeansvarsförhâllanden samtoklaraatt-

ochbyggandetikvalitet ettdåligförrisk resurs-innebärkontrollsystem
slöseri,

utsträck-ringai inteskattefmansierasbyggkontrollkommunernasatt-
ning,

komplexaharinte prövadag attikommuner mermånga resurseratt-
byggprojekt.

finnaförsöktjagharantagandengrundläggandetill dessaMed hänsyn
detbättrebyggandet änkontrollsamhällets nu-för somavsystemett -

samhällsintressen,väsentligatillsamhällsinsatsemavarande anpassar-
bl.a.kontrollsystem,andramedsamordningsvinstertillmöjlighetger
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byggherrens egenkontroll, låter byggbranschen i utsträckning fåstörre
förstå sina kostnader främjar konkurrens och utvecklandetsamtegna av
rationella metoder.nya

Den mig föreslagna tillståndsprövningen rörande byggnaders ochav
anläggningars lokalisering bör generellt innebära kostnadsbe-settm.m.
sparingar för enskilda bortfallet bygglovsavgiñer. För samhäl-genom av
let kommuner och länsstyrelser torde inledningsvis krävasystemet- -
relativt planeringsinsatser. detI längrestora perspektivet kan dock för-

samhällsekonomiskaväntas vinster bättre översiktsplanering.av en
föreslagnaDet tillsyns- och kontrollförfarandet rörande de tekniska

egenskapskraven förväntas innebära lägre kostnader för kommunerna,
eftersom dagens byggnadsnämndskontroll skattefinansieras i viss ut-
sträckning. Kostnadsökningama för byggherrarna torde bli obetydliga
med hänsyn till möjligheterna samordna de byggnadsnämndenatt av
begärda bestyrkandena med entreprenadkontrollen. Kostnadsökningama
kan dessutom förväntas väl lägre avgift till byggnadsnämn-uppvägas av
den, förenklat förfarande och förbättradett tillsyn de väsentligaen av
egenskapskraven.



Å .
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örfattningsförslagF

l Förslag till

Lag ändring i plan- och bygglagen 1987:lO;om

1987:101Härigenom föreskrivs i fråga plan- och bygglagenom
dels kap.3 4-9 8 kap., kap. kap. och skall9 16 2 3 §§att samt

upphöra gälla,att
dels kap.l 6 och 9 kap. och kap.3,§§, 2 l 2 §§, 3 10,11,att

13,14 och 16 kap. och kap. och§§, 5 8,16, 26 36 6 16 24§§, §§,
kap.10 12, 14,19, och kap. och21 27 ll 2 12§§, 5 §§,

kap. 6 och kap.7 §§, 13 2 och kap. och kap.4 14 8 16§§, 7 §§,
l och kap.§ 17 och16, 17 18 rubriken före 3§§ närmstsamt atta
kap. skall1 ha följande lydelse,§

dels det i lagen skall införas kapitel, kap. och kap.,två 8 9att nya
fem paragrafer, 4 kap. kap. 10 kap. 131 5 5 3samt nya a a a

kap. och kap.2 16 följande§ l lydelse.a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

3 §

Varje kommun skall ha ak- Varje kommun skall ha ak-en en
tuell översiktsplan, omfattar tuell omfattaröversiktsplan,som som

Översiktsplanen Översiktsplanenhela kommunen. hela kommunen.
skall i hur mark- och skall i hur mark- ochstort stortange ange
vattenområden avsedda vattenområden avseddaär äratt attan- an-
vändas och hur bebyggelseut- vändas bebyggelseut-och hur

Översiktspla-vecklingen bör ske. vecklingen bör ske. översikts-I
bindandeinte för myndig- planen får regleras huruvida åt-ärnen

heter och enskilda. gärder enligt den-kräver tillstånd
lag. översiktsplanenI övrigt ärna

inte bindande för myndigheter och
enskilda.

lLagen omtryckt 1992: 1769.
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inom kom-bebyggelsenanvändning ochmarkensRegleringen avav
endastfår omfattadetaljplandetaljplaner. Ensker enmunen genom

del kommunen.begränsad av
detalj-omfattasintekommunenbegränsade områdenFör avsomav

medsyftetbehövs fördetområdesbestämmelserplan får attantas, om
riksintressensäkerställaeller föröversiktsplanen skall uppnås attatt en-

tillgodoses.medhushållninglagen 1987: 12ligt naturresurser m.m.om
de-genomförandetunderlättaförfårFastighetsplaner attantas av

taljplaner.
regionplanerfårplanläggningflera kommunerssamordningFör av

antas.

4§

rivningbyggande ochTillbyggande och rivningTill avav
schaktning,tillbyggnaderschaktning,tillbyggnader samtsamt

skogs-trädfallning ochfyllning,och skogs-fyllning, trädfällning
tillstånd i formfordrasplanteringfordras tillstånd i formplantering

rivningstillståndbyggtillstånd,respektivebygglov, rivningslov avav
marktillstånd i denrespektiveomfattningmarklov i den om-som

lagdennaföljerfattningföljer denna lag. avsomav
meddelatsföreskrifteroch som

Vid utfärdan-lagen.med stöd av
skallföreskriftersådanadet av

enskildaolikaochalmánna in-
beaktas.tressen

Betråfande åtgärder kra-som
bygglov får förhandsbe-gesver

till-sked huruvida byggande kan
avseddalåtas på den platsen.

6§

skall få användasmarkmark skall få användas FörFör attatt
frånskall denbebyggelsefrån förför bebyggelse skall den varavara

ända-lämplig försynpunktallmänallmän synpunkt lämplig för ända-
Lämplighetsbedömningenmålet.målet. Lämplighetsbedömningen

iplanläggning ellervideller i skersker vid planläggning ären-ären-
byggtillstånd.denden bygglov eller förhandsbe- omom

sked
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9 §

bestämmelserSärskildabestämmelserSärskilda omom
bygg-egenskapskrav påtekniskabyggpro-byggprodukter finns i

anläggningarandraochnaderduktlagen 1992:1535.
i lagenfinnsbyggproduktersamt

tekniska0000:000 egen-om
byggnadsverk,skapskrav på m.m.

kap.2

1 §

synpunktfrån allmänfrämjardenPlanläggning skall ske så att en
synpunktsocialfrånförutsättningar förlämplig utveckling och enger

tilldärvidskallfritidsmiljö.och Hänsynbostads-, arbets-, trafik-god tas
skallvattenområdenMark- ochförhållandena i angränsande kommuner.

lämpadeområdenavilkade ändamål föranvändas för det eller är mest
behov.föreliggandebeskaffenhet och lägemed hänsyn till samt

stycketförstaiVadstycketVad i första angessomsom anges
i ärendenskall beaktasi ärendenskall beaktas ävenäven omom

byggtillstånd.förhandsbesked.bygglov och

2§

ärendenoch iplanläggningVidplanläggning och i ärendenVid
lagenbyggtillstånd skallförhandsbeskedbygglov och omom

medhushållning1987:12hushåll-skall lagen 1987:12 omom
tillämpas.till-ning med naturresursernaturresurser m.m.m.m.

lämpas.

kap.3

ByggnaderNya byggnader

3§

deuppfyllaskallByggnadermedge godByggnader skall
egenskapskravtekniskamed områ-hushållning Ienergi. som an-

0000:000§ lagendär knapphet råder 3den på ivatten omges
bygg-egenskapskrav påtekniskaeller befaras uppkomma skallkan

god nadsverk,byggnader dessutom medge m m.
hushållning med vatten.

innehåller bo-byggnaderI som
städer eller arbetslokaler skall

skäligiuppvärmningssystemet ut-
utformas skildasträckning så att
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frånenergislag lämpligaärsom
allmän energisynpunkt kan använ-
das omfattande ändringar.utan

tvåbostadshusellerEn- isom
huvudsak skall med elvärmas upp

skäligeller skall i ut-naturgas
sträckning utföras byte tillså att ett

med energislaguppvärmning annat
fårunderlättas. Sådana byggnader

förses med uppvärmningssystem
för direktverkande elvärme endast

det finns särskilda skäl.om

10§

och ändringarTillbyggnaderTillbyggnader, ombyggnader av
utförasbyggnad skalloch andra ändringar bygg- varsamtav en en
särdrag beaktasbyggnadensnad skall utföras så såatt attvarsamt

histo-byggnadstekniska,byggnadens och desssärdrag beaktas och
rniljömäs-kulturhistoriska,dess riska,byggnadstekniska, historiska,

värdenkonstnärligakulturhistoriska, miljömässiga och siga och tas
konstnärliga värden till tilltas vara. vara.

åtgärdändringskall tillses MedHärutöver att avses en
byggnads kon-förändrartillbyggnader kräver ensom som

utseende.bygglov funktion elleruppjøller kraven §§ struktion,1-8i
och andra tillbyggnaderatt upp-

fyller dessa krav skäligi ut-
sträckning,

ombyggnader utförs så att
de delar byggs tillförs desom om

1-8 §§ egenskapernai angivna i
den omfattning följer fö-som av
reskrifter meddelade med stöd av
denna lag,

ändringarandra till-än
byggnad eller ombyggnad utförs
så ändringarna skäligiatt ut-
sträckning uppjjzller kraven i
1-8 §§.

I detaljplan eller områdesbe-
stämmelser kan kommunen ställa
lägre krav vad följerän som av
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förutsätt-stycket underandra 2
områ-bebyggelsen inomning att

godtagbarafår långsiktigtdet
egenskaper.

andra ochVid tillämpning av
skall hänsyntredje styckena tas

förutsättningar.byggnadenstill
fritidshus medVid ändring av

be-gällerbostäderhögst två inte
stycket§ förstastämmelserna 3i

och tredjeandraförsta meningen,
§§ ochoch 8styckena 7samt

tillbygg-skall, såvittäven avser
ochbygglovnader kräversom

§ förstaombyggnader, kravet 3i
gällaandrastycket meningen en-

utsträckning.dast skäligi

.11§

byggnadsåtgärderfrågaombyggnad åtgär- IMed omavses
bygganmälanfår vidtasochder fordrar bygglov utanav- somsom

bestämmel-skall§kap. 2brukstiden för enligt 9förlängersevärt
§§ tillämpasoch 10 i2del den.byggnaden eller isernaaven

utsträckning.inredningsarbete skäligsådantAven
väsentligt änd-syftar tillsom en

användning byggnadenrad av
eller del den utgör om-en av
byggnad.

13 §

ihållasskallByggnadersunderhållasByggnader skall så yttre
vårdat skick.egenskaper de hänse-deras iatt

§§ hu-enden 3-7 iiavsessom
Anordningarvudsak bevaras. som

kraven ochtillgodose 6iattavser
stånd.§§ skall hållas7 i

skall hållas iByggnaders yttre
vårdat skick

kul-historisk,byggnadens värde frånskall tillUnderhållet anpassas
omgivning-tillkonstnärlig synpunktochturhistorisk, miljömässig samt

karaktär.ens



SOU 1993:9422

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

beva-underhållas derasskall såByggnader i 12 § särartattsom avses
ras .

14§

anläggningarfrågafråga anläggningar för vil-I I somomom
första stycketkap. §vad 8 2ka bygglov krävs skall isom anges

tillämpas.skallföreskrivs byggnader 1-13 §§1-iom
13 tillämpas. fråga§§ I övrigaom
anläggningar kap.8isom anges
skall 1-13 §§ tillämpas skäligi
utsträckning.

16§

första stycket 6På bebyggda får bestämmelserna i 15 § samttomter
andra skälig utsträckning.och tredje styckena tillämpas i

sådan tillbyggnad ellerVid tillbyggnad kräver Vidsom
bygglov byggnad för vilkeneller vid ombyggnad skall ändring av en

enligt kap.anordnas bygganmälan krävs 9så dentomten att
anordnasuppfyller kraven i i skälig § skall så15§ 2 atttomten

utsträckning. uppfyller kraven i i skä-den 15 §
utsträckning.lig

4kap.

1a§

översiktsplanen får reglerasI i
vad åtgärder kräver tillståndmån

§§kap. 9 och 10enligt 8 samt
§ tredje§ andra stycket och 1211

stycket.

kap.5

1§

Prövning bebyggelse och reglering be-markens lämplighet förav av
byggelsemilj förutformning skall ske detaljplanöns genom

sammanhållen bebyggelse,ny
enstaka byggnad enstaka byggnadny vars an-vars an- ny

vändning får betydande inverkan vändning får betydande inverkan
på omgivningen eller omgivningen eller skallskall på somsom
förläggas område där detinom område där det förläggas inomett ett
råder mark förefterfrågan mark för efterfrågan påpå råderstor stor
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tillkomstenbebyggelse,tillkomstenbebyggelse, avomom av
iinte kanbyggnadeniinte kanbyggnaden prövasprövas sam-sam-

ansökanmed prövningbandansökanband med prövning avav
byggtillstånd,förhandsbesked,bygglov eller omom

be-regleringenbevaras,förändras ellerbebyggelse skall omsom
sammanhang.ske ihöver ett

tillämpasskallstyckettillämpasstycket skall FörstaFörsta
anlägg-andrai frågaocksåandra anlägg-i frågaockså omom
anlägg-byggnader,ningaranlägg-byggnader,ningar änän omom

byggtillståndkräverningarnabygglov enligt 8ningarna kräver en-
el-stycket 4§ förstakap. 6ligt 8kap. 2

ler 7
harregleringtillräckligi den måninteDetaljplan behöver upprättas

områdesbestämmelser.skett genom

2a§

vil-skalldetaljplanen iI anges
åtgärderomfattning inomken

tillståndkrävaplanområdet skall
lag.enligt denna

7§

planenfår idetaljplanenredovisas ienligt skallvad 3Utöver §som
meddelas bestämmelser om

åtgärder lcräveri vad månåtgärder kräveri vad mån
§§,och 5enligt kap. 4tillstånd 8§ första styck-lov enligt kap.8 5

styckenatredjeoch§ första1§ första stycket 2 och I6et,
andraochförsta§stycket och 12andra stycket tredje samtsamt

styckena,tredje styckena§ första och8
första och andra stycke-§9samt

na,
markytanoch underbyggandeomfattning i vilkenden överstörsta

bostadsförsörj-tillskäl med hänsyndet finns särskildafår ske och, om
skallbyggandeti vilkenomfattningden minstaningen eller miljön, även

ske,
be-bostadsbyggnader kanföranvändning, varvidbyggnaders

storlek,slag ochlägenheter olikaandelenstämmas av
ochutformningplacering,placering, utformning och

andrabyggnader,utförandeandrautförande byggnader, avav
varvidochanläggningarvarvidanläggningar och tomter,tomter,
ändringifrågabestämmelserombyggnadsbestämmelser enligt om
anlägg-och andrabyggnader§ tredje stycket,3 kap. 10 av
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skyddsbestämmelser byggna-för skyddsbestämmelser förningar,
der i 3 kap. ochl2§ byggnader i 3 kap. 12 §som avses som avses
rivningsförbud för sådana bygg- och rivningsförbud för sådana
nader får meddelas, byggnader får meddelas,

vegetation markytans utformning och höjdläge,samt
användning och utformning allmänna platser för vilka kommu-av

inte skall huvudman,nen vara
stängsel utfart eller allmänna platser,utgångsamt motannan
placering och utformning parkeringsplatser, förbud användaattav

viss mark eller byggnader för parkering skyldighet anordnaattsamt ut-
för parkering, lastning och lossning enligt kap. första3 15§rymme

stycket
tillfällig användning mark eller byggnader, inte be-genastav som

höver i anspråk för det ändamål i planen,tas som anges
10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt

trafik- och väganordningar,
11. skyddsanordningar för motverka störningar från omgivningenatt

och, det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningarom
luftförorening, buller, skakning, ljus eller sådant prö-annatgenom som

enligt miljöskyddslagen 1969:387,vas
12. principerna för fastighetsindelningen och för inrättande av ge-

mensamhetsanläggningar.
Bestämmelser byggnaders användning enligt första stycket får3om

inte utfomias så effektiv konkurrens motverkas.att en
detaljplanenI får meddelas bestämmelser exploateringssam-även om

verkan enligt kap.6 2 Om detaljplan efter det exploa-antas att etten
teringsbeslut enligt lagen 1987:1 exploateringssamverkan1 harom
vunnit laga kraft, skall det i planen den skall genomförasanges om en-
ligt nämnda lag. Skall mark i anspråk från fastighetnågontas ägarevars
inte deltar i samverkan. skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte detaljerad nödvändigt med hänsyngöras än ärmer som
till syftet med den.

8§

detaljplanenI får bestämmas detaljplanen får bestämmasIatt att
bygglov inte skall lämnas till byggtillståndät- inte skall lämnas till
gärder innebär väsentlig änd- åtgärder innebär väsentligsom som
ring markens användning förrän ändring markens användningav av

förrän
viss trafik-, avlopps- eller energianläggning för vilkenvatten-,

kommunen inte skall huvudman har kommit till stånd,vara



25SOU 1993:94

Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

ellerviss byggnad rivits, byggtseller anläggning harpå tomten om
fått i planen angiven ändrad användning eller utfarten eller ut-annanen

från fastighetengång har ändrats eller
fastighetsplanbeslut detaljplanen förutsattantagande iom av en

har efter förord-vunnit laga kraft eller får genomförasfastighetsplanen
nande enligt 13 kap. 8 andra stycket.§

16§

kanbegränsade områden inte omfattas detaljplan områ-För som av
desbestämmelser översiktsplanenför säkerställa syftet medantas attatt

hushållninguppnås eller riksintresse enligt lagen 1987:12att ett om
med fårtillgodoses. Med områdesbestämmelsernaturresurser reg-m.m.
leras

vad mån åtgärder kräveri
lov enligt kap. § första8 styck-5

§ första6 stycket och1 3et, samt
andra och tredje styckena, 7
8 § andra tredjeoch styckena

9 § tredje stycket,samt
grunddragen be-för användningen mark och vattenområden förav

byggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra
jämförliga ändamål,

tillåtna byggnads- fritidshus och storle-eller bruksarean förstörsta
ken på till sådana hus,tomter

placering, utformning och placering, utformning och
utförande byggnader, byggnader, andraandra utförandeav av
anläggningar eller varvid eller varvidanläggningartomter, tomter,
ombyggnadsbestämmelser enligt bestämmelser fråga ändringi om

kap.3 §10 tredje stycket, byggnader och andra anlägg-av
skyddsbestämmelser för skyddsbestämmelser förbyggna- ningar,
der i kap. kap.3 12§ och byggnader i 3 12 §som avses avsessom
rivningsförbud för sådana bygg- rivningsförbud för sådanaoch
nader får meddelas, byggnader får meddelas,

användning och utformning allmänna platser,av
vegetation markytans vegetation markytanssamt samt

utformning och höjdläge inom utformning och höjdläge inomså- så-
dana områden i kap. dana i kap.8 områden 8som avses som avses
9 § tredje stycket, § tredje stycket,12

skyddsanordningar för motverka störningar från omgivningen,att
exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2
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26§

åtföljasplanförslagetutställningstiden skallUnder av
genomförandebeskrivningen,planbeskrivningen och

samrådsredogörelsen,
ochgrundkartamiljökonsekvensbeskrivning,planen,förprogram

handlingar harsådanafastighetsförteckning, upprättats,om
betydelseplaneringsunderlag kommunenannat anser vara avsom

bedömning förslaget.för aven
skall redo-planbeskrivningenskall redo-planbeskrivningen Il

planeringsförutsättningama,visasplaneringsförutsättningarna,visas
till pla-skälensyfte ochtill pla- planensoch skälenplanens syfte

deutformningBeskrivningen övervä-utformning. samtnensnens
grund förtilllegatgandenillustrationsmate-skall åtföljas somav

omfattningtillståndspliktens inomuppenbartdet interial, ärom
skallBeskrivningenplanområdet.avvikerplanförslagetonödigt. Om

illustrationsmaterial,avvi- åtföljasskallfrån översiktsplanen, av
onödigt.uppenbartintedettill redo-kelsen och skälen denna ärom

avviker frånplanförslagetOmbeskrivningen.visas i
avvikelsenskallöversiktsplanen,

iredovisastill dennaoch skälen
beskrivningen.

ocksåinnebörd, börförslagetstillgängligt material belyserAnnat som
ställas ut.

36§

och 23 §§228 kap. 14-17,kap. 16 och 18 Av8 11, 12,Av
byggtillstånd,följerbygglov, rivningslov och rtvnings-följer attatt

inte fåroch marktillståndtillståndinte får meddelas i stridmarklov
el-detaljplani stridmeddelasdetaljplan eller områdesbe- motmot

vidareområdesbestämmelser ilerstämmelser i vidare mån än som
där.måndär. sägsänsägs som

ÅtgärderÅtgärder till-kräverinteinte kräver lov somsom
byggnader,stånd ochbyggnader, andraoch avsersomsom avser

ochanläggningar,andraanläggningar, och allmänna tomtertomter
uföras såplatser skallallmännaskall uföras de inteplatser så attatt

ellerdetaljplanstriderde intestrider detaljplan eller områ- motmot
gäl-områdesbestämmelser. Dettadesbestämmelser. gällerDetta

åtgärderinte sådanaler dockdock inte sådana åtgärder soman-som
inte§ ochi kap. 3§första stycket 8i 8 kap. 3-64 somangesges

tillstånd.kräveroch inte kräver lov.som
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Enligt vad föreskrivs beslut enligt vissa andra författ-särskilt fårsom
ningar denna lag inte meddelas detaljplan eller områdes-i stridän mot
bestämmelser.

kap.6

16 §

kap. §§ följerAv 8 11 följer bygg- kap. 14 och 15§ Av 8att
lov inte får meddelas i byggtillstånd får meddelasstrid intemot att
fastighetsplan i vidare i strid fastighetsplan i vidaremån än motsom

där. där.månsägs ån sägssom
Åtgärder Åtgärderinte kräver bygg- inte kräver bygg-som som

lov och byggnader, byggna-tillstånd ochsom avser avsersom
andra anläggningar, anläggningar,och der, andratomter tomter
allmänna platser skall utföras och allmänna platser skall utförasså

de inte strider fastig- de inte strider fastig-såatt mot att moten en
hetsplan. gällerDetta dock inte hetsplan. gäller dock inteDetta
sådana åtgärder i 8 sådana åtgärder i 8som anges som anges
kap. § första4 stycket 3-6. kap. 3

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

24§

Om kommunen huvudman för allmänna platser, får kommunen ef-är
genornförandetidens utgång lösa fastigheter eller delar fastigheterter av

tillhör olika och enligt fastighetsplanen skallägare utgörasom som en
fastighet.

kommunEn huvudman kommun huvudmanEnär ärsom som
för allmänna platser får efter för allmänna platser får efterge- ge-
nornförandetidens lö- nomförandetidens lö-utgång utgångäven även

mark, inte har bebyggts i mark, inte har bebyggts isa som sa som
huvudsaklig överensstämmelse huvudsaklig överensstämmelse
med detaljplanen. före- detaljplanen. före-Lösenrätt med Lösenrätt
ligger dock inte så länge det finns dock länge det finnsligger inte så

bygglov kan i anspråk. byggtillstånd kan iett tas ett tassom som an-
språk.

markBesväras i första och andra styckena särskild rätt,som avses av
får rättigheten lösas.
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Byggtillstånd,kap.8

rivningstillstånd och
marktillstånd

Åtgärder kräversom
byggtillstånd

med detaljplanOmråden

1§

förByggtillstånd krävs att
byggnader,uppföra

tillbyggnader,göra
inredaelleranspråkita

förviss deleller tillbyggnader helt
detändamålväsentligen änannat
harbyggnadenför vilket senast

byggtill-vilketförelleranvänts
har lämnats,stånd

ellerbyggnaderfärga om
taktäck-fasadbeklädnad ellerbyta

förningsmaterial görasamt att
byggnaderändringarandra somav

byggnadens ka-ändrarväsentligt
raktär,

eller väsentligtsätta upp
ljusanordningar.ellerskyltarändra

särskildafinnsoch 13 §§3I
eller tvåbo-bestämmelser för en-

byggnaderoch för vissastadshus
Enligt 4totalförsvaret.avsedda för
beslutakan kommunenoch 5 §§

från kravet påundantagom
längre gå-byggtillstånd eller om

ende krav.

2§

anläggningarfråga andraI om
byggtillståndbyggnader krävsän

för att
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nöjesparker, djur-anordna
Skidbackaridrottsplatser,parker,

kabinbanor, camping-liftar,med
småbåtsham-skjutbanor,platser,

ochfriluftsbad, motorbanornar,
golfbanor,

upplag elleranordna mate-
rialgårdar,

tunnlar eller berg-anordna
avsedda förinte är tun-rum som

eller gruvdrift,nelbana
ellerinrätta fasta cisterner

fasta anläggningar för ke-andra
hälso-miska produkter, ärsom

och föroch miljöfarliga, varor som
eller andrakan medföra brand

olyckshändelser,
radio- eller telemas-uppföra

ellerter tom,
uppföra vindkraftverk, om

vindturbinens diameter är större än
eller kraftverket pla-två meter om

avstånd frånpå gränsenettceras
kraftverketsmindreär änsom

höjd marken eller kraft-över om
verket skall fast påmonteras en
byggnad,

uppföra eller plank,murar
anordna parkeringsplatser

utomhus,
anordna begravningsplatser,

väsentligt ändra10. anlägg-
ningar i l-9.som avses

byggtillstånd gäller inteKrav på
frågai om

mindre anläggningen som
förstai stycket 4 elleravses om

anläggningen avsedd endast förär
viss fastighets behov,en

åtgärder enligt första stycket
det fastigheten finnspåom en-

dast eller enbostadshus el-tvåett
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parke-ochtvåbostadshusler ett
uteslutandeavseddringsplatsen är

ellerbehovfastighetensför om
medanläggsparkeringsplatsen
eller1971:948väglagenstöd av

hardetaljplanimarkpå av-som
ellertill väg.gatasatts

särskildafinnsoch 13 §§3I
tvåbo-ellerförbestämmelser en-

byggnaderför vissaochstadshus
4Enligttotalförsvaret.avsedda för

beslutafår kommunenoch §§5
bygg-påkravetfrånundantagom

gåendelängreellertillstånd om
krav.

och 2iBestämmelserna l
angiv-nedani frågagäller inte om

ellerbeträffandeåtgärder en-na
dem hö-tillochtvåbostadshus

fri-komplementbyggnaderrande
andraochuthus,stående garage

byggnader:mindre
anordnaplankellermed mur

anslutningiuteplatserskyddade
ellerbostadshuset,till murenom

1,8högreinteplanket meter,änär
3,0sträcker siginte än metermer

placerasinteochfrån huset när-ut
4,5 meter,ängränsenmare

så-skärmtakanordna över
elleri 1uteplatserdana som anges

ellerbalkongeraltaner,över en-
inteskärmtakettréer, är störreom

och intekvadratmeter12,0än
sigsträcker ängränsennärmare

4,5 meter,
komple-högst tvåuppföra

närhetomedelbarimentbyggnader
byggnademasbostadshuset, omav

intebyggnadsareasammanlagda
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kvadratmeter,10,0är större än
taknockshöjden inte överstiger 3,0

byggnadernaoch inte place-meter
4,5närmare gränsen än meter.ras

Om de berörsgrannar som
medger åtgärder iatt som avses
första stycket utförs närmare grän-

krävs4,5 inteän meter,sen
byggtillstånd.

4§

får i detaljplanKommunen be-
sluta byggtillstånd inte krävsatt
för detpå och under denatt sätt
tid i planennärmare ut-som anges
föra åtgärder i 1 ochsom avses
2 §§.

Undantag från krav på bygg-
tillstånd enligt första stycket får
inte beslutas de frågornär som
inte har avgjorts detaljpla-genom

sådant intresse för sak-ärnen av
och andra intressenter deägare att

bör i samband med bygg-prövas
tillstånd. Sådant undantag får hel-
ler inte beslutas de frågornär som
inte har avgjorts kan inverka på
sådana intressen länsstyrelsensom
har bevaka enligt 12 kap. 1att

5§

får förKommunen områdeett
värdefull miljö i de-utgörsom en

taljplan besluta byggtillståndatt
krävs för underhålla sådan be-att
byggelse med särskilt bevarande-
värde i kap.3 12som avses

får vidare,Kommunen detom
finns särskilda skäl, i detaljplan
besluta byggtillstånd krävs föratt

anordna eller väsentligt ändraatt
anläggningar för sådana grundvat-
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i kap. 1 §4tentäkter asom avses
1983:291.vattenlagenl

detaljplanutanförOmråden

6 §

förByggtillstånd krävs att
byggnader,uppföra

tillbyggnader,göra
ellerbyggnaderanspråkita
visseller tillbyggnader heltinreda

ändamålväsentligendel för annat
byggnadenvilketdet för senastän

vilket bygg-eller förhar använts
tillstånd har lämnats.

andraanordna sådana an-
byggnaderläggningar än som an-

andra stycket.i kap. 18 §5ges
förstaByggtillstånd enligt

inte förstycket lqävs att
tvåbo-elleruppföra en-

stadshus,
till kom-eller byggauppföra

plementbyggnader,
tillbyggnader,mindregöra

till indrustribyggna-bygga
der,

till enk-eller byggauppföra
ochkolonistugorfritidshus,lare

byggnader.lilmande
ekonomibyggnaderfrågaI om

skogsbruk eller där-jordbruk,för
bygg-krävsjämförlig näringmed

åtgärderendast förtillstånd som
stycketi förstaanges

särskildafinnsoch 138I
eller tvåbo-förbestämmelser en-

byggnaderför vissastadshus och
Enligttotalförsvaret.avsedda för

beslut medde-och kan109
gående krav pålängrelas om

byggtillstånd.
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7§

får, efterKommunen regering-
bemyndigande, i översiktsplanens

besluta byggtillstånd krävs föratt
att

vidta sådana åtgärder som
i andra6 stycket,§avses
utföra eller väsentligt ändra

sådana anläggningar kräversom
byggtillstånd enligt 2§ och som
inte kräver tillstånd enligt 6§
första stycket

Bestämmelser med krav på
byggtillstånd för åtgärder som av-

i första stycket skall meddelasses
det behövs för tillvarataattom

intressen eller allmännagrannars
intressen.

8§

Beträffande eller tvåbo-en-
stadshus och till dem hörande
komplementbyggnader omfattar
krav byggtillståndpå inte de åt-
gärder i 3§ förstasom anges
stycket.

Beträffande eller tvåbo-en-
stadshus och till dem hörande
komplementbyggnader utanför
område med samlad bebyggelse
omfattar krav på byggtillstånd inte
heller följande åtgärder:

mindre tillbyggnader,göra
åtgärden inte sträcker sig när-om

4,5gränsen än meter,mare
uppföra komplementbygg-

nader eller eller plank imurar
omedelbar närhet bostadshuset,av

åtgärden inte sträcker sig när-om
4,5gränsen än meter.mare
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berörsdeOm somgrannar
iåtgärdermedger att avsessom

utförsstyckenaandraochförsta
4,5 meter,ängränsennärmare

byggtillstånd.intekrävs
meddelasbeslutkan9§Enligt

andraiåtgärderatt avsessomom
byggtillstånd.stycket kräver

regering-efterfår,Kommunen
områdeförbemyndigande, ettens

imiljövärdefullutgör ensom
byggtill-beslutaöversiktsplan att

förkrävsstånd att
åtgärdersådanautföra som

stycketförstai l §avses
bebyggelsesådanunderhålla

bevarandevårdesärskiltmed som
12i kap.3avses

åtgärdersådanautföra som
stycket.andrai 8 §avses

regering-efterfår,Kommunen
förområdenibemyndigande,ens

utfär-områdesbestämmelservilka
beslutaöversiktsplan attidats

utföraförkrävsbyggtillstånd att
i 8§åtgärdersådana avsessom

stycket.andra
eftervidare,fårKommunen re-

detbemyndigande,geringens om
översikts-skäl, isärskildafinns

byggtillståndbestämmaplan att
förkrävs att

påtill ellerbyggauppföra,
ekonomibyggna-ändrasättannat

ellerskogsbrukjordbruk,förder
näring,jämförligdärmed

väsentligtelleranordna
sådanaföranläggningarändra
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igrundvattentäkter 4avsessom
vattenlagenkap. 1 la§

1983:291.

10§

får, efter regering-Kommunen
bemyndigande, i översiktsplanens

förbesluta byggtillstånd krävsatt
att

eller väsentligtsätta upp
ändra ljusanordningar inom områ-
den ligger i närheten be-som av
fintliga eller planerade anlägg-

totalförsvaret,ningar för statliga
flygplatser, andra flygplatser för
allmänt bruk, kärnrealctorer, andra
kämenergianläggningar eller andra
anläggningar kräver ettsom
skydds- säkerhetsområde,eller

eller väsentligtsätta upp
ändra skyltar eller ljusanordningar
inom områden värdeful-utgörsom

bebyggelsemiljöer.

Åtgärder kräver rivnings-som
tillstånd eller marktillstånd

11§

områden med detaljplanInom
krävs nvningstillstånd för rivaatt
byggnader eller delar byggna-av
der, inte har bestämts iannatom
planen.

får, efterKommunen regering-
bemyndigande, i översiktsplanens

besluta rivningstillstånd krävsatt
för riva byggnader eller delaratt

byggnader inom områdenav som
inte omfattas detaljplan.av
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inteRivningstillstånd behövs
ellerbyggnadersådanarivaför att

uppfö-fårbyggnaderdelar somav
byggtillstånd. Kommunenutanras

eftereller,detaljplandock ifår re-
ibemyndigande,geringens över-

rivningstill-beslutasiktsplan att
åtgärder.för sådanakrävsstånd

12§

detaljplanmedområdenInom
ihar bestämtsintekrävs, annatom

schakt-förmarktillståndplanen,
medförfyllningellerning attsom

mark förellerförhöjdläget tomter
Omändrasallmän plats avsevärt.

markytanförhöjdlägevisstett an-
dock intekrävsplanen,iges
höja ellermarktillstånd för att

nivå.till dennasänka markytan
detaljplan be-ifårKommunen

förmarktillstånd krävssluta att
skogsplantering.ellerträdfallning

efter regering-får,Kommunen
områdenförbemyndigande,ens

detaljplan, iiinte ingår över-som
marktillståndbeslutasiktsplan att

fyllning,schaktning,förkrävs
skogsplanteringträdfällning eller

föravseddaområdeninom ärsom
områdeneller inombebyggelse

befintligai närhetenligger avsom
föranläggningarplaneradeeller

flygplatser,statligatotalförsvaret,
bruk,allmäntförandra flygplatser

kämenergian-andrakärnreaktorer,
anlägg-eller andraläggningar

ellerskydds-kräverningar ettsom
säkerhetsornråde.
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Vissa för totalförsvaret avsedda
byggnader m.m.

13§

Bestämmelserna byggtill-om
stånd, rivningstillstånd och mark-
tillstånd gäller inte åtgärder med
byggnader eller andra anlägg-
ningar avsedda för totalför-ärsom

och hemligsvaret är natur.som av
Sådana åtgärder skall föregås av
samråd med länsstyrelsen, påsom
lämpligt skall underrättasätt
kommunen åtgärderna ochom var
de skall urföras.

Förutsättningar för tillstånd

Byggtillstånd

14§

Ansökningar byggtillståndom
för åtgärder områden medinom
detaljplan skall bifallas om

åtgärden inte strider mot
detaljplanen eller den fastighets-
plan gäller för området,som var-
vid det förhållandet genomfö-att
randetiden för detaljplanen inte
har börjat löpa hinderutgör mot

byggtillstånd lämnas,att
den fastighet och den bygg-

nad eller anläggning på vil-annan
ken åtgärden skall utföras

a med de-stämmer överens
taljplanen och med den fastig-
hetsplan gäller för områdetsom
eller

b avviker från dessa planer
avvikelsema godtagits vidmen en

tillståndsprövning enligt denna lag
eller vid fastighetsbildningen en-
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andrastycketförstakap. 2 §ligt 3
fastighetsbildningslagenmeningen

och1970:988,
i 3uppfyller kravenåtgärden

och14-1612,10,kap.
18 §§.

15§

fallifastigheten änOm annat
intebi 14 2§ stämmeravsessom

ochfastighetsplanenmedöverens
föreinkommeransökningenom

genomförandetidenutgången av
sökandenskalldetaljplanen,för

visatidvissinom attföreläggas att
förgjortsförrättningansökan om

fastighetsin-dengenomföraatt
fastig-iförutsättsdelning, som

hetsplanen.
pååtgärdersådanaBeträffande

förstai 1 §byggnader angessom
byggtillstånd läm-skallstycket 4

iförutsättningarnaäven omnas
uppfyllda.inte214 § är

Även iförutsättningarnaom
byggtillståndfåruppfyllda,14 § är

enligtmarkåtgärder påtill som
kvartersmarkdetaljplanen utgör

endaständamål lärrmasför allmänt
angivet iändamålet närmareärom

planen.
bestäm-saknardetaljplanenOm
använd-byggnadensmelser om

bo-ansökningenochning avser
bo-förbehövsstadslägenhet som

byggtill-fårstadsförsörjningen,
åt-sådanaförinte lämnasstånd

förstai 1 §gärder angessom
stycket

till åt-Byggtillstånd får lämnas
avvi-mindreinnebärgärder som
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fas-kelser från detaljplanen eller
tighetsplanen, avvikelsema ärom
förenliga med syftet med planen. I
fall i b och14§ 2 17som avses
kap. be-18a§ skall samladen

avvikandedömning degöras av
åtgärder söks och ti-desom som
digare godtagits.

16§

Ansökningar byggtillståndom
för åtgärder områdeninom som

skallomfattas detaljplaninte av
bifallas åtgärdenom

uppfyller kraven i 2 kap.,
uppfyller kraven i 3 kap.

10,12, 14-16 och 18 §§,
inte skall föregås detalj-av

planeläggning grund be-på av
stämmelserna kap. och5 1 §

inte strider områdesbe-mot
stämmelser.

17§

Beträffande eller tvåbo-en-
stadshus skall ansökningar om
byggtillstånd till kompletteringsåt-
gärder i bifallas,l9§som anges

åtgärden uppfyller kraven iom
16 och inte strider§ 2 sådanamot
områdesbestämmelser isom anges

kap.5 16 3 eller§
Bestämmelserna i första stycket

gäller andra byggnaderäven än
eller tvåbostadshus,en- om an-

sökningen sådana åtgärderavser
på byggnader i l§som anges
första stycket eller underhållsåt-4
gärder på sådana byggnader som

i 3 kap. 12avses
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till åt-lämnasByggtillstånd får
avvi-mindreinnebärgärder som

områdesbestämmelser,frånkelser
medförenligaawikelsema ärom

bestämmelserna.medsyftet

18§

byggtillstånd förAnsökan om
andrai 5§åtgärder avsessom

stycket 2tredjeoch 9§stycket
inteåtgärdenbifallasskall om

befintligaskada påförriskmedför
planeringenkommunaladenieller

grundvattentäkter.redovisade

19§

kompletteringsåtgärderMed
attavses

komplementbygg-uppföra
nader,

tillbyggnader,mindregöra
åtgärder påsådanautföra

första§i 1byggnader angessom
stycket

Lmderhållsåtgärder påutföra
i 3byggnadersådana avsessom

kap 12

20§

lämnasbyggtillstånd inteKan
ibestämmelsernagrundpå av

till-byggtillstånd förfår§§,14-17
sökandenåtgärd lämnas,fällig om

skalltillståndSådantdet.begär
åtgärdenansöktadenlämnas, om

detaljplanebestäm-stöd ihar en
användningtillfälligmelse avom

mark.ellerbyggnad
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byggtillstånd iI ett som avses
första stycket får medges att en
byggnad anläggningeller annan
uppförs, ellerbyggs till i övrigt
ändras och byggnads elleratt en

byggnadsdels användning änd-en
Tillståndet skall lämnas förras.

högst tio år. Tiden kan på sökan-
dens begäran förlängas med högst
fem i sänder.år sammanlagdaDen
tiden får dock inte överstiga tjugo

ar.

21§

Om byggtillstånd har tillvägrats
viss åtgärd grund till-på atten av

stånd till expropriation har lämnats
och tillståndet har upphört gäl-att

får ansökan byggtill-en ny om
stånd till åtgärden inte avslås på

grund förrän tio harår för-samma
flutit från den dag då det första
tillståndet till expropriation med-
delades.

Rivningstillstånd och marktill-
stånd

22 §

Ansökningar rivningstill-om
stånd skall bifallas, inte bygg-om
naden eller byggnadsdelen

omfattas rivningsförbud iav
detaljplan eller områdesbestäm-
melser,

behövs för bostadsförsörj-
ningen eller

bör bevaras grundpå av
byggnadens eller bebyggelsens
historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga eller konstnärliga värde.



1993:94SOU

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

23§

marktillståndAnsölmingar om
sökta åtgär-denbifallasskall om

den inte
ellerdetaljplanstrider mot

områdesbestämmelser,
detförsvårarellerförhindrar

användning förområdetsberörda
bebyggelse,

förolägenhetermedför an-
försvarsan-sådanavändningen av

anlägg-andraellerläggningar
tredjei 12 §ningar avsessom

stycket,
störningarmedförfalli annat

omgivningen.för
till åt-Marktillstånd får lämnas

avvi-mindreinnebärgärder som
områ-detaljplan ellerfrånkelser

avvikelsemadesbestämmelser, om
pla-medmed syftetförenligaär

bestämmelsema.ellernen

bestämmelserGenerella

24§

beslut fattatsHar antagan-om
upphävandeellerändringde, av

områdesbestämmelserdetaljplan,
byggtill-fårfastighetsplaneller

mark-rivningstillstånd ellerstånd,
plan-med villkortillstånd attges

beslu-kraft.laga Ibeslutet vinner
därvid inskalltillstånd tastet om

sökandenupplysning attomen
åtgärdenpåbörjainte har rätt att

vunnit lagaplanbeslutet harinnan
kraft.
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tillstånds-Handläggningen av
ärenden

25§

Byggnadsnämnden prövar an-
byggtillstånd, riv-sökningar om

marktillstånd.ningstillstând och
tillstånd skallAnsökningar om
Ansökningar-hos nämnden.göras

Beträffan-skall skriftliga.varana
ansökanåtgärder fårde enkla

muntligen.dock göras
prövningBestämmelser avom

rivningstillstånd ochbyggtillstånd,
finns imarktillstånd ansökanutan

andra stycket.kap. 1910 §

26§

skall de rit-ansökanNär görs,
uppgif-ochningar, beskrivningar

in behövsi övrigt lämnaster som
prövningen.för

Är ansökningshandlingama
ofullständiga, får byggnadsnämn-

avhjäl-den förelägga sökanden att
tid. Följsbristerna inom visspa en

inte föreläggandet, får ärendet av-
skick elleri befintligtgöras an-

avvisas.sökningen
inte föreläggande enligtFöljs ett

får ärendetförsta stycket,15 § av-
befintligt skick.igöras

iFörelägganden som avses
andra och tredje styckena skall in-

upplysning verkannehålla omen
föreläggandet inte följs.attav

27§

Även åtgärd med bygg-om en
ellernader, andra anläggningar

mark inte laäver tillstånd enligt 1-
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byggnadsnämnden,skall12 §§,
frågandet begärs, pröva omom

tillstånd till åtgärden.
denna lagBestämmelserna i om

ärendenskall tillämpas itillstånd
första stycket.enligt

28§

skalltillstånd lämnas,Innan
under-byggnadsnämnden genom

kända sakägareberedarättelse
bostadsrättshavare,kändaoch de

be-och boendehyresgäster som
organisationkändsådanrörs samt

i kap.eller förening 5som anges
tillfälleförsta stycket 225§ att

åt-ansökningen,sig överyttra om
gården

avvikelse fråninnebär en
områdesbestäm-ellerdetaljplan

ellermelser
områdeiskall utföras ett

detaljplanomfattasinte avsom
komplette-åtgärden inteoch är en

hellerringsåtgärd och inte är reg-
områdesbestämmelser.lerad i

i kap.det fall 5l avsessom
första mening-tredje stycket25 §

underrättelse skefår genomen
detkungörande på sätt som anges

kun-elleri kap. 245 genom en
kommunensgörelse anslås påsom

informationsbladanslagstavla, om
till de bo-kungörelsen spridssom

till kän-och brevende berörssom
organisa-och sådanda sakägare

iförening 5tion eller avsessom
första stycketkap. 25 §

Ärenden får intetillståndom
sökanden under-avgöras attutan

tillförts ärendetdeträttats om som
honom själv ochandra ängenom
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sighonomtillfälle beretts yttraatt
fårByggnadsnämndendet.över
såärendedock attutanettavgöra

onödigtuppenbartdetskett, ärom
sig.sökanden yttraratt

29§

exproprieratillståndBegärs att
markellerbyggnadden ensom

dennatillstånd enligtansökan om
förarbetepåbörjasellerlag avser
de-upphävaellerändraatt anta,
el-områdesbestämmelsertaljplan,

berörfastighetsplanler den som
får bygg-marken,byggnaden eller

anståndbeslutanadsnämnden om
tilltillståndavgörandetmed om

expropria-ärendetdess att om
plan-elleravgjortstionstillståndet

kommunenavslutats. Omarbetet
tvåplanärendet inomavgjortinte

ansökningenfrån detår att om
byggnads-tillinkomtillstånd

ansökningendockskallnämnden,
dröjsmål.avgöras utan

beslutatsdetaljplan hariOm en
förskall krävastillstånd inteatt

genornfö-förbehövsåtgärder som
byggnads-fårplanen,rande av

förutsättningarunder denämnden
beslutastycketi förstasom anges

till-deföretaförbud attmotom
till dessåtgärdernaståndsbefriade

expropriationstill-ärendetatt om
planarbetetellerståndet avgjorts

utfärdatsförbudavslutats. Ett som
upphörplanarbetegrundpå attav

avgjortintegälla kommunenom
Besluttvå år.planärendet inom

fattasfår inteförbud änsenareom
byggan-detvecka efter att enen
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hari 9 kap. 2 §mälan som avses
byggnadsnämnden.in tillkommit

30§

byggnadsnänmden finnerOm
åtgärdanledning attanta somen

tillståndtillstånd fordrarkräver
myndighet,någonäven annanav

sökandennämnden upplysaskall
detta.om

31§

tillståndvarigenombeslutI ett
tillståndets gil-lämnas skall anges

ochtighetstid och de villkor upp-
behövs.lysningar i övrigt som

32§

skall byggnads-Sökanden av
omedelbart underrättasnämnden

varige-innehållet i det beslutom
tillståndärendeett om av-nom

ocksåUnderrättelse skallgörs.
förstatill sådan isändas 28§

organi-stycket omnämnd person,
förening sigsation eller yttratsom

uppenbartdet inteärendet, ärom
obehövligt. beslutet går någonOm

underrättasskall han ävenemot,
överklaga det ochhan kanhurom

avvikande meningar harsomom
protokoll eller iantecknats i ett

handling.någon annan
får skeUnderrättelse genom

får del-delgivning. Med sökanden
dock inte ske med till-givning

delgiv-lämpning 12 eller 15 §av
ningslagen 1970:428.
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33§

kap.enligt 12förordnandeOm
byggnads-skallmeddelats,4 §

be-sådanasändanämnden genast
omfattastillståndslut avsomom

länsstyrelsen.tillförordnandet

34§

fårbyggtillståndbeslutI om
byggnadsarbetenbestämmas att

fastig-förränpåbörjasfårinte
förersättningbetalathetsägaren

platserallmännaandraellergator
försäkerhetställteller ersätt-

ningen.
mark-ellerbyggtillståndOm
åtgärdtillmeddelastillstånd en
beslu-får iutförts,redan harsom

skyl-tillstånd bestämmastet om
i detändringardevidtadighet att

beslutetbehövs. Iutförda som
vilkeninomtidvissskall anges

utförda.skalländringarna vara

tillståndförGiltighetstiden

35§

rivningstillståndByggtillstånd,
gälla,upphörmarktillståndoch att

in-påbörjatsharåtgärden inteom
feminomavslutatsochårtvåom

lov.beslutetfördagenfrånår om
byggtillståndBestämmelser om

i 20åtgärder finnstillfälligaför
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Byggnadsarbeten,kap.9

kontrolltillsyn och
1 §

räkning utförförDen som egen
utföra byggnad, riv-eller låter

byggher-markarbetennings- eller
utförstill arbetenaren skall attse

bestämmelserna i denna lagenligt
beslutföreskrift elleroch enligt

stödhar meddelats med avsom
skallbestämmelser. vi-dessa Han

ochtill kontrolldare att prov-se
omfattning.tillräckligning utförs i

ochskall planerasArbetena ut-
föras med aktsamhet så att perso-

skadasegendom inte ochochner
obehagmöjligaså minstaatt upp-

kommer.

2 §

bygg-Minst veckor innantre
påbörjas skall bygg-nadsarbetena

bygg-anmälan tillherren göra en
bygganmälan,nadsnämnden om

arbetena avser
kap.åtgärder i 8som anges

krävastycket och kanförstal §
tillstånd enligt 2

tunnlar föranordnande av
tunnelbana,

bygg-sådana ändringar av
konstruktionennader berör avsom

såvittde bärande delarna eller -
andra byggnader ellerän en-avser

tvåbostadshus på-avsevärtsom-
planlösning,verkar byggnademas

väsentliginstallation eller
ändring eldstäder, rökkanalerav

ventilationeller anordningar för i
byggnader,
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installation eller väsentlig
förändring anordningar vatten-av

försörjning eller avlopp i byggna-
der eller inom tomter,

väsentliginstallation eller
byggnader,ändring hissar iav

underhåll sådan bebyg-av
bevarandevärdegelse med särskilt

omfattas skyddsbestäm-som av
utfärdats med stödmelser avsom

kap. första stycket eller5 47§
16 4 och§

rivning byggnader inomav
område med detaljplan och inom
område med samlad bebyggelse
utanför detaljplan.område med

bygganmälan enligtpåKrav
första stycket gäller inte

beträffandesådana åtgärder
eller tvåbostadshus och tillen-

dem hörande komplementbyggna-
der i kap. första8 3 §som anges
stycket,

sådana åtgärder beträffande
anläggningar i kap.8som anges
2 andra stycket,§

sådana åtgärder isom anges
första stycket i fråga3-5 om
byggnader eller tillhörtomter som

eller landsting,staten ett
åtgärder medsådana bygg-

nader eller andra anläggningar
avsedda för totalförsvaretärsom

och hemligär natur.som av
Byggnadsarbetena får påbörjas

tidigare i förstaän som anges
stycket byggnadsnämnden sär-om
skilt medger det.
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3 §

skrift-skallBygganmälan vara
be-fogasskallanmälanTilllig. en
ochprojektetsskrivning artav

enkla åt-Beträffandeomfattning.
muntli-anmälanfårgärder göras

gen.
skallByggnadsnämnden utan

underrättadröjsmål i brev grannar
denanmälaninnehållet i omom

iåtgärdersådana angessomavser
under-Sådanstycketförsta2 §

åt-skeintebehöverrättelse om
byggtill-omfattasgärden ettav

eljestellerstånd grannarnaom
underrät-bevisligen på sättannat

byggnadsåtgärdema.tats om

4 §

förförsäkringsådanOm en
behövsbyggnadsarbeten av-som

bygg-1993:320lageni omses
byggnadsarbe-fårfelsförsäkring,

bevispåbörjas förränintetena om
för bygg-företettsförsäkringen

nadsnämnden.

5 §

byggnadsåt-sådanafrågaI om
skall deti 2§gärder som avses

kvalitetsansvarigfinnas somen
Ombyggherren.har utsetts ar-av

omfattning,mindrebetena är av
be-byggnadsnämndendockkan
intekvalitetsansvarigstämma att

delarskildabehöver Förutses. av
kvali-olikabyggprojekt kanett

demtetsansvariga Enutses. av
uppgifter.samordna derasskall
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fårTill kvalitetsansvarig utses
fått godkän-endast den harsom

riksbehörighet denande av 0r-
regeringen bestämmergan som

byggnadsnämndeneller den som
godkänner för visst arbete.ett

meddelas förRiksbehörighet får
och får be-visst slag arbeteav

viss tid.tillgränsas
skall hakvalitetsansvarigeDen
arbetenafortlöpande tillsyn över

de utförs föreskrivetså på sätt.att
vidskall närvarande be-Han vara

siktningama.
finnerbyggnadsnämndenOm

har åsi-den kvalitetsansvarigeatt
fårskyldigheter,dosatt sina

nämnden ifrån honom tillsynenta
har åsi-arbetet. Om han grovtav

kanclosatt sina skyldigheter,
nämnden besluta han underatt
viss tid inte får kvalitets-vara
ansvarig inom kommunen. Nämn-

beslut tillden skall anmäla sådana
det meddelat riksbehö-organ som

kvalitetsansvarigrigheten. Om en
riksbehörighet har åsi-med grovt

fårdosatt sina skyldigheter, orga-
godkännandet ho-återkallanet av

nom.

6§

byggnadsåtgärdemaOm avser
personalrum förarbetslokaler eller

arbetstagareverksamheter där
arbetsgiva-skall utföra arbete för

vil-räkning och det känt förärres
slag verksamhetket utrymmenaav

avsedda, får byggnadsarbetenaär
inte påbörjas förrän skyddsombud,
skyddskommitté eller organisation
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hararbetstagarnaföreträdersom
åtgär-sigtillfällefått överyttraatt

dema.
byggnadsåtgärdemaOm avser

förpersonalbostädertillfälliga
fårtio boende,minstsammanlagt

påbörjasintebyggnadsarbetena
företräderorganisationförrän som

tillfällehar fåttarbetstagarna att
åtgärderna.sig överyttra

7§

harbyggnadsnämndentillNär
anmälan enligt 2inkommit § atten

ellerskall uppförasbyggnaden
anlägg-till ellerbyggas att annan

väsentligtskall utföras ellerning
skyndsamtskall nämndenändras,

tillbygg-byggnaden,låta utstaka
ochanläggningennaden eller ut-
dettamärka dess höjdläge, ärom

förhål-med hänsyn tillmotiverat
platsen ochlandena på omstän-

Är byggnadeni övrigt.digheterna
di-till sitt lägeeller anläggningen

beroenderekt gränsen mot enav
skallfastighet, grannengrannes

till utstakningen.kallas

detmöjligt efter detSnarast att
in-byggnadsnämnden hartill

anmälan enligt 2kommit §en
det inteskall nämnden, är up-om

samråd.obehövligt, hållapenbart
kvalitetsansva-Till detta skall den

byggherren,rige entreprenö-samt
och andraprojektören somren,

Vidnämnden kallas.bestäms av
yrkesinspektio-behov skall även
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sådan försäk-kallas. Om ennen
behövsbyggnadsarbetenring för

1993:320i lagen omavsessom
skall bygg-byggfelsförsäkring,
försäkrings-beredanadsnämnden

vidtillfällegivaren närvaraatt
samrådet.

samrådet skallVid genom-en
planering,arbetenasgång göras av

besiktning, tillsynde åtgärder för
nöd-kontrolloch övrig ärsom
ellervändiga för byggnadenatt

deskall uppfyllaanläggningen
deni kap.krav 3 samtavsessom

behövs. Omsamordning som
finner anled-byggnadsnämnden

byggprojektet fordrarning anta att
myndig-tillstånd någon annanav

upplysa bygg-het, skall nämnden
Över samrådetherren detta.om

skall föras protokoll.

10§

möj-samrådet ellerVid snarast
byggnadsnämn-ligt därefter skall
uppenbart obe-den, det inte ärom

kvalitetsplanhövligt, godkänna en
vilkenför arbetena, angersom

skall utföras, vilkakontroll som
hand-sakkunnigbevis och övriga

företes förlingar skall nämn-som
den vilka anmälningarsamt som

närrmden. Kontrol-skall tillgöras
dokurnen-len kan utföras genom
friståendeterad egenkontroll, av

byggnads-sakkunnig eller av
nämnden.
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iByggnadsnämnden får även
förstaifallandra än som avses

besiktameningenstycket andra
motive-byggprojektet, detta ärom

till projektetshänsynmed artrat
i övrigt.omständigheternaoch

följerintebyggherrenOm vä-
kvalitetspla-iföreskriftersentliga

förbju-byggnadsnämndenfårnen,
detill dessfortsättsarbetenada att

âtgärdats.bristernapåtalade
fallfår i sådantByggnadsnämnden

kvali-ändringbeslutaockså avom
tetsplanen.

11§

skallslutförtsarbetenaNär
onödigtbyggnadsnämnden utan

slutgodkärman-dröjsmål lämna ett
skallgodkännandeSådantde.

byggnaden ellerlämnas, an-om
detalj-striderläggningen inte mot

områdesbestämmelser ellerplan,
det kanbyggtillstånd ochmeddelat

kravuppfyller dedenattantas
kap.i 3som avses

anläggningenellerByggnaden
förrän slut-i brukfår inte tagas

integodkännande lämnats, om
medgerbyggnadsnämnden särskilt

det.
enklaByggnadsnämnden får 1

slutgodkärmandefall besluta att
erfordras.inte

12§

förfallerbygganmälanEn om
påbörjatsintebyggnadsarbetena

från dagen förinom två år anmä-
lan.
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kap.10

1 §

ingripandepåföljd ellerfråganByggnadsnämnden skall ta en-omupp
överträdelseanledningfinnskapitel detligt detta så anta attattsnart en

eller någonlagi dennnabyggandebestämmelsernahar skett avomav
dessa be-med stödmeddelatsharbeslutföreslqift eller något avsom

stämmelser.
bygg-kräveråtgärdbygg- Nåråtgärd kräverNär somenen som

ellerrivningstillståndtillstånd,harrivningslov eller marklovlov,
vidtagitsharmarktillståndbyggnads-skall utanvidtagits lov,utan

byggnadsnämndenskalltillstånd,det harnämnden till ut-att somse
blirutförtshardettillellerförts blir undanröjt på attannat somse

eller påundanröjtåtgärdeninte lov till sätt rättat,annatsätt rattat, om
med-åtgärdentillstånd tillintemeddelas i efterhand. om

efterhand.idelas

3a§

byggnad ellerOm annanen
denanvändsanläggning trots att

stycket§ andrakap. 11enligt 9
slut-eftersomanvändasfårinte

fårlämnats,godkännande inte
vida-förbjudabyggnadsnämnden

förbudsådantanvändning. Ettre
medfår förenas vite.

enligtförbudfråganHar om
tillstycketförsta tagitsinte upp

sammanträdevidöverläggning
fembyggnadsnämndenmed inom

bygganmälanfrån det gor-år att
be-förbudsådantdes, får inteett

bygganmälanslutas. Om inte
stället räknasskall tiden igjorts,

vilken bygg-vidtidpunktfrån den
skulle haanmälan gorts.senast

4 §

tillståndUtför någonåtgärdUtför någon lov utanutan enen
byggtillstånd,kräveråtgärdrivningslovkräver bygglov, somsom

marktill-rivningstillstånd ellerbyggnadsav-marklov, skalleller
byggnadsavgiftskallstånd,gift ut.tastas ut.
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skall bestäm-ByggnadsavgiftenByggnadsavgiften skall bestäm-
belopptill belopp till motsvararettett motsvarar sommas som mas

enligtavgiftfyra dengånger den avgift enligt fyra gånger somsom
stödfastställd med 11fastställd med stöd 11taxa, taxa, avav

till-betalatskap. skulle haskulle ha betalats lov kap.5 5 omom
hade med-till till åtgärdåtgärd hade meddelats. stånd sammasamma

Byggnadsavgiften skallByggnadsavgiften skall dock be- delats.
500till minsttill dock bestämmasminst 500 kronor. Närstämmas

avgiften bestäms påavgiften bestäms grundval kronor.på Närav
skall hänsyngrundvalskall hänsyn inte tilltaxan, taxan,tas av

ellerhöjningarsådana höjningar inte till sådanaeller sänkningar tas
nonnalbeloppetnorrnalbeloppet sänkningarenligt tax- somav avsom

omständig-omständigheterna orsakasorsakas i enligt taxanan avav
det särskilda fallet.särskilda fallet. skall heterna i det Hän-Hänsyn

beloppinte heller tillheller till belopp skall intetas tassom av- syn
nybygg-kostnader kostnader förför nybyggnads-ser avsersom

läges-karta, utstakning utstakning ellereller läges- nadskarta,
kontroll eller andrabyggnad andra kontroll byggnadellerav av

åtgärder.mätningstekniska åtgärder. mätningstekniska
Är till lägreöverträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas ett

belopp följer helt efterges.andra stycket ellerän som av

6 §

Särskild avgift i förstaskall i andra fall 4 §äntas ut avsesom, som
stycket, överträdelse sker atten genom

arbete utförs utförs kvali-arbeteansvarig utanutan en
arbetsledare bestäm-i strid bestäm- i stridtetsansvarig motmot
melserna i 9 kap. melsema i kap.3 9 5

någon underlåter underlåternågon göragöra attatt
sådana till byggnads-anmälningar till bygg- sådan anmälan
nadsnämnden i kap. 2§i 9 kap. nämnden 9som avses som avses

eller4 § eller
byggnadsnämnden hararbete utförs i strid beslutnågotmot som

meddelat enligt denna lag.
särskilda 000Den avgiften skall bestämmas till minst och högst 1200

kronor. Ar överträdelsen ringa, behöver avgift intenågon tas ut.

7§

I sådana fall förutom byggnads-i 4 första stycket skall§som avses
avgift tilläggsavgift innebäråtgärdenäven atttas ut, om

byggnad uppförs,en
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tillbyggnad görs,en
visseller tillbyggnad helthelt eller till vissbyggnad enen

förinredsanspråk ellerdel ianspråk eller inreds fördel i ettett tastas
detändamåldet väsentligenväsentligen ändamål änannatänannat

bygg-byggnaden ellervilketeller förför vilket byggnaden
ellerharnadsdelenbyggnadsdelen har använtssenastanväntssenast
läm-byggtillstånd harvilketläm- föreller för vilket bygglov har

ellereller natsnats
byggnad rivs.en

TilläggsavgiftiTilläggsavgift skall inte i de fall 5uttas som anges
omfattarolovliga åtgärdenskall inte heller den utrymmeetttas ut, om

tio kvadratmeter.bruttoarea inte överstigervars
kronor500Tilläggsavgiften skall med belopp motsvararetttas ut som
brutto-omfattat.åtgärden har Närför varje kvadratmeter bruttoarea som

frånrälqias.beräknas skall dock tio kvadratmeterarean
tredjeföljerbeloppAvgiften får bestämmas till lägre änett avsom

meddelatsrättelse harefterges, föreläggandestycket eller helt omom
eller påenligt handräckning14 rättelse har skett sättannatgenomom

eller det finns särskilda skäl.om annars

12 §

handräckning såKronofogdemyndigheten får meddela särskild att
rättelse sker någonnär

vidtagittillstånd harlov har vidtagit åt-utan utan enen
byggtillstånd,hävergärd kräver bygglov, åtgärdriv-som som

marktill-ellerningslov eller marklov, rivningstillstånd
stånd,

medåtgärdvidtagithar vidtagit åtgärd med har enen
byggtillstånd,stöd bygglov, rivningslov eller stöd rivnings-av av

marktillstånd,tillstånd ellermarklov, lovet har ändrats el- omom
ellerhar ändratsler upphävts beslut tillståndetett upp-genom som

harbesluthar vunnit laga kraft, hävts ett somgenom
laga lqaft,vunnit

strideråtgärdi fall i har vidtagit1 motänannat en somsom avses
meddelatsharbeslutdenna lag eller föreskrift eller någotnågonmot som

med stöd lagen,av
före-åtgärd harvidtahar underlåtit utföra arbete elleratt en som

lagts ellerhonom enligt första stycket 1715 16 §

14§

förbyggnadsnämnden, i ställetde fall fåri 12 1-3I § attsom avses
fastighet, byggnaddenansöka handräckning, förelägga ägaren avom
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Följsrättelse.tid vidtainom vissfrågan gällereller anläggning attsom
handräckning.byggnadsnämnden begäraföreläggandet, fårinte

enligtföreläggandeenligtföreläggande AvserAvser ettett
haråtgärdstycketförstaåtgärd harförsta stycket somensomen
så-byggtillstånd därutförtssådantutförts bygglov, där utanutan

byggnadsnämndenfårkrävs,byggnadsnämnden i fö- dantkrävs, får
förbjuda åtgär-föreläggandetiförbjuda åtgärdenreläggandet attatt

utförs.den återåter utförs.
byggtillstånd,Beviljasrivningslov riv-Beviljas bygglov,

marktillståndningstillstånd ellerefter det föreläg-eller marklov att
föreläggande hardetupphör före- eftergande har meddelats, att

föreläggandetupphörmeddelats,läggandet gälla.att
gälla.att

19§

kräveråtgärdkräveråtgärd HarHar somenen som
rivningstillståndbyggtillstånd,marklovbygglov, rivningslov eller

marktillstånd vidtagitsvidtagits sådant lov eller utanutan men
dettillstånd framstårsådantframstår det sannolikt lovatt mensom

tillstånd kansannoliktkan meddelas till åtgärden, skall attsom
skall bygg-till åtgärden,byggnadsnämnden, innan hand- meddelas

handräckningnadsnämnden, innanräckning begärs eller föreläggande
föreläggande medde-ellermeddelas, bereda tillfälle begärsägaren

inomtillfälleinom tid las, beredaviss ansöka lov. ägaren attatt om
tillstånd.ansökaviss tid om

in-inte inkommeransökan inte inkommer in- ansökanOm Om
får byggnads-föreskriven tid, får föreskriven tid,byggnads-om om

detta frågannämnden detta frågan nämnden prövatrots pröva trots
tillstånd till åtgärden. Nämn-lov till åtgärden. Nämnden fårom om

bekost-därviddärvid bekostnad låta den får påpå ägarensägarens
ochritningarlåta dede ritningar och beskriv- nad upprättaupprätta

företa de åt-ningar i beskrivningarföreta de åtgärder samtsamt
nödvändigaövrigt nödvändiga för gärder i övrigt ärärsom som

ärendet.prövningen ärendet. för prövningen avav

21§

föreläggande enligtföreläggande 14 §enligt 14Har § Harett ett
första förstastycket, första första stycket, 1615 16 15 §§

förbudstycket eller ellereller förbud stycket eller17 § 17 § ettett
enligt andra stycket14 andra stycket eller enligt§ 3 14 §a
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meddelatsandra stycketeller 16stycket meddelats nå- §16§ andra
tilli egenskapvissegenskap till någoni ägareägare enavengon av

ägande-och övergårfastighetäganderätten vissfastighet och övergår
tillfastighetentillgällertill fastigheten till ägare,rättenägare, nyny

förbudetföreläggandet ellerförbudet i gällerföreläggandet eller
i föreläg-denne. Harföreläg- i ställetdenne. istället Har motmot

lö-eller förbudetgandetförbudet lö-gandet eller utsattsutsatts
lagenenligt 4vite §lagen pandevite enligtpande 4§

fas-och harviten1985:206och har fas-viten1985:206 omom
köp,överlåtitstighetenköp,tigheten överlåtits genomgenom

vitetgällerellervitet byte gåva,byte eller gällergåva, motmot
tid-frånräknatfrån tid- denden räknat ägarenägaren nyenye

äganderättsövergång-förpunktenpunkten för äganderättsövergång-
anteck-förutsättninganteck- underunder förutsättning attatt en,en,

dess-vitesföreläggandetvitesföreläggandet dess- ningning omom
gjorts enligt 22 Löpan-förinnanförinnan gjorts enligt 22 Löpan-

period fårvissfår de vitede vite viss period avsersomsom avser
denendastendast den ägareägare tas uttas ut som varavav som var

vitebörjan.periodens Annatvid periodens början. vite vidAnnat
dengäller integäller inte den ägaren,ägaren, motmot nyenye

fårbyggnadsnämndenbyggnadsnärrmden får utsättasätta ut menmen
för denne.vite för denne. vite

med-förbud harellerföreläggandestycket gällerFörsta näräven ett
eljesttomträttshavare ellerdelats i egenskapnågon ägare enavsomav

löpandeVadbyggnad mark tillhörpå någon sägs omsomsom annan.
harförbudföreläggande ellervite gäller dock endast i fråga somom

meddelats i egenskap tomträttshavare.någon av
eller andrai förstaförbudärenden föreläggande ellerI angessomom

tviste-verkanrättegångsbalkenstycket skall bestämmelserna i attom av
tillämpas.deltagande i rättegångtredjeföremålet överlåts och mansom

27§

förstai 4§överträdelsefrågan påföljd förHar avsessomenom
byggnads-sammanträde medvidstycket inte tagits till överläggningupp
byggnads-fårbegicks,nämnden tio från det överträdelseninom år att

frågaockså itilläggsavgift gälleravgift eller inte Detta sär-tas ut. om
tid år.gällaskall dock i stället för tio årskild avgift. Därvid treaven

frånförflutitSedan tio år harSedan har förflutit fråntio år
i 12åtgärd §det detåtgärd i 12 § attatt avsessomen avses ensom

byggnadsnämn-vidtogs, fårvidtogs, fårl-3 byggnadsnämn- l-3
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handräckningansökainte handräckning den inteden ansöka omom
föreläggandeeller föreläggande eller beslutabesluta en-omom en-

skallförsta stycket.ligt första stycket. skall ligt Detta14 § 14 §Detta
tillämpas någondock inte tillämpas dock intenågon när utannär utan

förstaenligt kap.lov enligt kap. första stycket tillstånd 8 l §8 1 §
stycket 3eller § förstahar tagit i anspråk eller inrett stycket 3 63 en

eller inretttagit i anspråkbostadslägenhet för väsentligen har en
för väsentligenändamål bostadsändamål. bostadslägenhetänannat
bostadsändamål.ändamål änannat

kapll

föreskrifterövriga ide uppgifter byggnadsnämnden har enligtUtöver
denna lag skall nämnden

och land-verka god stads-för god byggnadskultur samt enen
skapsmiljö,

kommunenuppmärksamt följa allmänna utvecklingen inomden
i frågoroch dess omgivning initiativ behövsdenärmaste samt ta omsom

planläggning, byggande fastighetsbildning,och
vilkasoch enskildasamarbeta med myndigheter, organisationer

arbete och intressen berör nämndens verksamhet,
lämna nämndens verksam-råd och upplysningar i frågor rörsom

het,
övervaka efterlevnaden stöd lagen med-denna lag och med avav

delade föreskrifter och beslut.
skall tillByggnadsnämnden skall Byggnadsnämndentill tata

de möjligheter lagen möjligheter lagende attattvara gerger vara
förenkla och ärendenunderlätta ärenden förenkla och underlätta
för enskilda till-och bör därvid verka för enskilda verka för attsamt
för lagens föreskrifter efter all-be- ståndspliktenatt anpassasom

bygglovsplikten och olika enskildagransning intres-vin- männaav
tillämpning.ner sen.

2§

Om begär skriftliganågon det, skall byggnadsnämnden lämna upp-
lysningar planläggning, byggande och fastighetsbildning.om

Behövs nybyggnadskarta förför Behövs nybyggnadskarta
prövningen fråga fråga bygg-bygg- prövningenav en om av en om
lov inom områden med inom områden medtillstånd sam-samman-
hållen bebyggelse, skall bygg- manhållen bebyggelse, skall bygg-
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tillhandahålla sådannadsnärrmdennadsnänmden tillhandahålla sådan
det.karta, sökanden sökanden begärbegär det. karta,om om

5§

Byggnadsnämnden får Byggnadsnänmden får ta utta ut av-
tillståndavgift i ärenden ärenden angåendeangående lov och gift i

förhandsbesked föranle-i i andra ärendenandrasamt samt som
ärenden nybyggnads-föranleder der upprättandeupprät-som av
tande besikt-nybyggnadskarta, rit- karta, ritningsgranskning,av
ningsgranslming, besiktning, fram- ning, framställning arkivbe-av
ställning arldvbeständiga eller andrahand- ständiga handlingarav
lingar eller andra tids- kostnadskrävandeeller kost- tids- eller åt-
nadskrävande åtgärder. gärder.

bygglovLämnas för uppföran- byggtillstând förLämnas upp-
de, tillbyggnad eller ombyggnad förande, tillbyggnad eller om-

byggnad eller byggnad byggnad ellerav en annan an- an-av en
läggning, får byggnadsnämnden anläggning, byggnads-fårnan
dessutom planavgift för nämnden dessutom plan-ta ut att ta uten en
täcka kostnaderna för sådana avgift förför täcka kostnadernaatt
åtgärder erfordras för sådana erfordras föråtgärderattsom en- som
ligt denna lag eller ändra enligt denna lag ellerupprätta att upprätta
detaljplaner, områdesbestärnrnel- ändra detaljplaner, områdesbe-

och fastighetsplaner. Planav- stämmelser och fastighetsplaner.ser
gift får endast fastig- Planavgift får endasttas ut tas utom om
hetsägaren har planen el- fastighetsägaren har pla-nytta nyttaav av
ler bestämmelserna. eller bestämmelsema.nen

Avgifterna får med högst det belopp kommunenstas ut motsvararsom
genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Grunderna för beräkning av av-
gifterna skall i beslutas kommunfullmäktige.taxaanges en som av

Avgifterna sökanden och får förskott.itas ut tas utav

kap.12

4§

detOm finns särskilda skäl, får finnsOm det särskilda skäl, får
länsstyrelsen eller regeringen för länsstyrelsen eller regeringen för

visst område förordna visst område förordnaett att ett att
1-3 skall§§ tillämpas beslutpå skall tillämpasl-3 beslut§§ påatt att
lämna lov eller förhandsbesked. lämna tillstånd.
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detefterlänsstyrelsen, attOmdetlänsstyrelsen, efterOm att
förstaenligtförordnandeförstaförordnande enligt ettett

beslutarmeddelats,harstycket attbeslutarmeddelats,stycket har att
får läns-skalltillståndskallförhandsbesked prövas,lov eller ettett

tillståndetförordnastyrelsenförordnalänsstyrelsen attfårprövas,
fråganförränskall gällaförhandsbeskedet inteellerlovet omatt

avgjorts.slutligtprövning harförrän fråganskall gällainte om
avgjorts.slutligtprövning har

6§

ändratidvissinomförelägga kommunen anta,fårRegeringen att en
områdesbestämmelserellerdetaljplaneller upphäva en

sådana intressentillgodosebehövs fördetQølanföreläggande, attom
ochi 11 §avsessom

detfår också,Regeringen om
riksin-tillgodoseförbehövs att

198712enligt lagen omtressen
medhushållning naturresurser,

planföreläggandeutfärda avseen-
översiktsplan så-de kommunens

krä-åtgärdervad månivitt avser
denna lag.enligttillståndver

7§

följerintekommunenOm ettinte följerOm kommunen ett
regeringenfårplanföreläggande,regeringenplanföreläggande, får

bekostnad låtakommunenslåta påbekostnadkommunenspå
behövsförslagdebehövsde förslag upprättaupprätta somsom

upphävaändra ellereller upphävaändra samt anta,samt anta,
områdesbe-ellerdetaljplanenområdesbe-detaljplanen eller

ellerellerstämmelsemaläns-Därvid skallstämmelsema. anta
Därvidöversiktsplanen.ändrabe-ombesörja ärendetsstyrelsen

ombesörjalänsstyrelsenskallredning.
beredning.ärendets

kap13

2 §

kommunalaochkommunfullmäktigelagbeslut enligt dennaAndra av
läns-hosbesväröverklagasi fårde l §nämnder än genomsom anges

styrelsen.
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dock intefårSådana beslutSådana beslut får dock inte
del deöverklagas till denöverklagas detill den del avseravser
avgjordaredanfrågor avgjorda frågorredan ärär ge-somge-som

ornrådesbe-ellerdetaljplandetaljplan, områdesbestäm-nom nom
stämmelser,melser eller förhandsbesked

4§

beslut enligt 12LänsstyrelsensLänsstyrelsens beslut enligt 12
skallprövninghuruvidakap. huruvida prövning skall kap. 2§2§

länsstyrelsens för-ochför- ske ellerske eller och länsstyrelsens
kap. förstaordnande enligt 12 4 §ordnande kap. förstaenligt 12 4 §

beslutlänsstyrelsensstycketstycket länsstyrelsens beslut samtsamt
stycketkap. andraenligt kap. andra stycket enligt 12 4 §12 4 § attatt

inteskall gälla fårlov tillstånd inteeller förhandsbesked inte skall
gälla får överklagas.inte överklagas.

idedenna lagAndra beslut länsstyrelsen enligt än som angesav
beslu-första stycket får överklagas besvär hos kammarrätten omgenom

tet avser
områdebyggtillstånd inombygglov eller förhandsbe-

sked inom detaljplan,område med detaljplan, med
områdeinombygglov eller förhandsbe- byggtillstånd

sked inom detaljplanområde inte omfat- inte omfattas avsom som
detaljplan och frågan åt-besvären och besvärentas omav avserav-

frågan kompletteringsåt-åtgärderna gärdernautgör utgörser om
kompletteringsåtgärder uppfyllerenligt gärder enligt kap. 198 8
kap. 14-1613 uppfyller kraven i kraveni kap. 10, 12,3 3
kap. eller strider eller strider områ-ornrådesbe- och 18 §§ motmot
stämmelser, desbestämmelser,

eller mark-rivningstillståndrivningslov eller marklov
frå-och besvären tillstånd och besvärenfrågan åt- avseravser om

stridergärderna strider detaljplan åtgärderna motmot enen gan om
eller områdesbestäm-eller områdesbestämmelser, detaljplan

melser,
mark ellereller upplåtaförordnanden enligt kap. avstå6 19 § att

ochenligt anläggande6 kap. 22 skyldighet bekosta§ gatoratt avom
anordningar för Vattenförsörjning och avlopp,vägar samt

försumligingripanden försumlig ingripanden motmot
arbetsledare enligt enligt 9 kap9 kap 3§ kvalitetsansvarig 5 §
fjärde stycket, fjärde stycket,

påföljder och ingripanden enligt kap.,10
debitering besväravgifter i kap.11 5 § samt genomav som anges

hos i övriga fall.regeringen
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5a§

får§kap. 48enligtBeslut
denendast påöverklagas grun-

harfrågorde inteden att som
detaljplanen äravgjorts avgenom

klagandedenförsådant intresse
medsambandbörde iprövasatt

byggtillstånd.

14 kap.

5§

genomförandetidensföreupphävseller ut-detaljplan ändrasOm en
till fas-särskildoch innehavarefastighet rätthargång, ägaren avav en

lider.skada deför denkommunentill ersättningtigheten rätt av
uppkommersynnerligtupphävandetändringen ellerMedför att men

fastighe-lösaskyldigkommunenfastighet,användningen attvid ärenav
begär det.ägarenten, om

Ändras de-Ändras upphävsellerde-upphävseller enen
genomförandetidenseftertaljplangenomförandetidenstaljplan efter

andraochförstaskallandra utgångskall första ochutgång
byggtill-styckena tillämpas,bygglovtillämpas,styckena omom

inteärendetsöktsstånd harslutligtärendet intehar sökts menmen
genomföran-föreavgjortsslutligtgenomförandetidensföreavgjorts

detidens utgång.utgång.

7§

förbetalatsharersättningbetalats för OmharersättningOm
el-kap. 31enligt 6gatukostnaderkap. 31gatukostnader enligt 6

motsvarandeenligteller32§motsvarande lereller enligteller 32 §
kommunenbestämmelser,äldrebestämmelser, kommunen äräldre är

tillbakabetalaskyldigbetala tillbaka ersätt-skyldig attatt
uppkom-skadai den männingen,skadaersättningen, i den mån

fastighetenförföruppkommer ägarenägaren ge-avmerav
grundhan påhan attfastigheten attatt avnomgenom

kanintebyggtillståndintebygglovgrund vägrasvägras an-attav
förutsat-fastigheten såvändafastigheten såkan använda somsom

ersättningenersättningenförutsattes ut.togsnärtesnär togs
ut.

räntelagenenligt 5§betalaskyldigocksåKommunen räntaattär
ersättningen.betaladefastighetsägarenfrån den dag1975:635
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8

Ägare och innehavare särskild till fastigheter har tillrätt rättav er-
sättning kommunen, skada uppkommer till följd attav om av

bygglov till byggtillstånd tillvägras ersättaatt vägras att
riven eller olyckshän- riven ellerersättaen genom en genom

delse förstörd byggnad med i olyckshändelse förstörd byggnaden
huvudsak likadan byggnad och med i huvudsak likadan bygg-en
ansökan bygglov har gjorts in- nad och ansökan byggtillståndom om

fem år från det byggnaden har gjorts inom fem från detåratt attom
eller förstördes, byggnaden eller förstördes,revs revs

rivningsförbud meddelas i rivningsförbud meddelas i
detaljplan eller områdesbestäm- detaljplan eller områdesbestäm-
melser eller rivningslov melser eller rivningstillståndvägras väg-
med stöd 8 kap. 16 § eller2 med stöd kap.8 22 2 eller§av ras av

3
byggnaderskyddsbestämmelser för i kap.3 12 med-§som avses

delas i detaljplan eller områdesbestämmelser,en
vegetation mark- vegetation mark-samt samtom om

utformning och höjdläge in-ytans utformning och höjdläge in-ytans
sådana områden i 8 sådana områden i 8om som avses om som avses

kap. 9 § tredje stycket meddelas i kap. 12 § tredje stycket meddelas
områdesbestämmelser, i områdesbestämmelser,

marklov med stöd marktillståndvägras medvägrasav
kap.8 I8§ första stycket eller2 stöd 8 kap. 23 första stycket§av

3 eller2
Rätt till ersättning föreligger i fall i första stycketsom avses om

byggnaden förstörs olyckshändelse. övriga falll igenom som avses
första stycket och i1 fall i första stycket föreligger2 tillrättsom avses
ersättning, skadan betydande i förhållande till värdet berörd delärom av

fastigheten. fallI i första stycket 3-5 föreligger tillav rättsom avses er-
sättning, skadan medför pågående markanvändning för-att avsevärtom
svåras inom berörd del fastigheten.av

Medför beslut i första stycket syrmerligt uppkom-attsom avses men
vid användningen fastigheten, kommunen skyldig lösa fas-årmer attav

tigheten, begär det.ägarenom
Vid tillämpningen andra och tredje styckena skall beaktasävenav

andra beslut i första stycket beslut enligt 3 kap. 2 la-§samtsom avses
1988:950 kultunninnen ll och 19 naturvårds-gen om m.m.,

2Senaste lydelse 1993:5 59.
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andraoch 21 §stycketandraförbud enligt 20 §1964:822,lagen
1979:429skogsvårdslagenenligt 18 §och beslutlagstycket samma

beslutenförutsättningunder1983:291, attvattenlagenkap. 2och 19 §
beaktasskallbeslutet. Dessutomdetföretio årmeddelats inom senaste

iskogsvårdslagenenligt 30hänsynstaganden §inverkansådan somav
tillellertalan ersätt-tid. Har rättinomfall har inträttsärskilda samma

påförloratsbeslutangivnaanledningmedinlösenellerning nyssav
bestämmelser imotsvarandeeller4i kap. §bestämmelserna 15grund av

vattenlagen,ellernaturvårdslagen utgörkultunnirmenlagen m.m.,om
beaktas.beslutethinderförhållande inte någotdetta mot att

riv-beslutat6kap. §enligt 12föreläggandeefterkommunenHar om
ellerstycket 2i förstaskyddsbestännnelserningsförbud eller avsessom

hushållning1987:12lagenenligtriksintressetillgodoseför3 ett omatt
desskommunenskyldig ersättamed attär statennaturresurser m.m.,

stycket 4förstaifallinlösen. Iersättning ellerförkostnader avsessom
säkerhetsom-ellerskydds-vilkenanläggning förtill denoch 5 är ägaren

förkostnaderdesskommunenskyldigbeslutatsrådet har ersätta er-att
inlösen.sättning eller

kap.16

1

med-fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
bestämrnel-byggnaderföreskrifter krav på utöverdedela somm.m.om

behövsi kap.3serna
hälsa,säkerhet ellerpersonligskydd för liv,till

anläggningarandraochbyggnaderutformninglämpligför aven
platser,allmännaochsamt tomter

efterlevs.i 1föreskrifterför kontroll att avsessomav
godkännandebeslutafårvilkaRegeringen bestämmer omorgan som

föreskrivskontrollsådanutföraskallför denriksbehörighet somsom
stycketförstamed stöd av

myndighetdenellerRegeringenmyndigheteller denRegeringen
ifårbestämmerregeringenfår,bestämmerregeringen somsom

frånundantagmedgefallenskildaikap.fråga 3 7iutom en-om
kap.i 3bestämmelsernafrånundantagfall medgeskilda

kap.bestämmelserna i 3

3Senaste lydelse 1993:695.
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1a§

eller de kommunerRegeringen
fårbestämmerregeringensom

huruvidaföreskriftermeddela om
tillstånd enligtåtgärder kräver

denna lag.

kap.17

7§

§kap.Bestämmelserna i 8 15Bestämmelserna i kap. §8 11
inomgäller intefjärde stycket gäller inte inom tredje stycket om-om-
stadsplanomfattasråden omfattas stadsplan råden avsom av som

byggnadsplan.eller byggnadsplan. eller

16§

förbudområden där förbud områden därFör För motmot
enligtråder 81 §nybyggnad råder enligt nybyggnad81 § m.m.m.m.

eller1947:385byggnadslagen 1947:385 eller byggnadslagen
har med stöd 82§utfärdats med stöd har utfärdats82§ avav

lag förordnandeskall förordnande lag skall omsamma om samma
kap.prövning i kap. prövning i 12 4 §12 4§som avses som avses

ha utfärdats utfärdats i fråga be-i fråga be- haanses omom anses
och mark-slut bygglov, marklov och slut byggtillståndom om

förhandsbesked. tillstånd.
omfattasområden omfattas områdenInom Inom avsom av som

föreskrifter enligt föreskrifter enligt 154§ lmom. 54§ mom.
byggnadsstadgantredje stycket byggnadsstadgan styckettredje
skyldighet före-1959:612 skall skyldighet 1959:612 skall

föreligga sökaenligt kap. söka ligga enligt 8 kap. 10§8 7 §att att
ellerbygglov för eller byggtillstánd för sättaatt sätta att uppupp

väsentligt ljusanordningarändra ljusanordningar väsentligt ändra
sökaoch enligt kap. söka och enligt 8 kap. I2§8 9§att att

marklov för schaktning för schaktning ellereller marktillstånd
fyllning. fyllning.

Talan ersättning eller inlösen med anledning förbudom som angesav
i första målstycket skall väckas före juni sådanautgången 1988. Iav
skall beträffande prövningen i sak äldre bestämmelser tillämpas.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

17§

medförbuddärområdenförbud med Inomområden därInom
ellerstycketandrastöd 40eller §andra stycketstöd 40 § avav

byggnadsla-stycketfjärdebyggnadsla- lOstycket l §fjärde110 §
utfärdats1947:385 har1947:385 har utfärdats motmot gengen

trädfällningfyllning,schaktning,fyllning, trädfallningschaktning,
järnförlig åt-därmedellerdärmed jämförlig åt-eller annanannan

föreliggaskyldighetgärd skallskall skyldighet föreliggagärd attatt
marktill-sökaenligt kap. 12 §för 8enligt kap. söka marklov8 9 §

åtgärder.för sådanaståndsådana åtgärder.

l8a§

får iByggnadsnämndenfår iByggnadsnämnden ettett
förklarabyggtillståndärendebygglov förklaraärende att omenom

fas-ellernybyggnadsåtgärdfastig-nybyggnadsåtgärd eller att en
iutförtshartighetsbildningstridhar utförts ihetsbildning somsom

byggnads-stadsplan,stridstadsplan, byggnadsplan, motmot enen
avstyclmingsplan ellerplan,eller tomtindel-avstyckningsplan tomt-

stöd 34 38§indelning medtredjening med stöd 3834 § avav
förstaeller 110§tredje stycketförsta stycketstycket eller 110§

1947:385byggnadslageneller stycketbyggnadslagen 1947:385
äldre bestäm-motsvarandeellerbestämmelsermotsvarande äldre

tredjekap.eller 2§fas- melser 3eller kap. tredje stycket3 2 §
fastighetsbildningslagenstyckettighetsbildningslagen i dess lydel-

vidlydelsei dessskall 1970:988vid juni 1987,utgången ut-se av
skalljuni 1987,avvikelsesådan gångenutgöra ansesavenanses

avvikelsesådanförstai kap. I1§8 utgöra som av-enavsessom
stycketförstai kap. 14sådan förklaring 8 §stycket 2 En ses

förklaring fårsådanmindre avvikelser 2 Enfår endast avseavse
från pla-avvikelsermindreendasteller tomtindelningenfrån planen

tomtindelningen vilkaellermed syftet medvilka förenliga ärär nen
med denna.med syftetförenligaFörklaringen får lämnasdenna.

iendastfår lämnasFörklaringenbifall tillendast i beslut ansö-om
ansökanbifall tillbeslutkan bygglov. omomom

byggtillstånd.
byggnad el-fastighet,också i frågastycket skall tillämpasFörsta om

faststäl-beslutefterutsträckning denanläggning i denler ett omannan



69SOU 1993:94

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

från pla-tomtindelning avvikerlelse stadsplan, byggnadsplan ellerav en
eller tomtindelningen.nen

lag träder i kraft juliden 1 1995.Denna
i kap.bestämmelsen 8Under tiden till gäller inteutgången 1996av

enligt kap.andra särskilt beslut 8 7 §6 stycket krävs det§ 1 samt utan
väsentligtutföra ellerbyggtillstånd för i utanför detaljplanområdenatt

byggtillstånd enligt 8 kap.ändra alla sådana anläggningar kräversom
2

bestämmel-skall äldreBeträffande åtgärder för vilka lov lämnats
tillämpas.ser

Beträffande och för vilka till-åtgärder kräver byggtillståndsom
istånd har lämnats enligt kap. 34i ärende förhandsbesked 8 §ett om

dess förhandsbe-äldre lydelse skall äldre bestämmelser tillämpas, om
ansökanfortfarandeskedet bindande vid prövningär omen av en

bygglov.
ikraftträdan-Beträffande ärenden kommunen föreavgjortssom av

det skall äldre bestämmelser tillämpas.
kommunen i i vad åtgärder krä-Om översiktsplanen reglerar mån

byggtillstånd, rivningstillstånd och marktillstånd för områdeettver som
omfattas områdesbestämmelser vilka lovplikten reglerats enligti 5av
kap. 16§ i dess områdesbestärnrnelsema i detta1 äldre lydelse, skall
avseende ha den lydelse beslutats i översiktsplanen.anses som

Vad i lag eller föreskrivs bygglov, riv-författningsom annan om
ningslov och rivningstillståndmarklov skall i stället gälla byggtillstånd,
och respektive marktillstånd.
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till2 Förslag
byggnadsverk,påegenskapskravtekniskaLag om

m.m.;

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

andrabyggnader ochpåegenskapskravtekniskalag gäller1 § Denna
byggprodukter.byggnadsverkanläggningar samt

bygglagenochi plan-byggande finnsbestämmelserSärskilda om
1987:10.

avseddprodukti lagen attbyggprodukt ärMed2 § somenavses
förbetydelseharochbyggnadsverkistadigvarande ingå ett som

förstai 3§avseendendeegenskaper ibyggnadsverkets angessom
stycket 1-6.

byggnadsverkpåegenskapskravTekniska

förutsättningunderskall,uppförs eller ändras3 § Byggnadsverk avsom
uppfyllalivslängdrimligekonomiskt vä-normalt underhåll, under en

i frågatekniska egenskapskravsentliga om
beständighet,ochbärfönnåga, stadga

brand,säkerhet i händelse av
och miljö,hygien, hälsatillskydd med hänsyn

användning,säkerhet vid

buller,skydd mot
vänneisolering,energihushållning och

ändamålförlämplighet samtavsett
rörelse-nedsattmedanvändbarhet förtillgänglighet och personer

eller orienteringsförmåga.
med-fårbestämmerregeringenmyndighetdenRegeringen eller som

uppfylla deskalldebyggnadsverk fördela föreskrifter krav på attom
vilken kravenutsträckningistycketväsentliga kraven enligt första samt

ändringartillbyggnader ochnybyggnader,skall uppfyllda vid avvara
byggnadsverk.

byggnadsverks kon-förändraråtgärdMed ändring ettsomavses en
struktion, funktion eller utseende.
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konstruktio-tillverkningskontrollerade material,Typgodkända eller4 §
deuppfylla enligt 3 ioch anordningar skall laaven § avseen-ner anses

den godkännandet eller kontrollen gäller.som

ochvid tillbyggnadervarsamhetSärskilda bestämmelser krav på5 § om
plan- ochochändringar finns kap. 10-12 14 §§byggnadsverk i 3av

bygglagen 1987:10.

i de hänse-egenskaper6 § Byggnadsverk skall underhållas derasså att
Anordningarenden i i huvudsak bevaras.3 § attavsersomsom avses

skall hållas i stånd.tillgodose kraven i första stycket och 83 2-4§
underhållsåtgärder ochSärskilda bestämmelser utförande omavom

kap. 13krav byggnadsverk finns i 3på underhåll särskilt värdefullaav
och 14 plan- och bygglagen l987:10.§§

Byggprodukter m.m.

Lämplighetskrav

lämpliga förByggprodukter byggnadsverk7 § skall för få ingå iatt vara
sådanaavsedd användning. byggprodukt lämplig, den harEn är om

projekterategenskaper det byggnadsverk vilket skall ingå,i denatt rätt
och uppfört, kan uppfylla kraven stycketenligt 3 första 1-6.§

8 § Byggprodukter lämplighet enligt denna laguppfyller kravet påsom
eller enligt föreskrifter meddelats stöd lagen får släppasmed utsom av

marknadenpå och användas för ändamål.avsett

Bemyndigande

uppfylla enligt internationella9 § Sveriges åtagandenFör överens-att
kommelser bestäm-får regeringen eller den myndighet regeringensom

meddela föreskriftermer
för avseddkrav byggprodukter skall lämpligapå för deattom vara

användning enligt 7
beträf-gällande lqavbestyrkande överensstämmelse medom av

fande byggprodukter,
märkning produktenbyggprodukter förutsättning för attom av som

skall få släppas marknaden ochpå och användas,ut
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med hänsynmindre betydelsesådana byggprodukter ärom som av
försäkranutfärdattill hälsa och säkerhet och där tillverkaren har omen

tillämpaderkänd ochbyggproduktemas med allmäntöverensstämmelse
teknik.

Märkning

föreskrift harEG-märkas enligt10 § Om byggprodukt skall somenen
534bestämmelserna i lagen 1992: lmeddelats med stöd gäller9 3§av

EG-märket.om

Tillsyn

skallregeringen bestämmer11 § eller de myndigheterDen utövasom
föreskrifter hartillsyn och debestämmelserna i 7-10 §§över att som

meddelats med stöd lagen följs.av

för tillsynen12 § tillsynsmyndighet harEn rått att
behövs,begäran få upplysningar och handlingarpå de som

dock inteandrafå tillträde till områden, lokaler och utrymmen,
bostäder, och

produkterhos den tillverkar, importerar eller saluför som om-som
fattas kontroll.tillsynen, få tillgång till produkter förav

kronofogdemyndig-tillsynsmyndighet får begära handräckningEn av
heten för i första stycket 1-3.genomföra de åtgärderatt avsessom

tillsynsmyndighetskyddssynpunkt fårdet motiverat från13 § Om är en
enskilda fall förbehövs imeddela de förelägganden och förbud attsom

skallstöd lagenlagen och de föreskrifter har meddelats med avsom
följas.

den inte§ byggprodukt har EG-märkts14 Om överensstäm-trots atten
tillsynsmyndighet,fårmed de krav gäller för EG-märkning,mer ensom

föreläggatill med lqaven.dess produktenatt överensstämmer
tillverkare, byggproduktenimportör eller den saluför attsom

upphöra EG-märket,med användningen av
återkalla osålda produkter, eller

bort EG-märket.ta

15 § Förelägganden och förbud enligt får förenas med vite.eller13 14 §
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Överklagande och verkställighet

föreskrif-eller enligtlagenligt dennatillsynsmyndighets beslut16 § En
kammarrätten.överklagas hosfårmeddelats med stöd lagenter avsom

hinderverkställasoch fårförbud gäller omedelbartBeslut utan avom
laaft.det inte vunnit lagaatt

ypgodkännandeT m.m.

material, kon-slagvissahuruvidaEfter ansökan kan17§ prövas av
frivilligtbyggnadsverkifår användasstruktioner eller anordningar typ-

godkännande.
fårhälsa,säkerhet ellerpersonligdet till skydd för liv,Om behövs re-

fårstycketi förstamaterial ellergeringen föreskriva annatatt som anges
obligatorisktgodkännandeefteranvändas i byggnadsverk endast typ-

godkännande.
fortlöpandetypgodkännande får bestämmasVid meddelande attav

Även medsambandtillverlmingskontroll.kontroll skall utföras utan
tillverkningskontrollbestämmastypgodkärmande får efter ansökan att

skall utföras.

itillverkningskontrollTypgodkännande och beslut18 § avsessomom
meddelas de regeringen bestämmer.17 § av organ

strideråterkallas dettypgodkännande får ändras ellerEtt mot enom
enligtåtagandenenligt Sverigesteknisk specifikation skall följassom

internationella överenskommelser.
får med-bestämmerregeringenRegeringen eller den myndighet som

till-och besluttypgodkännandedela föreskrifter avgifter för omom
verkningskontroll.

julilag träder i kraft den 1995.Denna 1
bygglagenplan- ochärenden enligtskall inte tillämpas iLagen

ikraftträdandet.avgjorts kommunen före1987:10 som av
byggproduktlagen 1992:1535.lagen upphävsGenom
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till3 Förslag
byggförordningeni plan- ochFörordning ändringom

1987:383;

byggförordningenplan- ochföreskrivs i frågaHärigenom om
1987:383

skall utgå 3-4före ochdels rubrikerna 3 21 §§ samt attnärmastatt
och skall upphöra gälla,21 § att

7-9, 15,ochdels rubrikerna före 15 17 §§ samtatt närmast
följande lydelse,och skall ha16, 17-19 22

paragrafer, och 16fyra 1dels det i lagen skall införasatt a-nya
16 följande lydelse.§§,c av

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Grundläggande bestämmelserInledning

1a§

Alla kommuner får sini över-
vad åt-siktsplan reglera måni

tillstånd enligt 8gärder kräver
11§I0§§9 ochkap. samt

tredjeoch §andra stycket 12
och bygglagenstycket plan-

198710.

byggnader ByggnaderNya

2§1

får meddela de verk-Boverket får meddela de verk- Boverket
de övri-ställighetsföreslcrifter ochställighetsföreskrifter och de övri-

förföreskrifter behövsföreskrifter behövs för somga som ga
plan-tillämpningen tillämpningen kap. 2 §följande be- 3avav

stämmelser i kap. plan- och och bygglagen 1987103 ut-om
byggnader.bygglagen formning1987: 10 av

§2 utformning byggna-om av
der,

1Senaste lydelse 1991:74.
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styckenaoch andra§ första3
med ochhushållning energiom

utformning av
uppvärmningssystem,

stadga ochbätförmåga,§4 om
byggnadershosbeständighet

ochgrundkonstruktion, stomme
bärande delar,andra

byggna-utformning§5 avom
derastillder med hänsyn

hygien,ändamål samt om
inomhusklimat,ocharbetsmiljö

skydd§ första stycket6 motom
ocholycksfall, uppkomstmot

ochspridning brand mot per-av
vid brand,sonskador

omhän-§ andra stycket6 om
bortforslingdertagande och av

avfall,
första och andra styckena§7

tillgänglighet.om

7§2
tillstyr-byggnadsnämndenOmbyggnadsnämnden tillstyr-Om

fallenskildaBoverket ifårenskilda fall ker det,ker det, får boverket i
mindreexperimentsyfte medgemindre ii experimentsyfte medge

ibestämmelsernafrånundantagbestämmelserna i 3undantag från
bygglagenochplan-och kap.§§ plan- 3kap. 1-6 och 8-18

sådantAnsökan1987:10.Ansökanbygglagen 1987110. omom
till bygg-inskalltill undantagskall insådant undantag gesges

mednadsnämnden,med ytt-byggnadsnämnden, egeteget somsom
tillden B0-skall överlämnarandeden tillyttrande skall överlämna

verket.boverket.
iskallAnsökanregeringen.fallundantag i andraFrågor prövas avom

skall överlämnayttrandemedBoverket,sådana fall in till egetsomges
regeringen.den till

2Senaste lydelse 1991:74.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

8§3

Byggnadsnämnden får i enskil-Byggnadsnämnden får i enskil-
da avvikelserfall medge mindre avvikelser da fall medge mindre
från Boverketföreskrifter boverket från föreskrifter somsom
meddelat med stöd och meddelat med stöd 2 detav av om

§§, och6 det finns särskilda skäl finns särskilda skäl bygg-om om
och blibyggnadsprojektet ändå nadsprojektet ändå kan antasom
kan detbli tekniskt tillfredsstäl- tekniskt tillfredsställande ochantas
lande och det inte finns avsevärd olägen-någon inte finns någonav-
sevärd olägenhet från synpunkt.het frånannan syn- annan
punkt.

9§

Vid tillämpningen kap. § enligt plan- och bygg-3 det7 Närav
plan- och bygglagen lagen eller i föreskrifter eller be-198710
skall vind där det finns bo- slut utfärdats med stöd la-en en som av
stad eller huvuddelen bo- meddelats bestämmelserav en gen om
stad, räknas källardjup ellervåningsplan. byggnadshöjd,ettsom an-
När det andra fall enligt plan- tal våningar gäller följande,i om
och bygglagen eller i föreskrifter inte särskiltannat anges.
eller beslut utfärdats medsom
stöd lagen meddelats bestäm-av
melser byggnadshöjd, källar-om
djup eller antal våningar gäller föl-
jande, inte särskiltannatom an-
ges.

Byggnadshöjden och källardjupet markensskall beräknas från me-
delnivå invid byggnaden. byggnaden frånOm ligger mindre än metersex
allmän plats, skall dock beräkningen från platsensutgå den allmänna
medelnivå invid inte särskilda omständigheter föranledertomten, om
annat.

Byggnadshöjden räknas till skärningen mellan fasadplanet och ett
plan med graders lutning45 innåt byggnaden berör byggnadens tak.som
Källadjupet räknas till det lägsta källargolvets översida.

Som våning rälmas vind där bostadsrum eller arbetslokal kan in-även
redas, den enligt tredje stycket beräknade byggnadshöjden är änom mer
0,7 högre nivån för vindsbjälklagets översida, källare,ochmeter än om

3Senaste lydelse 1991:74.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1,5 överovanför ligger meteri våningen änöversida mar-golvets mer
byggnaden.invidmedelnivåkens

ÄrendenÄrenden tillstånd,lov m.m.omom

15§

till-ansökningarSkriftligalovansökningarSkriftliga omom
handlingarsådanastånd ochsådanaförhandsbesked och someller

stycketförsta26i kap. §8i kap. 20 §8handlingar avsesavsessom
l987:lObygglagenochplan-tredje och§29stycketförsta samt

deutförda så ärskalloch attplan-styckenaförde vara
befintligtarkivering iförlämpligaskall1987110bygglagen vara

mikrofilmning,efterellerskickförlämpligadeutförda så omäratt
det.begärbyggnadsnämndenellerskickbefintligtarkivering i

bygg-mikroñlmning,efter om
det.begärnadsnänmden

16

verk-demeddelafårBoverketverk-meddela defårBoverket
behövsställighetsföreskrifterbehövsställighetsföreskrifter somsom

bestämmel-tillämpningenförbestämmel-tillämpningenför avav
ärendenhandläggningärendenhandläggning avserna omavomserna

andrakap. 25§tillstånd i 8iförhandsbesked 8ochlov omom
stycketförstaoch 26§stycketstycket, 20§andrakap. 19§

l987:lO.bygglagenochplan-tredje och§stycket, 29första
förde§och 34förde styckena

bygglagenochplan-stycket
1987:10.

16a§
deochBygganmälningar

bifogasskallhandlingar ensom
utfördaskallanmälansådan vara
arkive-förlämpligadeså äratt

efterellerskickbefintligtiring
byggnads-mikrofilmning, om

det.begärnämnden

4Senaste lydelse 1991:74.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bygganmälan skallI angesen
fastighetsbeteckning, byggherrens

och adress tidpunktsamtnamn
för avsedd byggstart.

I6b§

samband medI bygganmälan
får byggnadsnämnden besluta att
handlingar beskriver bygg-som
naden eller anläggningen fär-i
digställt skick skall tillinges
nämnden arbetena har avslu-när

Sådana handlingar skalltats.
utförda så de lämpligaärattvara

för arkivering befintligt skicki
eller efter mikrofilmning, om
byggnadsnämnden begär det.

Boverket får meddela de verk-
ställighetsföresknfter behövssom
för tillämpningen förstaav
stycket.

I6c§

Boverket får meddela de verk-
ställighetsföresknjfter behövssom
för tillämpningen bestämmel-av

kap.9 3 § första stycketiserna
plan- och bygglagen 1 987:] 0

bygganmälan.om

Ansvarig arbetsledare Kvalitetsansvarig

17§

Som arbetsledareansvarig Som kvalitetsansvarig enligt 9en-
ligt 9 kap. 3 plan-§ och bygglagen kap. plan- och5 § bygglagen
1987:10 får endast den god- 1987210 får endast den godkän-
kännas har erforderlig har erforderlig utbildning,ut-som nas som
bildning, erfarenhet och lämplighet erfarenhet och lämplighet för
för uppgiften. uppgiften.
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18

Ak-ByggodkännandeSvensktForsk-ochProvnings-Sveriges
ansökaneftertiebolag prövarAktiebolag prövarningsinstitut

riksbehö-godkännandefrågorgodkän-frågoransökanefter omom
enligtkvalitetsansvarigrighetriksbehörighetnande avansva-av

ochplan-stycketandrakap. 5 §9kap. 3 §enligt 9arbetsledarerig
Till1987:l0.bygglagenbygglagenoch an-plan- enstycketandra

skall fo-godkännandesökanansökanTill987110.l omomen
handlingarandraochde intygintygdeskall fogasgodkännande gas

vill åberopa.sökandensökan-handlingaroch andra somsom
åberopa.den vill

godkännandenföravgifterföreskriftermeddelafår en-Boverket om
stycket.ligt första

19

verk-demeddelafårBoverketverk-meddela defårBoverket
behövsställighetsföreskrifterbehövsställighetsföreslqifter somsom

bestämmel-tillämpningenförbestämmel-tillämpningenför avav
bygg-ochplan-kap. 1 §i 9ochplan-§§och 2kap. li 9 sernasema

utförande101987:lagenutförandel987:lO avbygglagen omom
markar-ochrivnings-byggnads-,ochrivnings-byggnads-,av

ochkontrollbetenkontroll och samt prov-markarbeten samt omom
ning.provning.

22

Byggodkän-SvensktBeslutProvnings-SverigesBeslut avav
dennaenligtAktiebolagnandeAktiebolagForskningsinstitutoch

kap.enligt 9beslutochförordningbeslutochförordningdennaenligt
och bygg-plan-stycketfjärdestycket 5 §fjärdekap. 3§9enligt

återkallal987:10lagen attl987zl0bygglagenplan- och omom
kvalitetsan-godkännandegodkännandeåterkalla ett avettatt av

hosöverklagasfårfår svarigarbetsledare rege-över-ansvarig
ringen.regeringen.klagas hos

5Senaste lydelse 1993:701.
6Senaste lydelse 1991:74.
7Senaste lydelse 1993:701.
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4 Förslag till

Byggnadsverksförordning;

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Byggnadsverket skall konstruerat och utfört på sådantett sättvara
den påverkan det sannolikt för under bygg- och bruksskedetatt utsätts

inte leder till

byggnadsverket, helt eller delvis,ras av-
sådana deforrnationer oacceptabla,större ärsom-
skada på andra delar byggnadsverket, dess installationer ellerav-

fasta utrustning, till följd deformationer i den bärande kon-störreav
struktionen, eller

skada händelse inte står i proportion till dengenom som ursprung--
liga orsaken.

2 § Byggnadsverket skall konstruerat och utfört sådantpå ett sättvara
brand uppståratt om

byggnadsverkets bärförmåga kan förbli intakt under be-antas en-
stämd tid,

utveckling och spridning brand och rök inom byggnaden begrän-av-
sas,

spridning brand till närliggande byggnader begränsas,av-
befinner sig i byggnaden kan lämna den eller räddaspersoner som-

på ochannat sätt,
räddningsmanskapets säkerhet beaktas.-

3 § Byggnadsverket skall konstruerat och utfört på sådantett sättvara
det inte medför risk föratt brukamas eller hygien eller hälsa,grarmamas

särskilt inte följdsom en av
utsläpp giftigav gas,-
förekomst farliga partiklar eller i luften,av gaser-
farlig strålning,-
förorening eller förgiftning eller mark,vattenav-
bristfälligt omhändertagande avloppsvatten, rök och fast ellerav-

flytande avfall, eller
förekomst fukt i byggnadens delar eller på inom byggnaden.av ytor-

Avfall skall kunna hand på resurshushållandetas ett sätt.om
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andraochbyggnadsverk gäller kraven i förstaVid ändring ettav
byggnadsver-övrigt skall den delstyckena de vidtagna åtgärderna. I av

utsträckningi denket berörs ändringarna uppfylla kraven somsom av
brukstidenförlängningskäligen kan fordras med hänsyn till den somav

byggnadsverkets värden.ändringarna medför och med beaktande av

sådantoch utfört4 § Byggnadsverket skall projekterat på sättettvara
ellerinte olyckor vid användningdet innebär oacceptabel risk föratt

elektriskadrift halka, fall, brärmskador,såsom sarnmanstötning, stötar
eller skador från explosioner.

Byggnadsverket skall och utfört sådant5 § projekterat på sättettvara
buller, uppfattas i närhetenbrukarna elleratt som avav av personer

byggnaden, ligger hälsa ochpå nivå inte medför risk för derasen som
möjliggör vila och tillfredsställande förhållan-arbete undersömn,som

den.

Vid ändring debyggnadsverk gäller kraven i första stycketettav
vidtagna åtgärderna. övrigt skall den del byggnadsverket berörsI somav

ändringarna uppfylla skäligen kankraven i den utsträckningav som
fordras med hänsyn till den förlängning brukstiden ändringarnaav som
medför och med beaktande byggnadsverkets värden.av

6§ Byggnadsverket och dess installationer för uppvärmning, kylning
och ventilation skall projekterat och utfört sådant denpå ett sätt attvara
mängd energi med hänsyn be-till klirnatförhållandena platsenpåsom
hövs vid användandet liten och brukarna till-värmekomforten förär är
fredsställande. områden där knapphetI på råder eller kan befarasvatten
uppkomma skall byggnader dessutom medge god hushållning med vat-
ten.

byggnadsverkI innehåller bostäder eller arbetslokaler, skallsom
uppvännningssystemet i skälig utformat skildautsträckning så attvara
energislag lämpliga från allmän energisynpunkt kan användasärsom

omfattande ändringar.utan
eller tvåbostadshusEn- i huvudsak skall med ellervärmassom upp

skall i skälig utsträckning utfördaprojekterade och sånaturgas attvara
byte till uppvärmning med energislag Sådanaunderlättas.ett annat

byggnader får försedda med uppvärmningssystem för direktverkan-vara
de elvärme endast det finns särskilda skäl.om
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stycke-första-tredjeikravenbyggnadsverk gällerVid ändring ettav
byggnadsverketdelskall denövrigtvidtagna åtgärderna.de I somavna

skäligenutsträckningi denkravenberörs ändringarna uppfylla somav
ändring-brukstidenförlängningtill denkan fordras med hänsyn somav

värden.byggnadsverketsoch med beaktandemedför avarna

sådantutfört påochskall projekteratByggnadsverket sätt7 § ettvara
tillräck-skall haBostäderändamålet.avseddadet lämpligt för detatt är

funktionergrundläggandeutrustning förligt och nödvändig fastutrymme
förvaring.och Dessamatlagning, måltiderhygien,såsom vila, samvaro,

från varandra.avskiljasutsträckning kunnafunktioner skall i skälig
stycket intei förstabyggnadsverk gäller laavenVid ändring ettav

i be-inrättaslokalerbostäder ochbefintliga bostäder. För ettsomnya
värden.beaktas byggnadensfmtligt byggnadsverk skall

lokalerarbetslokaler ellerinnehåller bostäder,8 § Byggnadsverk, som
utförtoch påprojekterattill vilka allmänheten har tillträde, skall ettvara

ellernedsatt rörelse-medsådant det tillgängligt försätt att är personer
tillgängliga föroch lokalernaorienteringsförmåga bostäderna ärsamt att

behövsutsträckningoch kan användas dessa denI somav personer.
försettbyggnadsverkettill tillgänglighet skallmed hänsyn kravet på vara

med hiss eller lyftanordning.arman
lyf-ellertillgängliga hissbostäder skallKravet att annangenomvara

våningsplan. Omgäller färretanordning inte byggnader har än tresom
skall defrån marken,sådana byggnader innehåller bostäder inte nåssom

installerasdock utföras lyftanordning kanså hiss eller utanatt annan
bostad,svårighet. Vind där finns eller huvuddelendet bostad enaven

skall räknas våningsplan.ettsom
tillgänglighetfråga eller gäller inte kravet påtvåbostadshusI en-om

till byggnaden, tilldet oskäligt med hänsynär terrängen.om
såvittarbetslokaler gäller,Beträffande byggnadsverk innehållersom

meddet oskäligtdessa lokaler, inte kraven i första stycket, äravser om
hänsyn lokalerna avsedda.till den verksamhet för vilken ärarten av

och andraVid ändring gäller kraven i förstabyggnadsverkettav
byggnadsver-styckena den delde vidtagna åtgärderna. övrigt skallI av

utsträckningket berörs ändringarna uppfylla kraven i den somsom av
och bygg-skäligen omfattningkan fordras med hänsyn till ändringarnas
värden.nadsverkets byggnadsverketsstandard med beaktandesamt av
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bestämrnel-gäller intebostäderhögstfråga fritidshus med två9 § I om
styckenatredjeandra ochförsta meningen, samt6 första stycket§serna

iendastgällameningenandraförsta stycketoch skall kravet i 68 §§

utsträckning.skälig
enligtbygganmälanfår vidtasbyggnadsåtgärderfrågaI utansomom

i 1-8 §§bestämmelsernaskallbygglagen 1987 210kap. plan- och9 2 §
utsträckning.tillämpas i skälig

detaljplanifårbyggnadsverk kommunenändringfråga10 § I avom
be-följervadkravställa lägreeller områdesbestämmelser än avsom

områdetbebyggelsen inomunder förutsättningstämmelsema i 1-8 §§ att
egenskaper.långsiktigt godtagbarafår

ochgenomföras ibyggnadsverk skalländringarOm etapperett omav
ändringaromfattandemedför behovbestämmelserna i 1-8 avav

sådanabeslutabyggnadsnämndenfårandra delar byggnaden, attav
tidpunkt,vid vissutföras förränändringar inte behöver omsenareen

tid-lämpligare.skäl Denekonomiskatelmiska, sociala ellerdetta ärav
i beslutet.utförd skallpunkt då ändringen skall angesvara

med-myndigheterberördasamråd med andraBoverket får efter11 §
behövsföreskrifterde övrigadela de verkställighetsföreskrifter och som

för tillämpningen 1-8 §§.av

fall ii enskildaboverkettillstyrker det, fårOm byggnadsnämnden12 §
i §§.bestämmelserna l-7undantag frånexperimentsyfte medge mindre
medtilll nämnden,skall inAnsökan sådant undantag egetsomgesom

överkla-fårBoverkets beslutBoverket.yttrande skall överlämna den till

regeringen.hosgas
skall iAnsökanregeringen.andra fallFrågor undantag i prövas avom

skall överlämnayttrandemedfall in till Boverketsådana egetges som
regeringen.den till

frånavvikelsermedge mindrefår i enskilda fallByggnadsnämnden13 §
skälsärskildadet finnsmeddelats med stödföreskrifter 11 omavsom

tillfredsställandeteknisktblibyggnadsprojektet ändå kanoch antasom
synpunkt.olägenhet frånoch det inte finns avsevärdnågon annan
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tillverkningskonstrollTypgodkännande och

frågoransökanefterAktiebolagByggodkännandeSvenskt14 § prövar
förstatillverkningskontroll enligt 17 §typgodkännande ochfrivilligtom

tekniska0000:000meningen lagentredje stycket andraochstycket om
byggnadsverk,egenskapskrav på m.m.

ochde intygskall fogasstycketi förstaTill ansökan som avsesen
åberopa.sökanden villandra handlingar som

och underavseendenvilkaskall itypgodkännandebeslutEtt angeom
uppfyl-anordningenkonstruktionen ellerförutsättningar materialet,vilka

byggnadsverkegenskapskrav påtekniskaler kraven i 3§ lagen om
dennatillämpningenmeddelats förföreskrifteroch i de avsomm.m.

tidsbegränsas.villkor ochparagraf. Beslutet får förenas med
skall kontrolle-hur detskalltillverkningskontrollbeslutEtt angeom
har vissaanordningkonstruktion ellermaterial,ettatt egen-enras en

skaper.
typgodkän-frivilligtavgifter förfår meddela föreskrifterBoverket om

tillverkningskontroll.nande och

för-enligt dennaByggodkännande AktiebolagBeslut Svenskt15 § av
ordning får överklagas hos regeringen.
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Inledning1

Direktiv1.1 m.m.

vidutredningsarbetetförbeslutade direktivRegeringen rege-om
bilaga.november 1992denringssammanträde 26

frågor i denlång radskallEnligt direktiven övervägas nuva-en
miljö-frågor ökadbl.a.bygglagstiftningen,ochrande plan- om

detaljplane-förenklingmedborgarinflytandestärkthänsyn, samt av
och bygglovsprocessen.

övervägandenvidaretill utredningen förRegeringen har över-
förhands-frågorröranderiksdagsskrivelse 1990911296lämnat om

majArbetarskyddsstyrelsen den 4utredning frånbesked samt en
för-ärendenhandläggningyrkesinspektionensrörande1992 omav

antalvidare överlämnatRegeringen harhandsbedömning. ett stort
enskilda med förslagochorganisationerkommuner,skrivelser från

bygglagstiftning.ochnuvarande plan-ändringar itill
denskrivelse, daterad 2ingivittill utredningenharBanverket en

bygglov förslopande krav pårörande bl.a.september 1993, av
dateradskrivelse,ingivitLuftfartsverket harjämvägstunnlar. en

PBL-hantering försynpunktermed påseptember 1993,den 22 en
flygplatser.verksamhet vidframtidapågående ochskyddaatt

Utredningsarbetet1.2

ibedrivasutredningsarbetetdirektiven skallframgår etap-Som av
samordningenomfattaförutsattesförstavarvid etapp avenper,

egenskapskraven i PBLbyggnadstekniskarörande dereglerna
observeradesTidigtmotsvarande regler.byggproduktlagensmed

dagenseftersomfråga isolerat,behandla dennasvårighetendock att
byggnadsprövninginnefattar såvälbygglovsförfarande av enen

kontrolltillsyn ochutformningochlokalisering attyttre avsom en
därförblevuppfylls.byggnadstekniska egenskapskraven Detde

frågor samlat.dessanödvändigt övervägaatt
tillståndsprövning-såvälsåledesdelbetänkande behandlarDetta

lokaliseringanläggningsbyggnads ellerrörande m.m.annanenen
kravenbyggnadstekniskadekontrollentillsynen och attavsom

byggproduktlagen.densamordning medinklusiveuppfylls, nyaen
haravgränsningsådanpåpekasbör dockRedan här ävenatt en
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inneburit problem på grund bl.a. komplexiteten i PBL-systemet.av
övervägandena har därförI rad fåttpå punkter hänvisas till ut-en

redningens fortsatta arbete. gällerDetta bl.a. närmare övervägan-
den rörande kulturmiljöhänsynen fysiski planering och tillgänglig-
heten deni byggda miljön för med nedsatt rörelse- ellerpersoner
orienteringsförmâga, där mina och förslagöverväganden kommer

redovisas först iatt etapp.en senare
har fortlöpande tagitJag ställning till de frågor direktivensom

aktualiserar vid regelbundna sammanträden, vid vilka oftast samtli-
sakkunniga och deltagit. har hållits inter-Dessutomexperter ettga

natsammanträde med sakkunniga och vid vilket deexperter,
grundläggande besluten fattats. har arbetsgrupper i olikaDärutöver

sammansättning under min eller sekretariatets ledning arbetat med
frågor teknisk Utredningen har framgår missivetart.av mer som av
haft tillgång till antal sakkunniga och verksammaett stort experter,
på plan- och byggområdet. få bredare underlagFör föratt ett ännu
övervägandena har utredningen hållit seminarier och hearingen
med särskilt inbjudna från myndigheter och organisationerpersoner
utanför saldcunnig- och expertkretsen. själv och sekretariatetJag
har vidare haft åtskilliga informella kontakter detta slag underav
utredningsarbetets gång.
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Bakgrund2

Byggnadslagstiftningen2.1

Äldre lagstiftning2.1.1

och1947:385,byggnadslagen BL,byggnadslagstiñrlingen,äldreDen
reglering be-i fråga1959:612, BS, skildebyggnadsstadgan avom-

tätbe-byggnadsplan mellaningick i stadsplan ellerintebyggelse som -
första handitätbebyggelse avsågsglesbebyggelse. Medochbyggelse
anordningarnödvändiggjorde särskildabebyggelsesådan samlad som

bebyggelse tätbe-behov.tillgodoseende Annanför änav gemensamma
glesbebyggelse.kalladesbyggelse

tätbebyg-bestämmabefogenhetdet allmännaGenom BL att vargavs
därbestämmelseuttryck iPrincipen kom tilluppkomma.gelse fick en

bebyg-för sådananvändasmark skulleförutsättning fördet attsom
forlämpligskulle haplanläggningden vidgelse än-prövatsattangavs

förbudfarmstätbebyggelse uppkomhindradamålet. motFör ettattatt
dispens.kunde medgesi förbudettätbebyggelse BS. Från

byggnadslov gälldesökaskyldighetTätbebyggelseförbudet och att
omfattadesellergeneralplaningick iinom områdenendast avsom

utomplansbestämmelser.
detinte ItätbebyggelsebegreppetInnebörden närmare.angavsav

dåvarande departe-emellertidlagstiftningsärendet uttaladeurspnmgliga
avgörandedethan ansåg1971:118 9mentschefen se att varaprop. s.

anordningar.medförde behovbebyggelsenhuruvida gemensammaav
Omavloppsledningarochexempel nämndes vägar.Som samtvatten-

frågadetbetydelseanordningarförelåg någon tät-behov omvaravav
tätbebyggelse.betraktasIndustribyggnader skulle alltidbebyggelse. som

diskretionärförförhållandevisDefinitionen stort utrymmeettgav
grundematillhänsynfall. praxis kundei varje enskiltprövning I taman

kravtill samhällsintressetsdärigenombyggnadslagstiñningen ochför
varje tid-de vidanpassades tillbyggnadsverksamhetenochplan-på att

ti-praxis frånRegeringensriktlinjema.planpolitiskapunkt uppdragna
vid tillämp-tämligenlagändring pekar påfore 1972-årsden närmast en

oñastärendena ansågsprövadetätbebyggelsebegreppet. deIning av
varittorde hapraxisenorsak tillBidragandetätbebyggelse förekomma.

samhällsutvecklingen med-bebyggelseplaneringkravde högre på som
gjordespennanentbebyggelsefritids- ochskillnad mellanförde. Någon
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knappast i fall inte huset medgav övemattning. Tolkningenvart om av-
samlad bebyggelse och särskilda anordningar för be-gemensamma
hov skedde från renodlad planeringssynpunkt. glesbebyggelseSom
betraktades huvudsakligen avskilt belägna hus i trakter där bebyggel-
seutvecklingen varit obetydlig och ingen grundad anledning förelåg att
räkna med någon ändring betydelse inom överskådlig tid. Vidareav an-
sågs vissa byggnader tillbehörskaralctär mindre tillbygg-smärre samtav
nader och vissa andra åtgärder inte innebar förändringnågon detsom av
möjliga användningssättet för byggnad eller ökade kraven påen gemen-

anordningar glesbebyggelse.samma som
Bakgrunden till de lagändringar gjordes 1972 skrivelsesom var en

från Naturvårdsverket, dåvarande Lantmäteristyrelsen och dåvarande
Statens planverk. skrivelsenI framhölls den dåvarande ordningenatt
medförde svåra olägenheter oreglerad glesbebyggelseattgenom upp-
kom. Sådan bebyggelse ansågs hindra långsiktig planering för ända-
målsenlig markanvändning och bebyggelsestruktur och ofta innebära
slöseri med mark och naturvärden.

Departementschefen framhöll i propositionen till ändrad lagstiftning
prop.197l:118 förbudet23 tätbebyggelse inte vid de-att mots. som
taljplaneläggning funnits lämpad för ändamålet viktigt in-ettvara var

för hindra uppkomsten olämplig bebyggelse ochstrument att attav
24 tillämpning varigenom begreppet för innebördsnäven gavs en var
ägnad motverka önskvärd planmässighet vid utnyttjandet vik-att en av
tiga delar landets markresurser. berörde därefter behovetHan attav av
beakta kommande behov anordningar och förväntad ytterligare be-av
byggelse. fråganI bebyggelse och randbebyg-när är att väntaom om
gelse anförde han följande 25:

i vadFrågan mån bebyggelse måste med hänsynär att vänta avgöras
till omständigheterna i det särskilda fallet. bör därvidMan utgå från
hur bebyggelseutvecklingen skulle bli inga ingripanden i regleran-om
de syfte sker. Tendensen till koncentration nybebyggelse kring tät-av

därvid särskilt intresse. torde med fogDet kunna hävdasorter är av
bebyggelse i allmänhet kan inom område åtminstoneatt nå-väntas ett

kilometer från varje betydenhet. Intill expansivatätortgon av mera
gäller detsamma på avstånd, särskilt därtätorter tendenseräven större

föreligger till sådan bebyggelse tillkomst beroendeär tätortensvars av
existens och utveckling. Behoven anordningar i formav gemensamma

parkområden, och avloppsanläggningar o.d.vägar, vatten- är sär-av
skilt framträdande inom sådana randzoner. Därför bör i princip all be-
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där betraktas tätbebyggelse marken be-byggelse äroavsettsom om
byggd eller fråga nybebyggelse. Ocksåinte uppkommer över-när om

de intesiktliga planer bör i vissa fall ha effekt, även upp-samma om
enligt bestämmelser.BL:srättats

samlad bebyggelse anförde departements-fråga begreppetI om
chefen följande:25

vilken bety-klart och entydigt utläsapraxis går inte påAv sättatt ett
bebyggelse. Enligt min meninglagts i uttrycket samladdelse som

utgångspunkt i de principerbör uttrycket i tveksamma fall tolkas med
innebär till samlad be-gäller för fysisk planläggning. Detta attsom

medbelägen inom områdebyggelse hänförs bebyggelse är ettsom
sammanhängan-det lämplig enhet försådana egenskaper utgöratt en

generalplanläggning. Störredetaljplaneläggning eller, i vissa fall,de
sambandet mellanfästas vid det planmässigaavseende bör alltså

Skärgårds-frågabyggnaderna vid avståndet mellan dem. I t.ex.än om
huruvida tätbebyg-medför betraktelsesätt fråganbebyggelse detta att

hänsyn till förhållandena pågelse föreligger ofta bedömas medmåste
flera sammanförda tillöar grupper.

departementschefen följande i frågaHärefter anförde26 ge-om
anordningar:mensamma

bedömas medanordningarSjälvfallet behovetmåste gemensammaav
deändamålsenliga fimktion, dels tilltill bebyggelsenshänsyn dels

bli ställda i dessastandardkrav allmänt ställs eller kan väntas av-som
inte enbartseenden. Ofta ligger tyngdpunkten på vägar samtnumera

avloppsanläggningar, vilka vid tillkomsten BLoch nämn-vatten- av
gemensamhetsanordningar,särskilt exempeldes på störreutansom

och parkerings-vid parkområden, båt-vikt fästas ocksåmåste t.ex.
anordningar inte alltid be-badplatser.platser Gemensamma ärsamt

och parkerings-bebyggelsen.lägna i omedelbar anslutning till Båt-
nödvändiga för bebyggelsefastlandet oftaplatser på kan attt.ex. vara

bebyggelse kanVissskall kunna kommma till stånd.på typöar av
planeringen inompåverkakräva följdinvesteringar eller på sättannat
enstaka byggnadbestår baraområden bebyggelsenstora trots att av

eller anläggning.

tätbebyggelsebegreppetgjordes såledesVid utgången år 1971av
kunde nödvändiggöraframåtsyñande bebyggelseså väntasatt även som

behov skulletillgodoseendesärskilda anordningar för gemensammaav



90 SOU 1993:94

bedömas tätbebyggelse och det vid bedömningenattsom av om
tätbebyggelse förelåg skulle hänsyn till bebyggelseäven tas attsom var
vänta.

framgårSom det tidigare farms det inte någon generell byggnads-av
lovsplikt före 1972. Motivet för den då infördes byggnads-att attvar
lovsprövningen ansågs det viktigaste medel samhället hade för attvara
kontrollera tätbebyggelseförbudets efterlevnad. Vidare framhölls bygg-
nadslovsplikten viktigt medel för tidig information bebyg-ettsom en om
gelseutvecklingen.

kanDet vid tidpunkten för riksdagsbehandlingenomfat-noteras att
tades 90-95 landets utomplansbestämmelser bet.procent ytaav av
1971:CU26.

Glesbebyggelse utanför detaljplaneområden fick fram till i hu-1973
vudsak ske oberoende prövning från det allmärmas sida dessav av
lämplighet från markanvändningssynpunkt. Vissa möjligheter till förbud
fanns dock.

de fall fannsI det behov reglera bebyggelsen utanför områdenattav
med tätbebyggelse och sådana områden där sådan förväntades upp-
komma, kunde bebyggelsen regleras utomplansbestämmelser.genom
Utomplansbestämmelser kunde utfärdas för landet i dess helhet eller for
viss del därav. återfarmsDe i BS. Bestämmelserna tillämpliga endastvar
inom områden för vilka det särskilt förordnats de skulle tillämpas.att

ankom i förstaDet hand på kommunfullmäktige meddela sådanaatt
förordnanden. skulleDessa sedan fastställas länsstyrelsen. Inomav
områden med utomplansbestämmelser gällde bl.a. byggnad inte fickatt
uppföras med mindre tomtplatsen kunde lämpad för denanses
tillämnade bebyggelsen och byggnadens behov ochvatten-av
avloppsanordningar kunde tillgodoses. fanns också möjlighetDet atten
för viss landsdel utomplansbestämmelser med innehållannat änen ge
det framgick BS. Avsikten denna möjlighet skulleattsom av var
utnyttjas med restriktivitet. Sådana regler gällde endast för vissastor
delar Stockholms skärgård.av

Genom lagändringar trädde i kraft 1973 prop. bilaga1972:111 2som
och bet. CU35, rskr. 348 ändrades förutsättningarna för glesbebyg-
gelserätten så prövningsgrundema i princip blev de föratt samma som
tätbebyggelse. Detta genomfördes så utomplansbestämmelsema i BSatt
gjordes tillämpliga på landet i dess helhet och det i dessa bestämmel-att

krav valetpå plats för den tillänmade bebyggelsentogs ett attser av
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kunde dock ske ilämplig synpunkt. Prövningenskulle från allmänanses
byggnadslov.ärenden om

slutet byggnadslagenspåpekas praxisbör slutligenDet att mot av
bostadsbebyggelse bedömdesprincip allgiltighet sådan iatt somvar

tätbebyggelse.

2.1.2 Plan- och bygglagen

Inledning

l98586:l, PBL-pro-Iplan- och bygglagen l987:lO, prop.PBL,
ochbestämmelser påbet. l98687:BoUl, rskr. 27 finnspositionen, om

det gäller olika slagfår vidtasvilka villkor vissa åtgärder när avsom
villkorbebyggelse. Bland dessaanläggningar och ingår iannat som

vissa egenskaper.ingår anläggningarna skall Kommunernaatt m.m. ges
fall får arbetenaantalövervaka villkoren efterlevs.skall I stortatt ett

från kommunen.särskilt tillstånd lovinte påbörjas utan ett - -

Vissa begrepp i PBL, m.m.

sönderfaller ibegreppvidta åtgärder.reglerar DettaPBL atträtten att
Åtgärdenåtgärd.vidtariva, schakta, fyllabygga, attatt annanresp.

Nybyggnadändring byggnad.i sin i nybyggnad ochbygga indelas tur av
byggnad sönderfallerändringibland uppförande.benämns Begreppet av

befintligutökaändring. Tillbyggnadi tillbyggnad och är att enannan
ändringomfattar påbyggnad. vidtabyggnad, dvs. det Attäven annan

två fall de-färga Ii anspråk, inreda, installera,beskrivs ta m.m.omsom
byggnaden änd-ändring ombyggnad.finieras Det ärena omarman som

bruksti-förlängerdels fordrar bygglov, delspå avsevärtsättett somras
byggnaden ellerdel andraför byggnaden eller den.den Det är omen av

användningenförändrainreds i syfte väsentligtdel byggnaden atten av
kap. §.3 11

allmän-bestämmelser anläggningar, anordningar,harPBL tomter,om
Anlägg-byggnader.för andra anläggningarplatser områden änsamtna

uttryck försammanfattandedefinieras i lagen,intening, är ettsom
med liñar,idrottsplatser, Skidbackarbyggnader, nöjesparker, djurparker,

friluñsbad,småbåtshanmar,campingplatser, skjutbanor,kabinbanor,
fastatunnlar, bergmm,materialgårdar,golfbanor, upplag,motorbanor,
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cisterner och liknande, vindkraftverk,radio- och telemaster, torn, murar,
plank, parkeringsplatser, anläggningar förbegravningplatser och vatten,
avlopp och energi bullerskydd och liknande. Hit hör också sådanasamt
anläggningar för trafik inte falleroch bilparkering under begreppetsom
allmän plats. i viktigaste anläggningarna byggnaderna.De PBL Inteär
heller det begreppet definieras Enligti lagtexten. praxis räknas som
byggnad varaktig konstruktion ochtak står på markenväggaren av som
och uppehållaså människor kan sig i den. Domstolamaär stor attsom
har hañ ganska vid tolkning definition. byggnaderdenna Som haren av
således räknats mindre flyttbara konstruktionervaraktiga eller så-även

vasshyddor, kiosker långtidsuppställda campingvagnartält,samtsom
och husbåtar. förekomsten har inte upprätthållitsKravet på väggarav

Ävenstrikt det gällt sol- olika ganskaoch regnskydd slag. smånär av
byggnader såsom lekstugor och hundkojor har räknats byggnader,som

haftde inte obetydlig höjd. Konstruktioner, cisterner, it.ex.om en som
storlek byggnad bedömts sådan,harmotsvarat ävenen som en om
människor faktiskt inte bygglagenkunnat vistas i den Plan- och En-
kommentar, Didön mfl. 408 tf. Med i markPBLtomt avsess. som

för bebyggelse avsedd enhet Didon mil. s.l7l. Betydelsenutgör ären
alltså delvis den ordet har i exempelvis fastighetsbild-änen annan som
ningslagen och naturvårdslagen. bl.a. innefatta påBegreppet synes om-
rådet befintlig vegetation. Områden för andra anläggningar bygg-än
nader mark för campingplatserexempelvis Skidbackar, Allmänär mm.
plats i sammanfattande uttryck för ochPBLär vägar,ett gator, torg par-
ker. således begrepp det används i allmännaDet är ett änannat som
ordningsstadgan. Anordning församlande begreppettsynes vara per-

föremål antingen ingår i byggnader eller andra anlägg-manenta som
ningar eller finns på allmänna platser eller områden förtomter,som
andra anläggningar byggnader. ljusanordningar,Dit hör skyltar, lyk-än

vägräckentor, m.m.

Särskilt bygglovom

Bestämmelserna bygglov finns i kap. Kapitlet inleds med8 PBL. ettom
antal paragrafer bygglovspliktens omfattning för olika tillfal-som anger
len. Därvid gäller särskilda regler för områden med detaljplan och för

eller tvåbostadshus, småhus. Beträffande de sistnämnda gäller olikaen-
regler beroende åtgärden vidtas inom detaljplanpå skall eller utomom
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detaljplan frågaoch huset inte ligger detaljplan detinom ärnär om- -
samlad bebyggelse föreligger be-eller inte. Samlad bebyggelseom om

byggelsegruppen och de bebyggda10-20 hus grän-utgörs tomternaav
till varandra eller åtskiljs parkmark o.d. bet.endast väg,sar av

detaljplan eller områdes-198687:BoU1 100. kanKommunens. genom
bestämmelser i bygglovspliktens omfattning.viss utsträckning reglera
Bakgrunden till detta i PBL-propositionen 81 så attangavs en

syften, nämligenprövning samhällets i princip har två attgenom organ
utförd medtillse dels åtgärden lämpligt lokaliserad, utformad ochatt är

frånhänsyn till samhällets intressen, dels den lämpligatt är sett grarmars
synpunkt. borde därför enligt propositionen möjligt avståDet attvara
från prövning varken samhällets eller träds fömär. Attnär rättgrannars

Enligt de-uttömmande beskriva detta i lagen inte meningsfullt.ansågs
partementschefen det kommunerna med deras för den lokalavar ansvar

si-miljön hade de bästa möjligheterna bedöma de angivnanärattsom
tuationerna för handen. frågan kommunerna skulle haI rätt attvar om
både öka och minska bygglovsplikten departementschefen detansåg att

bygglovsplik-farms skäl talade for enbart möjlighet minskaattsom en
möjligheten besluta i skärpande riktning erfordradesten, att attmen

framför allt för lösa bevarandefrågoma.att
skermateriella prövningen ansökan bygglov PBL:sDen motav en om

avseende utfärdatsregler i och kap. och de bestämmelser i detta2 3 som
med stöd bemyndiganden i PBL.av

Generella bestämmelser avseende byggnader

de totalför-Bygglov krävs aldrig för nybyggnad eller åtgärder med avav
byggnader hemligsvarets är natur.som av

tillbyggnaderövrigt krävs bygglov för uppföra byggnader,I göraatt
och för i eller byggnader helt eller till viss del föranspråk inredataatt
väsentligen ändamål det vilken byggnaden harförän senastannat an-

föreller för vilket bygglov lämnats. Vidare krävs bygglov vissavänts
installation ochväsentliga ändringar byggnaders konstruktion samtav

väsentliga ändringar va-anläggningar och hissar. småhus gällerFörav
och anord-vissa undantag. Bygglov krävs inte för s.k. friggebodart.ex.

nande till småhus, det sker längremindre uteplatser i anslutningav om
från 4,5grarmtomt än m.
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Undantag inom områden utanför detaljplan

fråga ekonomibyggnaderI för jordbruk, skogsbruk eller därmedom
jämförlig näring inom områden inte omfattas detaljplan, krävssom av
bygglov endast för i anspråk eller inreda byggnaden helt eller tillatt ta
viss del för väsentligen ändamål. Vidare va-installationerannat är
bygglovsfria småhus skall anslutet till anläggning,ettom vara en egen
liksom vissa ändringsåtgärder beträffande sådana hus.

småhusFör ligger utanför samlad bebyggelse gälleräven attsom
också mindre tillbyggnader och alla komplementbyggnader, ochmurar
plank uppförs längre från till 4,5 vissagräns granntomt än samtsom m

omfattande ändringsåtgärder bygglovsbefriade. bygglovsbe-Detärmera
friade området omfattar åtgärder inom från4,5 i deäven tomtgränsm
fall den berörde medger utförs.åtgärdenattgrannen

Särskilda bestämmelser för områden detaljplanmed

Inom områden med detaljplan gäller utökad bygglovsplikt. Byggloven
krävs för vissa åtgärder byggnads utseende därigenomyttreom en avse-

pâverkas. punkt modifierad gällerDenna något vad omfärgningvärt är
småhus. Vidare krävs bygglov för eller väsentligt ändraatt sättaav upp

skyltar eller ljusanordningar. uppförande åtgärderoch med deAtt av
eljest bygglovsfria ekonomibyggnadema bygglovspliktigt inom de-är
taljplan framgår det föregående.av

Kommunala beslut bygglovspliktens omfattningom

kanKommunen i viss utsträckning reglera bygglovspliktens omfattning
bestämmelser i deltaljplaner eller områdesbestämmelser. Sådangenom

reglering kan både i mildrande och skärpande riktning. Således fårgöras
kommunen besluta bygglov krävs för detpåinteatt att sätt närmaresom

i planen eller områdesbestämmelsema uppföra, bygga till eller påanges
ändra komplementbyggnader, mindre tillbyggnader ochsättannat göra

bygga till eller ändra industribyggnaderpå vissa ytterli-annat sätt samt
installations- och ändringsåtgärder.gare

För områden värdefull miljö får kommunen bestämmautgörsom en
bygglov också krävs för vissa åtgärder eljest skulleatt som vara

bygglovsfria, omfärgning småhus inom omfattasområdet.ex. ettav som
detaljplan. Vidare får kommunen, det finns särskilda skäl, be-av en om

bygglov krävs för inom områden omfattasintestämma att att som av
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ekonomibyggnader.bygglovsfriaeljestuppföra eller ändradetaljplan
skyddsom-inomljusanordningarbygglovsplikt införas förSlutligen kan

inomljusanordningarför skyltar ochverksamheter ochråden för vissa
ocheller skyltarnaljusanordningarnabebyggelsemiljöervärdefulla när

bygglovsñia.eljest är

byggnaderandra anläggningarbygglov förBestämmelser änom

Åtgärder bygglovsfria.alltidanläggningarhemligamed försvarets är
och fritidsan-angivna idrotts-bygglovsplikt för vissaGenerellt gäller

vissatunnlar och bergrum,vissamaterialgårdar,läggningar, upplag och
ochvissavisst slag,kemiska produktercisterner för masteravm.m.

närhetenuppförs ivindkraftverk bl.a. de tomtgräns,störretom, avom
för be-anordnas utomhusparkeringsplatseroch plank, samtsommurar
Vidaredock undantagna.anläggningarVissa mindregravningsplatser. är

områdesbestämmelser bestämmai detaljplan ellerkan kommunen att
elleri planendetkrävs för påbygglov inte närmaresättatt angessom

eljestanläggningareller ändra deutförabestämmelserna ärsom
bygglovspliktiga.

bygglovförFörutsättningar

detaljplanOmråden med

förutsättningarbygglov skall bifallasAnsökningar ärtre upp-omom
delsdetaljplanen,gällandeinte strida denskall åtgärdenfyllda, dels mot

vilkenanläggning på åt-byggnad ellerfastighet och denskall den annan
fas-med dendetaljplanen ochmedutförasgärden skall stämma överens

kunnaskall åtgärdenområdet, delsgäller förtighetsplan antas upp-som
fastighe-skall bifallasAnsökningarfylla kraven i 3 kap. PBL. även om
godtagitsfall awikelseni deawiker från planenanläggningenellerten

eller videnligtbygglovsprövning PBLvidavvikelsemindre enensom
Vidare1970:988.fastighetsbildningslagenfastighetsbildning enligt

avvi-åtgärderi huvudsak inretill vissaskall lov lämnas oavsett om--
lämnasfår lovSlutligenavvikelse ellermindregodtagitskelsen som
fastig-detaljplanen ellerfrånavvikelserinnebär mindretill åtgärder som

ochplanensyftet medmedförenligaawikelsemahetsplanen, ärom
dennainomawikelser liggersamtliga ram.
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Områden utanför detaljplan

Ansökningar bygglov for åtgärder inom områden inte omfattasom som
detaljplan skall bifallas åtgärden uppfyller kraven i kap.2 PBLav om

dvs. de allmänna intressen skall beaktas, inte omfattas krav påsom av
detaljplan, inte strider områdesbestämmelser och kan uppfyllamot antas
kraven i kap.3 Vissa lättnaderPBL. gäller för kompletteringsåtgärder.
Dessa lättnader for småhus för andra byggnader. Medär större än
kompletteringsåtgärder uppföra komplementbyggnader,att göraavses
mindre tillbyggnader vissa inre och åtgärder med byggnadersamt yttre
och underhållsåtgärder särskiltpå värdefulla byggnader. Bygglov får
vidare lämnas till åtgärder innebär mindre avvikelser från områdes-som
bestämmelser, avvikelsema förenliga med syftet med bestämmel-ärom
serna.

kap.Kraven 3 PBLi

3 kap. föreskrivsI l-8 antal krav byggnader. Deett är samman-
fattningvis följande:
-Byggnader skall placeras och utformas på lämpligt medett sätt ärsom
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till och kulturvärdenanatur-

platsenpå 1 §.

-Byggnader skall ha form och färg, lämplig för byggna-yttre ären som
derna sådana och god helhetsverkan 1 §.som ger en
-Byggnader skall placeras och utformas de eller derasså avseddaatt
användning inte inverkar menligt trafiksäkerhetenpå eller på annat sätt
medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen 2 §.
-Inverkan på grundvattnet kan skadlig för omgivningen skallsom vara
begränsas 2 §. .
-Ifråga byggnader skall placeras under markytan skall i skäligom som
omfattning beaktas användningen marken byggnaderna inteatt överav
försvåras 2 §.

-Byggnader skall medge god hushållning med energi. bestäm-Denna
melse kompletteras med särskilda regler övergång mellan olikaom upp-
värmingssystem 3 §.m.m.

områden-I där knapphet på råder eller kan befaras uppkommavatten
skall byggnader medge god hushållning med 3 §.vatten
-Byggnaders grundkonstruktion, och andra bärande delar skallstomme
ha betryggande bärförmåga, stadga och beständighet 4 §.
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-Övriga byggnadsdelar skall ha hänsyn till ändamålet tillfreds-meden
ställande hållfasthet 4 §.

skall lämpliga för ändamål och möjlighet till-Byggnader sittvara ge
hygien, arbetsmiljö och tillfredsställande inom-trevnad, god god etten

husklimat 5 §.
skall tillfredsställande skydd olycksfall,-Byggnader motett motge

uppkomst spridning brand personskador vid brandoch och 6 §.motav
från byggnader-Avfall skall kunna hand och forslas bort på etttas om

tillfredsställande 6 §.sätt
lokaler till vilka-Byggnader innehåller bostäder, arbetslokaler ellersom

allmänheten har tillträde, skall tillgängliga för med nedsattpersonervara
rörelse- orienteringsfömiåga inrättade bostäderna ocheller och så att
lokalerna blir tillgängliga för och kan användas dessaav personer.

hissarbestämmelse kompletteras med särskilda bestämmelserDenna om
i vissa fall 7 §.

skall utföras sådant material och sådant-Byggnader med på sätt att re-
parations-, underhålls- och driñskostnader begränsas 8 §.

krav gäller och tillbyggnader, fordrar bygglov förDessa attny- som
utföras.
Vissa får gällerfrån tillgänglighetskravet i vad små-7 § görasavsteg

hus, vad arbetslo-det befogat med hänsyn till och gällerär terrängenom
kaler till verksamheten.med hänsyn arten av

skälig utsträckningtidigare angivna kraven skall vidare uppfyllas iDe

tillbyggnader, andradet gäller och får utföras lov, ochnär utanny- som
ändringar byggnad till- ombyggnad ochbefintlig och 3 kap. 9änav en
10 §§-

tillgäng-Bestämmelserna i och avseende energihushållning,7 8

lighet reparations-, underhålls- och driñekonomi omfattar dock intesamt
fritidshus med högst bostäder. sådana hus gäller vattenhushåll-två För

ningskravet endast i skälig utsträckning. kap. och 103 9 §§.
Beträffande takskyddsanordningar, och liknande avfalls-portar samt

hämtning gäller vissa speciella bestämmelser för äldre hus kap.17 20

§-

förhållandet tillbyggnader och ändringar byggnader iDet störreatt av
nybyggnadereller mindre utsträckning skall uppfylla kravsamma som

innebär byggherren kan tvingas ändra delar byggnadenatt även av som
Änd-tillbyggnaden eller ändringen.inte direkt berörs den planeradeav
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det fordra ledningarnaringar på planet i hus kan bytsöversta ett t.ex. att
i eller huset förses med hiss s.k. följdkrav.hela huset måsteatt -

det gäller ombyggnader regleringen något annorlundaNär är upp-
byggd. har föreskriftsrätten de i kap.-inom 3 1-8Här ramar som anges

myndighet regeringen bestäm-delegerats till regeringen eller den-
stöd bemyndigande3 kap. 10 16 kap. §. Med detta har1 avmer

före-regeringen i 3 plan- och byggförordningen 1987:383,§ PBF,
byggnad skall tillföras vissaskrivit de ombyggda delarnaatt av egen-en

skaper.
ändringar byggnader gäller hänsyn skall till bygg-Vid alla att tasav

särdrag och förutsättningar till historiska, kulturhistoriska,nadens samt
konstnärliga vilket framgår kap. ochmiljömässiga och värden, 3 10av

varsamhetskravet.12
också förVad byggnader gäller motsvarandepå sättsagtssom nu om

andra byggnader kap. §.anläggningar 3 14än

meddelade med stödFöreskrifter PBLav

och byggförordningenPlan-

har regeringen meddela de föreskrifterEnligt 16 kap. 1 § PBL rätt att
bestämmelserna i 3 kap. behövskrav på byggnader utöverm.m. somom

eller hälsa eller för lämpligtill skydd för liv, personlig säkerhet ut-en
möjlighetbl.a. byggnader och andra anläggningar.fomming Dennaav

ombyggnader.har inte utnyttjats regeringen, då det gäller Sä-utomav
efter-regeringsföreskriñer förutsätts nämligen i 3 kap. lOdana § PBL,

innehåller krav på ombyggnadersjälv inte någraPBL utöver var-som
Föreskrifterna ombyggnader finns i plan- och bygg-samhetskravet. om

förordningen 1987:383, PBF.
i detaljplan eller områdesbestäm-kan föreskrifterKommunen genom

dem imelser bestämma lägre krav ombyggnader 3på §än som anges
får långsiktigtunder förutsättning bebyggelsen inom områdetPBF att

egenskaper kap. PBL.godtagbara 3 10 §
från föreskrifternahar generell medge undantagRegeringen rätt atten

i 3 § PBF.
sker i får byggnadsnämnden medgeombyggnadenNär etapper an-

viss tid ombyggnadsetapp med uppfyllandestånd under senare ettav
ieller flera egenskapskraven 3 § PBF.av
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Nybyggnadsreglema

har regeringen eller den myndighet regeringen bestämmerSom nämnts
föreskrifter krav bygg-enligt 16 kap. meddela de på1 § PBL rätt att om

till skydd förnader bestämmelserna i 3 kap. behövsutöverm.m. som
lämplig utformning bl.a.liv, personlig säkerhet eller hälsa eller för en av

byggnader och andra anläggningar. Med stöd härav har regeringen be-

myndigat meddela föreskrifter behövs för tillämp-Boverket deatt som
ningen antal föreskrifterna i och iPBL PBF.ettav av

Med har Boverket i Nybyggnads-stöd regeringens bemyndigandeav
reglerna meddelat tillämpningsföreskrifter tillBFS 1988:18, NR, ett

Bestämmelserna i gäl-antal bestämmelserna i 3 och 9 kap. NRPBL.av
kräver bygglov. skall i skäligler för sådana nybyggnader, De ut-som

får uppförassträckning tillämpas också i fråga byggnader somom nya
och arbe-lov. reglerar vissa krav beträffandeDessutom NRutan tomter

ten.

Handläggningen lovärenden 8 kap. §§19-33av

Ansökningar byggnadsnänmden. skalllov skall hos Degörasom vara
ingri-skriftliga det inte fråga enkla åtgärder. samband medIärom om

olovligt byggande kan byggnadsnänmden ansökanpande utan prövamot
frågor lov.om

ritningar beskrivningar och uppgifter iansökan skall de ochNär görs
Ärlämnas behövs för prövningen. ansökningshandlingarnaövrigt som

ofullständiga kan byggnadsnänmden förelägga sökanden kompletteraatt
dem.

frågan vilka handlingar erfordras anförde departementsche-I om som
fen i PBL-propositionen l98586:1 fl:prop. 319s.

ritningar, beskrivningar, beräkningar behövs under-De etc. som som
lag för bygglovsbeslut bör tillräckligt utförligt och tydligt utvisa att

villkor förutsättningarvissa grundlägggande eller för byggandet kan
uppfyllas. Härvid jag inte enbart förutsättningartänker på rörsom
överensstämmelse med plan och utformningen projektet,på utanav

vissa övergripande säkerhets- och hälsoskyddsaspekterpåäven m.m.,
kontrollförutsättningar. Vad bör redovisas grund-samt är t.ex.som

läggningssättet, möjligheten tillfredsställande avbördningatt av
förutsättningar för till-avlopps-, dränerings- och attytvatten samt

ventilation, tillgänglig-fredsställande brandskydd, energihushållning,
Vid arbeten börbuller och luftförorening.het och skydd störremot
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också redovisas omfattningen och kvaliteten på den kontroll arbe-av
byggherren utföra.tena attsom avser

lagtexten börI emellertid inte dessa grundläggande aspekter när-
preciseras, eftersom de egentligen de flesta föreskrif-omspännermare
i kap.3 Meningen byggnadsnänmden själv skall kunnaterna är att

bestämma hur ingående prövningen behöver dessa aspekter,göras ur
innan bygglov lämnas. Avgörande härvidlag bör nämndens kän-vara
nedom den sökandes kvalifikationer och ansvarskänsla samtom pro-
jektets och omfattning. byggherrar medKompetenta lång erfaren-art
het och dokumenterat för sin produktion skall inte behövaansvar un-
derkastas någon detaljkontroll. Huvudsaken nämnden beaktarär att

det finns förutsättningar för byggherren kan komma uppfyllaatt att att
samtliga krav under arbetets gång. Omfattningen den kontrollav som
byggherren själv kommer utföra bör få betydelse vid dennaatt stor
bedömning.

ärenden bygglovFör gäller således byggnadsnämnden fårattom an-
sin granskning ritningar och övriga handlingar till den söktapassa av

åtgärdens och omfattning och till byggherrens kvalifikationer. Nänm-art
den skall i beslutet bygglov fastställa de ritningar och övriga hand-om
lingar legat till grund för lovet.som

Enligt PBL-propositionen 310 bygger lagens bestämmelser om
byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll principen byggherrenpå haratt
huvudansvaret för bestämmelserna iakttas. förutsätterDetta för-att en
bättrad kontroll byggherren själv. Departementschefen anfördeav

f312 i denna fråga:

för byggnadAnsvaret produceras sådantpå den fåratt ett sätt atten
goda kvaliteter bör enligt min uppfattning i första hand vila på den

för räkning utför eller låter utföra arbeten regleras isom egen som
PBL, byggherren. detta huvudansvarI bör ingå välja projektoreratt
och byggproducenter har tillräckliga förmedel åstadkommaattsom
de önskade kvalitetema och kontrollera kvalitetema verk-även att att
ligen uppnås. ökade samordning, kvalitetsstymingDen och kontroll
inom byggandet jag nödvändig bör tillgodoses attsom anser genom
byggherrar, projektorer och producenter effektiviserar och ökaräven
sina insatser och sina kontroller i dessa avseenden. börDetegna vara

för byggbranschen utveckla metoder medett gemensamt attansvar
vilkas hjälp byggande med jämn och hög kvalitet kan åstadkom-ett

och verka för metoderna också används. däremotDetatt att ärmas
inte rimligt samhället byggnadsnämndema generellt skallatt sett- -
behöva öka kontrollen. Byggnadsnämndens huvuduppgift i samband
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vissa grundläggandebygglovsprövningen bör tillmed att attvara se
princip därefteruppfyllda. bör iförutsättningar för projekt Detett är

begränsadrationelltillfyllest byggnadsnämden göratt menvara en
byggnaden hartagit sitt Sedankontroll byggherren haratt ansvar.av

byggnaden har nöd-färdigställts bör dock nämnden kontrollera att
förut-och det finnsvändiga funktioner då den skall i bruk att äventas

bibehållas under byggna-funktionerna skall kunnasättningar för att
dens uppskattade brukstid.

eller tillverknings-skall alltid godta typgodkändaByggnadsnämnden
kontrol-godkännandet ellerkontrollerade material i de avseendenm.m.

len gäller.
kända sakägare ochlov skall byggnadsnämnden beredaInnan länmas,

de kända och boende berörsbostadsrättshavare, hyresgäster samtsom
berördhyresgästorganisation förening hyresgästerkänd eller ärsomav

avvikelseinnebär mindretillfälle sig ansökan, åtgärdenatt yttra över om
den skall utföras ifrån detaljplan eller områdesbestämmelser elleren om

inteomfattas detaljplan och åtgärdenområde inte ärett ensom av
områdesbestämmelser.kompletteringsåtgärd och inte heller reglerad iär

detsökanden underrättatsärende lov får inteEtt avgöras utan att omom
själv och tillfälle berettstillförts ärendet andra honomänsom genom

honom sig det.överatt yttra
medexpropriation eller påbörjas arbetetillstånd tillBegärs anta,att

eller fastighets-ändra eller upphäva detaljplan, områdesbestämmelser
ansökan lov, fårplan berör byggnad eller mark omfattas omsom som av

avgörandet lov till dessbyggnadsnänmden besluta anstånd med omom
ärendet expropriation avgjorts eller planarbetet avslutats. Omatt om

från det ansökankommunen inte avgjort planärendet inom två år att om
lov kom till byggnadsnämnden, skall dock ansökan avgöras utan
dröjsmål. skall nämnden meddeladet gäller ärenden rivningslov,När om

bostadssa-beslut anstånd upprustningsåläggande begärts enligtom om
neringslagen 1973:531.

för verksamheterBygglov arbetslokaler eller personalrumsom avser
där skall utföra arbetsgivares räkning får lämnasarbetstagare arbete för
endast föreligger yttrande från yrkesinspektionen åtgär-det överettom

fall känt vil-dens lämplighet från arbetsmiljösynpunkt och i de det är-
yttrandet framgårket slag verksamhet det fråga det attär avav om om-

skyddsombud, skyddskommitté eller organisation företräder arbets-som
Organisation fö-har fått tillfälle sig ansökan.tagarna att yttra över som
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sig ansökningarreträder arbetstagare skall också överyttra som avser
boen-för sammanlagt tiotillfälligt bygglov för personalbostäder änmer

hyresnämn-efter medgivandede. Vidare får bygglov lämnas endast av
enligt bostadssane-godtagbara standardden för åtgärder lägstautöver

sigorganisation hyresgästerringslagen 1973:531, motsatt attavom en
åtgärderna vidtas.

åtgärdanledningbyggnadsnänmden finnerOm att anta att en som
myndighet, skallfordrar tillståndkräver lov någon nämn-även annanav

den upplysa sökanden detta.om
innehålla skälen tillskallBeslut varigenom ärende lov avgörs,ett om

förvaltningslagengäller enligtmed vadbeslutet i enlighet som
giltighetstid,skall lovetsBeslut varigenom lov lämnas1986:223. ange

kontrollför tillsyn ochoch besiktningar behövsde anmälningar som
villkorövrigt behövs.de villkor och upplysningar i Desamt somsom

har stöd i lagen.kan föreskrivas endast sådana Här attt.ex.är avsessom
byggnad skall rivas.vissskall utföras visst elleråtgärden på sätt att en

tillvisst slag skall infråga handlingarkan ocksåDet att gesom avvara
nänmden.

kon-nämnden bestämmabygglov eller kanbeslutetI attsenareom
in-till nämndenhandlingar skallstruktionshandlingar och andra ges

nämnden.skall granskasSådana handlingararbetena påbörjas. avnan
Nämndengranskningen.resultatetByggherren skall undrerrättas avom

beskriver bygg-handlingarlov föreskrivakan i beslutet attäven somom
har avslutats.nämnden, arbetenafärdigt skick skall tillnaden i närges
led. dennasåledes ske i tvågranskning kan IByggnadsnämndens

PBL-propositionen s. 320departementschefen ifråga anförde

har lagt fast förutsätt-i beslut bygglovSedan byggnadsnämnden om
justering-de efter eventuellaåtgärdernaningarna för de sökta så som

för bygglovet, ankommeransökningshandlingarnahar redovisats iar
sker i enlighetgenomförandetfördet på byggherren att attansvara

projektbestämmelser. sådanatekniskamed beslutet och gällande För
mängdomfattande projektering behövsfordrar storenen mersom

databladbeskrivningar,konstruktionshandlingar,handlingar i form av
regel anlita sakkunnigadärföroch byggherren mäste pro-somm.m.

hand-tidsskäl kan dessaarbeten. ochjektörer för dessa Av resurs-
byggnadsnämndens tjänste-granskaslingar inte alltid i sin helhet av

beslutet kunna be-byggnadsnämnden imin mening börEnligtmän.
nämnden viss tid innantillvissa handlingar skallstämma att enges

nämnden behövshos såpåbörjas, tjänstemännenarbetena så näratt
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kan förutsättning-kontrollera projekteringen har följt de fastlagdaatt
frågaoch gällande bestämmelser. handlingar det då främstDe ärarna

vilka enligt bedömning innehåller viktigasådana, nämndensärom
tekniska uppgifter, i det enskilda fallet särskiltdet är me-som - -
ningsfullt kontrollera. mindre arbeten bör emellertid bygg-Föratt

tekniskanadsnämndens granskning byggherrens redovisningav av
detaljer, bygglovsbeslutetavsedda kontroller normalt ske innanm.m.
meddelas.

granskning handlingar utförs tillståndsbeslu-Den efterav som som
bör lämpligen resultera i utlåtande från byggnadsnänmden. Ut-tet ett

låtandet bör redovisa de avvikelser från gällande bestämmelser som
byggnadsnämnden upptäckt vid sin granskning. skall däremot inteDet

innefatta uttryckligt godkännande de granskade handling-ettanses av
och deras innehåll i de delar inte berörts i utlåtandet.ama som

Efter ha redovisat viss kritik från lagrådet fortsatte departements-att
chefen s. 321

vill då först erinra de ritningar och övriga handlingarJag attom som
nödvändiga för prövningen frågan lov huvudär över tagetav om om

kan lämnas skall både granskas och fastställas byggnadsnämnden.av
Om lov däref-lämnas gäller de handlingar byggnadsnämndenatt som

finner anledning kräva skall granskas nämnden 8 kap.ter att av
29 andra stycket. Vidare skall jag anförde byggherren§ som nyss- -
underrättas resultatet granskningen. sker inte i fonnDettaom avav

uttryckligt fastställande besked vadett nämn-utan genom som anger
den har iakttagit vid granskningen de infordrade handlingarna. Detav
ligger i sakens nämnden därvid särskilt uppmärksammarnatur att
byggherren sådant oklart ellerpå tveksamt.ärsom

häreñerEñer ha redogjort för svårigheterna med i alla delaratt att
byggnad funktionergranska med avseende olika under ritnings-påen

stadiet anförde departementschefen 322:

alltså anledningen till jag har velat undvika det missvisan-Detta är att
de uttrycket godkännande det gäller de detaljerade projekte-när
ringshandlingama. jag byggnadsnänmden, i ochDäremot attanser
med i samband med deden bygglovsprövningen fastställer hand-att
lingar ligger till grund för lovet, förpå sig bygg-tar ett attsom ansvar
herren vid projekteringen skall skall kunna utgå från dessa handlingar.
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vad departe-i detaljf och fpropositionen 321 741I anges mera
byggnadsnämnden.bordementschefen ansåg prövas av

innehål-skall omedelbart underrättasSökanden och andra berörda om
beslutet gåttlov Ombeslut varigenom ärendelet i det avgörs.ett om

överklagar ochhurskall han underrättasnågon ävenemot, ommanom
eventuella skiljaktiga meningar.

inomhar påbörjats tvååtgärden intebygglov upphör gälla,Ett att om
lov.för beslutetavslutats inom fem år från dagenår och om

Förhandsbesked

besked ibygglov kanåtgärder kräverlokaliseringfråganI somom av
förhandsbesked kap.8lämnas i formlokaliseringsfrågan ansökanpå av

34 §.
oftainnefattar tvåärende bygglovbedömning iDen görs ett omsom

den söktasynpunkt åtgär-planmässigdels tillåtligheten frånmoment, av
ochestetiskt avseendeutfommingen iför sig, dels denden i och närmare

projektering infördesonödigutförandet. Till undvikandedet tekniska av
ärendeerhålla förhandsbesked.möjligheten Idärför med PBL ettatt om

byggnadsåtgärdhandsåledes i förstaförhandsbesked överprövas om en
markensprövningplatsen, dvs.kan tillåtas påhuvud närmasttaget aven

Även aspekter kanandraavsedda åtgärden.lämplighet för den den
platsentilltänktadenmed i bedömningen,emellertid ärt.ex.tas om

tillanpassningentill de krav i kap.lämplig med hänsyn 3 rör om-som
givningen.

byggnadsnämn-åtgärden kan tillåtasförhandsbesked givitsOm äratt
förhands-ställningstagande ibunden sittbygglovsprövningenden vid av

sådana frågorfår då endastprövningenbeskedet. Den somavsesenare
gäller isådant tillstånd två år.förhandsbeskedet.inte omfattas Ettav

9 kap.Byggnadsarbeten, tillsyn och besiktning

rivnings-utföra byggnads-,utför eller låterför räkningDen egensom
utförs enligt be-till arbetenabyggherren skalleller markarbeten attse

meddelatsbeslutenligt föreskrifter ochi ochstämmelserna PBL som
kontroll och provningtilllagen. skall ocksåmed stöd Han ut-attseav

medoch utförasskall planerastillräcklig omfattning. Arbetenaförs i
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minstaoch såinte skadasoch egendomaktsamhet så attatt personer
obehag uppkommer.

arbetsledareansvariglov skall det ñnnasarbeten kräverFör ensom
omfattning,mindrebyggherren. Om arbetenahar ärutsetts avsom av

arbetsledare inteansvarigbestämmabyggnadsnänmdenkan dock att
har s.k.endast denarbetsledare f°arTill ansvarigskall utsesutses. som

visstgodkänner förbyggnadsnämndendenriksbehörighet eller ar-som
fortlöpande tillsynoch haskall ledaansvarige arbetsledarenbete. Den
ocksåskallutförsarbetena de på Hanså närva-rätt sätt.över att vara

byggnadsnänmdens besiktningar.vidrande
byggnadsnämnden,skallbygglov lämnatsmöjligt efter detSnarast att

skall bl.a.samråd. Till dettaobehövligt, hållauppenbartdet inte ärom
Vidkallas.och projektörenden arbetsledaren,ansvarige entreprenören

de åtgärderplanering,arbetenasskall genomgångsamrådet göras aven
byggnadennödvändiga föroch kontrollför besiktning, tillsyn attärsom

deni kap. PBLoch funktionema 3skall uppfylla egenskaperna samt
Över protokoll.skall föras Bestäm-samrådetsamordnings behövs.som

proble-försöken lösaled isamråd infördesmelsen detta attettsomom
rskr. .bet. BoU:l9, 353199091:l45,sjuka husmed s.k. prop.men

ocharbetsledarenansvarigetillsammans med denSyftet skall attvara
ochbyggprojektetigenominblandadeövriga i byggprocessen parter

medoch funktioneregenskaperbyggnadsdärvid uppmärksamma en
och fuktskydd.byggmaterialventilationssystem,inriktning särskilt på

till el-uppföras, byggasanläggning skallbyggnad ellerNär annanen
kräveroch åtgärdenskall rivasändras eller denler på närannat sätt

ansvarige arbetsledarenrivningslov, skall denbygglov eller anmä-göra
och de har slut-påbörjasinnan arbetenalan byggnadsnämndentill när

byggherrenutsedd, skallblivitarbetsledare inte harförts. ansvarigOm
befrielse helt ellerByggnadsnämnden får medgeanmälningarna.göra

fö-beslutet lovfår också ianmälningsskyldigheten.delvis från Den om
inkommeranmälanandra tillfällen.vid Närreskriva anmälan görsatt en

tilluppföras eller byggasskallbyggnadtill byggnadsnämnden attom en
ändras, skallväsentligtskall utföras elleranläggningeller att arman

anlägg-tillbyggnaden ellerbyggnaden,låta utstakanämnden skyndsamt
med tillmotiverat hänsyndetutmärka dess höjdläge,ningen och ärom

Ärövrigt. byggnadenomständigheterna iochförhållandena platsenpå
tillberoendedirektanläggningen till sitt lägeeller gränsen grannesenav

till utstakningen.kallasfastighet, skall grannen
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Byggnadsnämnden skall i erforderlig omfattning besikta arbeten som
kräver bygglov. Slutbesiktning skall det inte uppenbartgöras, ärom
onödigt, och skall alltid byggherren eller yrkesinspektionengöras, om
begär det. Byggnadsnämnden får, byggnaders och andra anläggning-om

egenskaper och funktioner inte enkelt iaktaspå kan och be-ett sättars
dömas vid nämndens besiktningar, begära byggherren skall företeatt
bevis sakkurmig egenskaperna och funktionerna uppfyller kra-attav om

i 3 kap. Byggnadsnänmden skall utfärda skriftligt bevis vadven om som
förekommit vid besiktningar.

2.1.3 Byggproduktlagen

EES-avtalet innebär skyldighet för Sverige genomföra EG-rådetsatten
direktiv den 21 december 1988 tillnärrnning medlemsstaternasav om av
lagar och andra författningar rörande byggprodukter 89 det106EEG,
s.k. byggproduktdirektivet.

Riksdagen har inför ikraftträdandet EES-avtalet antagit bygg-av en
produktlag prop. 199293:55, bet. BOU6, rskr. 154, SFS 1992:1535.

träder i kraftLagen den dag regeringen bestämmer. lagstift-Genom den
ningen och bestämmelser skall utfärdas med stöd den uppfyllersom av
Sverige sina skyldigheter enligt avtalet.

Byggproduktdirektivet

Byggproduktdirektivets syñe underlätta handeln med byggproduk-är att
inom EG undanröja tekniska handelshinder mellan länder-ter attgenom
samtidigt länderna för säkerheten för människor, djurna som ansvarar

och egendom och för allmänt välbefinnande tillgodoses. Byggpro-att
duktdirektivet omfattar produkter tillverkats för infogas i bygg-attsom
nader och andra anläggningar och har betydelse för någonsom sexav
angivna egenskaper de väsentliga kraven hos den färdiga byggnaden- -
eller anläggningen. Kraven bärfönnåga stadga och beständighet,avser

brandskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning,
bullerskydd energihushållning och värmeisolering. Kravensamt

skall uppfyllas under ekonomiskt rimlig livslängd.en
byggproduktBegreppet inte med med begreppet byggva-är synonymt

enligt vedertaget svenskt språkbruk. Direktivet omfattar inte barara
byggnader också anläggningar slussar, dammar, tunnlar,såsomutan
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intesannoliktkommerbyggprodukteroch tankar. Sombassängervägar,
kommerköksinredningar. Däremotochprefabricerade skåpräknasatt

med allbrokonstmktionerdelar ijämvägsräls ochdammluckor, samo-
dit.likhet räknasatt

förnödvändigaåtgärderallaskall vidta attMedlemsländema ärsom
deendastmarknadensläppas påbyggprodukter får ärtill ut omattse

kraven.väsentligadebakgrundanvändningavseddlämpliga för mot av
direktivetsuppfyllerprodukter,hindraländerna inteVidare skall som
inom sinaanvändasellersaluhållasdistribueras,frittbestämmelser, att

territorier.
användning,avseddlämplig förskall förutsättasbyggproduktEn vara

mind-Produkter,EG-märket.s.k.försedd med det ärden är som avom
släppasdock fåskallsäkerhet,till hälsa ochmed hänsyn utbetydelsere
produktentillverkarenfrånförsäkranefter blottmarknaden attpå omen

Sådanateknik.tillämpaderkänd ochallmäntmedöverensstämmer pro-
förteckningenplaneradeEG-märket.med Denförsesdukter får inte

inte.föreliggerproduktersistnämnda slag ännuöver av
skall antingenEG-märketmedfår förses överens-produkterDe som

denvilket innebärteknisk specifkation,s.k. över-med attstämma en
standarder, ellerregleradevissa ettmed någonensstämmer genomav

med dekonstateratsförfarande ha väsent-särskilt överensstämma sex
liga kraven.

marknadsövervak-också reglerinnehållerByggproduktdirektivet om
specifikation ellerteknisksigdet visatingripanden dåning och att en

direktivets krav.produkt uppfyllerinte
vilkenbyggkommittéständigförvaltasByggproduktdirektivet enav

EG-kommis-verkställighetsorganochberednings-fimgerar ettsom

sionen

Byggproduktlagen

förbemyndigandenutsträckninginnehåller iByggproduktlagen stor re-
meddelaregeringen bestämmermyndigheteller den attgeringen som
Sverige.ibyggproduktdirektivets kravinförandetföreskrifter avom

avseddprodukti lagendefinieras sta-Byggprodukt attärsomsom en
har bety-ochanläggningellerbyggnadingå idigvarande somarmanen

deavseende påmedegenskaperbyggnadsverkets väsent-delse för sex
lämpligaskallbyggprodukterdelsstadgaslagenliga kraven. I att vara
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för avsedd användning för få ingå i byggnadsverk, dels bygg-att ett att
produkter uppfyller kravet på lämplighet enligt lagen eller enligt fö-som
reskriñer meddelats med stöd lagen får släppas på marknadenutsom av
och användas för ändamål.avsett

Vidare i byggproduktlagen regeringen eller den myndighetges rege-
ringen bestämmer bemyndigande meddela föreskrifter i fyraatt avseen-
den för uppfylla Sveriges åtaganden enligt internationellaatt överens-
kommelser. föreskrifterDessa krav på byggprodukter förär deattom
skall lämpliga för avsedd användning utifrån de väsentliga kra-vara sex

bestyrkande överensstämmelse med gällande krav beträf-ven, om om
fande byggprodukter, märkning byggprodukter förutsätt-om av som
ning för produkten skall få släppas på marknadenatt och användasut
och sådana byggprodukter mindre betydelse medärom som av
hänsyn till hälsa och säkerhet och där tillverkaren har utfärdat försäk-en

byggproduktemas överensstämmelse med allmänt erkänd ochran om
tillämpad teknik.

Slutligen innehåller lagen regler tillsyn och överklagandenom m.m.

2.1.4 Lagen byggfelsiörsäkringom

Riksdagen har nyligen ersättning för lagen 1991:742 bygg-som om-
nadsgaranti, vilken aldrig trädde i kraft antagit lagen 1993:320 om-
byggfelsförsäkring prop. l99293zl2l, bet. rskr.BoU22, 302. Lagen
skall tillämpas vid eller ombyggnad flerbostadshus och vissany- av en-
eller tvåbostadshus. Lagen föreskriver det då skall finnas bygg-att en
felsforsälcring, meddelas försäkringsbolag.som av

träddeLagen i kraft den juli1 1993. Försäkring enligt lagen behövs
dock inte för byggnadsarbeten för vilka ansökan byggnadslov ingi-om
vits före den oktober1 1993. Efter den tidpunkten får sådana byggnads-
arbeten omfattas lagen inte påbörjas förrän bevis byggfels-som av om
försäkring företetts för byggnadsnämnden.

Försäkringens innehåll

Försäkringen skall gälla under tioårsperiod, byggnadenoavsetten om
byter skallDen omfatta skälig kostnad för avhjälpa felägare. i bygg-att
nadens konstruktion, material eller utförande skador på byggnadensamt

orsakats felet. Med fel avvikelse från fackmässigt godtag-som av avses
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möjlighetskall finnasutfördes.arbetet Detden tid dåstandard vidbar
felet.förbyggnadensdenåterkrav ägaretill gentemotmot svararsom

Utvecklingstendenser2.2

Byggmarknaden2.2.1

Marknadens parter

medByggnaderbyggmarknaden.påantal intressenterEtt stort agerar
fri-ellerarbeteboende,förallanyttjasmarkområdentillhörande av

tidssysselsättningar.
lands-Dit hörfastighetsägarna.beställama,viktig staten,En ärgrupp

industrin.ochbostadsföretagenkommunaladekommunema,tingen,
mängdmycketoch smärreantalfinns storDärutöver storaett enen

föreningar.ochföretagenskildasåvälfastighetsägare, sompersoner
iuppträderbeställamamångabyggsektornförUtmärkande är att av

beträffandesärskiltgällertillfälle. Detvid endabararolldenna ett
småhus.

i denkonsumentersamtidigtbeställargmppeninomMånga är me-
viktigaAndrabyggnaderna.nyttjarochförvaltarsjälvadeningen att

lokalhyresgäster,ochbostads-både samthyresgästerna,intressenter är
bostadsrättshavare.

materialtillverkar-ochentreprenadföretagenproducentsidan finnsPå
oftafunktioner,har viktigaleverantörerkonsulter ochslagOlika avna.

ombud.beställarenssom
fas-finnerbyggandsverksamhetenkring självakretsvidareI manen

mycketserviceföretagoch andratransportförtagochtighetsförvaltare av
slag.varierande

bruka-ochförvaltarenbyggaren,beställaren,ovanligtinteDet attär
företagallt vissaframförgällerDet störreochär person.sammaren en

sig.fritidshusuppförenskilda ettt.ex.även sompersoner,men
för-kreditinstituten,bankerna,byggmarknadenaktörer påAndra är

fastighetsmäklama.ochsäkringsbolagen
mark-tillräknasde inte kansammanhanget,Betydelsefulla i även om

kommunalaandrabyggnadsnänmdema och samtnadens är organparter,
myndigheter.statliga
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Företagsstrukturen

Byggsektom i vidaste bemärkelse Sveriges näringsgren. Denär största
utmärks byggandet i hög grad lokalt till sin karaktär.att ärav

Traditionellt har de byggande företagen varit små engagerade imen
så alla delar byggprocessen. Utvecklingen undergott årsom av senare
har huvudtendenser.tre

Några de traditionella byggföretagen har vuxit till mycketav stora,
riksomspärmande företag. Ett dem har kommit tillhöra deattpar av

i Europa.största

femDe byggföretagen 1992största var

Företag Omsättning Mkr

Skanska 31 883
NCC 20 082
BPA 12 769
Siab 339ll
Riksbyggen 9 354

13 företagenDe svarade för1991 43 den totalastörsta procent av
omsättningen hos entreprenadföretagen.

Andra byggföretag har förblivit lokala småföretag, oña verksamma i
mycket liten skala, eller specialiserade visstnågot i byggan-moment
det målning, rörinstallationer, elinstallationer Också sådanam.m. nya-
specialistföretag Århar vuxit inom ventilationsbranschen.t.ex.upp,
1991 hade 6 354 entreprenadföretag färre 20 anställda Samman-än var.
lagt svarade dessa företag för 24 den totala omsättningenprocent av
inom entreprenörsbranschen.

Den tredje utvecklingslinjen delar byggproduktionen flyttatsär att av
från byggarbetsplatsen till fasta fabriker och prefabriceringen drivitatt
fram allt utvecklade produkter. gäller inteDet bara tekniska produk-mer

traditionellt fabrikstillverkats, såsom spisar,ter, kylskåp, badkar,som
lås, dörrvred balkar, väggelement, fönster, bal-ävenutan trappor,m.m.
konger, skåp, bänkar vissI utsträckning har mellan bygg-gränsenm.m.
industrin och övrig industri därmed upphört existera, eftersom mångaatt
fabriksprodukter har flera användningsområden färg, elmaterial,t.ex.-
virke, byggboard, lim En förändring detta inne-gasväv, m.m. annan som
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kapitalkrävande fastaske ibörjatalltproduktionenburit an-attär mer
enkla byggar-tämligenochflyttbarade lättstället för påiläggningar

betsplatsema.
ofta i koncemer,ingårbyggmaterialtillverkama ävenDe somstörsta

bety-ägande.utländskt Eninslagochverksamhethar stort avannan
Somsågadefrämstproduktionen går på trävaror.deldande export,av
ochSTORAkanbyggmaterialtillverkare närmaexempel på stora man

EUROC.
konsultföre-vuxitdethartillverkande företagdessasidanVid uppav

ochkonstruktörerprojektorer,arkitekter,slagolika m.m.tag av --
ställningsuthyrare,transportföretag,serviceföretagolika ma-typer av -

trädgårdsanläggareverktygsleverantörer, etc.skinuthyrare,
ochVBBgmppen1992byggkonsultföretagentvåDe största var

vilketMkr,300l änomsättning på ärmedvarderaJW, över meren
redovi-byggkonsultföretagnågotomsättningdubbelt så annatstor som

sade.
och ivarandamedsamverkani ettleverföretagolikaDessa typer av

entreprenadavtal,uttryck itillkommerväxlandeständigt mönster som
leveransavtalkonsultavtal,underentreprenadavtal, etc.

medjämförtförhållandesärpräglatbyggnadsverksamhetenförEtt
inteverksamhetendelsådockproduktionsgrenarandra storär att aven

utbrett,mycketsjälvbyggeriets.k.företagsform. äri Detbedrivsalls
totaladendelmindreräknat idet representerar aväven enpengarom

byggsektorn.produktionen inom

byggandetIndustrialiseringen av

l980-taletundergenomgickallmänhet ut-Tillverkningsindustrin i en
lagerhâllningpåproduktionsmetoder ochveckling mot synen nynya

mil-underinleddesutvecklingliknandeomsättningshastighet. Enoch
saktadeUtvecklingenbyggsektorn.inomtid ocksåjonprogrannnets

fartförhögkonjunktur1980-talets att taemellertid under ensomnyav
1990-talet.börjanikonjunktumedgångenföljd avav

ochbyggmästarebeståtttraditionelltharEntreprenadföretagen av en
varithardäremotByggnadsarbetamakring honom.tjänstemannastaben
Un-avslutats.dettafriställtsochvisst byggeför närprojektanställda ett
medsambanditjänstemannastabemadecenniernader de växtesenaste

utvecklingomorganisationer. Dennaochföretagssammanslagningar
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bröts i början 1990-talet då byggnadsarbetama blev tillsvidarean-av
ställda och de rationaliseringar lågkonjunkturen krävde medfördesom
minskade behov administration. Byggbranschen sig därmednärmarav
övrig industri i dessa avseenden.

Liksom bland byggmaterialtillverkama försöker också på ent-man
reprenadsidan rationalisera själva produktionen. olikhetEn mot
materialindustrin finns dock i det förhållandet tillfälliga ochatt upp-
nedgångar i tillgång och efterfrågan inte kan med fluktuerandemötas en
lagerhållning, vilket i viss utsträckning möjligt det gäller materi-är när
altillverkning. Detta kan flera förklaringarantas till denvara en av
ryckighet i viss mån präglar byggbranschen. En nedgång i efterfrå-som

framtvingar omedelbara nedskärningar i produktionen, vilket i singan
medför överhettning, då efterfrågantur ökar och produktionenen senare

snabbt måste höjas igen. Det naturligt för företagsledningamaär sökaatt
motverka sådan ryckighet försöka behålla viss överka-atten genom en
pacitet under lågkonjukturema, vilket dock kan ställa sig dyrbart. Fram-
förhållning och tidsplanering de enskilda byggprojekten blirnoggrann av
därför avgörande betydelse för jämn produktion. En svårighetav ären
därvid byggstarten beroendeatt mängd olikaär faktorer ärav en som

byggföretagens kontroll. Till faktorerutom detta slag hör fastställan-av
det detaljplaner och meddelandet bygglov. Om sådana myndig-av av
hetsbeslut drar på tiden, kan de ekonomiska förutsättningarnaut för
projektet ha ändrats förändringar i ränteläget.t.ex. Detta ledergenom-
till tvingas hållaatt tillräckligtentreprenören arbetsstyrka förstor atten
så snabbt möjligt kunna genomföra byggprojektet, erforderligasom när
tillstånd erhållits, samtidigt det kan svårt hålla arbetsstyr-attsom vara
kan sysselsatt på produktivt under tiden dessförinnan.ett sätt

Den tekniska utvecklingen

Byggindustrin anklagas oña för den mindre forsk-att påsatsar resurser
ning och utveckling andra industrigrenar. Sanningenän i påståendet be-

på vad relaterar forsknings- och utvecklingsinsatsema till.ror Detman
emellertid uppenbart detär sker inte obetydlig tekniskatt utvecklingen

inom byggandet. Det skillnad mellan de timradeär hus,stor som upp-
fördes för hundra år sedan, och dagens byggnader. En väsentlig föränd-
ring de material och materialkombinationerär tagits i bruknya som -
betong, stål, lirnträ, plast, gips, spånskivor, isoleringsmaterial,nya nya
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konstruktionema. Tillglassorter skillnad de allt lättareEn äretc. annan
dessa förändringar kommer de allt sofistikerade försystem upp-mer

i husen.värmning, kylning och ventilation monterassom
änd-Ytterligare teknisk olikhet tidigare den nämndaärmoten ovan

ringen innebär få byggkomponenterproduktionssättet, attav som nume-
i ställettillverkas byggplatsen. Allt fler byggnadsdelar levereraspåra
frånfärdiga från fabrik. Själva byggprocessen har därmed förvandlats en

monteringhantverksmässig platstillverkning i riktning mot av
detfabrikstillverkade komponenter. har utvecklingen gåttLängst när

färdiga för uppställning platsen.gäller småhus, ofta levereras påsom
säsongsbetonad kanFrån ha varit starkt väderberoende ochatt

byggnadsverksamheten pågå åretnumera om.
därmed också grund den tekniskaByggverksamheten har på ut-av

annorlundavecklingen sig övrig industriproduktion med dessnärmat
tidsplanering, upphandlingbehov yrkeskunnande, projektering ochav

minst ad-leveranser, kvalitetskrav och ansvarsfördelning inteoch samt
minstrativ ledning.

linda, introducerandetutveckling, bara i sinEn ärännu ärarman som
data- kommunikationstekniken projekterings- och konstruk-och påav

underlätta framta-tionsområdet. kunna komma väsentligtDen attsynes
ochunder byggets gånggandet byggnadshandlingar, projektändringarav

den byggandesintegration beställarens, konstruktörens och sam-en av
roller.arbete i viss påverka deras respektivemånsamt

för upphandling, leveranserDatatekniken alltmer i anspråk ocksåtas
byggprodukter finnsoch för information vilka olika slags påsomom

byggarbetsplat-marknaden. instrument har kommit i brukOckså pånya
laserinstrument för exakt avståndsmätning.t.ex.serna,

Produktionens omfattning och inriktning

uppskattningsvis miljoner hushåll och 4,2Sverige finns 3,8I uppemot
demmiljoner bostäder för bruk. Ungefär 40 ärprocentpermanent av

flerbostadshus miljoner hyreslä-småhus. lägenheterna i cirka 1,6Av är
Utrymmesstandardenoch cirka 00O bostadsrättslägenheter.genheter 600

Endasthög i genomsnitt kvadratmeter innevånare.med 47är om-per
trângbodda.kring hushållen enligt Boverket2 kanprocent anses varaav

och 000l970-talen byggdes mellan 80 000 100Under och1960-
omkring 000 lägenhe-Byggandet sjönk därefter till 20lägenheter år.per
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vid mitten l980-talet. Sedan vände det ochår åter uppåtter per av un-
der påbörjades lägenheter. Byggnads-åren 1986-1991 300 000över
verksamheten har därefter minskat ioch storleks-avsevärt är nerenu
ordningen lägenheter räknar bort bostäder15 000 år. Omper man som
rivits eller försvunnit, uppgick nettotillskottet bostäderpå annat sätt un-
der till omkring Cirka befint-åren 1986-1990 180 000. 7 procent av nu
liga bostäder byggda efter år 1987.är

lokalbyggandet delenBostads- och präglades under senare av
1980-talet överhettning. Under hälften decenniet nyanställ-av senare av
des omkring 50 000 inom byggsektorn. Byggandet har därefterpersoner
minskat drastiskt. bara till bostadsbyggandet påbörjadesSer årman

000 bostäder, medan motsvarande tal år 19931991 57 Bo-ca nya av
verket beräknats komma uppgå till 000 eller högst 20 000,15att varav

för äldre ochungefär drygt tredjedel speciallägenheter förutgör stu-en
derande. Omkring hälften dessa lägenheter pâböjades redan underav
1992. regeringens kompletteringsproposition beräknas 8 000 bostads-I

lägenheter påbörjas Situationen liknande1993 och 12 000 1994. är när
det gäller kontor och industrier. minskade byggandet med 14Här

under 1992.procent
Ombyggnadsverksamheten har inte minskat lika drastiskt nybyg-som

gandet. Under och genomgick den till och med inte1991 1992 ovä-en
sentlig ökning. kompletteringspropositionen räknar regeringen dockI
med total minskning också i Ombyggnadsverksamheten. inriktningEnen

mindre omfattande ombyggnadsprojekt tidigare kanän väntas.mot
fasta priser penningvärde har de totala investeringarna i1985 årsI

byggnader enligt Boverkets beräkningar procentuellt förändrats föl-på
jande sätt:

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 beräknat

+5,4 +4,0 +0,4 -48 -16,6+7,7 -5,1

Nedgången i byggnadsverksamheten beror flera samverkandepå
faktorer. byggandet under 1980-talet behovet.En Detär att översteg
ledde till överskott hus outhyrda eller lägenheter ochpå med osåldaett
lokaler följd från 1990 till 1993 ökade antalet bostads-som mars mars
lägenheter, eller fråntillgängliga för omedelbar uthyrning upplåtelse, ca

därför3 500 till 40 000. Efterfrågan på hus har minskat. Avca nya
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med 13kommunerdet bara i 15landets 286 kommuner procentär av
tillgången.bostäderefterfrågan påbefolkningSveriges större änärsom

Stockholmsområdet.iframför allt belägnakommunerDessa är
i kon-nedgångenden allmännaförstärks delsutvecklingDenna av

minskatlokalerbehovföretagensmedförtjunkturen, att avsom
tillfrån 1991minskade 25industrins behovbyggandet för procent

enskildasoch deunder 1993ytterligaretycks inte sjunka1992, attmen
minsk-delsbegränsats,bostäderfler ochförmåga betala störreatt av
föränd-ochbostadsbyggandettillsubventionemastatliganingen deav
för deytterligare försvåratvilketbeskattningsreglemaringar i m.m.,

förr.lägenheter Detoch såefterfråga så mångaboende storaatt som
minskat på-småhusproduktionensärskiltlett tillsistnämnda har att av

alltjämtdär detkommunertill 1992. defrån Ihalvering 1991tagligt en
hyreslägenheteroch tvårumsframför alltbostadsbrist detråder är en-

ungdomarbostadssökandede70efterfrågas. ärNästan procent avsom
byg-till det lågaorsakakutYtterligarehos sina föräldrar.bor ensom

fastighetsmarknaden tillosäkerheten påallmännajust dengandet ärnu
investe-allade åren,kreditförlusterföljd bankemas görsenaste somav

Överskottet ochbostäderpåkreditbedömningar svåra.ringsbeslut och
tidigare.lönsammindrebyggnadernainnehavetlokaler också ängör av

siatidigtdet förfårsjunkandeeffekt deVilken attärräntorna om.som
medkompletteringspropositioneniräknar attår 1994Först man

tillmotsvarighetbörja öka. Någonskallbyggnadsverksamheten åter
i framti-inte allsförutseslokalproduktionenomfattning1980-talets på

den.
mark ochefterfrågangivetvis påpåverkarnybyggandetminskadeDet

detaljplaner.behovet av nya
förvaltning,lokalerbostäder ochtillgången pågoda gör attDen repa-

bety-bli relativtframtiden kommerombyggnad iration och settatt mer
under denybyggnadsverksamhetentillförhållande närmastdande i än

förunderhållssektomsvaradedåföregående Redan närmareåren. en
byggnadsverksamheten.totalatredjedel denav

byggandetKostnadsutvecklingen i

bostäderproduktionskostnadema för1970-talet harbörjanSedan av
priser.i fastafördubblats räknat
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jämförelseEn mellan konsumentprisindex och byggnadsprisindex
åren 1986-1992 visar enligt Boverket följande procentuella föränd-
ringar:

198687 198788 198889 198990 199091 199192

Konsument +4,2 +5,8 +6,5 +10,4 +9,4 +2,2
prisindex

Byggpris- +3,6 +6,7 +7,7 +15,1 +1s,7 +7,5
index

bostad,En år 1987 kostade 8 000 kronor kvadratmeter attsom per
producera, kostade år 1991 kronor11 000 kvadratmeter.per

Orsakerna till den kostnadsökningen på byggområdet flera.stora är
En lönekostnadema i materialtillverkarledet ökat ungefär iär att samma
takt i samhället i övrigt och lönekostnadema i projekterings- ochattsom
entreprenörleden till följd brist på arbetskraft under 1980-talet ökadeav

inom de flesta andra sektorer samtidigt dessa ökade kostna-änmer som
der på grund byggandets karaktär inte i del andra branscherav som en-

kunnat kompenseras längre serier. Tvätt har den seriepro-genom oma
duktion, skedde i städernas ytterområden under miljonprogrammetssom
tid, specialiserat och omgivningsanpassat byggande.ersatts ettav mer
Byggandet inne i redan utbyggda områden har också inneburit högre
markpriser och medfört dyrare parkeringslösningar.

ökade lönekostnademaDe har inte i motsvarande mån balanserats
med administrativa rationaliseringar. leddeTvärt högkonjunkturen iom
slutet 1980-talet till uppbyggnad administrativa förstora systemav av

samordna och leda produktionen. byggkonjunkturenatt När vänt,nu
måste dessa administrativa kostnader slås på allt mindre volym.ut en
Detsamma gäller i viss kostnadernamån för den kommunala infrastruk-

turen.
En bidragande förklaring till de ökade byggkostnadema är attannan

byggnademas standard har höjts sedan miljonprogrammets tid. Såväl
bostäder kontor har fått högre standard tidigare. statligaDetänsom en
subventionssystemet och de gallopperande fastighetsprisema under den

delen 1980-talet bidrog till denna utveckling folkattsenare av genom
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särskilttidigare. Dettabo betydligt bättresig ha rådansåg änatt var
gällde småhus.markant då det

detoñaförändring,kostnadsdrivandeYtterligare äranges,somen
detta haft påkonsekvenseroch deenergihushållningkravet påskärpta

arkitektoniskadyrbarareOcksåinstallationer i byggnader.mängden
fördymingama.tillmedverkandelösningar har angivits som

byggmark-delarvissabristande konkurrensenSlutligen har den av
intehögkonjunkturenbyggandet underinneburitsäkerligennaden att

hård prispress.för någonutsattes
kostnadernalågkonjunkturenrådande djupaEffekten den är attav nu

för fler-Produktionskostnadentiden.byggandet minskat deni senaste
komplette-Enligtmedbostadshus sjönk under 1992 7över procent.

1992-1994underkostnaderna årenringspropositionen väntas samman-
den allmännaföljade kommervareftersjunka med 16lagt attprocent,

kostnadssänkningar kanYtterligarei samhället.kostnadsutvecklingen
eller för-beslutatsbyggandetregler förbli följden dedock somav nya

bereds.
kostnadssänkningdel dennaRimligtvis bör motsvaras av enen av

produktivitet.ökad
bostadshyroma pålågkonjunkturen ochföljdEn attavavannan

byggna-intresse fördet ökadetordeinte kan höjasmånga håll mer vara
påverkar i sinförvaltningskostnader, kan Dettademas turnoteras.som

kapital-lågaeftersträvarbeställarnainte barabyggkostnadema så att
bereddafallde i vissakostnader också så accepteraattärattutan en

kvaliteter hos husetmedför sådanadetproduktionskostnad,högre attom
lägre.motsvarande mån Högreunderhållskostnadema blir idrifts- och

byggna-medockså motiverasgångproduktionskostnader kan någon att
i fonnavkastningenegenskaperdärigenom fården gör att avsom

också blir högre.hyresintäkter
hellerkan intebyggandetkostnaderna ibedömningVid manaven

ibristerexempel kanTillkvalitetsfrågan.från andra aspekter påbortse
byggarbetsplatsenoch påbyggmaterial underhanteringen transporterav

produktionen.fordyrabidrar tilloch skadortill svinnleda attsom

kvalitetProduktionens

år. Frå-mycket påuppmärksammatsbyggandet harKvaliteten i senare
hanteringenbrister iberopåståttskvalitethar gällt låg avsomgorna
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material byggarbetsplatsen,på brister i sammansättningen husensav
olika delar, bristande samordning mellan olika yrkeskategorier bygg-på
arbetsplatsen, bristande materialkärmedom hos beställama, brister i ven-
tialationssystemens funktion, slarvig byggstädning och allmänt dålig
kvalitetskontroll.

.
Sådana brister har förklarats med tidspress och avsaknad klaraav

ansvarsregler eller svårighet utkräva den felande. bidra-Enatt ansvar av
gande orsak till förekomsten s.k. sjuka hus säkerligen ocksåär attav
energisparkraven medfört metoder och material, vilka iatt använtman
efterhand inte visat sig lämpliga vid låg luñomsättning eller låg tem-en

särskilda skyddsåtgärder vidtas.peratur utan att
Om bortser från de speciella problem det svenska klimatetman som

kan orsaka vid nutidens komplexa byggnadsverksamhet, finns det dock
inget tyder på kvaliteten i det svenska byggandet skulleattsom vara
lägre i andra länder. vissa avseenden uppfyller byggandetI i Sverigeän

högre och precisa kvalitetskrav i andra länder.mångatvärt änom mer
byggbranschenInom förpågår närvarande omfattande kvalitets-en

diskussion. kvalitetssäkringBegreppet har blivit ofta återkommandeett
honnörsord. del företag harEn också kommit långt i utvecklarätt att
kvalitetssäkringssystem. finns dock speciella svårigheterDet att över-
vinna grundpå byggandets komplexa karaktär. omständig-Enav arman
het betydelse beställama endast i mycket ringa omfattningär attav sy-

efterfråga kvalitetssäkringssystem och beredda hänsyn tillatt tanes vara
dessas påverkan på byggprocessens och kostnader.planering Byggbran-
schen ligger därför i detta avseende generellt efter andra branscher isett
utvecklingen.

särskiltEtt problem det i detta sammanhang ofta pekas ipåsom nuva-
rande lågkonjuktur svårigheten rekrytera kompetent kvalitets-ochär att

Årmedveten personal till byggföretagen. konkurrerade1992 130 ung-
där-domar utbildningsplatser40 för byggarbetare. Under 1993 fyllsom

dessa platser främst med ungdomar inte kunnat komma påemot som
utbildningslinje, vilken de valt i första hand. följdDetta ären annan en

60 de arbetslösa byggnadsarbetama finns i åldersgrup-att procentav av
under 35 år.pen

speciell aspektEn kvalitetsproblemet frågan uppfyllandeär om av
beställarens önskemål utförande inte bara tillgodoseende statli-om av-

föreskrifter och krav eller allmän uppfattning god kvalitet. Härga en om
har byggbranschen ofta okänslig för enskilda individersansetts rättvara
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såmarknadsundersökningar ärönskningar.idéer och Den typ somav
byggnads-inomknappastförekommerindustrigrenarandravanlig inom

följdpå gångtycks dockomsvängningindustrin. En avsom envara
lågkonjunkturen.

detlågkonjunkturenföljdtordepåpekatsSom varaavarmanennyss
för-byggnademasförbeställamablandkanökade intresse noterassom

kunskaperochutveckling fortsätterdennavaltningskostnader. Om om
beställamaleda tillkan detbeställarsidan,ökar påkvalitetsfrågoma att

närvarandede förvadkvalitetkrav påställa högrekommer än nor-att
malt gör.

decent-industrinkvalitetstänkandet itendens inom är attgenerellEn
till förmånarbetsuppgifterspecialiserademotverkaochralisera ansvaret

Även präglasframtiden kommaibyggandet kangruppsamverkan. attför
mellanproduktionsstadietunder helasamverkanintegreradmer av en

yrkeskategorierskildafrånarbetare samtochkonstruktörerarkitekter,
hanstillgodoseförbeställarenmed öns-diskussionerfortlöpande attav

kemål.
avregle-höra denkan ocksåi vid meningkvalitetsfrågoma sägasTill

följdbyggnonneringen. Ennärvarande pågårförring avreg-avavsom
förmågaproducentemasochönskemålbeställamasblitordeleringen att

då mångatidigare,betydelsef°aruppfylla dessavilja änoch störreatt en
myndighetsföreskrifter.fastställdabyggnadernakrav på genomvar

internationell konkurrensNationell och

kundekonkurrenssituationensammanhang påpekatshar i olikaDet att
materialtill-vissabyggsektorn.delar Inominombättre grenar avavvara

helt.marknaden Påfåtal företag entreprenörs-verkningen dominerar ett
iställningstarkmycketharföretagsidan finns det några stora ensom

lokalt inom mångarådersituationSammatill småföretagen.förhållande

kommuner.
tidigaredenkonkurrensenpåverkarförhållande ärEtt annat som

stundomoch byggarenbeställarenomständigheten ärnämnda att samma
infly-har någotknappasthyresgästernabrukarnaochföretag t.ex.att --

brist påråderdär detområdeninte ii fallbyggfrågoma,tande på vart
bostäder.

iochmaterialsidanpåkonkurrensenkommerEES-avtaletGenom
möjlighe-Samtidigtöka.entreprenörssidan öppnasnågon mån att nya
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till företag,De inte klarar konkurrensen, kommer slåster export. attsom
andra kommerDe kunna expendera. kan visserligen leda tillDettaut. att

ytterligare företagskoncentrationer, bör också kunna medverka tillmen
byggkostnadema hålls på låg nivå med bibehållen eller högreatt en

kvalitet.

Vid den offentliga upphandling omfattas EG-direktiv gäller isom av
vissa fall anbudsgivama skall kunna visa de arbetar enligt kvalits-att att
standarden ISO 9000. Vidare inom EG just i fard medär attman nu
initiera utarbetande standarder för kvalifikation byggföretag iav av
samband med offentlig upphandling. Standardema blir med all sarmolik-
het frivilliga, exempel på EES-avtalet kan medföra ökadeär ett attmen
kvalitetskrav.

med sittDet tekniska och administrativa kunnande denär som sven-
ska byggindustrin hävdamåste sig internationellt inte låga prisergenom
till följd lågt löneläge. kräver forskning,Detta utveckling ochett ut-av
bildning och bör kvaliteten i byggandet både i sig och detnärgynna
gäller lyhördhet för beställamas önskemål.

Vid internationell jämförelse skiljer sig byggandet i Sverige påen en
del punkter från byggandet i de andra länderna inom sådanEES. En
olikhet det nordiska byggandet beståendeär väggar trästommarav av
och isolerings- och ytmaterial i stället för tegel, betong eller sten,av som

Överdet vanliga. huvud används bådeär taget träannars som
ytbeklädnad och for bärande konstruktioner på i nordenett sätt änannat
i de skogfattiga länderna söderut. olikhet de standardi-En ärmer annan
serade kökinredningar, till skillnad från förhållandena i mångasom
andra länder, ingår i varje nordisk bostadslägenhet. vad speciellaI mån
byggnadstraditioner detta slag blir konkurrensfördel eller berorav en
mycket hurpå svensk byggnadsindustn lyckas marknadsföra sig ochatt
få effektiv distribution sina produkter.en av

Konkurrensen i Sverige hämmas inte brist på mark för bebyggelse.av
Däremot hävdas oftadet detaljplaneringen i olika avseenden hindraratt

sund konkurrens. frågaDenna behandlas i betänkande.etten senare
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rollsektornsoffentliga2.2.2 Den

Allmänt

lands-byggområdet. Staten,roller påhar mångasektornoffentligaDen
deföretagägdaoffentligtellerdirektoch kommunematingen är genom

Utvecklingstendensenlandet.ibyggherramaochfastighetsägarnastörsta
minskakommuneroch mångafrånsträvanden attnärvarandeför statär

fastighetsinnehav.sitt
ocksåfinnsplatservissafastighetsbildningar påförStaten svarar

ochinteckningarlagfarter,fastighetsbildningsmyndigheter,kommunala
fastighets-ochbygg-förkrävsregistreringsverksamhet attsomannan

skall fungera.marknaden
avgörandeplanläggningsinstrumentet ettharKommunerna genom

ändamål.olikabebyggelse förmark förtilltillgångeninflytande på
område.bostadsñnansieringenspåroll harviktigsärskiltEn staten

ini-1909tillledde1900-talet togi början statenBostadsbristen attav
forstadshypoteksinstitutionen attgaranterabildandet atttiativet till av

omkringârUnder någrabostadsbyggande.tillgängligt förkapital farms
bostäder.byggandettillsubventionerdirektaockså1920 avstatengav

förbättring ochtillÅr subventionerlån ochstatligainfördes1933 ny-
föränd-ochsuccessivtsedanbyggdes utbostäder. Systemetbyggnad av

bidragssystemochdetta lâne-medsambandflertal gånger. lrades ett
uppställdesBlandskulle utgå.stödför annatvillkormängdtillkom atten

utfomaning,bostädemas utrust-föreskrifterdetaljerademycketdet om
för helaboendeförhållandengodaframi syftestandardning och att

uppfördesbostadshusfåmycket utanmed tidenbefolkningen. Eftersom
de-blibostadsbyggandetkom ytterststödet, attstatligaförmånligadet

med dettatillkommaförsökte1980-talet rättaUndertaljstyrt. ge-man
byggnadslagstiftningensstöd medstatligtförvillkorensamordnaattnom

på denvidarenyligen gått vägenRiksdagen harbygglov.förkrav genom
byggnadstekniskaandrafrånfrikoppla detochstödetschabloniseraatt

harSamtidigtsådant krävs.falli debeviljatsskall habygglovkrav än att
generelladetbegränsanödvändighetstatsekonomiskblivit attdet en

stödet.
offentligadendockviktigastedetsammanhangetaktuelladet ärI nu

vidocksåtillgodosesintressenför allmännarollsektorns attgarantsom
fokus.ikommeraspekterantaldärvidbyggande.enskilt Det ettär som

markutnytt-lämpligtsynpunktallmänsådana sakergäller ettDet ursom
ochbostadsförsörjningen nära-säkerhet,ochhälsaallmänhetensjande,



122 SOU 1993:94

liggande frågor. skallHär några aktuella utvecklingstendenser av mer
allmänt slag beröras.

Statens och kommunernas roller

Fysisk planering och reglering byggandet har alltid förkommit i ut-av
vecklade samhällen. nödvändigDet förutsättning för människorär atten
skall kunna bo längre tider i SverigesFör del har byggnads-tätorter. en
reglering funnits alltsedan landskapslagamas tid. Stadsplanering i mer
systematisk fonn slog igenom under 1600-talet.

äldre tider gjordeI ingen strikt gränsdragning mellan ochstatensman
socknamas respektive städernas befogenheter på detta område. Inte
heller skilde mellan allmänna och enskilda intressen. Statenman noga
tycks ha i princip ha haft bestämma allt, kundeansetts rätt att men av
praktiska skäl inte denna bestämmanderätt i någon omfatt-utöva större
ning, bortser från vissa punktinsatser. först i ochDet medom man var

ökade under 1800-talet börjadeatt statens ägna störreresurser som man
intresse byggnadsregleringen på generellt och principiellt plan.ett mer
Utvecklingen har sedan gått alltmer detaljerad styrning ochmot en reg-
lering denna allmänna tendens tidvis avbrutits perioderäven om av-
med avregleringar.

praktiskaAv principiella skäl har hanteringen bygg-ävenmen av- -
regleringen successivt delegerats från till kommunerna. harDettastaten
emellertid medfört tvingats bestämma de föratt staten yttre ramarna
kommunernas agerande, dels i förhållande till övergripande statliga in-

dels i förhållande till sådana enskilda intressentressen, staten ansettsom
det övergripande allmänt intresseett att värnavara om.

förutsättningEn för den ökade delegationen till kommunerna har varit
kommunsarrunanslagningama under 50-, 60- och 70-talen. Dessa
stärkte kommunernas fortfarandeMen det skillnaderär storaresurser.
mellan olika kommuner. invånarantalDeras varierar från 3 000 förca
den minsta kommunen till för660 000 den fjärdedelEnstörsta.ca av
kommunerna har färre invånare10 000 och fjärdedelar färre 30än tre än
000. Mediantalet ligger under 15 000 och genomsnittstaletstrax strax
under 30 invånare.000 Kommunernas varierar givetvis i föhål-resurser
lande till deras storlek. minsta kommunenDen har totalt omkring 200
anställda, vilket kan jämföras med bortåt 60 000 anställda i den största
kommunen. de kommunernaI finns fulltaliga stadsbyggnadskontorstora
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kan bygg-mindre kommunernadecivilingenjörer.och Iarkitektermed
eller tvåtillkanske uppgåpersonalnadsnämndens varavpersoner,en

byggnadsverksamhetenVisserligenhögskoleutbildning.haroña ingen är
dock inteinnebäri små. Detta attkommunerioftast änstörre stora

myckettilltillståndbeslutatvingaskankommunerockså små att om
alltid harintedebyggnadsprojektomfattandekomplicerade eller som

granska.förkompetensadekvat att
mellanrollfördelningendennärvarande stat,förSituationen attär

mellanoklar ienskilda i byggprocessenoch gränsernakommun är an-
intressenterolikarevirstrider,bådeblivitFöljden harsvarsområdena. när
skjutasöktochfråga, överinflytandeha partervelat attöver samma

enskilda försöktDåbetungande.käntsdettaandra,på när ansvaransvar
myndigheternatilloña lett sär-ocksåhar detsig attfrånsäga ansvar, -

deaxlatvingadekänt sigbyggnadsnärnndema ettskilt att somansvar-
vad i bygg-förUppfattningeninte har.egentligen ansvararsomom vem

all-förvirrad hosblivit någotiblandföljd häravhar enprocessen som
uppfattningenallmännainitierade aktörer. Denhosochmänheten även

kommitavseendenvissaihar på sågällande regleriinnehållet sättom
innehåll.faktiskareglemasavvika frånatt

Kostnadsutvecklingen

offentligadenförkostnaderkommunernasframför alltochStatens reg-
flerapåberorökat.byggandet har Detkontrollenleringen och orsa-av

svår-byggande,komplextlönekostnader,ökadeker såsom ett mermer
planförutsättningarbedömda etc.

detaljplaner,forkostnadertäcka sinaharKommunerna rätt att
haravgiñer. Denna ut-besiktningar rättbygglovshantering och genom

tilldetsedan fannsför årtill någotomfattning.varierande Framinyttjats
bygglovsav-ellerplan-alls någonintemed kommuneroch tog utsom

gift.
grundbeloppfrånvanligenbygglovstaxa utgår ettKommunernas som

ärendensslagstill olikarelationistårmed faktormultipliceras somen
närvarandeförvarierarGrundbeloppetsvårighetsgrad.genomsnitliga

kro-omkring 35avgift tillhar lägstde kommunerkronor ifrån 10 som
Även ivariationeravgiftema.de högstai de kommuner tar utsomnor

bygglovsavgif-ivariationerTill dessastorlek förekommer.faktoremas
planavgiñer.gällerdetolikheterkommer närtema
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Avgiñsnivån har generellt höjts på Delvisår. kan dettasett senare
förklaras med planavgiftema blev möjliga först underatt delensenare av
1980-talet i den takt detaljplaner enligt PBL utarbetades, det kanmen
också förklaras följd kommunernas allmänt försämrade eko-som en av
nomiska läge, ökat behovet kostnadstäckning avgifter.som av genom

När byggandet minskat, har också kommunernas avgiftsintäkter
sjunkit de kunnat reducera sina personalkostnaderutan att i ut-samma
sträckning. Under alla omständigheter kommunernaär tvungna att
hålla viss kompetens för kunna behandla de ärenden kommeratten som
in.

Vad kommunernas kostnader för bygglovsärendenasagtssom nu om
i eller mindre utsträckning tillämpligtär större också på andra kommu-

nala kostnader i samband med byggnadsverksamhet, utbyggnadent.ex.
infrastrukturen.av

kommunalFriare förvaltning

En utveckling pågått några år öka kommunernas frihetär attsom attnu
själva besluta sin organisation. Sålunda har tvånget hat.ex.om attegen

särskild byggnadsnämnd upphört. Kommunernas uppgifter på plan-en
och byggområdena sköts på många håll eller flera nämn-numera av en
der med andra benämningar och andra sidoordnade uppgifter.

Vid sidan den interna kommunala verksamheten har alltid konsul-av
anlitats för bistå kommunerna.ter de mindreI kommunernaatt har det

varit Ävenvanligt anlita Stadsarkitekt konsultbasis.påatt för detaljpla-
nearbetet har konsulter i utsträckning. Ocksåanvänts kommu-stor när

hañ arkitekter anställda har konsultinsatser ofta behövts förnerna egna
vissa planarbeten. Under tid har behovet effektivisera kom-attsenare

verksamhet gjort allt delar deras verksamhet lagtsatt störremunernas av
i resultatenheter med kostnadsansvar. vissaI fall väljer kommu-eget

också upphandla verksamheter i konkurrens med privataatt före-nerna
Generellt har det varit mindretag. vanligt planverksamhe-sett utsättaatt
och bygg11adskontrollen för konkurrensten vad gäller andraän som

kommunala verksamheter. det förekommerDär har det i första hand
varit planläggningsuppdrag lämnats till särskilda resultatenheter.som
Byggnandsnämndsuppgiñema har något speciell ställning atten genom
så del dem innefattar myndighetutövning.stor principielltNågot hin-av
der anlita privata för beredande byggnadsnämndsuppgiftermot att organ
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anlitas harutomstående konsulterdock inte länge deföreligger så som
ellerförhållande till den byggherrefristående ställning i entreprenören

mindrei i riktningaktuell i projektet. Förändringar systemet motärsom
iför privatabyggnadsnämndskontroll behövs störreatt organ

Formellt kan mycketanvändas för kontrollen.utsträckning skall kunna
privatamöjligheter lita tillmedväl byggkontrollsystem attstoraett

konstrueras.organ
alla kommuner ibygglovsprövningen harsträvandena förenklaI att

sina tjänste-delegerat beslutanderätt tilleller mindre utsträckningstörre
förrationaliseringssträvandenligger helt i linje med deDettamän. som

renodla förtroen-gällande och med strävandenanärvarande sig attgör
politisk målstyr-tjänstemannarollema bl.a.respektivedemarma- genom

bygglovsprövningen in-detaljstyming. Väsentliga delarning i stället av
författnings-normalt inga politiska implikationernehåller utan är ren

gäl-kantillämpning. politiska mål för verksamhetenDe sättas uppsom
Åresursutnyttjande. andraprioriteringar ochdärför i första handler

ursprungliga tankeni strid med denkan utveckling kommasidan denna
viktiga rättighetsfrågoma.prövning för de enskildamed kollegialen av

hopblandning lokalise-peka denomständighet påEn äratt avannan
egenskapskravtekniskaförhandsprövningen röranderingsprövningen,

i visskontrollverksamhetenden tilltänkta byggnaden ochhos ut-som
tillämpning.för dessoch fått konsekvensersträckning skett i PBL

lämpligt placeradkunna bliPrövningen byggnad kommer attom enav
annorlundaprincipielltkrav till sin karaktärenligt gällande än pröv-är

skall meduppförande byggnadentillstånd tillningen gesavav om
tekniska kraven.förväntas uppfylla detill byggnaden kanhänsyn om

byggnadskiljer sig från prövningenprövningarBåda dessa av om en
närvarandefyller de uppställda kraven. Föruppförande faktisktunder

förbryllandestundomprövningar i varandra pådock dessagår sätt.ett
dragit konsekvensernaarbetsmiljörättens område harPå av numan

Arbetarskyddsstyrelsen iutredning frånredovisade förhållande och i en
föreslåsbyggutredningen,till Plan- ochmaj 1992, överlämnats attsom

byggnader medarbetsmiljömåssiga förhandsprövningenden ersättsav
tillsyn.systemkontrollerandeen mer
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Detaljplaneläggning och bygglovsprövning

djupstudie ijuni 1992 publicerade Boverket slutrapporten till 20l en
långt ochkommuner Djupstudien. Syftet med studien belysa hurattvar

vilket kommunerna utnyttjat flexibiliteten i plansystemet förpå sätt att
från tillvaratagithantera bebyggelseändamål olika byggintressenter och

det regleringsutrymme lagrefonnen kommunerna.gettsom
skriftenVidare publicerade Byggforskningsrådet Mark, poli-år 1992

m.fl. beskrivs vilka förändringartik och utarbetad Hans Fog Därrätt, av
förde sig och län, följts från 1984med i urval kommunerPBL ett som

till sig kommuner i fyra olika län.1991. 12Det rör om
huvudsak dessa publika-följande redogörelsen grundar sig i påDen

tioner.

Beträffande detaljplaneläggningen flera kommuner med bådearbetar
flexibla styrning, beroende plane-detaljplaner och med långtgående på

i nyexploateringsområdenringssituationen. flexibla planerMan gör t.ex.
stadsbebyggelseområden. Generelltoch detaljerade planer i sett är
Djupstudien ofta mycket detaljerade, vilketemellertid planerna enligt

leder till problem med mindre avvikelser. Alltför bestäm-bl.a. många
ibland leda till olämplig bebyggelseutfomming.melser kan t.o.m. en

ofta blir enligt Djupstudien alltDetaljplanema mycket och detsmåär
Detaljplanelägg-ha överblick bebyggelseutvecklingen.svårare att över

slags bygglovsprövning bortsett från den tek-ningen kan sägas vara en
m.fl.niska lite komplexa förändringar. Enligt harkontrollen Fogav mer

PBL-reformen jämfört medminskat slående efterplanareoma på ett sätt
Planer avseendeföre. Ofta omfattar planerna bara drygt till två ha.en

ofta fall tjugo ha. Medel-industri och handel dock i fleraär överstora,
PBL-refonnen tillvärdena för tiden före respektive efter uppgår 4,2

Överklagandeut-det den s.k.respektive 3,4 ha. kan amnärkasDet att av
från framgår detaljpla-redningen, Boverket 1990-08-30, attrapporten

medelareal uppgick till ha.år 1971 13,5nemas
Byggherremedverkan i detaljplanearbetet förekommer i så gott som

Medverkan kansamtliga de i Djupstudien undersökta kommunerna.av
byggherrensske olika och olika långt innebär normaltpå sätt attmen

ikonsult utarbetar planförslaget och ibland också genomför samrådet

samverkan med kommunen.

Skälet enligt Djup-Genomförandetiden bestäms oftast till fem år. är
och knutna till bestämt byggpro-studien planerna normalt småär ettatt

femtonStockholm dock genomförandetiden normalt till år.jekt. I sätts
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undan-har visat sigPlanupphävande för bort byggrätteratt ta vara en
tagsföreteelse.

Djupstudien ioña, enligtplanförfarande används mycketEnkelt en
flesta de studerade kommunerna. Idetaljplanefallen i detredjedel avav

arbetashälften detaljplanemaomkringflera kommuner att avuppgavs
enkeltm.fl. har funnitplanförfarande.fram med enkelt Fog att

i dedetaljplaneärendenaiplanförfarande har 27använts procent av
undersökta kommunerna.

arbeta frammellan och månaderenligt DjupstudienDet atttar en sex
från detvarvid tiden räknasdetaljplan enkelt planförfarande,med atten

tillplanläggningen och framharkommunalt beslutat anta-ett organ om
förfarandemed normaltfram detaljplangandet. Tiden för arbetaatt en

och dettill månaderbetydligt längre tid 18normalt 5 är storatar --
snab-går detde mindre kommunernaskillnader mellan kommunerna. I

från utställning tilltidsåtgångenfl. har i stället undersöktbast. Fog m.
veckor, vilket kanmedelvärde 16kommit fram till påantagande och ett

PBL-reformen.från tiden förejämföras medelvärdet veckormed 28

Överklagandeutredningen frami skedenahar dock tidsåtgångenEnligt
PBL-reformen.antagandet ökat eftertill det kommunla

Överklagandeutredningens riksgenomsnittetframgårAv attrapport
länsstyrelsenöverklagats till 14för andelen detaljplaner är procentsom

Överklagande till läns-regeringenoch motsvarande andel för 7 procent.
Äventilltill från 15styrelserna ökade från 1987 1990 5 procent procent.

jämfö-mycket.ökade, inte lika Enöverklagande till regeringen änom
överklagandeavseendebara med pårelse med tiden före kanPBL göras

minskatöverklaganden harregeringen. Antalet sådanatill avsevärt.
överklagandefrekvens Stor-kommunernasSpännvidden mellan är stor.

överklaganden.hög andel Fogsärställning medstockholm intar en en
Över-huvudsaktill resultat imfl. kommer fram överensstämmersom

klagandeutredningens.
hadeförekommande kommunernaDjupstudienhälften de iKnappt av

för begränsahade deantagit områdesbestämmelser. Främst använts att
mfl. undersök-frånför fritidshus. Erfarenheterna Fogsbyggnadsarean

ning i huvudsak desamma.är
i detaljplanerminskas beslutBygglovsplikten kan ökas eller genom

fåtalbaraEnligt Djupstudien detområdesbestämmelser.eller ettvar
variera lovplikten.möjlighetenhade sigkommuner attanvänt avsom

möjligheterna lovbe-undersökthade systematisktkommunEndast atten
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fria i detaljplaner och faktiskt gjort idet några planer. flesta kommu-De
hade i sina Översiktsplaner rekommenderat utvidgning lovplik-nema av

i kulturmiljöer områdesbestärmnelser. mfl. kommer framFogten genom
till liknande resultat. endast kommun hade detaljplanI med margi-en en
nell lättnad i bygglovsplikten antagits. andra kommuner hadeI två poli-
tiker ställt sig positiva till minskad bygglovsplikt i glesbygd och över-

Övrigavägde områdesbestämmelser för detta. kommuner saknade avsik-
minska bygglovsplikten. m.fl. anför följande beträffandeFogter att

variation bygglovsplikten s.l33:av

allmänna målsättningarna materiell har fåttDe ökad rättslignaturav
ityngd medan de materiella blivit mindrePBL detaljerade.nonnerna
lämnar för lokalDetta anpassning bygglovspliktensutrymme av

omfattning och för speciella materiella krav anpassade till plats och
byggnadstradition. möjligheterDessa har inte utnyttjats i någonännu

utsträckning under den tidsperiod har undersökt.större som

Boverket har i huvudrapport i juni erfarenheter1992 rörande frånen
översiktsplanearbetet framhållit behovet stärka översiktsplanensattav
ställning olikai hänseenden. Bl.a. har föreslagits bygglovspliktenatt
skall kunna regleras i översiktsplanen. Enligt 39 börrapporten en
sänkning lovplikten kunna ske utanför områden med samlad be-av
byggelse under den nivå gäller för närvarande.som

Beträffande bygglovsärendena framgår mfl. undersökningFogs attav
antalet ärenden har ökat i de flesta undersökta kommunerna. Både före
och eñer finns bland lovärendenaPBL många småprojekt med inriktning
på förnyelse och förtätning. Största ökningen i absoluta tal svarar nya
komplementbyggnader till småhus för, således i huvudsak ochgarage
förråd. komplementbyggnader har ökat medDessa 34 procent.

Bygglovsprövningen i ärenden inom plan, normalt delegeras tillsom
tjänsteman, kan enligt Djupstudien mellan tio minuter diskövertaen

till månader. ärendet skallOm i byggnadsnämnden, kan detett tas tapar
från veckor till halvår ellertre ettupp mer.

Andelen avslag i bygglovsärendena uppgår enligt mfl. tillFog om-
kring förekommertvå Det dock variationer mellan kom-procent. stora

Djupstudien framgårAv detaljplanekravet vanligärattmunerna. en
förgrund avslag ansökningar nylokalisering,på åtminstone i deom
kommunerna med bebyggelsetryck. Enligt Djupstudien har detstörre

detaljplanekravet används i situationer vill avslåuppgetts att när man
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ansökningar bostäder i områden där inte de-göraattom nya man avser
taljplan, där nybebyggelse olämplig grund kommunaleko-påärmen av

Överklagandenomi eller kultumriljö. sker bara i ellernågon några pro-
ärendena.cent av

framhållerfl. har möjligheter förFog PBL kommunernaatt öppnatm.
lägga utvidgat kontrollansvar den byggande. konstaterarpå Deatt ett

emellertid denna möjlighet dittills hade utnyttjats sällan ochatt ytterst att
intervjuerna pekade på byggherrama inte vill sig detta formellaåtaatt

Generella beslut minskad kommunal byggnadsinspektionansvar. om
hörde också till undantagen. fall hade kommun upphörtI ett atten
besikta enkla garagebyggnader, i fritidshusfall hade lämnatsett annat
utanför den kommunala inspektionen.

2.2.3. Allmänna utvecklingstendenser beträffande produktsäkerhet
och teknisk kontroll

Traditionellt har frågorna produktsäkerhet och teknisk kontroll regle-om
utifrån vid varje tid uppkommande efterbehov och vad dårats som an-

lämpligt inom varje produktområde. exempel dettaEtt påsetts mest är
bygg- och anläggningsverksamheten. byggnader har det utarbetatsFör

specifika regler bygglov, byggkontroll och tillsyn med specifika ak-om
byggnadsnänmder ochsåsom ansvariga arbetsledare. Anläggnings-törer

verksamheten andra sidan har iå lämnats oregleradstort sett om man
bortser från vissa bestämmelser lokaliseringen trafrkleder ochom av om
byggande i vatten.

På år har utvecklingen gått samordning de historisktmotsenare en av
uppkomna specialreglema. Till slut har funnit övergripandeantalettman
principer böra kunna tillämpas inom alla sektorer. Fördelenansettssom
med detta blir överskådligt och enhetligt och därmedär att systemet
lättare tillämpa. Samtidigt kan betydande samordningsvinster iatt göras
det det inte blir så betydelsefullt till vilket produktornråde produktatt en
skall hänföras. Reglerna de för alla produktområden.är samma

Som exempel produkter uppenbartpå där behovtyp etten av av sam-
ordning olika regelsystem uppkommit kan prefabriceradenämnaav man
småhus. skall för närvarande enligt reglerDe och efterPBL:sprövas -
EES-avtalets ikrañrädande enligt byggproduktlagens regler.även-

vissa dem underkastade frivillig kontroll StatensDessutom är av en av
ÄnProvningsanstallt. tydligare blir detta samordningsbehov sedan
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provningsanstallten nyligen ombildas certifie-till aktiebolag och blivit

ringsorgan för byggprodukter enligtse nedan lagen teknisk kon-om
troll.

Produktsäkerhet

krav sedan gammalt ställts byggnader har varit slagpå tvåDe som av -
gäl-dels och kommunernas krav, dels beställarnas krav. detNärstatens
harler de komponenter byggnader består byggproduktemasom av - -

har uteslutandedet funnits offentliga krav. härKraven nästanytterst
ställts antingen beställaren eller hans entreprenör.avav

byggnadernaGarantiema för de offentliga kraven på de färdigaatt
byggnadsnämndema. Uppfyllandetuppfylls har bestått kontroll frånav

övriga krav har säkerställts civilrättsliga avtal.av genom
mellan de båda slagen har dock varit flytande, eñer-Gränsen kravav

från vissabeställaren i sitt avtal med kunnat utgåentreprenören attsom
hans önskemål skulle komma byggnadsnämn-att garanterasav genom

of-kontroll, nämligen då dessa önskemål samrnanfallit med dedemas

fentliga byggnad eller byggprodukt.kraven på en en
lång tid. civil-Fel i byggnader visar sig ofta inte förrän efter Derätt

mellan beställaren ochrättsliga reglerna och de ingångna avtalen entrep-
och hans leverantörer har dåmellan mångarenören entreprenörensamt
till stånd rättelse den fel-visat sig för för fågånger attsvaga en genom

viss tillgodoseandes försorg. har därför funnits behov i månDet ett att
offentligrättsliga regleringen.också enskildas önskemål dengenom

de olikaInförandet innebar försök renodlaPBL ett att parternasav
byggnadema. visas ställeför olika egenskaper hos Som på annatansvar

inte varit tillräckligt klargörande.i detta betänkande har dock DetPBL

byggfels-orsakerna till riksdagen nyligen lagär att antog omav en nyen
försäkring avsnitt Också i nonnalförslag tillse 2.1.4. 1992 års entrep-
renadkontrakt och för materialleveranser 92 åläggs92 ABMAB -- - -

respektive leverantörerna längre gående änentreprenörerna ett ansvar
tidigare. Båda dessa förändringar i syfte öka den byggandesatt ansvar

också inomligger i linje med de allmänna tendensema EG.
bestäl-utvecklinglinje, följts på år, stärkaEn är attannan som senare

ålägga denlarens ställning leverantören attgentemot attgenom senare
fylligare produktinfonnation. Därigenom beställaren bättrelämna gesen

fall.möjligheter välja produkt för hans behov i varje enskilt Ut-rättatt



131SOU 1993:94

produktsäkerhetslagenutveckling kandennaförtryck sägas vara
kemiskalagstiftningenitids ändringaroch1988:1604 pro-omsenare

färdiga byggna-dockregelkomplex handlardessadukter. Inget omav
byggprodukter.der, bara

för bygg-förvaltamas intressenärvarandeökar förredanSom nämnts
problem medOckså de årensekonomiska kvaliteteter.nademas senare

produkt-vikt vidlagtbeställama allts.k. sjuka hus har medfört att mer
produkt-förbättradutvecklingenpåskyndaval. kanDetta motväntas en

produktgarantier.information och olika slag av

kontrollTeknisk

grundläggandeuppbyggnad medsystematiskaByggnadslagstiñningens
och precise-förtydligandeni lag, vissa allmännakrav byggnadernapå

funktionskrav iformuleradeexaktregeringsförordning,iringar mer
allastandarder ilösningar itekniskamyndighetsföreskriñer och är avse-

genomförd.konsekvent Deninte alltiddenenden modem äräven om-
byggproduktdirektiv.systematiken i EG:sjämföras medkan exempelvis

direktivet.byggnadsverk i Dessagrundläggande krav påvissaDär anges
byggproduktema i s.k.för tillämpning påoch preciseraskrav förtydligas

konkretaformuleras sedandessaMed stödtillämpningsdokumet. av
för enskildastandarderutarbetastandardiseringsorganenuppdrag till att

s.k.enligt EG:sutarbetatsdirektiv, heltproduktgrupper. I somsenare
Innebördenytterligare.systematik renodlatshar dennametod, avnya

övergripande krav,från vissautgården metoden är att sommannya
specifi-till tekniskasedan bryter ned dempolitisk nivå, ochfastläggs på

produktegenskaper.standarder förkationer i form av
modernadäremot frånskiljer sigtillstånds- och kontrollsystemPBL:s
ifrån dedessa principerinom utgåri Sverige och EGprinciper. Både
kontroll.provning ochhelhetssyn påbakom EG:s s.k.liggertankar som

de teknis-mellan sidanboskillnad åklarinnebärDen göratt enaman en
för kontrollandra sidanprodukt och åka påkraven attsystemet aven

tekniska kravenuppfylls. uppställa dedessa krav Att anses vara en
myndigheter medan detföreskiivandeoch dessuppgift for ärstaten

produkt uppfyller kraven.styrka hansskyldighetproducentens att att
Funktionenskall ske.bestyrkandenbeslutar hur sådanaMyndigheterna

förhandskall enligt pådettaproducentenkontrollera tarattatt ansvar
för dettakompetensoch harförreglerfastställda öppen en somvarvara
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certifieringsorgan och kontrollaboratorier, vilka finansierar sin verk-
samhet på marknadsmässiga grunder. Kompetenskraven dessapå organ

i internationella standarder och kontrollen de uppfyllsatt ut-anges av
särskilda statliga myndigheter ackrediteringsorgan.övas av

För producentens bestyrkande produkternas överensstämmelseav
med de tekniska kraven på produktema har det inom EG utarbetats ett
antal s.k. moduler, myndigheterna har välja mellan, de skallatt närsom
besluta för producentens bestyrkande visst krav. Isättet ettom av
enklare fall skall det räcka med deklaration från tillverkaren, baseraden

hans tillverkningskontroll.på det komplicerade falletI krävsmestegen
det förutom den tillverkningskontrollen också typprovning,egna
stickprovskontroll och övervakning tillverkningskontrollen från ettav
certiñeringsorgan.

2.3 Europeiska byggregler och tekniska föreskrifter

2.3.1 Inledning

1993 publiceradesI översikt europeiska byggregler ochövermars en
tekniska föreskrifter, utförd the Institute of Building Control för detav

Översiktenengelska miljödepartementets räkning. omfattar 13 länder,

nämligen Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Neder-
Österrike.länderna, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland ochNorge,

skall beskrivningkort de olika ländernas varvidHär system,ges en av
komplettering har skett med England.en

krav ställs byggnaderpå i olika länders lagstiftning varierar iDe som
utsträckning. EG:s byggproduktdirektiv finns väsentligaI kravstor sex

angivna, nämligen bärfomiåga,1 stadga och beständighet, 2 säkerhet i
händelse brand, skydd3 med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 4av
säkerhet vid användning, skydd buller och energihushållning5 6mot
och värmeisolering. krav samtligabehandlas i länders lagar,Dessa men
olika grundligt. Reglerna kan alltså i vissa länder förgälla alla typer av
byggnader, medan de i andra länder gäller för enbart bostäder eller en-
bart andra byggnadstyper. Generellt återfinns de omfattandemest reg-
lema under kravet brandsäkerhet. Redogörelsen här skallpå inte gå in

hur dessa väsentligapå krav har utformats i de olika län-närmare sex
derna. skulle föra för långt.Detta

beskrivningenföljande förenad med vissa reservationer.Den Upp-är
giñema de olika länderna har utarbetats i respektive land i enlighetom
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med disposition har utformats the Institute of Building Con-en som av
trol. emellertid inte alltidDet lätt tolka innebörden i Underär att svaren.

rubriken undantag från krav kontroll har länder räknatpå någrat.ex.
sådana mindre åtgärder undantagna från bygglovsplikt iärupp som

Sverige. länderFrån många lyder emellertid kort och ingasvaret gott
undantag. Vad egentligen gäller i dessa länder oklart.som synes

Avsnittet har gjorts väsentligt längre övriga avsnitt.Norge änom
beror i har haft liknandeDetta på problem SverigeNorgeatt man som

och de refonnförslag under utarbetande därföri Norgeatt är årsom av
särskilt intresse.

2.3.2 Belgien

Landet har miljoner innevånare och statsmakten har i10 stor ut-ca
sträckning överlåtits de regionernapå Bryssel, Flandern och Vallo-tre
nien. finns inga sammanfattande byggregler för landet eller provin-Det

föreskrifternågra i krañ, särskilt beträffande brandskyddärserna, men
för byggnader. Förekommande nationella krav skall gälla tillsstörre re-
gionerna föreskrifter. finns inspektioningen tekniskDetantar egna av
lokala myndigheter, det finns oberoende privat inspektionssys-ettmen

Vanligen arkitekter för fel.ochtem. entreprenöreransvarar
Code Napoleon finns ansvarsregler fortfarande gäller. övrigtI Isom

finns det lagar byggnader, det finns inga egentligamånga rörsom men
byggföreskriñer. Olika departement har tekniska beskrivningargett ut
för allmänna byggnader, vilka kan användas privat, regler för arbetar-

skydd, för dricksvatten, avfall, avloppsvatten, luftföroreningar och bul-
ler.

offentligaAlla och privata subjekt använda sig arkitektmåste av en
för utarbetande ritningar och för övervakning utförandet arbe-av av av

vilkaför det krävs föregående auktorisation. arkitekt får inteEnten
samtidigt registreradebara arkitekterDetentreprenör. är ärvara som
behöriga skriva under dokument skall ligga till grund för ansök-att som
ningar.

tillståndEtt bygga krävs och det utfärdas den lokala eller regio-att av
nala myndigheten. Vanligen sker ingen kontroll ansökningen frånav
teknisk synpunkt. förslagetOm innefattar riskabla installationer kan
dock vissa kontrollmetoder användas. Lokala myndigheter har regler
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inga reglerfall brand,höjd, avlopp och i vissabyggnadersavseende men
beständighet.stabilitet ochavseende

och myndig-myndigheterinte lokalaByggnadsarbeten inspekteras av
till ian-eller tillståndvanligen inte slutintyg någotheten utfärdar något

Övervakningen utsträckningibyggnadsarbetenspråktagande. är storav
självövervakning.permanenten

beständig-stabilitet,omfattarArkitektens och entreprenörens ansvar
täckerkan erhållashet och täthet Försäkring ansvaretmot vatten. som

dessateknisk kontrollFörsäkringsbolagen dåunder 10 år. överutövar
tio-myndigheten.inte den lokala Detkontrolleras defrågor. Däremot av

golv, väggplat-nödvändigtvis arbeteninteåriga omfattaransvaret som
tendensdet finnshissarfönster, ventilation,innertak,tor, enmenm.m.,

därförfinnsomrâde.utvidga till detta Detdomstolarnahos ansvaretatt
Teknisk kontrollmotsvarandeförsäkringen i mån.möjlighet utvidgaatt

därvid.krävs
produktsäkerhetsdi-relaterad tillbyggnadsarbetenKontrollen ärav

utsträckning:rektivet i följande
för alla byggna-gällerbeständighet.Bärfönnåga, stadga och Kravet1 -

avseendeByggkontrollenskilda hus.mindre sådana ochder ut-utom
pri-Inspektion skerprivat regi.konstruktion sker ifomining och genom

omfattarhändelse brand. KravSäkerhet iorganisationer. 2vata av -
byggna-byggnader och högaoffentligabyggnader,bara viktiga såsom

certifika-kontroll med slutligfrivillig privatInspektion skerder. genom
3kontrollinspektionema.de privatamyndighet, grundadtion av

föreskrifter,utfärdatharmiljö. kommunerHygien, hälsa och Några-
brandsäkerhet. 4beträffandemindre vanligainspektioner sä-änärmen

sker elsys-kontroll-Inspektion privatvid användning.kerhet avgenom
Obligatoriska fore-bullerSkyddoch hissar. 5 motvärmesystemtem, -

EnergihushållningBryssel.för 6finns för Flandern ochskrifter snart
ochFlandernföreskrifter finns förObligatoriskavärmeisoleringoch -

Vallonien.

tillgänglighet.föreskrifter rörandefinns vissaDet även

2.3.3 Danmark

amtskom-indelat i 14innevånare,har miljonerDanmark, 5 ärcasom
kommuner.och 277muner
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byggnadslagen frånGrunden för dansk byggreglering 1975. Bygg-är
föreskrifter finns från och beträffande byggnader från 1985.1982 små

Syftet med lagen är
garantier för byggnad konstruerad och uppförd såa skapa äratt att en

nöjaktig standard beträffande brandsäkerhet, allmändenatt motsvarar
säkerhet och hälsa,

områdenb skapa garantier för byggnaden och oexploateradeatt att som
hör till egendomen håller nöjaktig standard med hänsyn till avsedd an-
vändning och underhåll,

i byggindustrin,c stimulera åtgärder kan öka produktivitetenatt som
onödig konsumtion energid stimulera åtgärder kan minskaatt avsom

eller konsumtion i byggnader.av resurser
byggnad, tillbyggnad ochTillstånd krävs för uppförande vä-av en

rivning.sentligt ändrad användning byggnad samtav en
kon-Med byggnad byggnader, och andra permanentaavses murar

stmktioner. Undantag gäller för komplementbyggnader på högst 10 kvm

minst från och högsta höjd vissa campingstugor,2,4 m,2,5 m grarme
swimmingpools under vissa förutsättningar, eldstäder utomhus, kolo-

nistugor, jordbruksbyggnader enligt vissa föreskrifter, på landetstugor
inom vissa områden.

tillämplighet byggnader.Byggreglema har viss begränsad på småen
till enbostadshusUppförande uthus i anslutningcarports, etc.av garage,

och fritidshus kräver bara anmälan, understiger 50 kvm. Om-ytanom
barabyggnad eller förändring enbostadshus eller fritidshus kräverav
baraanmälan inte ökas. Rivning sådana byggnader kräverom arean av

mindreanmälan. Helt undantagna från kontroll arbeten omfattande änär
komplementbyggnader, arbeten i10 kvm småbyggnader ochpå sam-

band med swimmingpools, och campingplatser ochterrasser,murar
kolonilotter.

inget hörsde fall anmälan skall kan arbetena igångsättasI göras om
inom dagar. finns inga regionala variationer.14 Det

Byggnader får inte i bruk förrän det finns tillgång till nöjaktigtväg,tas
till medel för brandbe-avlopp, tillgång till dricksvatten och tillgång

kämpning.
inte nödvändigt med arkitekt, detaljerade ritningar och iDet är men

vissa fall beräkningar krävs för byggnader.småannat än
granskas tekniskt, särskiltAnsökan till kommunen där denges

Byggtillstånd krävs förstabilitet. avgift erläggas.avseende måsteEn
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flertalet byggnadsarbeten och myndigheten försäkrar sig andraattom
tillämpliga i beaktande. Tillstånd normalt inom veckor.lagar tas treges

igångsättas inomArbetena måste år.ett
Byggtillståndet kan myndigheten skall underrättasattange om

fullbordandet olika faser i arbetena.av
Tillstånd byggnaden i anspråk behövs inte för små byggnader,att ta

däremot för andra byggnader. tillstånd till ianspråktagandeInnan
myndigheten kräva intyg byggnaden har uppförtsmeddelas kan attom

lagligt Myndigheten ocksåpå på måste övertygassätt tomten. attett om
andra krav har uppfyllts.organs

åvilar vanligen konstruktören och ochför felAnsvar entreprenören
för allanyligen har begreppet fem för alla introduceratsårs ansvar

statligt subventionerade projekt.
decenniet fel, särskilt i bo-Under det har det uppstått mångasenaste

order arbetena ansvarig barastadsbebyggelse. Den ärgettsom om om
han inte ansvarig. fel intekan någon Omär rättas avange annan som

domstol och ådömasden ansvarige, kan han åläggas rättelse böter.av
Myndigheten vidta rättelse den ansvariges bekostnad.kan på

lokala myndigheten utfärdar byggtillstånd har kontrolle-Den när man
frågor i byggföreskriñema. Inspek-stabilitet och andra berörsrat som

tion sker varierande omfattning myndigheten. Inspektörer fråni av
myndigheten fullständiga inspektioner, de kan företa stick-ingagör men

Försäkringsgivaren inte särskild del i projekten.någontarprov.
byggföreskriñerTekniska krav finns i och i före-1982 årsupptagna

skrifterna för småhus. de väsentliga kraven finns detFörutom sår-sex
skilda krav avseende sjukhus, vandrarhem, kontors- och administra-

tionsbyggnader ochskolor, tillgång till platseröppna utrymmensamt
belysning vid bebyggelse,utomhus, lekplatser, parkeringsplatser, bygg-

minimumnaders höjd, avstånd till och rumsstorlek 7gränser gator,
kvm, utrymmeskrav avseende toaletter, duschrum förvaringsut-m.m.,

för cyklar.rymme
till-finns ingen särskild avdelning i föreskrifterna reglerarDet som

gänglighet, generella bestämmelserna sådanamånga de år attmen av
hänsyn har tagits till rörelsehindrade.

betungande.Föreskrifterna för småhus i vissa hänseenden mindreär
värmeisoleiingFörslag finns utvidgning bestämmelsernaom av om

och tillgänglighet. Med hänsyn till EG-direktiv kan åtgärder komma att
vidtas beträffande inomhusklimat och ventilation.
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2.3.4 England

Building 1984.theinfördes ActbyggkontrollförEtt nytt system genom
Regulations 1985. DessaBuildingutarbetades thedennaMed stöd av

ändradändringar,tillbyggnader,byggnader,uppförandetäcker an-av
normaltbyggnaderVissa mindreinstallationer.vändning och olika som

undantagna.människorinte besöks ärav
kompletterasfunktionskrav.utformade DeByggreglema är avsom

praktiskainnehållerhandlingar,Godkändadokumentseparata som
metoderAndrauppfyllas.kanfunktionskravenoch tekniska råd hur ac-

endauppfyllda.blir Detvisas kravendet kanemellertid attcepteras om
utformatsharvid brand. Dessanödutgångarreglernaundantaget är om

obligatoriska standards.som
anting-kan skeKontrollolika möjligheter.erbjuderKontrollsystemet

godkänd inspektör.byggnadsinspektion ellerkommunens enaven av
alter-det tvåkontrollen finnsskall förstådet kommunenOm är som

godkännandeansökanmedFullständiga ritningar kannativ. omenges
femmyndighetenmottagandet harEfterfinns inte.arkitekttvångnågot

ställning tillsigveckor påmedger det, åttasökandeneller, att ta an-om
ansökantid,inom dennamyndigheteninget hörs frånsökan. Om anses

ansökanbaraalternativet lämnasEnligt det andragodtagen. attomen
myndighetenförslaget harfalletfå detbygga. I accepteratsatt omanses

förfarandeSistnämndainom 48 timmar.inte sig attär avsettyttrat an-
därinstallationer,vissaenkla arbeten, såsombeträffandevändas bara

ritningar inte behövs.några
vissa arbetenviss tid innanmyndighetenunderrättaByggherren måste

skeskall sålundaAnmälantill inspektion.bereda tillfällepåbörjas för att
grundkonstruktionendöljs,grundschaktpåbörjas,innan arbetena ett

avloppsled-döljs,dräneringdöljs, betong gjuts,fuktspärrdöljs, någon
färdigställan-inflyttning föreanmälan ske vidHärefter skallning döljs.

Normaltslutbevis.erhållandefärdigställandet förviddet och slutligen av
besiktningar.andrautförs även

inspektör.godkändskeKontroll kan, nämnts, även genom ensom
nämli-inspektör,regeringen bara godkänthadetill april 1993Fram en

villagarantimarknaden. Rege-frånorganisation kommersomgen en
marknaden,uppträda påinspektörer skallflerringen angelägen attär om

etab-för fleriförsäkringsskydd har lagt hinderkravet attvägenmen
lera sig.
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byggandeDen måste underrätta kommunen han avtalat mednär en
godkänd inspektör besiktningar. kallas begynnelseanmälan.Dettaom
Om denna anmälan korrekt, bekräftar kommunens byggnadsinspek-är
tion detta och befattar sig sedan inte med projektet. denOm god-
kände inspektören iakttar överträdelser den byggande inte rättarsom
till, har han anmäla detta till kommunen, då kontrollen.att övertarsom

2.3.5 Frankrike

Frankrike har miljoner56 innevånare. finnsDet 100 departement och
36 kommuner.000

Ritningar skall godkännas lokal myndighet, graden bygg-av men av
kontroll begränsad. inspektionerFå företas de tekniska aspekternaär av
hos byggnad. Teknisk kontroll obligatorisk beträffande delären en
byggnader och den utförs privata kontrollanter. Försäkring ärav en
dominerande faktor i fransk konstruktionsindustri.

Grundprincipema för byggansvar härstammar från Code Napoleon.
förutsättsHär arkitekter och ansvariga för fel ävenatt entreprenörer är

beroende på fel i grunden under 10 år.
betydelsefullEn lag byggområdetpå lagen den78.12, s.k. Spi-år nr

nettalagen, reformerades år 1978. har syñen:Den tresom
öka skyddet för konsumenten ägaren eller köparen bostad,att av en
minska dröjsmål med betalning for skador försäkringsgivaren,att av
öka kvaliteten hos konstruktioner.att

täckerLagen också frågor byggherrens tioårig försäkringom ansvar,
och teknisk kontroll.

Kraven enligt lagen hänför sig till stabiliteten hos byggnaden,
säkerheten för människor, bekvämlighet för hyresgäster och lämplighet
för användningen. finnsDet speciella krav privata bostads-rörsom
hus.

finnsDet samband mellan plan- och bygglagstiftning. Plan-näraett
lagstiftningen, känd reglement national durbanisme tillämpligärsom

kommunen inte har antagit lokal markanvändningsplan planom en -
doccupation des sols POS.

huvudsakligaDen regleringen byggandet finns i tillämpningsföre-av
skrifter till Code des Code de lurbanisme, Code decommunes,
construction de lhabitation CCH, Code du travail och Code fores-et

tier.
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ocksåförlitar sigochi allmännaskrivnareglerFlertalet termerär man
beträf-standardrimligskalldokumenttekniskatill garantera ensom
särskiltdokumenttekniskadessakonstruktioner. Några ärfande av

tvingande.fall desådantoch ilagstiftningennärrmda i år
offentligtCSTB,BatimentTechnique duScientifique ettCentre et

pub-konstruktioner,föransvarigtdepartementunder detföretag ärsom
ochförfattningstexterallainnehåller texterencyklopedilicerar somen

omfattar 21Frankrike. Denbyggande irörandekaraktärteknisk vo-av
sidor.00015lymer på över

ritningararkitektskallEnligt CCH ägaren genomsom,enengagera
utform-placering,byggnadenspreciseraskalldokument,skrivnaoch

byggnaderallatillämpligt påfärg. ut-material och Dettavolym, ärning,
jordbruks-förkvm800understigande 170 kvmmedsådana en areaom

byggnader.
Plan-i kommunen.borgmästarenarkitekten in tillRitningarna ges av

teknisk kon-någonmyndigheten,lokaladenöverväganden görs menav
rörande kon-föreskrifternaförSökandenföretas inte.troll attsvarar

följa.sanktionerfall kanföljs.struktioner I annat
till-kräverundantagits,harsådanabyggnadsarbeten,Alla utom som

kom-Omunder två år.giltigtsådantconstruire.permis de Ettstånd är-
borgmästaren,tillståndetutfärdasPOS,antagithar armarsavenmunen

staten.av
inspektionsverksam-tekniskförmyndighetlokalinte någonfinnsDet

dennakontroll,obligatoriskkravomfattasVissa arbetenhet. menav
sådana10omkringfinnskontrollorganisationer. Dettekniskautförs av

god-måsteinspektören,tekniskelandet.i Denorganisationer varasom
presumtionsansvaromfattasoffentligtkänd somsammaavorgan,av

ocharkitekten entreprenören.
tillbyggnaderframför alltkontrollkräver storaarbeten rörDe som

byggnader.och högatillträdeharallmänhetenvilka
byggnad,anspråkitillståndkrav påinte någotfinns att taDet menen

inte ske,telefonellerelektricitet,anslutning tillfårenligt CCH omgas
godkänts.inte harkonstruktionen

byggtillstånd ochansöka attroll alltsåArkitektens att ansvaraär om
Ägaren inte någotharbegärs. annatkonstruktionsarbetenför de som

fö-gällandemedbyggnadenför överensstämmerattän att svaraansvar
enlig-ibyggamåsteförsäkring. Entreprenörenochreskrifter att ta ut en

tioårigtoch harkonstruktionergäller för ettreglermed dehet pre-som
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sumtionsansvar. Trots bara byggnader föremål for obligatoriskatt är
kontroll begär ofta kontroll frivilligtentreprenörerna försäkrings-som
skydd.

Vissa föreskrifter finns för tillgänglighet. Förutomatt garantera
föreskrifter avseende de väsentliga kraven finns det krav beträffandesex
hissar, automatiska rumsstorlek 14 kvm för de förstagarageportar, fyra
boende och kvm10 för varje boende därutöver, möjligheter föraatt ut

bår,på anslutningsmöjligheter for telefon television.ochpersoner

2.3.6 Grekland

Grekland har omkring miljoner10 innevånare. finnsDet 52 distrikt, 147
provinser, 264 sekundärkommuner och 5750 primärkommuner.

Lagstiftningen civillag, lag rörande statligautgörs kontraktav en en
och olika kompletterande presidentförordningar. Regleringen syftar till
kontroll byggnadskonstruktioner så de skall tjäna sitt syfte ochattav
fylla följande krav: förbättring komfort, välbefinnande och säkerhetav
för nyttjare och kvalitetsförbättring konstruktionersavseendegrarmar,
säkerhet, stabilitet, estetik och funktionalitet, miljöskydd, energibeva-
rande, främjande forskning rörande byggkonstruktioner, produktivi-av
tetsökning.

finnsDet slagtvå lagstiftning, för privata arbeten och förav en en
offentliga arbeten. Regleringen tilllämplig byggkontrtollpå ochär pla-
nering. vissaInom områden, delar några ställs särskildaöarna,av av
krav vid byggande med hänsyn till intresset bevarande.av

Om det inte finns någon grekisk standard hänvisas till regler och stan-
dards i andra länder, Tyskland, England och USA.som

Byggnader med till två våningar kan konstruerasupp av vem som
helst har viss erfarenhet. andra fallI måste civilingenjör anlitas.som en
Ansökningshandlingar rörande byggtillstånd kan signeras markägarenav
eller byggherren, ritningar måste signeras fackman. Ommen av en
byggvolymen överstiger 3 000 kubikmeter krävs tvâ underskriñer, varav

ingenjör.en av en
Ett bygge kräver tillstånd. Ett sådant utfärdas tilltvå åtta månader ef-
ansökan och det gäller underter år. Planmyndigheten hartre rätt att ut-

föra inspektioner och kan arbetena, reglerna inte följs ellerstoppa om
invändningar har gjorts någon klagande. Om klagomålen befrnnsom av

sakna grund, kan byggherren kräva ersättning. Kontroll utförs vanligen
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inte.företasäganderättenundersökningNågonplandepartementet. avav
fastighetsregister.det intefinnslandetdelarvissaI ensav

såvi-ingenjör,ellerarkitektövervakasmåsteByggnadsarbeten enav
till ian-intygingenjör. Ettkvalificerad rättintebyggherrenda omär en

service.offentligtillanslutningentillmed hänsynspråktagande krävs
byggbran-inomallavilketÅr samfund iteknisktinrättades1926 ett

medlemmar.måsteingenjörerocharkitekterpraktiserandeschen vara
ocksåkanoch decentrala iarkitekteroch systemetCivilingenjörer är

tillförhållandeibetalasenligt lagskallDeentreprenörer.agera som
slutintyginnanbetalning måsteBevis presenterasstorlek.projektets om

utfärdas.kan
till dessaskyldigfel ochalla rättaansvarig för attärEntreprenören är

detfardigställandet eller,efter närmånadergarantitid på 15inom en
tillämp-civillagenperiodendenEfter ärarbeten, år.offentligagäller tre

arbeten.allapålig
ochkonstruktionsritningarfullständigaskallprojektprivataVid ges

detaljer.och Bygg-ritningarkontrollerarplanmyndighetenlokaladen
Kontrol-standard.grekiskmedintebehöverprodukter överensstämma
har hän-bystad ellerVarjetekniska krav.ochplankravlen somavser

utförsarkitekkontrollstödfårbevarandeområdetillförts somett genom
arbetenkanmyndighetenlokala stoppakommitté.särskild Denenav

fárdigblandadsärskiltmaterial,påkvalitetenkontrollerakanoch den
ochuppförandeteftervanligen stommenföretasInspektionerbetong. av

tillämpliglag,slutförts. Enarbetenasedanochbärande även nyväggar
möjligenslutbesiktning,behövsdet barastadgarAthen,särskilt på att en

personal.kvalificeradpåbristberoende på
försäkringar ent-försäkrade. I tasintevanligenKonsulter avsomär

kanFörsäkringamakonstruktion.felaktigalltidundantasreprenörer
ochprivatabådevidkravFörsäkringklientens är etttäcka även ansvar.

barabegränsad eftersom störremarknadenprojekt,offentliga ärmen
täcks.verksamheter

tilltillgänglighetpåvissa kravfinnsväsentliga kravendeFörutom sex
kravvissaocksåfinnsallmänheten. Detförbyggnader är öppna

hissar.avseende

Irland2.3.7

innevånare.miljoneromkring 3,5Irland har
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Nya byggregler introducerades är 1992. Grimden för lagstiftningen
the Building Controlutgörs Act, 1990. Syftet med lagstiftningenav är

primärt främja hälsa, säkerhet och välfärd föratt i och omkringpersoner
byggnaderna. Andra syñen tillgänglighet och energisparande.avser

Lagstiñningen tillämplig på iär alla byggnader. Särskildstort sett
lagstiftning gäller för hälsa och säkerhet på arbetsplatser. Det finns
ingen omedelbar koppling till planlagstiftningen, planering ochmen
byggkontroll handhas lokala myndighet.av samma

The Building Control kräverAct alla byggnader skall konstruerasatt i
enlighet med byggföreskriftema. Dessa tillämpliga på byggnaderär nya
och på befintliga byggnader i sådana fall då dessa byggs till eller under-
går väsentliga förändringar eller ändrad användning.

De tekniska kraven utformade korta,är allmänt formuleradesom
funktionskrav. Tolv Technical Guidance Documents vägledningger
till hur dessa funktionskrav kan uppfyllas utesluter inte kravenattmen
kan uppfyllas på andra sätt.

Lokala myndigheter har diskretionära möjligheter inspektera rit-att
ningar och byggnader. Brister vid utformning och konstruktion bygg-av
nader kan leda till åtal och kärmbara straff. Brandsäkerhetsaspektema
beträffande alla byggnader småhus måste godkännasutom i förväg.
Andra aspekter kräver inte godkärmande. Anmälan båbörjandeom av
byggnadsarbeten måste till myndigheten före byggstart. Någrages
regler slutintyg eller tillstånd till ianspråktagande finns inte.om

Arkitekter och ingenjörer anlitas vanligen vid komplicerademera
byggnadsprojekt och normalt för försäkra brandsäker-att attengageras
hetsaspektema Ägarenblir godkända myndigheterna. vid sidanår,av av
övriga ansvariga, ansvarig för byggnaden med före-att överensstämmer
skriftema. Vem helst kan uppträda byggherre.som som

Kontrollmyndigheten måste undersöka ritningarna från brandsäker-
hetssynpunkt. övrigtI för kontrollmyndighetemaär rätten kon-att utöva
troll diskretionär. finnsDet inte något obligatoriskt försäkringssystem,

de flesta arkitekter och ingenjörer försäkringar.men tar
Byggreglema ganska detär har redan kommit fram förslagnya, men

lättnader i kontrollen det gäller väsentliga förändringarnärom och änd-
rad användning byggnader.av

Undantagna från byggkontroll fängelser och liknande,är byggnader i
anslutning till och stenbrott med vissa undantag, byggnadergruvor

regleras the Explosives Act, nationella byggnadersom av monument,
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tillfälligavissaeldistribution,ochelproduktionmedhänger sammansom
bostads-tillkomplementbyggnadermindrevissavillagarage,byggnader,

300mindrejordbruk på änför ytaekonomibyggnaderväxthus ochhus,

kvm.
tillgänglighet,påkravfinnskravenväsentliga mendeFörutom sex

till-harallmänhetenvilkatillbyggnaderhuvudsak baragäller idessa
träde.

Italien2.3.8

100regioner,20finnsinnevånare. Detmiljoner pro-50harItalien över
myndigheter.lokalaoch 0008vinser

planeringrörandecirkulärochförordningarlagar,finns mångaDet
för kon-nationella, ansvaretlagarNågrakonstruktioner. äroch men

harRegionemaregioner.ochmyndigheterlokalavilar påstruktioner
regioner.olikamellanvarierarregleringenochlagstiñningsmakt
konstruktionemaregleralagstiftningenmedsyftet är attouttaladeDet

ivistasförsäkerhetochhälsaförgarantier skapas sompersonerså att
ochnationelltillhänvisarbyggkontrollenlokala re-byggnaderna. Den

miljö.och Detekonomisäkerhet,hälsa,avseendelagstiñninggional
bygglagstiftning.ochplan-mellanklaringenfinns gräns

sjukhusochskolorbostadsbyggande,förreglerfinnsnationell nivåPå
tillämpliga påövrigtiföreskrifter ärDefinansieras staten. somavsom
lagstiftning.nationellenhetliginte någondäremotbildarkonstruktioner

tek-utfärdakanolikafinnsbyggproduktergällerdetNär somorgan
förlagstiftning,nationell t.ex.det finnsdåfallgodkärmanden. Iniska

konstruk-ochmetallkonstruktionerarmerad betong,konstruktioner av
detfinnsbrand,ochjordbävningförriskerför na-tioner utsattaärsom

ochteknik mate-karaktär. Nytvingandeharstandards nyationella som
godkännande.påunderkastade kravinterial är

inombelägeneller ettmetallkonstruktion ärharbyggnadendåfallI en
arkitektbyggherrenochkonstruktörenjordbävningsområde måste vara

ingenjör.eller
konstruk-ochundertecknas ägarentillstånd måsteansökanEn avom

myndighe-lokalatill denmåstebyggritningarDetaljerade gestören.
hälsovårdsmyndigheten,fråninhämtasansökanYttranden överten.

brandkåren.ochservice,kommunalför statenbyggkommittén, organet
tid.långdärmedkanansökan taBeslut över
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Byggtillstånd, med giltighetstid på år, utfärdas borgmästa-treen av
Däri tillåten användning och beskrivsren. arbetena.anges

Den fått tillstånd måste begära myndigheten besökersom platsenatt
klar ochnär därefterstommen är också för kunna erhålla slutintyg.att

Myndigheten kan företa inspektioner på andra tider föräven att avgöra
ytterligare kontroll behövs. Den lokala myndighetenom inte direktär

engagerad i frågan tekniskt godkärmande det gäller brand,om utom när
säkerhet och hälsa.

Ledaren för arbetena intygar arbetena har slutförts ochatt intyget be-
kräftas först alla synliga defekternär har åtgärdats. Ledaren för arbetena
skall konstruktionengarantera att med föreskriñema,överensstämmer
särskilt beträffande stabiliteten.

När det gäller offentliga byggnader och subventionerade byggnader
ellerutses regionen inspektörstaten kontrollerarav byggnaden.en som

Beträffande privata arbeten måste kontraktet uppfylla lagliga krav.
Ibland utnyttjas inspektör vid privata arbeten.ävenen

Ett intyg byggnaden irätt anspråkatt ta utfärdas borgmästarenom av
efter hälsoinspektion, kontroll överensstämmelse meden gällandeav
regler, brandsäkerhetskontroll m.m.

finnsDet kvalitetskontrollsystemett för byggnadsdelar och material
innefattar kontroll byggplatsenpå och hos tillverkaren.som

Entreprenören måste ställa garanti för fel. finnsDet yrkesförsäkring
för arkitekter, ingenjörer och så längeentreprenörer inteännu nå-men

försäkring.gon arman
Det finns i Italien självcertifieringsträvan och minskadmot byrå-en

krati.
finnsDet ganska omfattande och preciserade regler rörande tillgäng-

lighet.

2.3.9 Nederländerna

Nederländerna har omkring 14 miljoner innevånare. Där finns 11 pro-
vinser och 800 kommuner.

Tidigare hade många lokala skillnader, 1992 träddeman men en
byggförordning Bouwbesluit i krañ. Den täcker väsentliga krav avse-
ende säkerhet, hälsa, användbarhet och energihushållning. Kraven skall
formuleras funktionskrav och hänvisning skall ske till standards.som
Intyg överensstämmelse och tekniskt godkännande kan tjänaom som
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ocksåregleringenmedsyfteuppfyllda. attEtt ärför kravenbevis äratt
holländsk Kom-införlivas medskall kunna rätt.byggproduktdirektivet

krav.tekniskasupplerandeinföraintekanmunerna
byggtillståndansökningar ärPlanlagstiftningen är separat, ommen

zonplanen.medförenlighetkrav påsåsomplankrav,beroendeockså av
kontrollerasskallkvalitetsaspekterinriktad påFörordningen är som

aspek-nämndafyratill demed hänsynmyndighetenveriñerasoch av
skall be-stöldsäkerhetÄven ochanvändningenvidsäkerhet t.ex.tema.

kravenmaterial,ochkonstruktionkan bestämmaByggherrenaktas. men
uppfyllas.måste

finnsundantagbyggnader. Någratillämplig allapåFörordningen är
existe-ocksåkonstruktionerinte barahandlar utaninte. Den omom nya

förminimikvalitet krävs göradesamma, attinterande. Kraven är enmen
be-renoveringarellerändringarsitt syfte. Omföranvändbarbyggnaden

myndighe-nybyggnad,förreglernatillämpasbyggande,döms mensom
uppfyllerbostad intebedömningen. Omvidfrihetvissharterna enen

felen.åläggakommunenminimikraven måste attägaren reparera
Standar-NEN.standardholländsktillhänvisasbyggförordningenI

allai vilkenstiftelseprivat, skött ärdiseringen parter represen-är av en
terade.

standard medholländskförberedskapförordningen finns ersättaI att
finns.sådanstandardeuropeiskharmoniserad när

inget så-finnsdetarkitekt,vanligenskötsProjekteringen menenav
Därtill kommunen.skall ingesbyggtillståndAnsökningarkrav.dant om

tillstånd. Kommu-andrakrav pårådochritningamakontrolleras ges om
materialkonstruktion,avseendekvalitetsintygkan m.m.accepteranen

Tillståndförordningen.medöverensstämmelsebevistillräckligt påsom
kommu-inspekterasuppfyllda. Arbetenakravenutfärdasskall är avom

kanoch detbegärasslutintyg kan tasbygginspektörer. Ett somnens
användningstillstånd.

skallochuppfyllsÄgaren förordningenikravenansvarig för attär
ochkontraktmyndigheter. Förandratillstånd frånskaffa störreockså

Administratieve Voorwa-Uniformeanvändskontrakt UAVoffentliga
arden.

utbild-genomgåttde harkrävsochbyggherrar attFör entreprenörer
bygg-civillagenEnligtadministration.teknik och ärbådeavseendening

ansvarigochunder år UAVför 10 entreprenörenansvarig görherren ras
år.fel under 5doldaför
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finns ingaDet krav försäkringar,på sådana förekommer i prakti-men
ken. UAV kräver försäkring.

deFörutom väsentliga kraven finns det vissa krav på tillgänglig-sex
het. finns vidareDet krav på rumsstorlek, köksutrustning och för-t.ex.
varingsutrymmen.

2.3.l0 Norge

Norge har drygt miljoner4 innevånare. Landet indelat i fylken19 ochär
448 kommuner.

Plan- bygningsloven år och1985 trädde i kraft 1.7.1986. Påantogsog
grundval lagen utfärdades Byggeforskriñ år 1987, trädde i kraftav som
1.7.l987.Avsikten lagstiftningen skall femte år.är att över vartses

Byggtillstånd byggetillatelse krävs för uppförande byggnad, änd-av
ring och reparation byggnad, ändring fasad, ombyggnad ärav en av som
i strid med detaljplan, uppförande Stödmur och häck Dess-mot väg.av

krävs tillstånd till ändring byggnads användningsändamål.utom av
När det gäller ändring och reparation byggnad finns ytterligareav en

regler preciserar tillståndspliktens innebörd. tillståndKrav på gällersom
således för ändring eller reparation medför hela eller delarattsom av
byggnaden i det väsentliga blir förnyad, för tillbyggnad, påbyggnad eller
underbyggnad, för uppförande, ändring eller reparationsamt större av
pipa eller eldstad.

Placering idrottsanläggningar, bensin- och servicestation,av garage-
och tankanläggning, fiiluñskafé och kiosk skall godkännas bygg-av
nadsnämnden.

Tillståndsplikt kan föreskrivas för ändring bostad till kontor,även av
hotell eller liknande, sammanslagning eller delning lägenheter.av

Vissa byggnadsåtgärder kräver anmälan till bygningsrådet innan de
kan påbörjas, bl.a. uppförande ekonomibyggnader för jord- ochav
skogsbruk och mindre byggnadsarbeten i småhus. Plan- byggbe-och
stämmelser gäller i allmänhet för sådana åtgärder bara kräveräven som
anmälan. Om bygningsrådet inte har och krävt tillståndsansökanreagerat
inom veckor kan byggnadsarbetet igång.tre sättas

I kommunal stadga kan tillståndspliktens omfattning varieras. Stadgan
skall normalt fastställas departementet.av
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ochtillgänglighetkrav påfinns t.ex.kravenväsentligadeFörutom sex
vidolyckorskyddrumsstorlek, motparkeringsutryrnmen,hissar,påkrav

skyddsrum.rulltrappor,arbetsplatser,
uppfyllaskanfunktionskravformuleradeFöreskriftema somär som

beträffandekvanitñeradelösningar. Kraventekniska ärskildagenom
brandskydd.ochbullerisolering,värme,

ochmaterialavseendeutförandekrav påByggföreskriñema anger
konstruktionerochmaterialvilkaintespeciiicerarkonstruktioner men

användas.kansom
ansökansförmyndigheternaförhållande tilliansvarigByggherren är

inte någraställslämnas. Detupplysningarövrigaoch deinnehåll som
inte.föreliggerArkitekttvångprojektören.påkvalifikationskrav

kon-ibestårförstadelar. Den atttvåbestårPrövningsförfarandet av
tillförhållandetutseende,byggetsplaner,gällandeansökantrollera mot

kravgrundförhållanden,miljöförhållanden,planlösningen,omgivningen,
ibestårdelenandra attDenmyndigheterandratill etc.hänsynmed

föreskrif-ochi lagkravenuppfyllerteknisktbyggetkontrollera rentatt

ter.
tillsyn attskyldighet övergenerell utövaBygningsrådet har atten

debådagällerskyldighetenföljs. Denbygningslovgivningenplan- og
vidkontrollskyldighetenlångthuroklartdetdelarna.,nämnda ärmen

åbero-kunnaskall intePrövningensig.sträckeransökningsförfarandet
uppdagas.bristerellerfelbyggherren närsenarepas av

tillståndinhämtasökandenföreläggaskyldigt attBygningsrådet attär
Rådetarbetarskyddsstyrelser.ochbrand-myndigheter,andrafrån t.ex.

medmyndighetsområdetdetinomansökanemellertidkan avgöra egna
myndigheternasandradeinnanpåbörjasfårintearbetetförbehåll attom

bra.såalltid fungeratinteharordningföreligger. Dennatillstånd
in-ansvarigansvarshavande ärföreståsskallarbeteVarje somenav

utfört. Denfackmässigtochriktigtblirarbetetförmyndigheternaför att
fall.enskilti varjegodkännasskallansvarige

arbe-kontrollerabygningsrådetförskyldighet attdetTidigare envar
däremotskyldighetnågoninte harrådetgäller1986Sedan menatttena.
kontrollföljs, sålagentillskallrådetkontrollera. Men atträtt att seen

dock.varierarkontrollGradenunderlåtas.intekan av
byggplatsenkontrollerasvåraprodukter attenskilda ärFör som

påtillämpningharDessakontrollsystem.obligatoriska pre-införtshar
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fabricerade byggelement, betongprodukter Enligt andra lagar finnsetc.
det obligatoriska för godkännande elektrisktsystem materialav m.m.

Slutkontroll skall företas, varefter slutattest skall utfärdas. I mångaen
kommuner inte slutbesiktning innangörs slutattest utfärdas. Det oklartär
vad slutattesten egentligen Något särskilt tillstånd för bygg-avser. att ta
naden i bruk finns inte.

Förslag till ändringar Plan-i Bygningslovenog

Förslag har utarbetats till ganska omfattande ändringar i lagstiftningen i
syfte säkra kvaliteten hos detatt byggs.som

huvudprincipEn har lagts till grund för utfonnningen desom av nya
ansvarsreglema skall läggasär hos denatt haransvaret reella möj-som
ligheter till det inteatt uppstår fel.någraatt Det innebärse föratt ansvar

myndigheternas kravatt uppfylls skall läggas inte bara på byggherren,
också på sökanden ochutan övriga projektörer i byggprocessen. De nya

ansvarsreglema kommer med de privaträttsligaatt överensstämma kon-
traktsförhållandena. Ansvaret kommer huvudregel inte längresom att

personligt skall åvila företag.utan En ansvarig sökande skallvara stå för
ansökan. Denne skall godkännas i varje enskilt fall.

Ansvaret för den ansvarige arbetsledaren utförende skall vidgas, så
det kommer detatt privaträttsligaatt motsvara byggherren.ansvaret mot

Byggmyndighetemas uppgifter och skyldigheter med hänsyn till
kontroll ansökan och utförandet skall utvidgas. Myndigheterna färav en
klar skyldighet till nödvändig kontrollatt ansökningsdokumen-attse av
tation och genomförande blir utförd. Delar kontrollen skall dock iav

utsträckning kunnastörre utföras privata under överinseendeav av
myndigheten.

Kontrollen ansökan i förhållande till åtgärdens invän-av yttre ramar,
dig planlösning till planöverensstämmelse,samt och andragrannar
myndigheter kommer i fortsättningenäven förvaltningsrättsligatt vara en
uppgiñ. denFör detaljerade projekteringsdokumentationen kanmera
myndigheten föreskriva tredjepartskontroll. Det kontrollär ut-en som
förs oavhängig kontrollant skall godkännas centralt.av en Det stårsom
myndigheten fritt bedöma tredjepartskontrollatt nödvändig medärom
utgångspunkt från åtgärdens och projektöremas kompetens.art Det skall
också läggas vikt vid i vilken grad det har utnyttjats tillfredsställande
egenkontroll vid projekteringen ytterligare kontrollgör onödig. Ut-som
nyttjande egenkontroll i denna fas dock inte självständigär alter-av en
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bedömningenförgrundtillläggasden kankontrollfonn,nativ avmen
kontrollbehovet.

byggherrenkanbyggplatsenutförandekontrollen pålöpandedenFör
kontrollfonner:alternativamellanvälja tre

tredjepartskontroll,--
egenkontroll,dokumenterad--

kontroll.offentligfull--
godkännastillfällevarjevidskallkontrollplanochKontrollform av

ocksåmyndighetenkannödvändigtdetförhand. Därmyndigheten på är
tredjepartskontroll.utnyttjandeåläggasjälv av

utförskontrollutförandetegenkontroll vidDokumenterad är avsom
egenkontrollplanfastlagdeftersjälvutförandeansvarigeden somen

egenkon-Dokumenteradförhand.myndigheten pågodkännasskall av
skallåtgärdervidalla,utföraskunna störreprincipskall itroll menav

kvalitetssysteminternt görharföretagetkrav påställas ettdet somatt
kontrollen.genomföramöjligtdet att

den ikankontrollenfulladenförsjälv stårintemyndigheten er-När
dokumenteradtredjepartskontroll ochföljautsträckningforderlig upp

frånkontrollFullbyggarbetsplatsen.inspektioner påegenkontroll med
fastlagd kon-förhandpåföljerocksådenförutsättermyndigheten att en

trollplan.
tredjeparts-utförsslutkontrollentillåtaBygningsrådet kan att genom

o.dyl.åtgärder,mindrevidunderlåtskontroll eller garagesom
kontrollochreglernagenomförandetunderlättaFör ansvaromatt av

påställas kravskall det ut-byggprocessenkvaliteten iökaoch för att
Deti byggprocessen.aktörernaolikadegodkännandeochbildning av

yrkesutövare.godkännandecentraltdärförföreslås ett av
ansökningssystem.ochprövnings-delvisföreslås också nyttDet ett

byggtill-ansökandet krävshuvudregelnnärvarande att omFör är en
anmälan. Dettamedemellertiddeträckeråtgärderdelstånd. För enen

följd.byggenolovligamedoklarheterdeltillletthar somen
ochsammanblandningbort dennafålagrevisionenmedmål attEtt är

enhetligtfåmålEtt ettprövningssystem. är attenhetligt annatfå ett mer
efterföljandemedalla frågor,förutgångspunktansökningssystem som

fallenenskildaildeförhållandenatillprövningskravenanpassning av
ansöknings-enhetligtalltsåföreslåsm.m..komplexitet Det ettstorlek,

förfarande.
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Införande stegvis behandling grund för slippaprojekteraattav en ger
hela arbetet innan det klart projektet kanär accepteras.om

föreslåsDet dessutom skall införa förhandskonbrens mel-att man en
lan myndigheterna och byggherren där det skall redogöras förelig-br
gande byggplaner, offentliga planer, tid för behandling ansökan,ax
prövningspraxis Konferensen första vid villet det inteär ett mötem.m.

rättigheternågra eller bindande besked.ges

2.3.11 Portugal

Portugal har 10,5 miljoner innevånare. Landet delat i 18 dstrikt ochär
två regioner innehållande kommuner.305autonoma

finnsDet omfattande nationell lagstiftning rörande byggande. Deten
huvudsakliga syftet med lagstiftningen hälsa ch säker-är att garantera
het. Lagstiftningen kan också kompletteras med lokala regler. Sådana
finns beträffande tillgänglighet i fall där det saknas nationell lag-t.ex.
stiftning.

ñnns visstDet samband med planlagstiftningen. Alla zommuner
skulle till utgången 1992 ha antagit heltäckande skallplaner visaav som
användningen mark och byggnader. baraByggtillstånd utfärda;av om

planförutsättningama uppfylls.även
Gällande byggregler refererar stanrards,i ökad utsträckning till som

utarbetas LNEC Laboratörio Nacional de Engenharia Civl. Genomav
publicerasLNEC också fortlöpande förteckningar kravlagligaöver som

skall uppfyllas dem för byggprojekt.av som ansvarar
Alla förslag till uppföra, ändra, utvidga byggnadereller riva måsteatt

underställas kommunen. Dispens från krav tillståndpå kan närt.ex.ge
det sig underhåll och reparationer, byggnader utanförrör om
gelse eller förväntad tätbebyggelse, mindre jordbruksbyggnaier, vissa
byggnader med hänsyn till karaktär och lokalisering inte kräversom
tillstånd, byggnader kontrolleras reglering.som av annan

Efter samråd med andra berörda utfärdar kommuner bygg-ettorgan
tillstånd, plankraven uppfyllda. bygganmälanEn måste tillärom ges
kommunen. LissabonI skall anmälan ske före byggstart, i sambandt.ex.
med grundläggning, varje gång betong fylls vidpå, serviceinstallationer
och vid arbetenas avslutande. Inför avslutandet arbetenaav ges en
ansökan tillstånd till ianspråktagande.om
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godkännasmåsteteknikerna.ansvariga Dessaläggs vid deviktStor
förbjudasdekanbestämmelsernaöverträdelseVid attkommunen. avav

teknikerna. Detvilar påför arbetenaframtiden. ärprojektera i Ansvaret
alla andraförkonstruktionsberäkningarutförteknikerobligatoriskt att

vanligenkonstruerasbyggnaderAllabyggnader.projekt små störreän
civilingenjörsexarnen.harbyggherrar somav

olika klasserfinns åttastatlig licens. DethamåsteEntreprenörer en
fullbordandearbetenasEfterkaraktär.på arbetenasberoendelicenserav

inomfelfem måsteför under år. Hanansvarig rättaentreprenörenär ras
ettårsgaranti.finnsarbetenoffentligadagar.30 För en

inspektion arbetena,tekniskföretaåligger kommunenDet att menav
Lissa-kvalifikationer. Iteknikemsansvarigetill denlitsätter storman

ibyggnadsinspektörerkommunensinspektionerföretasbon somt.ex. av
materialpåDärvid kaningenjörer.kvalificeradeallmänhet tasär prover

inspektion. Kom-förföremålbyggnaderStatliga statensär egenm.m.
Of-uppfyllda.plankravenkontrolltilldock tillfälle ärattavmunen ges

inspekterasturistintressebyggnader sär-byggnader ochfentliga avav
skilda organ.

försäkring,inte ha någonbehöverkonstruktörerYrkesverksamma
övervägande.underfrågan ärmen

sådanabyggregler. Omgenerellatill antas,finns skissDet nyaen
tillämpningsföreskrif-dessassamband mellanrådadetkommer näraatt

byggproduktdirektiv.och EG:ster
tilltillgänglighetdet krav påfinnsväsentliga kravendeFörutom sex

avståndochhushöjderreglerfinnsVidarebyggnader.offentliga om
utfomming.bostädersfinnsUtförliga reglermellan hus. om

Spanien2.3.12

i obe-indelat 17Landetmiljoner innevånare.omkring 39har ärSpanien
och kommuner.provinser 8000regioner, 50roende

Gnmd-skallbyggstandardsrörande16501977förordningenEnligt
byggnads-för allaobligatorisktgällabyggstandards NBEläggande

förordningenSyftet medoch arbeten.konstruktioner att garanteraär
tillgodoseförminimikravandralägga fastsäkerhet, attattpersoners
intressen.ekonomiskasamhälletsskyddaochmänniskornas krav att

konstruktions-byggnader och minstgäller för alla procentKraven aven
kvalitetskontroll.tillanslåsmåstekostnadema
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Det ingen klar skillnad mellan plan- och bygglagstiftning.är Båda
administreras den lokala myndigheten. finnsDet flera plarmivåer.av

huvudsakligaDen strategiska markanvändningsplanen utarbetas på re-
gional nivå, de viktigaste planerna de kommunala planernaärmen som
klassificerar för markanvändning och den infrastruktur be-zoner som
hövs för utvecklingen. ansökanNär byggtillstånd den lo-görs ären om
kala myndighetens viktigaste uppgift försäkra sig projektetatt att ärom
förenligt med planen. Förändring markanvändningen får inte skeav an-

det finns tillgång till erforderlig infrastruktur eller sådanän till-nat om
handahålls den vill förändra markanvändningen.av som

finnsDet omfattande lagstiftning inom byggsektorn, omkring l 500en
lagar och förordningar Regionema har utfärda regler,rätt attm.m. egna

det bara har gjort detta.ärmen som
Arkitekter har betydande inflytande i Spanien. Trots detgetts ett att

inte obligatoriskt anlita arkitekt säkerställsär att systemet atten genom
arkitekt eller teknisk arkitekt planerar arbetena och utarbetar rit-en en

ningama. sänds handlingarnaFörst till det samfund arkitekten till-som
hör. Samfundet kontrollerar för kommunens räkning handlingarna både
från plan- och konstruktionssynpunkt. kontrollen färdigNär sändsär
handlingarna till den lokala myndigheten, konstaterar arbetenaattsom
uppfyller plan- och konstruktionskrav. Myndigheten fastslår också att
arkitekten kvalificerad och sökanden har betalat kostnaderna. Vi-att
dare kontrollerar myndigheten vissa krav uppfyllda, såsom bet-att är
räffande brandsäkerhet, tillgänglighet och utfomming. Från plan-yttre
synpunkt kontrolleras frågan sökandens avstående mark fört.ex. om av

Myndigheten blandar sig däremot inte i det tekniska innehål-gator m.m.
let i handlingarna. myndighetenNär nöjd, utfärdas byggtillstånd.är ett

kanDet två månader för projekt och månad för mind-ta störreett etten
Om myndigheten inte hörs inom denna tid, kan förutsättas till-attre. av

stånd beviljats. Tillståndet i månader.varar sex
finns ingenDet inspektionsverksamhet från den lokala myndighetens

sida. Vanligen inspekterar arkitekten, de dagliga inspektionema fö-men
Ökadtekniska arkitekter. vikt läggs vid kvalitetskontrollretas ochav

inspektioner ofta privata kontrollorgan. arbetena färdigaNärgörs ärav
inspekteras de arkitekten och den tekniske arkitekten, vilka signerarav

godkännande. Certifikationen övervakas respektive arkitektsett av sam-
fund, till arkitekterna får betalt. Härefter inges godkännandetattsom ser
till myndigheten, utfärdar intyg till ianspråktagande.ett rättsom om
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fel underallvarligaansvariga föroch arkitektenBåde ärentreprenören
försäkradetekniska arkitekterArkitekter ochtioârsperiod. är genomen

försäkring förkrav påfinns intesamfimd. några entreprenörersina Det
arbe-Omhänseendenlagändring i dessabyggherrar, övervägs.och men

bötfallas.kankraveninte uppfyller ägarentena
innehålla kravdetaljplanerväsentliga kraven kandeFörutom avs-sex

tillgänglighetkrav påfasad. Någrabyggnadshöjd ocheende typt.ex. av
inte.finns

2.3.13 Tyskland

Musterbauordnungfederaladenfinns ibyggreglemaförGrunden
nivåregionalregleringen påriktlinjer förMBO. Där ges

sin Lander-medLänder16finnsLanderbauordnung. Det varnumera
bauordnung.

konstrue-byggnaderforgarantierskapamed reglernaSyftet attär att
ochsäkerhetallmänkrav påoch underhålls såändrasuppförs, attras,

ändamålavseddaanvändas förByggnaderna skalltillgodoses. utanhälsa
rivning.användning ochändradocksågällermisskötsel. Kraven

byggnaderdock förgällerUndantagalla byggnader.gäller t.ex.Lagen
lik-jordbruk ochforanvändaellertoaletttill kvm30på vänneutanupp

ventilationsledningarhögsta höjd tvåmedstödmurarnande, meter,aven
byggnader.obetydligavissavarmluñssystem,tillledningaroch

detplansynpunkt ochbyggandet frånbehandlarBaugesetzbuch är ett
Bauord-Bauordnung. Menreglerna iregler ochmellan dessasamspel

arkitektonisktstorlek,utformning,sådantbehandlar också somnung
inte fåregenskapersådanastadgarfärg ochochutseende, material att

omgivningen.inverka pånegativt
ii allmänna Kravenskrivnai Bauordnung termer.Många kraven ärav

tillDIN-standards ochtillofta knutnabestämmelsernaregionalade är
Byggprodukter eller byggme-ISO-standards.ellerinternationella CEN

underkastasföreskrifterna måstetekniskafrån deavvikertoder som
godkämiande.förprocedurervissa

utföraskonstruktionsritningamaLänder måsteallaI en re-nästan av
uppfyllerberäkningarför allagistrerad arkitekt. Denne att m.m.ansvarar

byggnadensallasamordningenforoch hankravföreskrivna avansvarar
rörandekontrollmyndighetenfrånråd kan erhållasSkriftligadelar. en-

in.ansökanfrågor innanskilda gesen
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En kan skriva under bygghandlingar arkitektentreprenör som en un-
der förutsättning handlingarna har utarbetats ledningunderatt av en
auktoriserad harDen fått kontrakt liksom andra in-ett är,person. som
blandade, ansvarig för gällande föreskrifter följs. skriverDenatt som
under kontrakt måste arkitekt, och bygg-ett utse entreprenören en en
nadskontrollant det gäller okomplicerade byggnader. Entrep-utom när

måste tekniskt kompetent. Den lokala myndigheten kanrenören vara
arbetena tills kvalificerad personalstoppa Entreprenö-annars engageras.

ansvarig för arbetena fullbordas tillfredsställandepåär att ett sättren
och han skall till det tillhandahålls nödvändiga intyg rörandeattse ma-
terial, komponenter, metoder och installationer.

Byggnadskontrollanten skall försäkra arbetena utförs i enlighetatt
med gällande föreskrifter. arbetena harNär slutförts skall han gentemot
den skrivit på kontraktet och kontrollmyndigheten bekräfta attsom pro-
jektet utförts kontraktsenligt.

Byggkontrollmyndigheten godkärmer konstruktionsdetaljer. Om god-
kännandet kräver samtycke någon organisation, myndighet el-av annan
ler departement, ansökan beviljad den inte har avslagitsett anses om
inom månader fråntvå det den in. Yttranden från andra myndig-att gavs
heter eller departement kan lämnas avseende, de inte harutan om
kommit till prövningsmyndigheten inom månad.en

Provning för teknisk certifiering krävs inte, typgodkännande harom
lämnats. typgodkännandeEtt giltigt i alla Länder. beräknadeDenär
stabiliteten hos byggnad måste kontrolleras. Detta kan görasen av
myndigheten eller också kan kontrollen anförtros privatpraktise-en
rande ingenjör, måste erhålla godkännande Prüfingenieur.som som

förekommer inteDet egentligtnågot byggtillstând, arbetena fårmen
inte igångsättas innan godkännande har lämnats. vissa fall kanIett ett
partiellt godkännande lämnas för möjliggöra grundläggning eller lik-att
nande. Kontrollmyndigheten kan bestämma nivån för inspektioner. Den

dockmåste i samband med uppförande, ändringar, rivning och repara-
tioner försäkra sig de författningsenliga kraven upprätthålls.attom
Myndigheten har material, kontrollera certifikat ochrätt att ta prover av
loggböcker från arbetsplatsen. Myndigheten underrättasmåste två
veckor innan fullbordandet den grundläggande konstruktionen ochav
innan fullbordandet byggnadsinstallationema. Myndigheten kanav
överlåta dessa uppgifter der Prüfingenieur.på
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och till-användningsäkeranvändas barafårByggnader ettom en
Kontrollmyndighetenbekräftas.avslutande arbetenafredsställande av

inspektionen.frånintyg resultatettillhandahåller på begäran ett om
tillgänglighet tilldet krav påväsentliga kraven finnsdeFörutom sex

mfl.rörelsehindrade Dettillfälligt besöksbarabyggnader inte avsom
finnstillträde.vilka allmänheten har Dessutombyggnader tillsigrör om

his-rörandekravMusterbauordnung, såsomkrav ihel del andradet en
inomplatserstorleken påbyggnader,avstånd mellan tomten,öppnasar,

tillhänsyninhägnadertorknim,lekplatser, förvaringsutrymmen, tra-av
skada påundvikandeförparkeringsplatser ochfiksäkerheten, avgarage

oljudhälsan, m.m.

Österrike2.3.14

provinser.Österrike nioindelat iochmiljoner innevånarehar 7,6 är
provinsVarjebyggnadslagstiñning.nationellfinns ingen ärDet an-

huvudsak,iBauordnung. Desvarig för sin överensstämmer menegen
variationer.finnsdet

Även och träd-småbyggnader.tillämpliga allapåLagama är garage
föremål för mi-emellertidbyggnadertillstånd. Smågårdsskjul kräver är

verkställs.inspektionkontroll och ingennimal
förening medibyggtillstånd bedömsansökanPlanaspekten på omen

bildarbeviljas,ansökanhelhet ochansökandeloch omsomavsom en
markanvänd-tillbyggtillståndet. Hänsyndelplanvillkoren tasaven

tillförhållandebyggnaden iförandelenningszoner, tomtens area,area
speciella områ-försärskilda kravbyggnad och vissahöjden och typ av
till allmäntillgångbyggandeHuvudförutsättningama för vägden. är

och avlopp.samt vatten
ochuttryckta i allmännaBauordnungi ärkravMånga termerär

Osterrei-utfärdadestandardnormema,österrikiskakopplade till de av
Nonnungsinstitut ON.chisches

kvalifi-elleringenjörarkitekt,Konstruktionen kan göras enenav en
dessa.signeras någoni alla falleller måstecerad byggmästare, avav

lo-till denRitningar ingesbyggtillstånd publiceras.Ansökningar om
avseende planförutsätt-kontrollochgodkännandeförmyndighetenkala

ansökanbeslutväsentliga kraven. Innanoch de överningarna enges
ocharkitekten,vid vilken ärförhandling ägaren grannaräger rumen

närvarande.
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tillståndOm samtidigt nivån för inspektioner beroende påavgörsges,
arbetenas omfattning och komplexitet. Inspektion kan överlåtas på en
utomstående ingenjörsåsom eller kvalificerad byggherreexpert, en en

sigåtar Byggtillstând gäller i två och byggetår måsteansvaret.som vara
avslutat inom två år efter arbetenas inledande med möjlighet till för-
längning.

Rivning och varje arbete vid vilket grävning påverkar angränsande
mark kräver tillstånd, och tillstånd behövs också för ändringar, inklusive
användningsförändringar, och för tillbyggnadersmå där teknisk kunskap
krävs. Anmälan skemåste dagar före i gångsättandet.tre

Inspektion sker före igångsättandet med grundläggningen, därefter av
grundläggningen och arbeten med armering, bjälklag och svetsfogningar.

häromRapporter måste vid slutbesiktningen. Vidarepresenteras
kontrolleras avlopp avloppsinspektör. utarbetatDenne rapportav en en

kan läggas till grund för utfardande tillstånd till ianspråktagande.som av
Inspektion sker också Slutligen sker inspektion begäranstommen. närav
inkommer tillstånd till ianspråktagande. sådant tillståndEtt kan inteom
utfärdas förrän godtagbar har beträffanderapport presenteratsen
skorstenar av sotarmästare, avlopp avloppsinspektörenav ochen
serviceanslutningar av forfattningsenliga avseendeentreprenörer vatten,

etc..
Arkitekter och ingenjörer måste auktoriserade. Då kan de signeravara

offentliga dokument. Byggherren måste ha licens för konstruktion av
byggnader och för övervaka arbeten.att

huvudsakliga konstruktionenDen kontrolleras byggherren innanav
igångsättandet och han skall godkänna konstruktionen och försäkra att
han kommer bygga i enlighet med det godkända konstmktionsför-att
slaget. geologiskEn undersökning krävs liksom konstruktionsberäk-
ningar och detaljritningar.

lokalaDen myndigheten kontrollerar ritningama för till detatt attse
råder överensstämmelse med plan- och byggkrav. särskildAv vikt är
kontroll nödutgångar, utfarter Brandkåren bara inblandad iärav m.m.
fråga utrymningsmöjligheterom m.m.

finnsDet inget lagligt krav för arkitekter och ingenjörer ha försäk-att
ring fel. finnsDet emellertid civilrättslig ansvarsförsäkringmot egna en
för alla medlemmar i arkitekt- och ingenjörskamrama.
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Österrike inte medlemFastän EG det troligt änd-är är smärreattav
ringar kommer i formuleringama i vissa författningar. kanManatt göras
komma referera till väsentliga krav i byggproduktdirektivet.att

Föreskriñema utformade hänvisning till särskilda bygg-är genom
nadsdelar med alla relevanta krav för varje del.

finns speciella föreskrifterDet hänförliga till särskilda bygg-typer av
nader. byggnader,För små terrassbyggnader och fritidshus kan kraven
modifieras. avseende brandsäkerhet och kan modifierasKraven värme
beträffande industriella enheter, fabriker, magasin Särskilda be-etc.
stärmnelser finns dessutom för affärer,kontor och bostäder och höghus.

de väsentliga kraven finns omfattandeFörutom det krav på till-sex
gänglighet. utsträckning används måttangivelser.I stor

Andra krav gäller bostäders utformning och storlek, förvaringsutrym-
fristående byggnads avstånd till gränsmen, m.m.

2.3.15 Sammanfattning

länderalla krävs byggtillstånd.I Irland och England detta uppdelat iI är
dels lokaliserings- eller planprövning, dels prövning enligt bygg-en en
reglema. alla övriga länder sker hela prövningen inom förI ramen

procedur.samma
det gäller byggkontrollenNär skiljer sig regleringen i Frankrike och

Belgien från regleringen i övriga länder. Frankrike och Belgi-Iavsevärt
tillsynen byggandet helt privat. Byggherren beställer tillsynenär överen

auktoriseradefrån kontrollñnnor. vissa byggnader dettaFör typer ärav
obligatoriskt. alla andra länderI däremot finns kommunal tillsynen av
byggandet. harI några länder det emellertid särskilt under tid ut-senare

fomervecklats tillsyn i privat regi. fåEngland kan tillsynenI t.ex. ut-av
godkända inspektörer och i Tyskland kan den kommunla bygg-övas av

nadsinspektionen överlåta kontrolluppgiñema till Prüñngenieur. Ien
Spanien överlåts uppgiñema i utsträckning till arkitekterna.stor

Reglerna ansvarighet varierar i hög grad. Sverige det byggher-I ärom
ansvarig. Arkitekten och enbart iär entreprenörenren som ansvarar

enlighet med avtal. har liknande i de allra flestaNorge ett system, men
länderandra råder ordning. i både arkitektenallmänhetDär ären annan

och ansvarig och i fallmånga tillkommer dessutomentreprenören ett
för byggherren.ansvar
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ställs iinblandadede i byggprocessenhoskvalifikationerpåKrav
kvaliñkationskrav påsärskildainga ent-Sverige ñnnsländer. Imånga

krav påharfinns inte. Däremotarkitekttvång attoch någotreprenörer
länder krävsmångaarbetsledare.ansvarig I attskall finnasdet enen

oftaocksåfinnsoch detkonstruktioneransvarig förarkitekt skall vara
viss kompetens.skall hakrav på entreprenörenatt
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Överväganden3

Allmänt3.1

direktiv allmän dagensEnligt mina skall jag göra översyn aven
bygglovsförfarande med inriktning avreglering, förenkling och priva-på

samhället framdelestisering. Samtidigt markeras dock klart ävenatt
allmärma intressen inom fysisk pla-skall ha möjlighet hävda viktigaatt

sådana intressen hälsa ochnering och byggande. Som exempel på nämns
tillgänglig-säkerhet, miljöhänsyn, hushållning med ochnaturresursema

orienteringsfönnåga.med nedsatt rörelse- ellerhet för personer
för dagensframgår avsnitten och 2.2 inom2.1Som prövas ramenav

planenlighetsfrågorbygglovsförfarande såväl lokaliserings- och som
anläggningar. Reglemas inne-tekniska egenskapskrav på byggnader och

förhandskon-önskemålet i varierad omfattning hahåll har styrts att enav
byggprojekt;från sida rad skilda aspektertroll samhällets på ettav en

byggnadstekniska lös-planenlighet, utfomming ochlokalisering, yttre
sig både okänsligthar dock enligt min mening fört medningar. Detta ett

ifrågasättas varför omtankendelvis ologiskt kanoch T.system. omex.
vid vissa ändringar i småhus ihälsa och säkerhet lägrebrukarens är

eller varför samhäl-glesbygd kap. andra stycket PBLi 8 4 3§än tätort
för ekonomibygg-särskilt skall de byggnadstekniska kravenlet pröva en

område.jordbruk detaljplan inte utanför sådant Någotnad för inom men
i kap. iockså framstår ologiskt egenskapskraven 3 PBLär attsomsom

utsträckning beroende åtgärderna bygglovspliktiga ellerviss är ärav om
förAmbitionen fånga samhällelig kontroll inomall ettatt upp ramen

förförfarande samtidigt inneburitoch har att utrymmet anpass-samma
individuella fallettill behovet samhällskontroll i detning systemet avav

mycket litet. fall då finns mycket samhällsintresseblivit detI attett svagt
lokalisering intresset uppföljning hälso-bevaka byggnads kanen av av

säkerhetsaspektema i ochoch byggnaden Kommu-omvänt.stortvara
enligtmöjligheter variera bygglovspliktens omfattning be-attnernas

stämmelsema i kap. denna bakgrund begrän-8 5 § PBL är mot ytterst
Till visso visar hittillsvarande erfarenheter kommu-sade. yttennera att
i mycket liten utsträckning utnyttjat möjligheten minskaattnerna

bygglovsplikten eller överlåta byggkontrollen byggherren seatt av-
Vad byggkontrollen det vidare uppenbartsnitt ovan. gäller2.2 är att
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den i mycket liten utsträckning anpassad till och samordnad med deär
övriga kontrollsystem finns byggområdet de principerpå ochsom nya

dettautvecklats på område.som
bakgrund ovanstående det enligt min mening nödvändigtMot är attav

bättre samhällets tillstånds- och kontrollsystem dettill verkligaanpassa
behovet. Lika väl det viktigt de samhällsintressen skallär attsom som
hävdas väl underbyggda och förutsebara för medborgarna. Attär sam-
hällskraven och den samhälleliga kontrollen utformas på detta sätt är
viktigt rättssäkerhetsskäl och för myndighetsutövningen skall fåattav en
allmän i samhället. Enligt min mening bör hellerinte under-acceptans
skattas den tröghet dåligt prövningssystem kan föror-ett anpassatsom
saka för samhällsutvecklingen. negativa effekt sannoliktDenna är star-
kast områden och i regionerpå med tillväxt. uppnå bättreFör attsvag en
anpassning samhällets kontroll rörande fysisk planering och byggandeav
till de verkliga behoven det enligt min mening bl.a. nödvändigtär att
skilja lokaliseringsprövningen från den kontroll kan erforderligsom vara

byggnadenbyggherren skall uppföra enligt deatt ta attav ansvar
byggnadstekniska kraven.

Enligt det kommunerna med beaktande vissa riksin-PBL är som av
har det gäller beslut fysisk planering och lokali-tressen ansvaret när om

sering bebyggelse. dock kommunernas möjlighetSom nämnts ärav ovan
differentiera sin lokaliseringsprövning mycket begränsad. Delvis haratt

detta sin grund i den koppling till byggnadstekniska krav finnsäven som
i dagens bygglov, ambitionen ha med generellaäven att ett systemmen
regler för hela landet spelar in. Enligt mina direktiv skall jag iöverväga
vad mån det möjligt från lokaliseringsprövning såväl inomavståär att
detaljplaneomrâden landsbygden.på Helt klart behovetär attsom av
lokaliseringsprövning varierar starkt landet och inom varjeöver
kommun; mellan och landsbygd, mellan kulturhistoriskt intressantatätort
områden och andra områden. framstår därför mycketDet svårt försom

inte omöjligt rimliggenerella regler uppnåatt säga att genom en anpass-
ning till det verkliga behovet lokaliseringsprövning. enda rimligaDenav
och logiska enligt min mening fasta på PBL:svägen att tasynes vara
princip fysiskaden planeringen i huvudsak kommunal angelä-att är en
genhet och låta den enskilda kommunen utifrån sina lokala förutsättning-

i ökad utsträckning få vilken lokaliseringsprövningavgöra ärar som er-
forderlig. frågor kommer jag behandla underDessa avsnittnärmareatt
3.2.
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Vad gäller de byggnadstekniska kraven tillsynen och kontrollensamt
dessa det bl.a. angeläget medår klarare ansvarsförhållandenav samt

med bättre samordning med byggherrens egenkontroll och övrigaen
kontrollsystem, bl.a. byggproduktlagen. Vidare det nödvändigt medär

analys vilka tekniska egenskapskrav det väsentligten ärav ettsom sam-
hällsintresse bevaka. Jag återkommer tillatt dessa frågor under avsnitt
3.3.

3.2 Lokaliseringsprövning m.m.

3.2.1 Inledning

Förslag: Den nuvarande tillståndsprövningen bygglovet skall inskrän-
kas till endast prövning lokaliseringenatt och denavse närmareen av
placeringen och utformningen byggnader denI frågornamånav m.m.
har avgjorts i detaljplan kommer prövningen att överensstäm-en avse
melse med planen.

friståendeI förfarande, skall inledasett med anmälan, skersom en en
kontroll de tekniska egenskapskraven byggnaderatt på och andraav
anläggningar uppfylls.

Begreppen bygglov, rivningslov och marklov begreppenersätts av
byggtillstånd, rivningstillstånd och marktillstånd. Den anmälan skallsom
inleda kontrollförfarandet skall benämnas bygganmälan.

åtgärderDe kräver bygglov finns angivna i kap.8 1-7 PBL.som
Bygglovsprövningens omfattning framgår härefter i huvudsak regler-av

i 8 kap. 11 och 12 §§. Enligt ll områden med detalj-na som avser
plan, skall ansökan bygglov bifallas, åtgärden bl.a. inte strideren om om

detaljplanen och kan uppfylla kravenmot i kap.3 Enligtantas 12 som
områden utanför detaljplan, skall ansökan bygglov bifallasavser en om

den bl.a. uppfyller kraven i 2 kap. och kan uppfylla kraven i 3om antas
kap.

Prövningen enligt 2 kap. respektive 3 kap. uttrycks således i gällande
Åtgärdenpå olika skallrätt uppfyllasätt. kraven i 2 kap., medan den

skall kunna uppfylla kraven i 3 kap.antas Denna skillnad beror på att en
slutlig bedömning har kunna redan förhandpåansetts frågangöras av

åtgärden uppfyller kraven i kap.,2 medan slutlig bedömningom en av
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kunnahari kap. göras3kraven ansettsuppfylleråtgärdenfrågan om
byggprocessen.undersuccessivtförst

in-grundvalprövningen påinnebördenuttrycka avDetta attsätt av
dock intekap.och 3mellan 2bestämmelserna stämmerdelningen av

mycketnämligenkap.i 3Bestämmelserna ärverkligheten.medhelt av
och 2 §§allt kap. 1framför 3iBestämmelsemakaraktär. menolika

ibestämmelserna 2likartadekaraktärsintilloch 181615, äräven
iförsthänvisad tillinte attuppenbartsåledes ärkap. attDet är man

ochplaceratsbyggnad harkonstateraefterhand kunna t.ex. enom
stads- ochtillhänsynmedlämpligtutformats på ärsättett som

landskapsbilden.
för-redan påbedömningslutligbyggnadsnämndenpraktikenI gör en

i kap.2kraveninte barauppfylleråtgärdenfråganhand omav
krav i 3vissadetaljplanenmed ävenutanalternativt överensstämmer

egenskapskraventekniskadebeträffandeendastkap. som manDet är
varierandeuppfyllas påkankravbedömning. Dessahypotetiskgör en

slutligt för-pålösningarnabindaskall intebyggnadsnämndenochsätt
tvåi dagredansåledestalarverksamhetenpraktiskadenhand. omI man

delsställningstaganden,slutligamedförstadels enetappetapper, en
tillkap. 4 §enligt 9anmälanmedinledaskanandra sägasetapp ensom

påbörjas.arbetenainnanbyggnadsnämnden
den påsåändraslagstiftningen ettbl.a. attinnebärförslagMitt att

kanfrågorföreslåsSåledesverkligheten. attspeglar av-bättre somsätt
kap.delar 3ochkap.2prövninghuvudsakiförhand, motpå avgöras en

idetaljplanenmedöverensstämmelse avgörsprövningalternativt aven
uppfyl-huvudsakifrågor,övriga rörmedantillståndsärende, somett

kontrollförfarande iföremål förblirtekniska kraven, ettdelande en-av
förhandsprövning åt-Någon attprocedurregler.särskildamedlighet av

dekap. PBLnuvarande 3 röride kravuppfyllagärden kan somantas
Kontrol-fortsättningen.iföretasalltså inteskallegenskapernatekniska

byggherrenfrånanmälanmedinledasnormaltskalldeli dennalen en
och kontrolltillsynrörandeövervägandenMinabyggnadsnämnden.till

avsnitt 3.3.underredovisastekniska kravendeav
skil-debenämningenfråganterminologiskadengällerdetNär avom

bedömning.följandeförfarandenada görs
bygglovsprövningen.föri dag inomfallerförfarandenaBåda ramen

kap.Enligt 8etappindelning ske.Även visskangällandeenligt rätt en
huruvidaförhandsbeskedbyggnadsnämndennämligenskall en34 § ge
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åtgärd kräver bygglov kan tillåtas den avsedda platsen.på Dennasom
uppdelning emellertid helt karaktär den föreslås här.är änav annan som
Förhandsbesked frivillig form för prövning och innefattarär pröv-en en
ning i första hand kraven i 2 kap. förhandsbeskedOm positivt harmot
meddelats, innefattar den följande bygglovsprövningen prövning moten
resterande kravbestämmelser, i huvudsak samtliga bestämmelser i 3 kap.

jämförelse mellanEn gällande och föreslagnaden ordningen kan il-rätt
lustreras följandepå jämförelseEn mellan gällande och fö-densätt. rätt
reslagna ordningen kan illustreras följandepå varvid det skuggadesätt,
området antyder prövningen i samband med förhandsbesked i vissaatt
fall kan prövning enligt 3 kap.även avse

Bygglov

I
IFörhandsbesked
l

I
áai- 3kap.4- Zkap-

Tillstånd---:---4- Kontroll

I

Visserligen uppvisar den föreslagna tillståndsprövningen vissnu en
likhet med den prövning föregår förhandsbesked, uttrycketsom men
förhandsbesked antyder det skall följas definitivt beslut.att ettav mera

sådant beslut följerNågot emellertid inte i det föreslagna Be-systemet.
nänmingen förhandsbesked framstår därför mindre lämplig. Intesom
heller benämningen bygglov framstår lämplig, eftersom den ledersom
till sammanblandning mellan gällande och den föreslagnarätten nu
ordningen. föreslåsHär i stället beslutet kallas byggtillstånd ochatt att
prövningen följaktligen helt enkelt kallas tillståndsprövning.

gällande finns tillståndI olika slag, nämligen bygglov, riv-rätt treav
ningslov och marklov. i och för sigDet inte nödvändigt ändraär att

rivningslov och marklov, enhetlighet i terminologintermema ärmen
naturligtvis önskvärd. För ändring talar dessutom det itermema atten av



SOU 1993:94164

lov.benämningen Omsammanfattandedenförekommeriblandlagtexten
lagtextenoch lov kommertillståndfinns bådefortsättningen attdet i

marklov i fort-ochrivningslovföreslår därföronödan.i Jag atttyngas
marktillstånd.rivningstillstånd ochkallassättningen skall

skall i detbyggnadstekniska kravenrörande deKontrollförfarandet
byggnadsnämn-tillanmälannormalt inledas medföreslagna systemet en

bygganmälan.benämningenföreslåsanmälanden. Denna
bygglovsprövning vidbygglov ochanvänds begreppendet följandeI

byggtill-begreppenmedannuvarandebehandlingen det systemet,av
framtidaföreslagnadetanvändstillståndsprövningoch syste-stånd när

åsyftas.met
i förstagäller i dagvadmedskall i likhetTillståndsprövningen som

direkt regler-eller§8 kap. 11detaljplanenantingen mothand ske mot
prövninghärefrer företasskallfallen§. bådakap. 12 Inai 2 kap. 8 en

fortsättningen baraemellertid iskallPrövningeni kap.reglerna 3mot
Övriga i kap.regler 3kap.finns i 3reglerdeske vissamot som nuav
byggkontrollrörandeförfarandetfriståendetillämpliga i detblir m.m.

omfattning ochtillståndsprövningensbetydelse föravgörandeAv
regler ivilka 3omfattning frågantillståndspliktensfördärmed också är

tillståndsprövningen.grund förtillskall liggafortsättningenikap. som
lokaliseringenskallprövningenbör samtHuvudprincipen att avsevara

utfomming iochplaceringanläggningenseller yttrebyggnadens närmare
och all-anordnandetbör därutöverPrövningen tomthänseende. avavse

byggnadens ellerhuvudsak tillibegränsasByggkontrollenplats.män
egenskaper.tekniskaanläggningens

tillståndsprövningen skallgrund förtillinnebäruppdelningDenna att
skall tillämpasvilkaoch 2i kap. 1 §§,reglerna 3handi förstaläggas

och påtillbyggnaderpåbyggnaderbara påinte ävenutan m.m.nya
tillämpasskall vidareprövningenVidbyggnader.anläggningarandra än

aktsamhetsregeln i såvitt12 §ochstycketvarsarnhetsregelni första10 §
reglema ikommer 15-Härtillanläggningarsochbyggnaders yttre.avser

allmänna platserrörande18 tomter, m.m.
återverka påsjälvfalletkommerredovisade förslagMina att reg-nu

och i fortsätt-bygglovkräveråtgärderi kap.lerna 8 1-7 som nuom
för åtgärderskall inte krävasbyggtillstånd. Tillståndkrävaningen skall

exempel kanbyggkontroll. Somföremål förskall bliuteslutande tassom
bygglovskravangåendeförsta stycket 4 6kap.i 8 1 §bestämmelserna -
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för ändringar berör byggnadens konstruktion, installation eldstä-som av
der Sådana åtgärder skall i fortsättningen inte kräva byggtillstånd.m.m.

Visserligen det ganska bestämmelsen 8 kap. 1-7 uteslu-§§är som
tande hänför sig till den tekniska prövningen, dessa bestämmelsermen
torde leda till antal bygglovsärenden hos byggnadsnänm-ett avsevärt
dema. fortsättningenI behöver fastighetsägaren i alla dessa fall bara gö-

anmälan.ra en
Omfattningen tillståndsprövningen och prövningens funktionav

kommer sig mycket olika med hänsyn till det sigatt te rör ettom om
område med detaljplan eller inte. Inom område med detaljplanett är
prövningen enligt 2 kap. rörande lokaliseringen avklarad och även
prövning vissa kraven i 3 kap. kan ha skett. vissa fall kanI antasav av

beslut byggtillstånd inte skulle bli mycketatt ett änom mer en upprep-
ning planbeslutet.av

Utanför områden med detaljplan fyller tillståndsplikten helten annan
funktion. sådana fallI skall fullständig prövning enligt både 2 och 3en

företas.kap. innebär alltsåDet alla åtgärder skall påatt prövas även
planmässiga grunder. sådanEn prövning kan visserligen i varierande ut-
sträckning ha företagits i beslut områdesbestämmelser, i det härom men
sammanhanget finns bara anledning uppdelning mellan de-göraatt en
taljplaneontrâden och övriga områden.

Mina i det följande redovisade förslag kommer påverka behovetatt av
kommunala arbetsinsatser i samband med tillståndsprövningen och den
tekniska kontrollen och i konsekvens härmed kommunernas intäkter via
avgifter. finansiella sidanDen problemet kommer behandlas i detattav
fortsatta utredningsarbetet.
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detaljplanområden medbyggtillståndpå inom3.2.2 Krav

behovetverkligadettillanpassningrimlignåFörFörslag: avatt en
iutsträckningi änkommunenöverlåtas på störredet attkontroll måste

krav påskall finnaslagendetaljplan.i Itillståndspliktenvarieradag
närvarande kräverföråtgärderhuvudsakför ibyggtillstånd somsamma

föremål förbliskallbaraåtgärdervissa inrefrånbygglov, bortsett som
detaljplanen be-imöjligtemellertidskallkontroll. attDetteknisk vara

skallplanenplanen.genomförande Iförtillstånd inte krävssluta att av
hurtillstånd kunnapåfrån krav närmarebefrielseförvillkor angessom
be-skall intetillståndkrav påfrånUndantagutföras.skallåtgärderna

sådant in-planenavgjortsharinte ärfrågordeslutas avnär genomsom
deförfalli vissaoch attandra intressenter statenochsakägareförtresse

deredovisasskallplanentillståndsprövning. över-Iförföremålblibör
omfattning.tillståndspliktensgrund förtilllegatväganden som

Direktiven

nuvarandeibygglovsprövningendirektiv börEnligt mina övervägas om
bebyggel-därdetaljplaneområdensådanainombibehållasbehöverform

intressenberördaolikasådantpåi planen sätt attredan ettprövatssen
betänkandet SOUanförts iharbeakta vaddärvidbörbeaktats. Jag som

bostadsmarknad Del II.Avreglerad1992:47
uppdelningtillförslagskisseradesbetänkandetnämndadetI aven

föreslås här.principerhuvudsakenligt ibygglovsprövningen somsamma
inte denundersökasdet börbetänkandetiföreslogsVidare att om

planmässighuvudsakligenåterstå,kommerbygglovsprövning att ensom
anmälningsförfarande inommedkanbygglovsprövning, ettersättas om-

emel-ansågsintressentilldetaljplan. Hänsynenmedråden grarmamas
tillämpasbara kananmälningsförfarandetfordralertid grannarnaatt om

allaplanenliga iuppenbartdessaellerarbetena ärgodkänt avseen-om
den.

genomförandetförtillståndsprövningefterföljandeBehovet enavav en
detaljplan

områ-inomförfarandetförenklamöjligheternabedömning attFör aven
omfattningtillståndspliktensminskadetaljplanden med t.ex.attgenom
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det nödvändigt undersöka bygglovspliktens funktion inom detalj-är att
planeomrâden.

gällande kan bygglovsprövningenI aldrig bli bararätt nästan en upp-
repning vad har bestämts i detaljplanen, eftersom bygglovs-av som
prövningen omfattar prövning hela 3 kap., således de tek-mot ävenen
niska kraven på byggnader Enligt mitt förslag skall emellertid till-m.m.
ståndsprövningen inte längre omfatta förhandsprövning deatten av
tekniska kraven kan bli uppfyllda. Därmed kommer relationenantas
mellan detaljplanen och tillståndsprövningen förändrasatt avsevärt.

jagSom nämnde under avsnitt har2.2.2 detaljplanema kommit bliatt
mycket genomförandeinriktade. omfattarDe således vanligen begrän-
sade områden och detaljeradeså de ofta kan denär att sägas motsvara
prövning föregå byggtillstånd jfr Boverkets Djupstudie iettsom avses
20 kommuner, Slutrapport juni 1992, 62.s.

Enligt kap.13 2 andra stycket§ får beslut bygglov inteett över-om
klagas till den del det frågor redan har avgjorts de-avser som genom
taljplan. Motsvarande bestämmelse bör i fortsättningen gälla för beslut

byggtillstånd och den kan leda till det ofta inte finns någotantas attom
klaga det gäller tillståndsbeslut. denna bakgrund fram-Motatt över när

detstår onödigt med särskild tillstândsprövning i de avseddasom en
fallen.

det skallFör möjligt avstå från krav tillståndpå föratt attvara
genomförande detaljplan det naturligtvis nödvändigt planenär attav en

direkt bindande för fastighetsägaren på tillstånds-är sätt ettsamma som
beslut. regelEn detta finns i kap. 36 andra stycket.5 § stadgasDärom

åtgärder inte kräver tillstånd och byggnader, andraatt som som avser
anläggningar, och allmänna platser med vissa undantag skalltomter ut-
föras så de inte strider detaljplan. planbeslutEtt har alltså frånatt mot
kontrollsynpunkt rättsliga effekter tillståndsbeslut ochettsamma som
det bör därför från den synpunkten inte finnas hindernågra kra-mot att

efterföljandepå tillstândsprövning eñerges i vissa fall.vet en
Alla detaljplaner emellertid inte det detaljerade slag harär av som nu

beskrivits. Planemas detaljeringsgrad varierar i ganska utsträckningstor
och det finns skäl, bl.a. anförda i utredningsdirektiven, talar för attsom

Ökaddetaljeringsgraden bör minskas. flexibilitet minskar självfallet
möjligheterna avstå från särskild tillstândsprövning. Om viktigaatt en
frågor rörande den lokaliseringen och utfommingen har lämnatsnärmare
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planbeslutetintresseninte minstkräver atti planen,öppna grarmamas
beslut.överklagbartytterligareföljs ettav

således medvarierartillståndsprövningefterföljandeBehovet av en
omfattningendärmed tilldetaljeringsgrad ochplanenstillhänsyn av

detmedförDettabehöva ärkan attfrågoråterstående prövas.som
tillståndspröv-särskildkrav påfall dåi lagdirektomöjligt att enange

till beho-anpassningrimliguppnåbortfalla.skall kunna Förning att en
frånfrågankommunenpådet överlåtas prövakontroll måste attvet av

detaljplan.beslut ifallfall till genom

särskild tillstånds-minska kravet påmetoder förLagtekniska att en
prövning

efterföljandepâminska kravetmedproblemetLagtekniskt kan att en
kan i de-olika Kommunenprincip tvåpå itillstândsprövning lösas sätt.
fall skalli vissadetaljplanenantingenbeslutfåtaljplanen attta ett om

fall intei vissabyggtillståndkrav påellerbyggtillståndgälla attettsom
planen.omfattasåtgärderfrågagälla iskall avsomom

ansökan.meddelasbyggtillståndinnebär utanlösningenförstaDen att
in-tillämpliga. Dettabyggtillstândregler förvanligaskulleövrigtI vara

där-Omgiltigt i två år.skulletillståndet barabl.a.nebär manatt vara
beslutssådantkankrävs,tillstånd inteinnebärabeslutet ettlåter attemot

enskilda fallet.förhållandena i deteftergiltighetstid anpassas
alla tillämp-huvudsakisketthardetaljplaniprövningenOm moten
medonödigtbetraktasfårdärför sär-och deti kap.liga krav 3 ensom
kräva så-åreñer tvåidédet intetillståndsprövning,skild attstorår en

prövningdenutfallainte påkanprövning. sätt änDenna annatdan
prak-framstår detfallsådanai planen.gjorts I mestredan har somsom

genomförandetiden. Frånundertillstånd eñergeskravet påtiskt t.ex.att
tidlångunder såtillståndkrav påfråntorde frihetsynpunktkommunens

kvar.finnsplanenändramöjligheteneftersomriskfri, attvara
tid inte sådennanaturligtvis underblirställningFastighetsägarens

restriktio-till deMed hänsyntillstånd.hade fåtthantryggad ettsom om
genomförandetiden,underdetaljplanändringgäller mot enavner som

flesta prak-desäker fortillräckligträttsställning docktorde hans vara
vilja erhållaskullealltemellertid fastighetsägarensyñen. Omtiska trots

sådant. Enligt 8utverkarhanhindrardet ingettillstånd, ettattärett som
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kap. 21 skall nämligen byggnadsnämmnden,§ det begärs, frå-prövaom
lov till åtgärder inte kräver lov.ävengan om som

Om detaljplanen inte preciserad förutsättsså i det föregående,är som
tidenbör för frihet från krav tillståndpå kunna begränsas. Med hänsyn

till de möjligheter sålunda finns beslutet efter förhål-attsom anpassa
landena i det enskilda detaljplaneärendet, jag lösningen medattanser
tillståndsbefrielse föredra. Till vissa problem kanär att som vara
förenade med denna lösning skall jag återkomma.

Metoder för reglering tillståndspliktenav

ordning med beslut i detaljplan rörandeEn krav på byggtillstånd kan ut-
formas olikapå kan i lagMan ställa krav tillstånd i huvud-påsätt. upp
saklig överensstämmelse med vad gäller i dag, med utvidgadesom men
möjligheter för kommunen i detaljplanen besluta undantag frånatt om
tillståndsplikten. Eller också kan inskränka föreskrifiema i lagen tillman

vilka åtgärder får tillståndspliktiga och därefteratt görasavse som
överlåta kommunen beslut i detaljplanen bestämma till-att genom
ståndspliktens omfattning.

Valet metod hänger delvis med frågan vilka behov detav samman om
finns, sedan detaljplan har antagits, upprätthålla krav tillståndpåatten
avseende andra åtgärder de behöver vidtas för genomföraän attsom
planen. Om det nämligen kan finnas behov tillståndsplikt for ettav mer

mindreeller oöverskådligt antal åtgärder, förefaller det lämpligare att
tillståndsplikten finns angiven direkt i lagen, med möjligheter för kom-

minska tillståndsplikten, varje detaljplan belastas medatt än attmunen
omfattande uppräkning tillståndspliktiga åtgärder.en av
Till början hänsynmåste till möjligheten detaljplan aldrigtas atten en

genomförs. Självfallet skall planeringen bedrivas i samförstånd med fas-

tighetsägaren och fårnormalt förutsättas planen genomförs. detMenatt
kan inträffa det sker ägarbyte och den intet.ex. att ett att ägarennye

intresserad genomföra planen. kanskeHan i stället vill byggaär att utav
inom för sin pågående markanvändning. Bygglov för sådan ut-ramen
byggnad ikan viss utsträckning med stöd 8 kap. första11 §vägras av
stycket där det ställs krav på själva åtgärden skallatt stämma överens

planen.med bygglovsbefriadeFör åtgärder föreligger motsvarande hin-
der enligt kap. 365 regler räcker emellertidDessa inte för hindraatt
all fortsatt utbyggnad planstridig fastighet. Därför finns det i 8en
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fastigheten medsjälvakrav påstycket ocksåförsta 2kap. 11 § att
med detaljplanen förskallanläggningarbyggnader och överensstämma

bestämmelsemotsvarandeskall meddelas. Någonbygglov taratt som
Förutsättningen förinte.finnsbygglovsbeñiade åtgärdersikte på att

fastighet inteutbyggnad påhindra fortsattsamhället skall kunna somen
till delsåledes åtminstonemed den planen attärstämmer överens ennya

förförutsättsåtgärder sådanaandrabygglov fördet finns krav på än som
ikommerredovisadeden planen. Detgenomförande systemetnyaav

innebär det ioch detfortsättningentillämpligt iprincip bli attävenatt
det ibyggtillståndfinnas vissa krav påalltid måstebotten även om

planen.genomförandetillstånd förfall inte behövsmånga av
Även det finnas behovgenomförs kandetaljplanfalletför det att en

fram-kontrollskall kunnatillståndsplikt för samhället överutövaattav
åtgärderbörjan kanfastigheten. Tillåtgärdertida på nämnas somen

skyltar ochuppsättandeellerutseendebyggnademasändrar yttre av
och deplanenofta inteåtgärder tordeSådanaljusanordningar. styras av

föreslåkommer jagdet följandekräva tillstånd.bör därför I att ävenatt
till-med beslutförenasskall kunnaflexibel detaljplanganska omen

detgenomförandet sker påunder villkorståndsbefrielse sättatt som
flexibel plansådangenomförandet kanEfteri planen.närmare enanges

hänsyn till miljö-Medkompletteringsåtgärderförvisst utrymme m.m.ge
anledning ställa kravfinnaskan detintressenochintressen attgrarmars

åtgärder.tillstånd för sådanapå
Även genomförandetsyftar tillåtgärderalltså befriar de somom man

visst be-det finnastillstånd, kommerfråndetaljplan krav på ettattenav
tillstånds-giltighetstid. Behovetunder planenstillståndskravhov avav

sarmoliktvidare inteoch detsvårbedömbartdock ganskaplikt attärär
dethärtill framstårMed hänsynoña.tillståndsplikten aktualiseras så

enligtharför kommunenonödigt betungande ett systemom mansom
detaljplanen.itillståndsplikt skall beslutasvilket all

beträffandereglernade ändradeuppmärksammasbör ocksåDet att
detplaner. Omtillämpliga påbli direkttillståndsplikten bara kan nya

börmotiverarskälbetydande sakligafinnsinte ett nyttannat, sys-som
förkommergällande.ansluta till det Annarsmöjligtså långt atttem

omfattande övergångs-medolikaframtid två heltöverskådlig system
skall till-för demproblem bådeleda tillvilket kanbestämmelser, som

andra intressenter. Iochfastighetsägarnaoch förbestämmelsernalämpa
komplettering i kap. 12 §5dendock observerassammanhang bördetta
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gjordes med ikraftträdande den juli 1991 och1 möjliggör enk-som som
lare ändringar och kompletteringar befintliga planer. förfarandeDettaav
kan givetvis användas för tillståndsbefrielse såvitt äldre pla-även avser
ner.

Sammanfattningsvis jag därför lagen, i likhet med vadattanser som
gäller i dag, skall innehålla grundläggande krav tillstånd för olikapå åt-
gärder med möjligheter för kommunen både minska och öka till-att
ståndsplikten. avgörande skillnadenDen i förhållande till dagens system
består i kommunen i detaljplanen skall kunna besluta helaatt att genom-
förandet planen skall kunna ske någon tillståndsprövning.utanav

utformningenDen reglerna tillståndspliktnärmare av om

grundläggande kravenDe på tillståndsplikt bör i huvudsak överens-
med de regler bygglovsplikt finns i 8 kap. l-4 §§.stämma om som nu

Åtgärder bygglovspliktiga hänsynmed enbart till behovetärsom nu av
teknisk kontroll bör dock utgå. har under utredningsarbetetDet fram-
förts önskemål från olika håll både ökning och minskning denom av nu-
varande bygglovsplikten. refonnförslagDessa har avseende bådepå om-
råden inom och detaljplan och därför till behandlingutom tas upp senare
i betänkandet avsnitt 3.2.4.

gällande reglerna beträffandeDe ändringar påverkar byggnaderssom
utseende ganska komplicerade. Generellt gäller för detaljpla-yttre är

neområden enligt kap. första8 3 stycket det krävs bygglov för§ l att att
färga byggnader eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterialom

för andra ändringar byggnader påverkaratt görasamt avsevärtav som
deras utseende. Beträffande eller tvåbostadshus med komple-yttre en-
mentbyggnader finns undantag i första4 stycket således§ Detett är
tillåtet bygglov färga sådana byggnader, byggnadensatt utan om om
karaktär därigenom ändras väsentligt. Enligt 6 första stycketinte § 2
får emellertid kommunen för område värdefull miljö krävaett utgörsom
bygglov för sålunda undantagna åtgärder.

finns i förarbetenaDet till intePBL några uttalanden rörande skillna-
den mellan påverka och väsentligt ändra karaktären. Uppen-avsevärt
barligen dock det sistnämnda uttrycket frihetstörre attavses rymma
färga byggnaden. såledesDet det möjligt färgaäratt attom anses om en
byggnad så det utseendet påverkas karaktärenatt yttre avsevärt utan att
ändras väsentligt.
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i bygglovsplik-lättnaderavsikten har varit åstadkommaEftersom att
förutsattssamtidigt habostadshus, torde detför eller två attten enen-

utseendetväsentligt detinte kan ändrasbyggnads karaktär att yttreutan
emellertid tveksam.förefallerförutsättningpåverkas Dennaavsevärt.

enhetligtuttryckasbör i fortsättningen påTillståndsplikten ett sätt.
föreslå någon änd-sammanhangetfinner inte anledning i det härJag att

jaguppfattar så degällande kravenring i nivån för tillståndsplikt. De att
Kulturhistorisktdet frågarelaterade till den byggnad ärär typ om.av
bygglovsplikt iunderkastadebyggnader tordeintressanta t.ex. vara

anpassning ni-byggnader.andraomfattning många Dennastörre än av
enligt min mening bästtillståndsplikt uttrycksför bygglovs- ellervån

nyttjas dettakaraktär. Visserligentill byggnadensanknytningengenom
bygglovplik-lägre nivå förlagstiftning föri dagensbegrepp att ange en

omfattande omarbetninginnebäreftersom mitt förslagten, avenmen
tidigaremöjligtdetkrav tillstånd, börreglerna på att ge an-varaom

föreslår därför till-innebörd.formuleringar delvis Jagvändna atten ny
byggnadens ka-skall krävas,ändringar i byggnadersstånd till yttre om

väsentligt.raktär ändras
åtgärder ochfor detillståndsplikten bör finnasökaMöjligheten att

åtgärder in-såledesi 8 kap. 6förutsättningarunder de angessom nu
beträffandeåtgärder vissamiljö ochvärdefullområden utgörsomom

grundvattentäkter.
finns det för närvarandetillståndsplikten,minskningdet gällerNär av

minskningdär förmöjligheteri kap.regler härom 8 De5 öppnassom
tillräckligainte förmening uppenbartenligt minbygglovsplikten ärav

skall kunna till-planför genomförandetåtgärder krävsatt av ensom
ståndsbefrias.

i detenligt övervägandenadetaljplaneområdenTillståndsplikt inom är
detaljplanen behö-Dels kanmotiverad i olika situationer.föregående tre

kan detgenomförs, delstillståndsprövning innan denåtföljas av enva
för pågå-investeringar inomhindrafinnas behov kunnaatt ramen enav

detaljplan, dels kan detstriderende användning antagenmotsom en
händer på fas-kontroll vadfinnas behov kunna överutövaatt som enav

Åtgärder krävs för genomfö-genomförandet plan.tighet efter somav en
vadi enlighet medtillståndspliktkunna befrias frånrandet skall alltså

tillstånds-möjligheterna tillgälleri det följande. detbehandlas Närsom
händerfriakunnaandra fallen, bör kommunernabefrielse i de två attges

detaljplan.härom ibesluta
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tillståndsplikteninskränkningreglerTillämpningen iomav

möjlighetkommunenbestämmelsetillämpningenVid attsom gerenav
de-genomförandetillstånd förfrån krav påbefrielsebesluta av enom

gällande. åönskemål Detmotstridigasig skilda tilltaljplan ärgör synes
möjligheternaverkligen utnyttjarangeläget kommunernasidan attattena

Å får krav påandra sidantillståndsplikten.undantag frånbesluta om
har avgjortsfrågor inteeñerges debyggtillstånd inte när genomsom

deoch andra intressenterför sakägaresådant intresseplanen attär av
tillsesSlutligen måstetillståndsprövning.för särskildbli föremålbör en

detaljeradeblirplanernainte leder tillsådan reform ännuattatt meren
underlå-skall kunnatillståndsprövningsärskilddag bara föri attän en

tas.
skalltillståndsplikten verkligentill begränsningmöjlighetenFör att av

ålägger kommu-bestämmelsebör det i kap.utnyttjas 5 tas somen
till-förutsättningarna förfråganalltid i detaljplan taatt omuppennerna

genomförandet.förbehövsbeträffande åtgärderståndsbefnelse som
innebärbestämmelsesidankap. å andra8 måste attI tas somen

kan kommaåtgärderbeslutas detillståndsbefnelse inte får attnär som
planen.berörsdemtillräckligt förutsebara förinteutföras är som av

bevaka.harintressenockså till debör härvid attHänsyn statentas som
såledeskultursynpunkt kan detfrånområden riksintresseInom t.ex. av

tillräck-intedetaljplantillangeläget för attstaten att gersomse envara
tillståndsprövning. Frågansamhällskontroll följsgarantier förliga enav

till-för besluttill grundbör läggasvilka överväganden omsomom
avsnittspecialmotiveiingen 4.iståndskrav utvecklas närmare

iutnyttjastillståndsbefrielse skall kunnatillmöjligheterna stör-För att
de-skulle behövakommunernadetomfattning kan görasomsynasre

synpunkter inne-från andradetaljerade, vilket dockmyckettaljplanema
och detolyckligtUtvecklingen kan låsas pånackdelar.bär vissa sättett

Problemetplanändringar.framtidaonödigt behovuppståkan stora av
för långtdetaljeringeninte driverkommunenkunna lösasbör attgenom

tillståndsbefrielse.förförutsättningarnai stället preciserarutan
projekte-nyexploatering. Omplan avseendeexempel kanSom tas en

uppfattningfått klarberörs hardrivits långt deringen har så att ensom
kunnai och för sigdetaljplanenskulledet hela kommerhur att ut,seom

frånbefrielsemed beslutkombinerasdetaljerad ochmycket ettgöras om
Å rörandefrågorolämpligtdetandra sidan kantillståndsplikt. attvara

dåPlanen kanalltför mycket.utformningen låsesanvändningen ocht.ex.
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flexibel utfomming i dessa hänseenden samtidigt detges en som som
villkor for tillståndsbefrielse byggnadsprojektet i huvudsakattanges
skall utföras det framgårpå projekteringshandlingama.sätt som av
Eventuella avvikelser från villkoren kan förväntas uppdagas under det
kontrollförfarande följer på bygganmälan. Villkor det här slagetsom av
hindrar naturligtvis inte framtida förändringar ligger inom försom ramen
planen, sådana förändringar då föregåsmåste tillståndspröv-men av en
ning.

Tillståndsbefrielse skall kunna villkoras med avseende intepå bara
för utförandet också tiden. beslutet skall således kunnaIsättet utan an-

befrielse från tillståndsplikten gäller underbara planens genomfö-attges
randetid. innebär inteDetta bara slutpunkt kan för till-att sättasen
ståndsbefrielse begynnelsepunkt kan Enligt 8ävenutan att en anges.
kap. första stycket förhållandet genomförandetidenll 1 det§ utgör att
för detaljplanen inte har börjat löpa hinder bygglov länmas. Ge-mot att

olika genomförandetider bestäms för olika delar planen kanattnom av
etappvis utbyggnad åstadkommas. med tillståndsbe-It.ex. ett systemen

frielse kan i bortfallerdet sådant fall beslutas krav på tillståndett att
först de olika genomförandetidema börjar löpa.när

här föreslagna ordningen leda till vissa problem medDen kan an-
knytning till regeln i kap. Enligt denna bestämmelse får bygg-8 23
nadsnämnden besluta anstånd med avgörandet ansökan lovom av en om
dels det begärs tillstånd expropriera den byggnad eller markattom som
ansökan dels arbete påbörjas för bl.a. ändra eller upphävaattavser, om

detaljplan befrielse frånaktuell i ärendet. Om krav på tillståndären som
har beslutats i detaljplanen, bortfaller möjligheten till sådana anstånds-
beslut. vidtagandeändring planen medför visserligen hinderEn motav

åtgärder strider planen, det inte finns krav till-något påav som men om
stånd, kan fastighetsägaren i tid efterspaden marken kort bygg-sätta en
anmälan och kommunen hinner alltså inte fatta beslut ändring.något om
Möjligheterna ändra eller upphäva plan kan alltså omintetgöras.att en
Möjligheten till expropriation försvinner inte, ersättnings-däremot men
nivån kan påverkas.

Genom tillståndsbefrielse kan begränsas till genomförandetidenatt
torde frågor expropriation eller planändring sällan aktualiseras. För-om
utsättningama för genomförandetiden eller upphävaunder ändraatt en
detaljplan enligt kap. mycket begränsade och sådant5 ll §är ettom
beslut fattas, fastighetsägaren i princip berättigad till ersättning.ändå är
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genomförande-underÄven sällsyntatordeexpropriationfrågor varaom
ganska hög. Mot-blidå kanexpropriationsersättningeneftersomtiden,

börinnebäranståndsmöjlighetensäkerhetsventiltill densvarighet som
avstårkommunernamedföradetfall kankvar. attfinnas Idock annat

tillstândsbefrielse.beslutafrån att om
förbjudakommunenlösaskunna rätt attProblemet bör att gesgenom

skallFörbudetplanen.genomförandeförarbetenigångsättandet avav
igenomförandetidenunder senasthelstmeddelaskunna när mensom

överensstämmelse medinkommer. Ibygganmälansamband med att en
för-förbudanståndsbeslut skallnuvarande ärgäller för ettvad somsom

Skillnadenår.tid tvålängregälla underinte fåplanarbete änanlett av
be-bliförbud tordeanståndsbeslut ochmellanfastighetsägarnaför av

sambandifastighetsägarenträffaranståndsbeslutbetydelse. Ettgränsad
projektering-vilket skerbygglov,ansökan närhanmed att omenger

skedeinträda i någotfallförbud kan iklar. ettEtt sämsta senareären
kommit längre. Mengenomförande harför arbetenasförberedelsernanär

tillstånd tillförbud såmeddelarkommunen snartförutsättasfårdet att
detaljpla-upphävaändra ellermedeller arbetebegärsexpropriation att

itidigarebeskedfastighetsägarenfår änfallsådantpåbörjas och i ettnen
tillprincipiellfastighetsägaren rättförhållanden harUnder alladag. en

ersättning.
begränsastillståndsbefrielsevidhandlingsutrymmeFastighetsägarens

utförasåtgärdernaskall36Enligt kap. §detaljplanen. 5handi första av
enligtkan 8bygglovsprövningVidplanen.striderintedeså motatt en

från pla-avvikelsemindrevidtillståndstycketsistakap. 11 § ävenges
naturligafinns däremotavvikelsermindreförNågot avutrymmenen.

fastighetsäga-tillknappastgårkap. 36 Detregeln i attinte i 5skäl
omfattningmindreavvikelsebedömningenöverlåta är avenav omren

plangenomförandeviddetsyfte. Ommed planensförenligoch av enär
fastighets-såledesbliravvikelse,mindrebehovuppstår göraatt enav

byggtillstånd.ansökatvungen attägaren om
begränsathandlingsutrymmefastighetsägarenskanandra handI vara

Även itillståndsplikten.befrielse frånvillkor förangivnai planenav
byggtillstånd,ansökafastighetsägarenfall blirdetta atttvungen omom

villkoren.avvika frånbehovuppståskulledet attav
detalj-ikommunengrundendenföreliggabör attBesvärsrätt en

harfrågorväsentligabyggtillståndkrav påbefriat från atthar trotsplan
för till-harvillkor intetillräckligaoch angettsi planenlämnats öppna
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ståndsbefrielse. Bestämmelserna i 12 kap. bör kunnal § grundutgöra
för ingripa på grundstaten för långtgåendeatt att statenav genom un-
dantag från tillståndskrav har berövats möjligheterna bevaka däratt an-
givna statliga intressen. Rätt klaga på den grunden det i planenatt att
inte har tagits några undantag från kraven på byggtillstånd bör dock
inte föreligga.

3.2.3 påKrav byggtillstånd områdenutanför med detaljplan

Förslag: Förhållandena i olika delar landet och inom de enskildaav
kommunerna mycket skiñande. Tillståndsplikten skall därförär kunna
varieras i dag. Direkt enligt lag skall tillstånd krävasän bara i vissmer
grundläggande omfattning. Krav på tillstånd härutöver skall beslutas av
kommunerna i översiktsplan. viss utsträckningI skall finnas skyldig-en
het för kommunerna besluta krav tillståndpå för tillgodoseendeatt om

och allmänna intressen. Regeringen skall kunna föreläggaav grannars
kommunen ändra översiktsplanen, tillståndsplikten inte har ökatsatt om
i tillräcklig omfattning för riksintressen skall kunna bevakas.att

Konsekvenserna fristående byggnadsteknisk kontrollav en

Reglerna bygglov måste bl.a. med anledning det före-överom ses av
slagna kontrollförfarandet rörande de byggnadstekniska kraven.nya
Som under avsnitt finns3.1 det docknämns starka skäl för att göra en

grundläggande för lokaliseringsprövningöversyn systemetmera av m.m.
De grundläggande reglerna bygglovsplikt utanför områden medom

detaljplan finns för närvarande i 8 kap. 2 och 4 Genom beslut§§. i
områdesbestämmelser kan härefter bygglovsplikten inskränkas eller ut-
vidgas 5 respektive och6 Prövningsförutsättningama7 §§. finns upp-

i kap.8 12 föreskrivsDär ansökningar bygglovtagna skall bi-att om
fallas, åtgärden uppfyller kraven i kap.,2 inte skall föregås de-om av
taljplaneläggning, inte strider områdesbestämmelser och kanmot antas
uppfylla kraven i 3 kap.

Enligt mitt förslag skall nuvarande bygglovsprövning delas iupp en
tillståndsprövning och efterföljande fristående kontroll avseende deen
tekniska kraven i kap.3 redovisningenAv i det föregående framgår att

sådan reform för områden med detaljplan leder till det ofta inteatten
kommer återstå mycket inom för tillståndsprövning-att prövaatt ramen
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har nämligenantagits. detaljplanendetaljplan harsedan I ut-enen en
eller mindreochkraven i 2 kap.tömmande prövning uttöm-mot en mer

bin-detaljplanenkap. skett. Eftersomprövning kraven i 3mande ärmot
det från kon-bygglov, saknasåtgärder inte kräverdande föräven som

tillståndsprövning.efterföljandeanledning krävatrollsynpunkt ofta att en
de-såväl inomreformen blir desammaVissa effekter utomsomav

skalli fortsättningentillståndsprövningenornråde. Eftersomtaljplanelagt
byggnader-kravfrämst sådanabara delar 3 kap.,ske mot avsersomav

och utfomming iplaceringanläggningarsoch andra yttrenärmarenas
bygglov-gälla för åtgärdertillståndsplikt intehänseende, skall ärsom nu

ochkontroll byggnadersbehovetmed hänsyn tillspliktiga enbart avav
kr-exempel kananläggningars tekniska egenskaper. Somandra nämnas

konstruktionenbyggnader berörfor ändringarbygglovpåavet somav
anordningareldstäder ellerinstallationeller förde bärande delarna avav

ochförsta stycket 4 5.ventilation 8 kap. 1för §
formuleras påtillståndsprövningenförutsättningarna förVidare måste

bygglovsprövningenförvad gällerannorlundanågot sätt änett en-som
ochi kap.uppfylla kraven 2åtgärden skallkap.ligt 8 12 Där sägs att

krav i kap.i kap. 3uppfylla kraven 3 Deden skall kunna antasatt som
sådant slagtillståndsprövningenvidbli tillämpligakommer attäratt av

uppfylls eller inte. Endekan konstaterasredan vid prövningendet om
uppfylleråtgärdensåledes bifallas,byggtillstånd skallansökan omom

delarna 3 kap.och de tillämpligakraven i kap.2 av
utanför de-områdenreformen pågäller effekterna i övrigtdetNär av

områdesbestämmelser ochområden medtaljplan skilja mellankan man
övriga områden.

be-bestämmelseranvändasOmrådesbestämmelser avsedda närär att
medde-Bestämmelser kanavseenden.ellerhövs endast i något några

för bebyg-vattenområdenmark- ochreglera användningenlas för att av
ochbyggnaderutförandeplacering, utfomming ochfrågorgelse, avom

bestämmelsersådanaanläggningar kap. 16 §. Genomandra 5m.m.
i bå-kravenhänseenden ha företagitsi vissasåledes prövningkan aven

bestämmelserna påhar skettoch kap. den mån såde 2 3 I sättär samma
bygglov.kräveråtgärder intebindande fördetaljplan även somensom

detaljplaneområden,föri vissa fall, påkan alltsåDet sättsamma som
tillståndsprövning.efterföljandeskäl för krav påsaknas en

skallområdesbestämmelserdetaljplan ellerområden medUtanför
med bygglovspröv-sambandske ienligt och 3 kap.prövningen 2hela
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uppdelningen bygglovs-delen leder den här föreslagnaningen. denI av
fristående teknisk kontroll inte tillprövningen i tillståndsprövning ochen

Tillståndsprövningen kommer alltsåprincipiell ändring.någon att
bygglovsprövningen det gällergrundläggande betydelse närsamma som

lokaliseringen deninflytandesamhällets möjligheter att utöva över samt
byggnaderutfommingen i hänseendeplaceringen och yttrenärmare av

och andra anläggningar.
fristående teknisk kon-tillståndsprövning ochUppdelningen i en en

avsnitt leda till bättreemellertid jag nämnde under 3.1troll kan som
till de varierande behovkraven tillståndmöjligheter påatt avanpassa

olika områden i kommunerna.samhällskontroll finns inomsom
beslutas bygglov intenärvarande kan i områdesbestämmelserFör att
bestämmelserna vidtai åt-krävs för på det sätt närmareatt som anges

bygg-det gäller uppförandegärder i 8 kap. 5 När av nyasom anges
komplementbygg-kan undantag från bygglovsplikten baranader, avse

liknande byggnader.kolonistugor ochnader enklare fritidshus,samt
inte hardelvis detbegränsningar kan tänkas bero påDessa ansettsatt

tekniska egenska-avseende byggnadersmöjligt släppa på kontrollenatt
kontroll kan möjligheterna tillmina förslag rörande sistnämndaMedper.
från delvis utgångspunk-begränsningar i tillståndsplikten bedömas nya

ter.

tillståndspliktens omfattningAllmänna överväganden rörande

i vissa fallbör möjligtmina direktiv uttalas bl.a. följande: DetI attvara
enskilt byggnadsföretag varkenfrån förhandsprövning varjeavstå närav

såledesintressen eller träds fördet allmännas Detnär. ärrättgrarmamas
utsträckning kan frihetenskilde iangeläget den störreprövaatt gesom

kan bl.a. byggandeuppföra byggnader. Därigenom påocksåatt nya
bakgrunden bör möjligheterna be-landsbygden underlättas. denMot att

gäller byggnadsföre-bygglovsprövningen belysas, främst detnärgränsa
iandra sidan områdenutanför samlad bebyggelse. Om det å t.ex.tag -

striktarevärdefulla kulturmiljöer finns behovmed särskilt av en-
utredaren.bygglovsprövning bör detta uppmärksammas av
möjligt bestämmajag anfört under avsnitt det inteSom 3.1 är att en

landet eller allatillståndsplikten för alla delarnivå för som passar av
tillståndspliktenolika områden inom kommunerna. Om t.ex.typer av

inomtill tillståndsplikten vissatill medelnivå, leder detbestäms atten
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områden blirinom andramedan denomfattande,områden blir alltför
tillståndspliktennödvändigtdärförbegränsad.alltför Det attär anpassa

kontrollbehoven.skiftandetill de
vilkaområden inomsärskildai lagen pekadirektsvårtDet utär att

lagstiñ-i dagensgälla. finnsbygglovsplikt skall Deteller minskadökad
minskadedenavgränsning, nämligensådanegentligen baraning en

bebyggelse.samlad Itvåbostadshus utanförför ellerbygglovsplikten en-
beslutvariationen.beslut för utlösa Dessakrävs kommunalaövrigt äratt

bygglovspliktutökadautomatisktDels inträdertvå slag. genomenav
minskasbygglovsplikten ökas ellerdetaljplan, dels kanantagande av en

områdesbestämmelser.detaljplan ellersärskilda beslut igenom
denvidare påframkomlig byggatorde knappastDet väg attvara en

försökasåledesbebyggelse ochför samladlagstiftningstelcnik gällersom
Avgörandet frågandirekt i lagen.flera sådanafinna gränser omav

övervägandenkonkretagrundas påbygglovspliktens omfattning måste
kom-till beslut påmöjlighetalltsåvarje kommun. måsteinom Lagen ge

munal nivå.
bygglovspliktenvarierahar i dagkommunernamöjligheterDe attsom

under avsnittjag nämndehar,områdesbestämmelserbeslut i somgenom
områdesbestämmelserSjälva institutetutnyttjats alls.knappast2.2.2,

DjupstudieBoverketsochanvändas mycketkommithar sparsamtatt av
sigharkommuninte utläsas någonkani kommuner20 använtatt om-av

i sinaflera kommunerharför lovbefrielse.rådesbestämmelser Däremot
kulturmiljöer.lovplikten iutvidgningrekommenderatÖversiktsplaner av

vidareut-inte ha följts. EndockrekommendationernaDe synesegna
kommu-bygglovspliktenmed variationveckling systemet genomavav

möjligheternautfonnas såbeslutsordningenbeslut förutsätternala attatt
utnyttjas.verkligendeeffektivt ochskevariation kan påtill sätt attett

itillståndsplikten fattas områ-beslut rörandealternativTänkbara är att
vilket kan krävaöversiktsplanen,eller ii dagdesbestämmelser som

återkomma.frågor skall jagregeringsfonnen. Till dessaiändring
kravgrundläggandevissautfonnas börbeslutsordningenhurOavsett

närvarande.förgällerangivna i lag påtillstånd finnaspå sätt somsamma
kan sågrundläggande regleri dessaomfattningTillståndspliktens göras

utvidgakommunernaanledning låtafinnsbegränsade det bara attatt
beslut. Ellerkommunalaför olika områdenbygglovsplikten genom

ñn-det börsådan nivåtillbestämmastillståndspliktenockså kan atten
tillståndsplikten. Dessaoch minskningökningför bådeutrymme avnas



180 SOU 1993:94

lagtekniska frågor skall jag behandla i följande.det skall jagHär dock
till början frågan tillståndspliktens och minsta möj-ta störstaen upp om
liga omfattning.

Enligt gällande regler kan bygglovsplikten utvidgas under vissa förut-
sättningar enligt bestämmelserna i kap. och8 6 Motsvarande7 §§. möj-
ligheter bör ñrmas i framtiden. Samhällets möjligheteräven att utöva
kontroll inom områden med särskilt värdefulla kulturmiljöer bört.ex.
således behållas.

När det däremot gäller tillståndspliktens minsta omfattning finns det
anledning inte vissa lättnader skulle kunna åstadkom-övervägaatt om

det föregåendeI har konstaterats möjligheterna minska till-att attmas.
ståndsplikten kommer förbättras kontrollen de tekniskaatt attgenom av
egenskapskraven kopplas bort från tillståndsprövningen. det följandeI
skall jag till bedömning frågan i vilken utsträckning det kanta upp vara
möjligt minska tillståndsplikten samhällets berättigade kon-att utan att
trollbehov eñersätts.

Möjligheterna begränsa tillståndspliktens omfattningatt

Allmänna utgångspunkter

Utanför områden med detaljplan spelar, tillståndsprövning-nämnts,som
betydelsefull roll för samhällskontrollen inom detaljpla-änen en mera
Ävenneområden. utanför områden med detaljplan sker dock vissen

styrning direkt lagen. Således skall kraven i kap. tillämpas3 igenom
skälig utsträckning på åtgärder inte kräver lov. hur detMenäven ärsom

Ärmed reglerna i kap.2 dessa direkt bindande för den enskilde såäven
han skulle skyldig beakta dem i samband med vidtagandeatt attvara av

åtgärder inte kräver bygglov Någon sådan effekt bestämmelser-som av
torde inte ha finnsDet i 2 kap. inte bestämmelsenågonavsetts.na som

reducerar kraven till i skälig utsträckning på motsvarande i 3sätt som
kap. Om den enskilde skulle bunden kraven, skulle det alltsåvara av
åligga honom i full utsträckning företa de planmässiga övervägandenatt

förutsätts vid tillämpningen bestämmelserna i kap.,2 vilketsom av na-
turligtvis orimligt.är

iKraven 2 kap. torde alltså uteslutande riktade till myndigheter.vara
Om slopar tillståndsplikten utanför områden med detaljplan ochman
områdesbestämmelser, lägger bestämmelserna i kap. således2 inte
några hinder i för fastighetsägaren företa vilka åtgärder hanvägen att
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byggnad ellerutformningenochplaceringendenVidvill. närmare av en
beaktadockskall hananordnandetvidanläggning tomtsamt avannan

utsträckning.skäligi kap. i3kraven
alltsåområdesbestämmelserdetaljplan ochmed ärområdenUtanför

lokaliseringenbeträffandekontroll enligt PBLmöjligheter tillsamhällets
visserligenstadgaskap. l §bygglovsplikten. l 5 attberoendehelt av

skeskallbebyggelseförlämplighetmarkensprövning genomm.m.av
åt-inteutlösesdetaljplanekravdettavissa fall,detaljplan i om enmen

bygglov.befriats från krav påhargärd
inombygglovsprövningenochbygglovspliktentillMed hänsyn att

såområdesbestämmelser har avgö-ochutanför detaljplanområden en
mark-kontrollmöjlighetersamhälletsför överbetydelserande utövaatt

in-följandei detframställningenbyggande, kommer attochanvändning
ifaktisktkontrollmöjligheterdessa äromfattandehurfråganriktas på

mistegårsamhället alltsåkontrollmöjlighetervilkaochdag genomom
bygglovsbefrielse.

och ökasminskasbådeBygglovsplikten kan, nämnts, genomsom
områdesbestämmelsema ärområdesbestämmelser. Genomibeslut att

och förut-bygglovinte kräveråtgärderförbindandedirekt även som
i be-preciseraskankap. §enligt 8 5bygglovsbefrielseförsättningarna
kravbehållaskontroll oña kunnatillräcklig trots atttordestämmelserna

hittills intedockharOmrådesbestämmelser använtsefterges.bygglovpå
utsträckning.nämnvärdibygglovspliktenvarieraför att

tillståndkrävaanledningfinnasskallför detförutsättning attEn att
tillståndsprövningenvidmöjligheter ut-samhället har attmåste attvara

ide kravochstöd kap.med 2åtgärdensöktadeninflytande överöva av
fortsättningen.itillståndsprövningentillämpliga vidblikap.3 avsessom
enskilda kom-inom deochi landetskiftandemycketFörhållandena år

inomåtgärdervissatillstånd tilldet såOm typer om-är att avmunerna.
uppenbarli-saknaskanförhand intepekas påkan vägras,råden utsom

tillstånd.krav påupprätthållandeskäl för avgen
befriatillståndkrav påfråni frågakommakan det inteSjälvfallet att

härFråganomgivningspåverkan.betydande rörhakanåtgärder ensom
fritidshus,uppförandeåtgärder,begränsadeställetsig i t.ex. avom mera

till-utförandekomplementbyggnader,ochtvåbostadshuseller aven-
bebyg-samladmedområdenutanförhuvudsakligenbyggnader m.m.
hindrai dagharsamhälletmöjligheter attsåledes vilkaFrågangelse. är

i kap. PBL.bestämmelserna 2handstöd i förstamedåtgärdersådana av



182 SOU 1993:94

Vid bedömning möjligheterna till samhällskontroll måsteen natur-av
ligtvis hänsyn också till lagstiftning. skallDenna behandlastas arman
senare.

Utgångspunkten för den följande genomgången självfallet gällandeär
Enligt utredningsdirektiven skall gränsdragningen mellanrätt. allmänna

och enskilda intressen till övervägande. Bl.a behövs enligt di-tas upp
rektiven klarläggande vilka allmänna intressen såett är väsent-av som
liga de bör ha företräde framför enskilda intressen.att Jag att taavser

dessa frågor i det fortsatta utredningsarbetet. möjligtDet ärupp att
övervägandena härvid resulterar i förslag till viss förskjutningen av
tyngdpunkten mellan allmänna och enskilda intressen i eller andraena
riktningen i olika hänseenden. Såvitt jag kan bedöma det dockärnu
inte sannolikt de kommande förslagen kommer innebära någonatt att
avgörande rubbning den grundsyn präglar kraven i 2 kap.av som
och de krav i kap.3 i fortsättningen skall tillämpliga vidsom vara
tillståndsprövningen. alltI väsentligt bör alltså de aktuellanu
övervägandena kunna grundas på gällande rätt.

i kap.Kraven 2 PBL grund för samhällskontrollsom

Prövningen enligt kap.2 kan frågan den tilltänkta åtgär-sägas avse om
den kan tillåtas på den avsedda platsen, alltså sådan prövningen som
företas i samband med ansökan förhandsbesked. huvudsakI rören om
det sig tillåtligheten den första byggnaden på platsen jag hållerom av
mig här för enkelhetens skull till byggnader och bortser alltså från andra
anläggningar. Den placeringen och utfommingen byggnadennärmare av
skall därefter enligt kap.3 ochl 2 Uppförande§§. komple-prövas av
mentbyggnader och uppförande mindre tillbyggnader enligt 8 kap.ärav
13 § kompletteringsåtgärder. Sådana åtgärder i anslutningatt anse som
till eller tvåbostadshus skall bara bestämmelserna i 3prövas moten-
kap. och områdesbestämmelser kap.8 12 andra stycket.§ Be-mot
stämmelsemai 2 kap. kan alltså inte lägga hinder i för åtgärderna.vägen

andra fallI finns det däremot i princip möjlighet komplement-att stoppa
byggnader och tillbyggnader med stöd kraven i kap.2av

det följandeI skall undersökas på vilka grunder ansökanen om
bygglov avseende enstaka byggnader skall kunna ogillas med stödm.m.

bestämmelserna i 2 kap.av
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åbero-inte kunnatordei kap. l §bestämmelsen 2hållnaallmäntDen
hänvisning tilldessmedkan 2 §avslag. Däremotstöd för ettsompas

sammanhanget.betydelse ifåNRL
bygglovspröv-vid bla.skall tillämpasoch kap. NRL2 3Det är som

ihushållningsbestämmelsergrundläggande upptagnafinnskap.ning. I 2
olika intressen. Iskydd förbestämmelser2-9paragrafer. §§Itio omges

skall såvattenområdenochmark-vissadet såuttrycksallmänhet att
skada,påverka,påtagligtkanåtgärderskyddasmöjligtlångt mot som

jordbruksmark i 4 §förSkyddetvissa intressen.motverkaellerförsvåra
skyddetharfallnågraannorlunda Inågotuttryckts pådock sätt.har

i visstriksintresseförklaratsområdet harkvalificerats att avvaragenom
rennäringenavseende påmedskettkvalifikation harSådanhänseende.

kulturminnesvårdennaturvärden,stycket,andrayrkesfisket 5 §och
värdefullafyndigheterstycket, ämnenandrafiiluñslivet 6 §eller av

produktionindustriellföranläggningarstycket,andramaterial 7 §eller
Kvalifi-stycket.andra9totalförsvaret §ochstycketandra8 §m.m.

uteslutits.harmöjligtlångtinskränkningen såinnebärkationen att
åtgärder.vissaskyddasskall alltsåOmrådena mot

skall kunnaåtgärdansökt väg-försåledesfall krävssamtliga attI en
områdeneffekt.negativ Inompåtagligmedförakanden antasattras

dess-intressetutpekadeför detskyddetriksintresseinte ärär avsom
skyddasskallmöjligtlångtbara motdet såbegränsat attutom genom

negativt.detpåverkakanåtgärder som
pekasvårtdettorderiksintresse utattområdenInom är varaavsom
samhäl-förhand kanvilka det påbeträffande attsägasdelområdenvissa
byggna-uppförandetillbygglovmöjlighetersaknarlet vägraatt av nya

skyddet för deriksintresse,inteområden ärdet gäller ärder. När avsom
varierarolika intressenhosStyrkanintressenaangivnai kap.2 svagare.

kultunniljöintressenellernaturvårds-således finnaskandock. Det t.ex.
Å sidanandrariksintresse.områdenutanförbetydande styrka även avav

uttala-finns någraallsinteantingendär detsjälvfallet områdendetfinns
iintressendessaellerkap.i 2slagsådanaintressen nämnsde somav

vidtagandeförhinder ikan läggade inte vägenfall så attärvart svaga
tvåbostadshus,elleruppförandeåtgärderbegränsadeså en-avsomav

påmöjligabörområden avgränsaSådana atttillbyggnader varam.m.
förhand.

för vissahushållningsbestämmelsersärskildafinnskap. NRL3 om-l
åbe-utsträckning kunnai visstordebestämmelseri landet. Dessaråden
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grund för tillstånd till åtminstone uppförandeatt vägraropas som av nya
byggnader.

För härefter återgå till PBL så i kap.att 2 3 bestämmelser§ges om
bebyggelsens lokalisering. Kraven innehåller i utsträckning ekono-stor
miska överväganden. När bedömer område lämpligt förett ärman om
bebyggelse med hänsyn till möjligheterna ordna trafikatt t.ex. samt
vattenförsörjning och avlopp, handlar det i huvudsak beräkna in-attom
vesterings- och driftskostnaderna för erforderliga anläggningar. När det
gäller enstaka byggnader landetpå i allmänhet anledning saknassynes
för samhället tillstånd till lokaliseringatt vägra på grund förutseddaav
kostnader för den enskilde. fårDetta hans ensak. vissEnanses vara
försiktighet måste dock iakttas vid tillståndsbefrielse med hänsyn till ris-
ken för kommunen kan åläggas tillseatt allmän va-anläggningatt att
kommer till stånd.

Med kravet det skall finnas möjligheter ordnaatt trafik torde bl.a.att
det skall möjligt erhålla anslutningatt till allmänatt En-avses väg.vara

ligt 39 väglagen§ 1971:948 får enskild körväg inte anslutas tillen en
allmän väghållningsmyndighetensvåg tillstånd.utan Detta gäller iäven
fråga utfarter från fastigheter. Som grundprincip för anknytningenom
mellan PBL och lagstiftning gäller bygglov i princip inte fårattannan

på grund åtgärden krävervägras tillstånd enligt elleratt fleraävenav en
andra lagar. Bygglovsprövningen skall alltså ske oberoende till-av
ståndskrav enligt andra lagar, byggnadsnämnden skall enligt 8 kap.men
25 upplysa§ sökanden sådana krav. detI behandlade fallet medom nu
möjligheter ordna trafik det emellertid inte frågaatt oberoendeär om en
prövning enligt PBL och lagstiftning, här finns kravet di-utanannan
rekt inskrivet i PBL. Om det då vid prövningen enligt klartPBL står att
det inte går till stånd väganslutning, tordeatt ansökanen en om
bygglov avseende åtminstone pennanentbebyggelse kunna avslås.

harDet förekommit fall då kommunerna har bygglov på grundvägrat
sluttningsförhållanden elleratt tomten liknande harav genom ansetts va-

olämplig för bebyggelse. Tillräckligt för utevistelse harutrymmera an-
saknas. Sådana avslagsbeslut docksetts genomgående ha ändratssynes

besvärsinstansema.av
Kravet på hånsynstagande till möjligheterna ordna Vattenförsörj-att

ningen torde i vissa fall kunna leda till bygglov.vägrat
Kommunerna kan emellertid känna till inom kommunen detantas var

råder brist på eller det kan finnas risk för saltvatteninträng-vatten var
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tredjekap. 6 §enligt 8möjligheteninförandetsamband attning. I av
således de-anfördegrundvattentälderavseendebygglovkräva2stycket
planeringenöversiktligadenpartementschefen kommunernaatt genom

detområden därdet finnsuppfattninggodskaffat sighabör av omen
bör:146. Det199091prop.grundvattnetmedproblemuppkommakan

krä-tillstånd måstevilkainomområdenmöjligtalltså avgränsaattvara
vattenförsörjningen.tillmed hänsynvas

ochjord-, berg-hälsabestämmelserna vatten-det gäller samtNär om
förgrundkunnaområdenför vissadessatorde utgöraförhållanden, av-
sigkanbebyggelse. Detlokalisering röraansökanslag omavomenav

förekomstenstörningarhälsofarligaförområden är utsatta genomsom
olämpligaområdenellerluñförorening ärmarken ellerradon i somav

sättningar,bergras,jordskred,förgrund riskbebyggelse på storaför av
ocksåHit hörlerdjup.ochgrundvattennivånförändringonormal storaav

frånbullerstömingartillmed hänsynolämpligakanområden varasom
flygfält.trañkleder ellert.ex.

energiförsörj-krav påocksåfinnsstycketandra attkap.2 3 § ettI
lokaliseringvidbeaktasskallenergihushållningsaspekterochnings- av

gällerdetbetydelsesin främstafårbestämmelse närbebyggelse. Denna
lokalise-sigoch förgäller iden ävenbebyggelsegrupper,större men

dock svårtf..473 Det198586:1 ärbyggnader prop.enstakaring s.av
skullebyggnadenstakafördå bygglovfallsig någotföreställaatt en

grund.dennapåvägras
tillbygglovtillledakankap. 3i 2 §har berörts attkravDe som nu

kanfrågadet häromfattning väg-begränsadeden äråtgärder omsomav
avseendeområden. Kravetavgränsbaravissa ut-hand inomförstairas
Bestämmel-helst.aktualiserasdäremotkantill allmänfart väg somvar

hand områdeni förstainombygglovsvägrantillledai kanNRL avserna
möjligheterÄven finns detområden attutanför sådanariksintresse.

kulturmiljöintressen.naturvårds- ochtillmed hänsynbygglov t.ex.vägra
klartvilka det stårinomområdenmöjligtdockbör avgränsaattDet vara

bygglov.grund förkanintei att vägrabestämmelserna NRL utgöraatt
till möj-hänsynstaganderörandekravuppställskap. 32 § ettI även
kommu-oftasthandlar härsamhällsservice. Detordnalighetema omatt

möjlighe-bedömningöverväganden. Kommunernasnalekonomiska av
förarbe-skall enligtdelar kommunenolikaservice iberedaattterna av

användning tillmarksfrågorbetydelsetillmätastill närPBL stor omtena
och 270. Så-115473,198586:1prop.skallbebyggelse avgöras s.
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dana bedömningar kan enligt uttalanden departementschefen läggasav
till grund för utformningen riktlinjer for bebyggelsen i glesbygd,av men
bedömningama skall tillrnätas betydelse vid bygglovsprövningen inte ba-

inom områden där översiktsplanen innehåller uttalanden i dettara avse-
ende inom andra områden. praxisI under tidutan även har detsenare
dock ställts ökade krav på underlagsmaterial för kommunerna skallatt
kunna bygglov med hänvisning till kommunalekonomiskavägra konsek-

Även denna grund för tillstånd till lokalisering bebyg-vägratvenser. av
gelse torde således bara kunna gällande inom förutsebara ochgöras av-
gränsade områden.

Den återstående bestämmelsen i 2 kap, således behandlar4 ut-
fommingen bebyggelsemiljön inom områden med samlad bebyggelse.av

bestämmelseDenna sakna intresse i förevarande sammanhang,synes
eftersom det knappast kan komma i fråga slopa kravet på förhands-att
prövning i någon avsevärd omfattning inom sådana områden såvida de
inte har detaljplanerats eller blivit föremål för områdesbestämmelser.

Sammanfattningsvis innebär reglerna i 2 kap. kommunerna kanatt
bygglov till åtgärder den begränsadevägra omfattning det här ärav som

fråga inom vissa bestämda områden, såsom områden riksintresseom av
eller områden olämpliga för bebyggelse enligt bestämmelsernaär isom
2 kap. 3 egentligenDet endast kravet avseende trafik, således möj-är
ligheten erhålla anslutning till allmän inte på dettaatt väg, sätt ärsom
begränsat till vissa bestämda områden.

iKraven 3 kap. PBL grund för samhällskontrollsom

Såvitt häreñer gäller reglerna krav på byggnader i kap.3 detärom m.m.
i detta sammanhang i huvudsak bestämmelserna i ochl 2 ärsom av
intresse. Härvid bör erinras dessa bestämmelser tillämpliga iatt ärom
skälig utsträckning i fråga byggnader får uppförasäven utanom som
bygglov.

Enligt mitt förslag skall för upprätthållande byggkontrollen anmä-av
lan ske innan arbetet med åtgärder någon betydenhet igång. Vidsättsav
den kontakt därvid etableras med kommunen bör den byggande, isom
sådant fall då åtgärden befriad från krav på tillstånd, informerasär om
kraven i 3 kap. och1 2 §§.

Om kravet på tillstånd eñerges avseende åtgärder aktuella,ärsom nu
således uppförande eller tvåbostadshus, fiitidshus och komple-av en-
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inställer sig frågantillbyggnadermentbyggnader, utförande m.m.,av
åtgärdernautförandetinflytandetillmöjlighetervilka över sam-somav

situationen i dag.förhållande tillimistehället går om
utformningochplaceringkrav avseendeuppställskap. 1 §3I av

kulturvär-ochoch tilllandskapsbildentillmed hänsynbyggnader natur-
områdenfrånbortsesbörjan kan härTill utgörplatsen.dena på somen

aktuelltinteområden torde detsådanamiljö.värdefull Inom attvaraen
Även all-i detomfattning.i nänmvärdtillståndkravet påeñerge mera

angivna kravendeangelägetnaturligtvisdetlandskapetdagliga attär
med någonkravenemellertid inteupprätthållspraxisgällandeiakttas. I

tillbygglovinte förekommasåledesstyrka. torde vägrasDet attstörre
landskapsbilden.ide integrunduppförande typhus på att passaravav

olämp-grundpåbygglov harförekommithar det vägratsDäremot att av
förhållandena.topograñskatill demed hänsynplaceringlig

utformas såochskall placerasbyggnaderkrav attställs på2 §I att
trafiksäker-menligt påinverkaranvändning inteavseddaderasellerde

olägenheter förbetydandefara ellermedföreller påheten sättannat
skadlig förkangrundvattnetInverkanomgivningen. om-varasom

skall begränsas.givningen
1971:948 före-väglagenfinns i 47trafiksäkerheten §gällerdetNär
uppföra byggna-tillståndlänsstyrelsensförbudskrifter att utanmotom

inte i frågadockTillstånd behövsvägornråde.i närhetender ettavm.m.
tillsåledeslederBygglovsbefrielsebygglov. attåtgärder kräversomom

trafiksä-tillgodosesHärigenominträder.enligt väglagentillståndsplikt
kerhetsintresset.

pl-medföratorde kunnaintressenTillgodoseende attgrannamasav
itillbyggnad justerasbyggnad ellerutfommingen ettochaceringen av en

hänsynsta-Behovbestämmelsen i 2stödbygglovsärende med avav
områdenhuvudsakligen inomnaturligtvisuppstårtillgande grarmama

förstföreliggadockbebyggelseSådanbebyggelse.samladmed anses
100l98687:BoU1hus bet.10-20bebyggelsegmppen utgörs s.avom

utanfördärför uppståkantilli förhållandetproblem ävenoch grannar
bebyggelse.samlad

kangrundvattnetsärskilt inverkan påparagrafenI attnämns varasom
exempelvisskall begränsas. Häromgivningen attförskadlig enavses

medföra be-byggnad kangrundläggningellerolämplig placering enav
ellerfuktskadori formomgivningen sätt-förolägenhetertydande av

samhäl-naturligtvis tilllederbygglovspliktenslopande attningar. Ett av
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let går miste möjligheten förhandspröva sådana frågor. byg-Denattom
gande dock bunden kravet i skälig utsträckning.är av

Sammanfattningsvis kan kraven i kap. och3 1 2 huvud-§§sägas att
saldigen kan stöd för tillgodoseende hänsyn till landskapsbil-utgöra av
den i viss mån och intressen i samband med bygglovsprövninggrannars
avseende åtgärder den begränsade omfattning det här fråga in-ärav om

områden utanför samlad bebyggelse.om

lagstiftningAnnan grund för samhällskontrollsom

det följandeI skall bara behandlas lagar har med lokaliserings-som
prövning i någon fonn Lagstiftning byggnaders ochatt göra. rörsom
andra anläggningars egenskaper lämnas alltså sidan.

reglerarLagar markanvändning och byggande mycketärsom av
skiftande slag och de sikte på olika aspekter. Vissa huvudtypertar av
lagar kan urskiljas.

Till början har lagar i utsträckning reglerar åtgärderstoren som
tillståndspliktiga enligt blir dåPBL. Det i viss frågaär månävensom om

dubbelprövning. Prövningen blir dock aldrig identisk, eftersom pröv-en
ningsförutsättningama varierar. Prövningen enligt framförPBL alltmot
reglerna i 2 och kap.3 mycket allsidig, medan prövningen enligtär
andra lagar vanligen sker bakgrund regler riktar sig påmot av som
speciella frågor. Till denna lagar kan hänföras naturvårdslagen.grupp

Vidare har lagar reglerar frågor markanvändning och byg-som om
gande vilka visserligen kan behandlas i kommunala planer, där till-men
ståndsplikt enligt saknasPBL i utsträckning. Hit hör väglagen,stor vat-
tenlagen och i viss mån miljöskyddslagen. Väglagen någotär ettav
speciellt slag. Frågan anläggande uteslutande enligtväg prövasom av
väglagen med beaktande kommunala planer. väglagen finnsI emel-av
lertid dessutom regler förbud byggande i närhetenmot väg.om av

astighetsbildningslagenF 1970:988, FBL

kap.I 3 finns bestämmelserFBL villkor för fastighetsbildning. Enligtom
kap.3 skall1 fastighetsbildning§ ske så varje fastighet blir varaktigtatt

lämpad för sitt ändamål. Bl.a. skall tillses fastigheten får tillgång tillatt
behövliga och den, den skall användas för bebyggelse,vägar kanatt om
få tillgång till godtagbara anordningar för och avlopp.vatten
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fastighetsbildningdetaljplan, fåromfattasinteområdeInom avsom
områdets ända-skulle försvåraåtgärdeninte ske,kap.enligt 3 3 § om

motverkabebyggelse ellerföranleda olämpliganvändning,målsenliga
området.planläggninglämplig av

till allmänutfarttillgång tillförutsätterfastighetsbildning vägEn som
§.för trafiken 4uppkommerolägenheterskeprincip intefår i om

medsamrådafastighetsbildningsmyndighetenskallEnligt kap. 254 §
samrådsådantbyggnadsnämnden vidberörda myndigheter. Om ett anser

be-ellerfastighetsbildning förenligt kap. 3 §tillåtligheten 3att nyav
tillhänskjutasärendetskalli fråga,bebyggelse kan nänm-fintlig sättas

medgivandevarigenombyggnadsnänmdenBeslutprövning.den för av
fastighetsbildningsmyn-forbindandefastighetsbildningentill ärvägrats

digheten.

1964:822Naturvårdslagen

bestämmelsernaturvårdslagen finnsI om
naturmin-§§ och127-§§,nationalparker 4 och 5 naturreservat

§,13nen
och§§friluftslivet 15-17§,djurarter 14för ochskydd växt-

§§,naturmiljön 18-22
nedskräpning ochskydd mot

vilthägn.
tillhörmarkbaranationalpark kanAvsättning till staten.somavse

skallvissa områdenförklaraLänsstyrelsen kan naturreservat.att vara
fårLänsstyrelsenbebyggelse.bl.a.föreskrivas förbudkanbeslutetI mot

föreskrifter.meddeladefrånmedge undantagsärskilda falli
skyddas eller vår-särskiltbörnaturföremålhörandefastighetTill som

länsstyrelsen fridlysasmarkenområdeerforderligt påjämtefårdas av
naturminne.som

friluftslivetskydd förtillbestämmelsersärskildamedAvsnittet
normaltsträcker sigStrandskyddetstrandskyddsområden.handlar om

förbudråderstrandskyddsområdestrandlinjen. motfrån Inom100 meter
tillgo-byggnad förbefintligbyggnad, ändraheltuppföra attatt ennyen

ochgrävnings-utföratidigare,ändamålväsentligendose änannatett
utförabebyggelse,nämnda slagetför detförberedelsearbetenandra av

elleranspråkivarigenom markanordningeller tomtanläggning tas som
områdebeträdaavhålls frånellerhindras attallmänheten på sättannat

gäller dockförbudfärdas fritt. Dessaskulle hadendär ägt attannars
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inte bl.a. anläggningar eller åtgärder behövs för jordbruket, fisket,som
skogsskötseln eller renskötseln och inte tillgodoser bostadsända-som
mål. Länsstyrelsen får föreskriva vissa undantag från förbuden 16 §
och medge dispens från förhuden särskilda skäl föreligger 16 §.när a

dispensbefogenhetDenna kan delegeras till kommun 43 §.
bestämmelsernaI till skydd för naturmiljön finns bl.a. föreskrifter om

naturvårdsområde 19 beslut bildande naturvårdsområdeI ett om av
kan föreskrivas förbud eller föreskrifter i fråga byggnad, upplag,mot om
schaktning, plantering och awerkning. Om det kan bli fråga om
ersättningsskyldighet, skall dock området i stället avsättas naturre-som

Åtgärder inte omfattas tillståndstvång kan underkas-servat. som av vara
tade sarnrådsskyldighet enligt 20 Enligt kan förbud21 arbetsfö-§ mot

föreligga inom särskilt skyddsvärda biotoper. Slutligen krävs till-retag
stånd för anbringande tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförligav an-
ordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål 22 Sist-§.
nämnda tillståndskrav gäller inte anordningar för vilka bygglov krävs
eller har länmats, och heller inte sådana åtgärder har bygglovsbe-som
friats enligt 8 kap. första5 stycket§ 7 PBL.

kan förordnas de befogenheter tillkommer länsstyrelsenDet att som
med avseende bl.a.på och naturvårdsomrâden skallnaturreservat även
tillkomma kommunal myndighet 43 §.en

Lagen 1988:950 kulturminnenom m.m.

kultunninneslagen finnsI bestämmelser fornminnen, byggnadsmin-om
och kyrkliga kulturminnen utförsel kulturföremål lan-samtnen om av ur

det.

Till fast fornlämning hör fomlämningsområde. förGränser dettaetten
fastställs länsstyrelsen. enligt kap. jfrd medDet 2 6 12 för-ärav
bjudet tillstånd länsstyrelsen bl.a. bebyggelse ändraatt utan av genom
eller skada fast fomlämning.en

Väglagen 1971:948

Fråga byggande vägverket efter samråd med läns-väg prövasom av av
styrelsen. Om de har olika uppfattning, hänskjuts frågan till regeringen
11 §. område med detaljplanInom eller områdesbestämmelser får väg
i princip inte byggas i strid planen eller bestämmelserna 14 §. Förmot
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inne-skall bl.a.arbetsplan. Dennaskallbyggande upprättasväg enav
fastställsArbetsplanenmiljökonsekvensbeskrivning.hålla vägver-aven

ket.
bestämmelsersäkerhetsföreskriñerordnings- ochavsnittI ett gesom

från fas-och utfarterenskildanslutningtillstånd forkrav på vägavom
i frågagäller dock inteTillståndskravallmän 39 §.tilltigheter väg om

områdes-eller förutsatta idetaljplanredovisade ienskilda ärvägar som
bestämmelser §.42

omfatt-tillstånd i olikavägornråde krävseller i närhetenInom ettav
tillstånd§§. påbyggnader 45-51 Kravuppförandeförning m.m.av
åtgärderellermed detaljplanområdenregel inte inomdockgäller som

föreligga in-dockdubbelprövning kanbygglov krävs krav påvilkaför
för 48 §.i anspråkvägområde har tagits väg,ett senan

080Hälsoskyddslagen l 982: l

avloppsvattendet reglernai hälsoskyddslagenbestämmelsernaAv är om
avlopps-Enligt skallsammanhang. §förevarande 7intresse iärsom av

olä-sanitärhand såeller påavledas, attannat sätt tasvatten omrenas
avloppsled-lämpligaändamål skalldettauppkommer.genhet inte För

kom-tillståndavloppsledning krävsinrättainrättas.ningar För att aven
ingenanordningen. Omtillvattentoalett ansluten vat-ärom enmunen,

fåranmälan.skriftlig Kommunenkrävs endasttentoalett ansluten,är en
fall inomi sådanttillståndskall fordrasföreskriva detdock ettävenatt

kommunen.delarvissa av
till kommuneneller anmälantillståndkrav påBestämmelserna avom

enligttillståndkräveravloppsledningentillämpliga i de fall dåinteär
föraavseddavloppsanordningenmiljöskyddslagen eller då attär av-

avloppsanläggning.enbart till allmänloppsvattnet en

avloppsanläggningarochallmänna1970:244Lagen vatten-om

va-anläggningavloppsanläggning allmänochallmänMed vatten- avses
be-bostadshus ellerberedatill ändamålanläggning, har att annansom

eller,drivs kommunVattenförsörjning och avlopp ochbyggelse avsom
allmän.förklaras fördrivsden av annan,om

be-blivandebefintlig ellerför vissoch avloppVattenförsörjningOm
ordnas ibehöverhälsoskyddettillbyggelse med hänsyn störreett sam-
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manhang, skall kommunen sörja för eller tillse allmän va-anläggningatt
kommer till stånd.

allmän va-anläggning skall fastställas verksamhetsområdeFör 4ett
§. Enligt 8 huvudman för allmän va-anläggning skyldig§ låtaär att

fastighet inom anläggningens verksamhetsområde brukaägare av an-
läggningen. Fastighetsägare inom verksamhetsområdet skyldigär att
betala avgifter till huvudmannen, anordningar för Vattenförsörjningom
och avlopp behövs behovetoch inte kan tillgodoses med fördel påstörre
annat sätt.

Sammanfattande synpunkter

utgångspunkt bör tillstånd inte skall krävas för åtgärderEn att övervara
vilka samhället inte kan och inte bör kunna inflytande vidnågotutöva
prövningen. Om således prövningen inte kan i någotutmynna änannat

tillstånd beviljas, framstår tillståndskrav onödigt. kravDeatt ett som
vilka prövningen sker enligt finns i och kapPBL 2 3 Frå-mot upptagna

åtgärd huvud kan komma till stånd denpåöver tagetgan om en av-
sedda platsen enligt kap. prövning kan kallas lokali-2 Dennaprövas en
seringsprövning. byggnads eller anläggningsFrågan närma-om en annan

placering och utformning i hänseende härefter enligt 3yttre prövasre
kap.

den lämnade redovisningen framgå det föreligger vissAv attsynes er.
skillnad mellan bestämmelserna i och kap. såvitt samhällets2 3 avser
möjligheter kontroll frågor markanvändning och byg-utövaatt över om
gande. Således torde det beträffande områden i kommunenmånga stå
klart bestämmelserna i kap. för närvarande inte kan2 grundatt utgöra
för avslag ansökningar lokalisering tvåbostadshus,på ellerom av en-
fritidshus, komplementbyggnader liknande. lokaliseringsgröv-och En

ning, alltså prövning kraven i kap., framstår därför i sådant fall2mot
överflödig.som

jag redan har framhållitSom ingår i mitt uppdrag utreda fågoratt
kan komma påverka samhällets möjligheter kontrollatt att utövasom
bl.a. byggande landet. Således skall jag klarläggapå vilkaöver t.ex.

allmänna intressen så väsentliga de bör ha företräde framförär attsom
enskilda intressen och hur kulturmiljöhänsynen kanöverväga ges en
starkare ställning. Resultatet utredningsarbetet i dessa delar kommerav

Även jag därvid kan komma lägga framatt presenteras attsenare. om
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förslag i vissa fall kan leda till ökade möjligheter för samhället attsom
kontroll via reglerna i 2 och kap.,3 bedömer jag det uteslutetutöva som

förslagen går så långt det inte skulle återstä områden där det påatt att
förhand går konstatera samhället inte har, och inte heller bör haatt att
möjligheter tillstånd. torde komma bli frågaDetvägraatt närmast att om
gradskillnader i förhållande till vad gäller i dag. kanSåledes minasom
kommande förslag leda till möjligheterna frånavstå krav på till-att att

begränsasstånd i någon med hänsynmån till kulturmiljöin-t.ex. att
bör ökad tyngd. utesluter emellertid inte det ändåDettatressena attges

kommer återstå möjligheter, särskilt inom vissa kommuner, avståatt att
från krav på tillstånd. därför angeläget det utformasDet är att ett system

det möjligt för kommunerna effektivtpå och enkeltgör att sättettsom
sådana områden.avgränsa

i kap.Kraven 3 däremot problematiska. pekaDet svårtär är attmera
områden inom vilka det förhandpå kan det saknas behovut sägas att av

möjlighetereller kunna inflytande med stöd dessa bestäm-att utöva av
melser. kan överallt inträffaDet situationer där det kan finnasnästan
anledning ställa villkor för placeringen och utfommingen byggna-att av
der och andra anläggningar med hänsyn till framför allt landskapsbilden
och Visserligen föreligger det skillnader mellan olikastoragrarmarna.
områden. sådana områden därInom det saknas behov lokalise-av en
ringsprövning, framför allt glesbebyggda landsbygdsområden, detär
således sarmolikt det inte heller finns framträdande behovnågraatt av en
prövning enligt kraven i kap.3 det går aldrig utesluta detMen att att
uppstår konflikter mellan olika intressen skulle kunna lösas isom sam-
band med tillståndsprövning.en

beslut rörande tillståndspliktenI bör villkor kunna ställas för detatt
skallinte krävas tillstånd. Således bör kunna tillstånd intet.ex. attanges

för uppförandekrävs vissa byggnader i land-typerav av som passar
skapsbilden eller byggnaden skall ligga visst minstapå avstånd frånatt

grarmar.
Vidare erinras kraven i kap. tillämpliga3 i skäligatt är ut-om

Åtminstonesträckning på åtgärder inte kräver tillstånd. detäven närsom
gäller uppförande byggnader kommer finnasdet krav tek-påattav nya
nisk kontroll och därmed bygganmälan. Byggnadsnämnden där-en ges

tillfällemed dels kontrollera villkoren för tillstånd inte skallatt attom
uppfyllda, dels ingripakrävas det visar sig byggnadenär t.ex. att ärom

uppenbart illa placerad med hänsyn till landskapsbilden. det följandeI
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skallföreslår jag3.3.4byggkontroll avsnittavsnittet att grannarnaom
kräver till-inteavseende åtgärderbygganmälanunderrättas somom en

invändningar tillframföramöjligheterdärmedstånd. Grannarna attges
ingripa med stöduppenbara fall kaninämndenbyggnadsnärrmden så att

kap.reglerna i 10av
skälig utsträck-i kap. ibestämmelserna 3iakttagandepåKravet av

skall kunna avståförutsättning förväsentligsåledesning attär manen
byggnader. Regelnbeträffandetillståndsprövningfrån utgört.ex. nyaen

godtagbara medinteåtgärderså ärspärr motsäga ytterstaatt somen
ytterligareoch Någonlandskapsbildenframför allthänsyn till grarmarna.

tillståndsbefrielse inommedibyggadet svårt systernatt ettspärr är
ibyggnadsnämndenordningvissa områden. rätt attEn t.ex. an-som ger

och kanskeenligt kap.,prövning 3bygganmälan krävaledning enenav
ñi från kravförklaratstidigare haråtgärdenkap.,enligt 2 trots attäven

dåkanacceptabel. Fastighetsägarenintetillstånd framstår över-på som
i begreppredan stårhantillståndsprövningraskas krav på attnärettav

bygga.börja
förförutsättningargodadet finnsjag alltså attSammantaget attanser

särskiltfrihetenskildeområden denavgränsadeinom att utanstörrege
områdenvissafastighet.sin Inomolika åtgärder påvidtatillstånd kunna

byggnaderuppföraenskildedenmöjligt låtabör det attt.o.m. nyavara
dock, jaghärförFörutsättningenförhandsprövning.krav ärpåutan som

omfattning kan sketillståndspliktensivariationenframhållit,tidigare att
beslutsfat-hurbehandlas fråganföljandebeslut. detkommunala Igenom

variationsmöjlighetema skalladministrativt förutfonnastandet skall att
effektivt.utnyttjaskunna

kommunala beslutochlagtillståndspliktenRegleringen iav

områdesbestämmelseribesluttillståndspliktenVariation genomav

möjligtbedömning bör detredovisadeföregåendemin i detEnligt vara
förutsträckningomfattning itillståndspliktensvariera än när-störreatt

beträffandebegränsastillståndsplikten kunnaSärskilt börvarande. en-
mins-får kommunengällandeEnligtlandsbygden.byggande påskilt rätt

områdesbe-detaljplan ellerbeslut ibygglovsplikteneller ökaka genom
det alltså områ-sammanhangetdet härkap. §§. Istämmelser 8 5-7 är

aktuella.desbestämmelser ärsom
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Områdesbestämmelser får enligt kap. för begränsade5 16 § antas om-
råden för säkerställa syftet med översiktsplanen uppnås elleratt att att

riksintresse enligt tillgodoses. paragrafen underNRL I åttaett anges
punkter vad får regleras i områdesbestämmelser. Enligt den förstasom

f°ar ipunkten regleras vad åtgärder kräver enligtmån lov bl.a. kap.8 5-7
§§-

översiktsplanen kan ha pekats särskildaI områden där hänsynut
mäste kontrollen och därmed för syftet medFör planen skalltas. att

kanuppnås då behöva beslutas bygglovsplikten utökas. behöverDetatt
sannolikt inte förutsättas det i översiktsplanen har någotatt sagts ut-
tryckligt bygglovsplikten för områdesbestämmelser med dettaattom
innehåll skall få det däremot gäller minskningNär bygglov-antas. av
splikten, kan ifrågasättas vilket syfte med översiktsplanen skall till-som

härmed.godoses skulle i fall önskemålet underlätta byg-Det så attvara
för enskilde.gande den områdesbestämmelser med reglerFör attm.m.

minskning bygglovsplikten skall få torde förutsättas frå-antas attom av
har behandlats uttryckligt i översiktsplanen.gan

möjligheter till utökning bygglovspliktenDe finns enligt 8av som
ochkap. 6 får tillräckliga för de syften7 §§ i be-anses vara som anges

stämrnelsema. möjligheter minska bygglovsplikten finnsDe att som an-
i kap. däremot otillräckliga.givna 8 Som har framhållits i det fö-5 § är

regående behöver tillstândsplikt i fortsättningen inte upprätthållas med
till behovethänsyn teknisk kontroll. den synpunkten föreliggerFrånav

intealltså något hinder byggnader undantas från till-mot att även nya
ståndsplikt. Sådana undantag bör kunna inom delar i fallgöras vartav
vissa kommuner. Förhållandena skiljer sig naturligtvis mellanavsevärt

kommuner.olika tätbefolkade kommuner kanske det inteInom alls är
möjligt undanta byggnader från tillståndsplikt, medan omfattandeatt nya
undantag kan möjliga i glesbebyggda norrlandskommu-antas t.ex.vara

ner.
Områdesbestämmelser får, användas bara för begrän-nämnts,som

sade områden. Skälet härtill bestämmelserna skulle kommaär att annars
i konflikt med regeringsformen, skall återkomma till för-RF. Jag strax
hållandet mellan planer och geografiska begränsningenPBL:s RF. Den

områdesbestämmelserför leder till uppenbara problem. Utökning av
tillståndsplikten till omfatta åtgärder regleras i 8 kap. 6 och 7att som nu

klaras områdesbestämmelser.kan det sigHär rörnog av genom om
speciella områden, områden värdefull miljötyper t.ex. utgörav som en
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nedåtVariationanläggningar.i närheten vissa slageller områden avav
mycketbli aktuell inomkan däremottillståndspliktens omfattningav

sig olika alternativ.här tänkaområden. Lagtekniskt kanstora man
huvudsakligutfonnas iomfattning i lag kanTillståndspliktens över-

bygglovsplikten ibeträffande 8gäller i dagensstämmelse med vad som
åtgärder frånundantaenligtMöjligheterna 5 §kap. 2 och 4 §§. att

möjligheternadärutvidgas. kommunertillståndsplikt skulle häreñer För
inte tillsådan ordningbegränsade ledertillståndspliktenminska äratt en

bliskulle det däremot svårtandra kommunerproblem. månganågra För
detta skulle krä-omfattning.tillståndsplikten i önskvärd Förminskaatt

områdesbestämmelser.mycket antalantagande ett stortavvas
begränsad medtillståndsplikten i lagenAlternativet görsatt mera

resultat.till liknandetillståndsplikten lederutvidgamöjligheter att
ornrådesbe-antalskulle då behövakommunerMånga stortanta ett

tillståndsplikten.ökastämmelser för att
minskaområdesbestämmelser föranvändaProblemet med attatt

införandettillriksdagsbehandlingen PBLledde underbygglovsplikten av
stycketandrai 8 kap. 4samlad bebyggelse lagen. I §begreppet gesav

avseende ellervissa åtgärderbygglovsbefrielse förbestämmelser en-om
utanförkomplementbyggnader liggertillhörandeochtvåbostadshus som

hadepropositionenbebyggelse.i samlad Ioch inte ingårdetaljplan
medgeskulle kunnaområdesbestämmelserikommunernaföreslagits att

i 8 kap. 4åtgärder §för debygglovbefrielse från nämnstyper somav
i regelnförslag lagenbostadsutskottetsandra stycket. På atttogs

begränsadeanvändas förkunnaendast skallområdesbestämmelser
införalltid skallfastighetsförteckningochområden upprättasatt en

skulle dettaEnligt utskottetområdesbestämmelser.antagandet av
krångligtadministrativtframstoddetmedföra attatt genomsom

bygglovsbefrielseneftersträvadedenåstadkommaområdesbestämmelser
den iomfattasborde kunnaområdenrelativtför de stora avsom

l98687:BoU1 100.förenklingen bet.föreslagnapropositionen s.
indelningenvidare pånaturligtvis byggafinnsMöjligheten att av om-

åtgärder utanförYtterligaresamlad bebyggelse.ochinområden utom
till-därvid kunna befrias frånskullesamlad bebyggelsemedområden

områdesbestärn-möjligheter för kommunenmedståndsplikt att genom
rättssäkerhetssynpunkttillståndsplikten vid behov. Frånmelser öka

Enligt bostadsutskot-tveksam.sådan ordningemellertidframstår somen
bebyggelsegruppen 10-20bebyggelsesamladföreligger utgörstet avom
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hus, och de bebyggda till varandra eller åtskiljs endasttomterna gränsar
parkmark 0.d. såledesBegreppet något obestämt. Enligt be-väg, ärav

stämmelsema i kap. andra8 4 stycket undantag från bygglov-§ görs
splikten för mindre tillbyggnader, uppförande komplementbyggnaderav
och liknande mindre ingripande åtgärder utanför samlad bebyggelse. Om

utvidgar tillståndsbefrielsen till byggnader, f°aratt gräns-man avse nya
dragningen långt avgörande betydelse. Reglerna tillstånds-en mer om
plikt straffsanktionerade och i princip skall kunna åläggasär ägaren

riva byggnad uppförts tillstånd. ingripande följderSåatt utanen som
kräver klara regler. kommerMan inte problemet avgränsning igenom
översiktsplanen områden med samlad bebyggelse eftersom över-av
siktsplanen inte har några bindande verkningar.

Enligt min mening det alltså inte lämpligt låta såär att ett vagtpass
begrepp samlad bebyggelse få avgörande betydelse vidsom en av-
gränsningen tillståndsplikten. Variation tillståndsplikten måste så-av av
ledes, nuvarande beslutssystem bibehålls, i huvudsak skeom genom

ibeslut områdesbestämmelser. Med hänsyn till sådana bestämmelseratt
bara kan användas för begränsade tordeområden, någon nämnvärd ut-
ökning möjligheterna till variation i tillståndspliktens omfattning iav
förhållande till vad i dag gäller för bygglovsprövningen inte gå attsom
åstadkomma.

Områdesbestämmelser med regler minskad bygglovsplikt torde,om
kräva uttryckliga uttalanden i översiktsplanen, eftersom detnämnts,som

syftet med denna skall säkerställas. framstår emellertidDetär som som
onödig omgång det först skall direktiv frågani i översikts-att tasen

planen och rättsligt bindande beslut därefter skall fattas i formatt av om-
rådesbestämmelser. smidigare ordning skulle åstadkommasEn avsevärt

kunde bindande beslut rörande tillståndsplikten direkt iom man ge
översiktsplanen. finns flera fördelar med sådan ordning. förstaDet Ien
hand tillståndspliktenskulle kunna efter behoven samhälls-anpassas av
kontroll i utsträckning i dag. Vidare blir regleringen till-större än av
ståndsplikten överskådlig, eftersom den kan komma finnas iatt ettmera
dokument. Slutligen, och icke minst, skulle reglering tilllståndspliktenav
i översiktsplan framtvinga aktivt arbete med den översiktliga plane-ett
ringen och stärka översiktsplanens ställning.
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Översiktsplanen regleringsinstmmentsom

områdesbestäm-utnyttjandeavsnitt konstateratsföregående harI att av
framkomligregleringsinstmment inte någonmelser väg,är om mansom

variera tillståndsplik-finnstill de möjligheterskall kunna attta somvara
tillståndspliktenminska inomi dag, särskilti omfattning än attstörreten
effektiva instrumentettveklöstområden i kommunerna.många Det mest

tillståndspliktvarierandeolika områden medför avgränsning ärav
inledningsvis frågan regle-inställer sigöversiktsplanen. Härvid om en

grundlagsändring.i översiktsplanentillståndsplikten kan skering utanav
Översiktsplanen och enskilda.för myndigheter Dettainte bindandeär

slutskedettillkom iförsta stycketstadgande i kap. 3 PBLuttryckliga l §
framställt kritiklagrådet haderörande sedanlagstiftningsärendet PBLav

kundeintegrund dettapropositionsförslaget på attmot anses varaav
medförenligt RF.

förhållandetskall föreskrifterkap. första stycket RFEnligt 8 3 § om
åligganden för enskildagällerdet allmänna,mellan enskilda och som

ekonomiska för-ellerenskildas personligaingrepp ieller i övrigt avser
beslutade riksda-i föreskriftermeddelas lag, dvs.hållanden, avgenom

vattenområden och be-mark- ochanvändningenFrågor omavgen. om
lagrum.i nämndalagstiftningsområdetill detbyggelse hör som avses

hinderkan riksdagen 3 §första stycket 3Med stöd 8 kap. 7 § utan avav
meddela föreskrifterförordningregeringenlag bemyndigai att genom

bebyggelsemiljö.anläggningar ochbyggnader,utfomming avom
regeringenbemyndigarkap.riksdagen med stöd 8 7 RF§Om attav

medgeenligt kap. llriksdagen också 8 §meddela föreskrifter, kan re-
imeddela bestämmelseröverlåta bl.a. kommungeringen änmet,attatt

regeringen. Riksdagensubdelegation. Subdelegation måstes.k. över
kommun.direkt tillnormgivningsmaktinte delegera sinkan t.ex. en

utfommingföreskrifterenligt PBLKommunernas rätt att avomge
sig inte påbebyggelsemiljö grundar någonochbyggnader, anläggningar

lagregler. Riksdageni givnaföljer direkt vissa PBLdelegation utan av
ordning den 8normgivningsmakt iavhända sig sinkan inte änannan

förlagreglerföljerföreskriver. detta PBL:skap. AvRF rättatt om
föreskriftermarkanvändning ochreglerakommunerna ut-attatt omge

förut-endast undergrundlagsenligafommingen byggnader ärm.m.av
i mening.inte RF:ssättning regleringen utgöratt nonner

Enligt propositio-preciserat iinte RF.nonnbegreppRF:s är närmare

f rättsregler kän-203förslag till 1973:9Omed RF somavsess.nynen
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netecknas de i princip bindande för myndigheter och enskilda.att ärav
kärmetecknas vidareDe de inte bara visst konkret fallatt ettav avser

generellhar giltighet.utan
remissen till lagrådet förslaget till förklaradeI departements-PBLav

chefen översiktsplanens riktlinjer skulle bindande för efter-att, om vara
följande beslut, föreskrifterna skulle sådana i 8utgöra normer som avses
kap. betydelse härvidRF. Av framhölls det, översiktsplanen fårattvar,

geografisk omfattning och den riktar sig till obestämd kretsstor atten en
av personer.

lagstiftningsärendet rådde således enighetI bindande föreskrif-attom
översiktsplaneni skulle betrakta och planenter att attvara som normer

därmed skulle oförenlig med Lagrådets kritik gickRF. i huvudsakvara
planens oförbindandepå verkan inte hade kommit fram tillräckligtut att

tydligt i propositionsförslaget. Sedan vissa kompletteringar företagits i

lagförslaget, bl.a. med den nämnda regeln i kap.l 3 ansågs över-
siktsplanen i andra lagrådsyttrande godtagbar med hänsyn till RF.ett

Områdesbestämmelser och detaljplaner skall ha bindande verk-

ningar. Förutsättningen för detta skall förenligt med deRFatt är attvara
bara träffar bestämd personkrets och därmed får karaktärenen mera av
förvaltningsbeslut. främsta kravetDet måste ställas för dettaattsom
skall uppnås bara begränsade områden får beröras. Föreskrifterär att om

begränsningarsådana finns i kap.1 3 andra stycket och kap.§ 5 16 §
PBL.

aktuellt alltsåDet möjligheterna reglera tillståndsplik-är är attsom nu
omfattning i översiktsplanen. inte heltJag övertygadtens är attom en

sådan reglering skulle innebära det blir fråga normgivning,typ attav om
skall intejag skälenpå för min tvekan. finnsDetnärmaremen

nämligen anledning undvika lagstiftning kan medföra risk föratt en som
normbegreppet i andra sammanhang innehåll begränsaratt ettges som

riksdagens normgivningsmakt. tveksamma fall bör därförI lagstiftningen
föregås grundlagsändring.av

jag redan framhållit, angeläget översiktsplanenDet skallär, attsom
kunna utnyttjas regleringsinstrument för tillståndsplikten och jagettsom
föreslår därför bestämmelserna i kap.8 ändras så detta blir7 § RFatt att
möjligt. Regeringen bör alltså efter bemyndigande i lagrätt attges ge-

förordning meddela föreskrifter tillståndsplikt för byggande,nom om
rivning och markarbeten, inklusive trädfällning och skogsplantering. I
samband med riksdagen bemyndigar regeringen meddela sådanaatt att
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medgeenligt kap. 11 RFföreskrifter kan riksdagen 8 § att regeringen
ibestämmelsermeddelaöverlåter kommun ämnet.att

reglernaändringar iockså vissahär slaget kräverreform detEn omav
ändras såbestämmelsen kap. 3l §i Således måsteöversiktsplan PBL.

tillståndsplikt och vidareföreskrifterför bindandeatt utrymme omges
översiktsplanvadi kap.komplettering reglerna 4visskrävs om enav

innehålla.skall
förslag endastmed mittöversiktsplanenunderstrykasbörDet att ges

och inte itillståndsplikthänseendei administrativtbindande verkan --
byggnadsåtgärder.få vidta vissahänseendemateriellt rätten att-

omfattning i lagTillståndspliktens

medutanför områdenbygglovspliktengrundläggande reglernaDe om
sedan kommunenkanoch Enligti kap. 2 4 5 §detaljplan finns 8 §§.

i vissbygglovspliktenminskaområdesbestämmelserbeslut i ut-genom
beträffande debygglovsbefiielse åt-Bl.a. kan beslutassträckning. om

anläggningarsamtliga andrasåledesfinns i 2gärder änupptagnasom
åtgärderdeomfattar alltsåbygglovbyggnader. Minimikraven på avse-

undantas enligtåtgärder kanminusiende byggnader l § somsom anges
5

byggnademas inreåtgärderinnebär sådanaMitt förslag röratt som
Härmed bort-fortsättningen.tillståndskrav iunderkastadeskallinte vara

ifinnsåtgärdermed avseende påtillståndskravetfaller upptagnasom nu
be-möjligheternaVidare föreslåsförsta stycket 4-6.kap.8 1 § attatt

vad gällerförhållande tillskall utökas itillståndspliktengränsa som nu
tvåbostadshus kunnaellerSåledes börenligt kap.8 5 även varaen-

tillståndsplikt.frånundantagna
Å till-minskamöjligheternamotsvarighet tillsidan börandra att

gäl-förhållande till vadhänseende ii visstståndsplikten begränsas som
detenligt kap. påfår kommunen 8 5 §i dag.ler Som sättnämnts som

intebesluta bygglovområdesbestämmelseri plan eller attnärmare anges
byggnader. Blandanläggningarändra andrafor utföra ellerkrävs änatt

bygglovsplikt finnsfrånsålunda kan undantasanläggningarde som
och testbanor förtävlings-kabinbanorskidliftar och permanentasamt

före-anläggningar måsteAnordnande sådanamotorcyklar.bilar eller av
harkap. kravmiljökonsekvensbeskrivning enligt 18 Detta5gås av en

åtaganden enligtuppfylla sinaSverige skall kunnaförtillkommit att
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detförutsättning förkraft.träder i Endag då detta attEES-avtalet den
föroch såledesmiljökonsekvensbeskrivningställas krav påskall kunna

frågaianläggningarnauppfyllasskall kunna äråtagandevårt är attatt
självklart åt-ganskaför övrigtframstårtillståndspliktiga. attDet ensom

alltidomgivningspåverkansådangenerellt habedömtsgärd har ensom
tillstånd.bör kräva

och Mot-enligt 8 kap. 6 7 §§.kan skebygglovspliktenUtökning av
finnastillståndsplikten börmöjligheter såvittsvarighet till dessa avser

i fortsättningen.även
tillstånds-varieraskall kunnakommunenutgångspunkt frånMed att
skallöversiktsplanenochutsträckning idagiplikten attänstörre vara

tänkbaradet fleraanpassning finnsför sådan sättverktygkommunens en
utformas.kanvilka regelsystemetpå

föreskrifterinte någralagenföljande.möjlig lösning IEn är omges
därenskildedenverkningarhar direktatillståndkrav på utanmotsom

tillståndsplikti-skallåtgärderdels vilkareglerbara görastas somom
fårdärutöveråtgärderdels vilkaöversiktsplan,beslut i somga genom
di-regleringen medHelabeslut.sådanatillståndspliktigagöras genom

översiktspla-iåterfinnasskulle alltsåenskildeverkningar denrekta mot

nen.
till-reglerallafördelenvisserligen denlösning har attDenna om
detdokument,samlade ikomma finnasståndsplikten skulle ettatt men

kravuppställs pådirekt i lagrationellt detdockframstår attmerasom
tillstånd.alltid skall krävaändåtillstånd för åtgärder som

handjag i förstatillståndskall krävaalltidMed åtgärder avsersom
medutanför områdenöverallttillståndspliktigaåtgärder bör varasom

tillståndspliktenförminiminivåabsolutalltsådetaljplan. Det somen
medenlighetbeslut.kommunala Iunderskridasskall kunnainte genom

kravminiminivå påinnefattar dennaföregåendei detövervägandena
eller två-undantag förmedbyggnaderför uppföratillstånd att en-nya

inreda byggnaderanspråk elleritillbyggnader,bostadshus, tagöra större
anläggningarsådanaanordnaändamål ochväsentligenför nyttett som

låg nivåsåmiljökonsekvensbeskrivning. Detkräver är synes ensomen
Såledeskommun.tillämplig i någonundantagslöst kanintedenatt vara

deeller flertalettvåbostadshusellertänkbartknappastdet attär aven-
frånbefriadekunnaskalli kap. 2anläggningar 8 § varanu angessom

eller inombebyggelsemed samladområdentillstånd inomkrav på om-
anledningfinns detanledning häravMedriksintresse. att över-råden av
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den lagliga miniminivån skulle kunna med hänsyn tillväga om nyanseras
vissa generella karaktärsegenskaper hos skilda områden.

första hand inställer sig fråganI det möjligt utnyttja begrep-är attom
samlad bebyggelse detpå de i lag ställda kraven tillståndpåpet sättet att

ställs högre inom sådana områden. bebyggelseBegreppet samlad är
dock, jag framhållit i det föregående, ganska obestämt och det ingersom
starka betänkligheter vidare utnyttja begreppet för viktigsåatt utan en
gränsdragning det här skulle bli fråga Visserligen skulle grän-som om.

för samlad bebyggelse kunna i översiktsplanen, detsema anges men
finns många andra omständigheter blir bestämmande för behovetsom av
krav på tillstånd. Gränserna för områden med skilda krav på tillstånd
torde således inte komma sammanfalla med mellan områ-att gränserna
den med respektive samlad bebyggelse. framstår dåDetutan som en
onödig först dra för samlad bebyggelse inomomväg att gränserupp
vilka skärpta krav tillstånd skallpå råda och därefter ytterligare gränser
med ökade krav tillståndpå med hänsyn till andra omständigheter. Be-

samlad bebyggelse således enligt min mening inte lämpligtgreppet är
instrument för reglering tillståndspliktens omfattning i lag.som av

heller begreppet riksintressenInte användbart för direktsynes vara en
legal avgränsning tillståndspliktens omfattning. områdenInom ärav som

riksintresse måste kraven tillståndpå självfallet ökas, det måsteav men
ankomma kommunernapå i samförstånd med i översiktsplanenatt staten
dra för sådana områden.gränsernaupp

Min slutsats blir således det i lagen inte möjligt variera till-att är att
ståndspliktens omfattning med hänsyn till olika områdens karaktär. Va-
riationema måste komma till stånd beslut i översiktsplanen.genom

Lagtekniskt kan problemet med variationsmöjligheter lösas skildapå
Enligt gällande bygglovsplikten förlagd till medelnivå medsätt. rätt är en

möjligheter för kommunen både minska och öka bygglovsplikten.att
Något alternativ har egentligen inte ñumits, eftersom möjligheterna till
variation bygglovsplikten via områdesbestämmelser har varit mycketav
begränsade.

Mitt förslag reglering tillståndsplikten skall kunna ske iatt över-av
siktsplanen helt andra möjligheter kommunerna ökat infly-öppnar att ge
tande tillståndspliktens omfattning och därmed ökat föröver utrymme
lokal anpassning bestämmelserna. Utgångspunkten bör enligt minav
mening kommunerna själva skall kunna besluta vilka krav påattvara om
tillstånd vill hävda inom olika delar kommunen deutöversom man av
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frihetfulldet inteVisserligen gåri lagen.minimikrav att gesom anges
stäl-såledestillståndsplikten. måsteDetbestämmakommunerna att om

kulturmiljöin-naturvårds- ochriksintressen,beaktandepålas krav av
be-kraven pådignitet, intressenmindretressen menm.m.,grarmarsav

kravlagstiftningen påikan byggasaktande sådana intressen somav
kontroll skallerforderligtillståndsplikt förförakommunerna attatt

intressen. Sta-nämnda slagenmed hänsyn till deupprätthållaskunna av
tillståndhändelse krav påför densärskilda rättsmedelocksåkanten ges

riksintressen.tillgodoseendeomfattning förhävdas i tillräckliginte av
i lagen föraanledningmedning intealltså enligt minfinnsDet att

Resterandegrundläggande omfattning.tillstånd i visspåkrav armant än
hänsynstagande till vissaangelägenhet underkommunaldel bör vara en

och enskilda intressen.allmärma
kommu-naturligtvisangivet slag förutsätterregleringEn attav nu

omfattning. börDettillståndsplikten iöversiktsplanen ökari stornerna
för till-legala nivånden föreslagnauppmärksammasnämligen att

innebär beslutdagens. dagensslag Iståndsplikt systemänär annatav
frånundantagbygglovsplikten detminskningökning eller görsattavom

Mitt förslagbygglov.nonnala krav påkan betraktasvad är avsomsom
enligt förslagetNormeringsmaktenhelt karaktär. är genomannanen

uppställdai lagenoch Demellan riksdag kommunerna.delegation delad
kommunala be-kompletteringtillstånd kräverminimikraven på genom

Ökning undantagbetraktaalltså intetillståndspliktenslut. är att somav
lagliga kraven.komplettering desjälvklarutan avsom en

beslut ikravende lagligakompletteringBehovet genomavav en
föreslagnadetinvändningeneventuellt väckaöversiktsplanen kan att

arbetsbelastning för kommu-till alltförkommer leda storattsystemet en
i idensammatorde emellertid bliArbetsbelastningen systemettnerna.

medelnivå medtilltillståndsplikt förläggslegala nivån förvilket den en
tillståndsplikten.öka och minskabådeför kommunernamöjligheter att

sida ifrån kommunensövervägandeningåendekräverBåda systemen
inomanledning hävdafinnstillstånd detvilka krav påfråga attsomom

översiktsplanenbeslutet ifallet fonnulerasområden. detolika I somena
minskning.andra fallertillståndsplikten, i detutökning som enaven

krav till-plan. Om påliggermellan påSkillnaden ett annatsystemen
passiv, vilketförhålla sigkan kommuneninskrivna i lagen,finnsstånd

den grundläg-omfattasåtgärderna intemöjligtintedäremot är avom
fallet kommunensistnämnda måstedettillståndsplikten i lag.gande I
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uttryckligt beslut utöka tillståndsplikten. Härigenom tvingasettgenom
frågan till i den kommunala debatten. Eftersom beslutytanupp om
översiktsplanen skall fattas kommunfullmäktige kommer ställningsta-av
ganden i fråga tillståndsplikten föranleda bredare politisk dis-attom en
kussion i kommunen. bör leda till ökade ambitionerDetta det gällernär

analysera möjligheterna till variation i tillståndsplikten och därmedatt
till aktivt arbete med översiktsplanen huvud Därige-ett över taget.mera

förstärks också det instrument översiktsplanen för kom-utgörnom som
innebär dessutomDetta kommunens för planeringattmunerna. ansvar

och byggande tydliggörs och besluten utfomming ochatt systemetsom
tillämpning kommer dem det berör. Medborgarnas intly-närmare ytterst
tande prövningssystemet förbättras härigenom. effekterDessaöver är
enligt min mening viktigaså övervägande skäl talar för till-att att
ståndsplikten i lag förläggs till miniminivâ och det således baraatten
skall finnas för utökning tillståndsplikten kommunalautrymme av genom
beslut.

Förslaget här innebär bl.a. flertalet de åtgärder iatt nämnsav som nu
8 kap. har undantagits5 § från tillståndsplikt direkt lag. Enligtgenom
bestämmelsen i gäller5 emellertid vissa begränsningar for§ deatt
nämnda åtgärderna skall få undantas från bygglovsplikt. finnsDet skäl

talar för någon motsvarighet till dessa begränsningar skall behål-attsom
las och jag skall återkomma till frågan i följandedet avsnittet.

Utökning tillståndsplikten beslut i översiktsplanav genom

Reglering tillståndsplikten i översiktsplan innebär nonngivning. Avav
redogörelsen i det föregående för förhållandet mellan översiktsplanen
och framgårRF riksdagen inte kan delegera sin norrngivningsmaktatt
direkt till kommun. Delegeringen via regeringen.måste Lagenen
måste således utfonnas så regeringen, eller etter regeringens bemyn-att
digande, kommunen får i översiktsplan besluta tillståndsplikten. Iom
plan- och byggförordningen därefter bemyndigande för kom-tas ett

besluta i dessa frågor.attmunerna
Som framgår det föregående föreslås kraven tillståndpå direktattav

enligt lagen enbart skall gälla åtgärder alltid skall kräva tillstånd, attsom
kraven alltså förläggs till miniminivå. finns härmed inteDet något ut-en

för minskning tillståndsplikten bara för utvidgning. Be-utanrymme av
slut utvidgning skall ske beslut i översiktsplanen. Något be-om genom
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områdesbe-itillståndspliktenreglerahärutövermöjligheterhov attav
möjlig-såvittkap. 16 1Bestämmelsen i §5stämmelser finns inte. avser

därförområdesbestämmelser börbygglovsplikt medregleraheten att
upphävas.

begränsningarlagliganågramöjligheterhabörKommunerna att utan
för bygglov-gälleri dagnivåtill dentillståndspliktenutöka somupp

tillståndsplik-utvidgningYtterligareoch 2enligt kap. l §§.8splikten av
och6 7 §§i 8 kap.närvarandeföråtgärderomfattatill att angesten som

gällerförutsättningarunderfå skeintedäremotbör änannat somsamma
förekomstenförutsättningar kansådanaexempel på nämnasSom avnu.

miljö.värdefullellersärskilda skäl en
för kommunenskyldighetföreliggadet ut-utsträckning bör attvissI

finns det i 8avsnittföregåendeiantyddestillståndsplikten. Somöka
bygglovsplik-minskamöjligheternaförbegränsningarvissa attkap. 5 §

fårbygglovsplikten inteminskningbeslutstadgasDär attten. avom
ellerintressentillvaratakrävs förbygglovmeddelas, att grannarsom

finnasbestämmelse börmotsvarighet till dennaintressen. Enallmänna
fortsättningen.iäven

begränsade.förhållandevistillståndkraven påförslagEnligt mitt är
enskildadenmed förslagetavsiktenavsnitt 3.1anfört i attjagSom är

rimligskall kunneförhållandensina lokala görautifrånkommunen en
lokaliseringsprövning. Det ärverkliga behovettill detanpassning up-av

avsevärditillståndspliktenutökamåstekommunermångapenbart att
andraochtvåbostadshusellergällersärskilt detomfattning, när an-en-
tillstånds-självklartdetbörjanTillbyggnader. attläggningar ärän en
inominförasnormalt måstesärskilt tillmed hänsynplikt, om-grannarna,

kon-behovetbeaktasVidare måstebebyggelse.samladmedråden av
detfinnsområdenövrigarandbebyggelseområden. Inoms.k.troll inom

Såledesbeakta.enskilda intressenallmänna,framför allt attävenmen
områdenkultunniljövärden,medochriksintressenområden medmåste

detSåvidadefinieras.områdenliknandemfl.bullerförär utsattasom
för be-kulturmiljöprogram,underlagsmaterial,brettfinnsinte tett ex
omfattatillutökasdennabörtillståndsplikten, attdömning frågan omav

tillMed hänsynåtgärderna.ingripandeberördadeåtminstone meranu
beläggaanledningfinnasinledningsvisdetkan attutredningskravdessa

tillstånds-medhela kommunenkanskeellerkommunendelarstora av
medi taktsuccessivtminskastillståndsplikten kan attvarefterplikt, un-

förfarande så-sådantkompletteras. Ett ärbeslutenderlagsmaterialet för
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ledes fullt legitimt och varje enskild kommun kan hante-gör att anpassa
ringen efter sina förhållanden och till praktisk och rationell plane-en
ringsprocess.

skallJag i det följande återkomma till frågan möjligheterstatensom
ingripa för den händelse kommunen underlåteratt utvidga till-att

ståndsplikten till för de intressen har bevaka.staten attmen
8 kap.I 5 § också det får beslutas bygglov inte krävssägs föratt att

på det i bestämmelsernaatt vidta vissasätt åtgärder.närmaresom anges
Departementschefen uttalade i specialmotiveringen till paragrafen detatt
från bl.a. rättssäkerhetssynpmikt nödvändigt de åtgärderär att som
kommunen undantar från prövning preciseras så långt möjligt isom om-
rådesbestämmelsema. byggnaderFör torde det enligt departementsche-
fen oña bli nödvändigt för vilket ellert.ex. vilka ändamålatt ange som
byggnader får uppföras lov, deras maximistorlek eventuellautan samt
krav placering,på utfomming och utförande prop. l98586:1 701.s.

Enligt mitt förslag skall bl.a. flertalet de åtgärder i 8nämnsav som
kap. 5 § undantas från tillståndsplikt åtgärderna preciserasutan att när-

harJag svårt föreställa mig precisering krävs frånatt attmare. rätts-en
säkerhetssynpunkt, i fall det den byggandes rättssäkerhetvart ärom som
åsyftas. Däremot kan jag tänka mig det ibland kan behövas preci-att en
sering de undantagna åtgärderna för begränsning undantagenattav en av
skall Enligt-förslagetåstadkommas. undantas bl.a. uppförande av en-
eller tvåbostadshus från krav tillstånd.på Kommunen skall emellertid ha

utvidga tillståndsplikten till omfatta dessarätt åtgärder.att Härvidatt
kan kommunen i översiktsplan besluta uppförande ellert.ex. att av en-

storlekentvåbostadshus skall kräva tillstånd överskrider vissom en
huset placeras inom visst avstånd frångräns, ellerom ut-granne om

fominingen avviker från vissa angivna Enligt förslaget kan alltsånormer.
preciseringar i samband med beslut utvidgning tillstånds-göras om av
plikten i stället för i dag i samband med beslut undantag frånsom om
bygglovsplikten.

Möjligheter för ingripastaten att

Enligt mitt förslag skall tillståndsplikten i lag förläggas till miniminivåen
med möjligheter för kommunen utöka tillståndsplikten. lagenI skallatt

bestämmelse tillståndsplikten skalltas utökas, det be-atten om om
hövs för bl.a. allmänna intressen skall kunna tillvaratas.att
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finnsdetregeringen,eller sär-länsstyrelsenfårEnligt 12 kap. 4 § om
ii 1-3bestämmelsernaförordnaområdevisstförskäl,skilda attett

innebärlov. Dettalämnabeslut atttillämpas påkapitel skall attsamma
beslutupphävamöjligheterlänsstyrelsen ettförordnandet att omger

interiksintresseinnebärbeslutetbefarasdet kan ettbygglov, attattom
mark-användningenfrågorsådanaregleringentillgodoses, avatt omav

samordnats påharinteflera kommuner ettangårvattenområdenoch som
till de bo-med hänsynolämpligblirbebyggelseellerlämpligt sätt att en

olyckshändelser.skyddtill behovetellerövrigas hälsaoch motendes av
bestämmelsenberördaenligt den är attingripandeförFörutsättningen

utöka till-underlåterkommunentillstånd. Om attfinns krav pådet
framtvingaochingripamöjligheterbörståndsplikten, att er-staten ges

inteuppenbarligendetändamålet räcker sta-attutökning. Förforderlig
möjlighetkap. 1-3i 12 attbestämmelsernaanalogi medi gesten

måsteöversiktsplan. Statenrörandebeslutetkommunaladetupphäva
åstadkom-kanplanen. Dettaändringframtvingamöjlighet att avenges

utvid-planföreläggandekap. 6 §bestämmelsen i 12att omgenommas
hänseende.aktuelltöversiktsplanen iomfattatill ävenattgas

sammanhangi olikaplanföreläggande harreglernanuvarandeDe om
träffaintedockkritikverkningslösa. Dennaför dekritiserats äratt synes

möjlighetfrågadet här atteftersomförslaget,framlagda ärdet om ennu
positivt.ingripa

för ökadriskdet finnsinvändaskunnaskulleförslaget attMot en
det finnsförnekavill interegeringen.till Jag attärendentillströmning av

betydelsefullpeka påsammanhangetdetvill ijagsådan risk, enmenen
enligtbestämsriksintressenVadförslaget.sidoeffektpositiv ärsomav

prövningenrättsligadensamband medislutligt förränintegällande rätt
medingriparegeringenförmöjlighetGenom attärenden.enskilda enav

sintill kännaskedetidigtiregeringenplanföreläggande kan ett upp-ge
beslutSådanariksintresse.områdenförfattning av re-gränserna avom
rättsligefterföljandeför pröv-bindandeintevisserligengeringen är en

ställningsta-regeringensblirsjälvfalletärende,enskiltning ett menav
finnsprövning.framtida Detutfalletindikation pågande klar av enen

planföreläg-tillmöjlighetenföreslagnadenanledningalltså attatt anta
ochklarare,draroch kommunerlänsstyrelserleda tillkangande att upp

förriksintresseområden närva-för änoftakanske gränsersnävare av
kanoch kommunenlänsstyrelsenmellanoenighetfallrande. För av

skallställningstagandelänsstyrelsenspåkravinföra attettövervägas att
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underställas regeringen. sådan ordning skulleEn kunna begränsa beho-
utnyttja möjligheten till planföreläggande.vet går emellertidatt Jagav

inte på denna fråga eftersom den hänger med de frågornu, samman
rörande överprövning jag skall till övervägande i dettam.m. som upp
fortsatta utredningsarbetet.

Förslagets förhållande till fastighetsbildningslagen 1970:988, FBL

Enligt kap.3 3 får§ FBL fastighetsbildning inom område intesom
omfattas detaljplan inte ske, åtgärden skulle försvåra områdetsav om
ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyggelse eller mot-
verka lämplig planläggning området. Om byggnadsnämnden ifråga-av

tillåtligheten enligt kap.3 fastighetsbildning,3 §sätter skall ärendetav
hänskjutas till nämnden. Vägrat medgivande nämnden bindandeärav
för fastighetsbildningsmyndigheten. Beslutet får överklagas hos länssty-
relsen 4 kap. 25 §.a

Enligt mitt förslag skall byggnader i vissa fall kunna uppförasnya
Äventillstånd. i fråga fastighetsbildning för uppförandeutan så-om av

dana byggnader skall samråd ske med nämnden. Någon grund för
nämnden medgivande till fastighetsbildning kan inte rimligenatt vägra
finnas i sådan situation. Nämnden kan dock givetvis ha synpunkter påen
fastighetens utformning finnerJag denna bakgrundnämnare motm.m.
ingen anledning föreslå någon ändring i de nämnda reglerna i FBL.att

Ifrågasatt3.2.4 tillståndsplikt åtgärderför vissa

Förslag: skildaFrån håll framställda önskningar utökning ellerom
minskning tillståndsplikten har inte lett till förslagnågra från min si-av
da. När det gäller tunnelbanetunnlar föreslås dock dessa skall omfat-att

krav tekniskpå kontroll.tas av

Från olika håll har under utredningsarbetet framställts förslag att yt-om
terligare åtgärder skall underkastas bygglovsplikt eller vissa åtgärderatt

bygglovspliktiga skall bygglovsbefrias.ärsom nu
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Skydd verksamhet vid flygplatserför

kringi skrivelse redovisat vissa problemLuftfartsverket har en
sammanhang harflygplatser. Såvitt frågor aktuella i dettaäravser som

Enligtföreslagit ändring i bestämmelserna i kap.verket 8 2 § PBL.en
uppföra radio- ellerparagrafens första stycke krävs bygglov för5 att

föreller andra stycket stadgas härefter bygglov så-telemaster I atttom.
mindre anläggningdana åtgärder inte krävs, det frågaär av-om om en

sedd endast för viss fastighets behov.en
leda till detEnligt Luftfartsverket kan det nämnda undantaget att upp-

närhetenbli till för verksamheten iförs anläggningar kan avsom men
i paragrafens andraflygplatser. Verket föreslår därför undantagetatt

följande inskränkning: Undantaget gäller intestycke kompletteras med
ikommun bestämmer i översiktsplan närheteninom område avsom

flygplats för bruk.statlig flygplats eller allmäntarman
anläggningarundantaget i andra stycket förUrsprungligen gällde 2 §

lagänd-for viss fastighets behov.avsedda endast Genom en senareen
mindre anläggning.inskränktes undantaget till gälla endastring att en

bostadshusexempel sådan nämndes centralantenn påSom på etten
ledning vid bedöm-198990:37 70. Exemplet kanprop. tas soms.

anläggning. harvad skall med mindre svårtningan Jagsom avses enav
skulle kunnamig anläggning med begränsad höjdföreställa såattatt en

och jag finner därförmenligt verksamheten vid flygplatserinverka på
möjlighet slopa undan-anledning lägga fram förslaginte något attatt om

i närheten flygplatser.taget av

medtillstånd åtgärder hängerLättnader krav förpåi sammansom
areella näringar

skogsbruk eller dämied jäm-fråga ekonomibyggnader för jordbruk,I om
detaljplan krävsområden inte omfattasförlig näring inom avsom

eller till viss delbygglov för i anspråk eller inreda byggnaden heltatt ta
för byggnaden harför väsentligen ändamål det vilket senastannat än an-

lättnader i detta krav.har framförts önskemål SomFrån LRFvänts. om
lantbrukare efterföljd jordbrukspolitiken mångaden strävarav nyaen

livsmedelsproduktion. leder tillalternativ till traditionellfinna Dettaatt
ändamålibland i anspråk förekonomibyggnader något änannatatt tas

ladugård kan iursprungligen tänkta for.byggnaderna En tast.ex. an-var



SOU 1993:94210

det i sådanaEnligt det orimligtspråk för champinjonodling. LRF är att
fall skall krävas bygglov.

förutsätts det sigkrav bygglov eller byggtillståndpåFör röratt om
ändamål. det gällerianspråktagande for väsentligen När t.ex.ett annat

därför bestämrnel-ekonomibyggnaderjordbrukets och skogsbrukets ger
för jord- ochförändringar inomganska förstortett utrymme ramensen

tillexempliñerade övergångenskogsbruksdriñ i vid bemärkelse. Den
sålunda inteliknande förändringar, tordechampinjonodling, liksom vara

Över ianspråktagandefår gällabygglovspliktig. huvud att etttaget anses
användningsområdeekonomibyggnad föreller inredande ett nyttav en

användningsområdetinte skall tillståndspliktigt, det utgörsnyavara om
normal areell näringsverksamhet. Omvad kan betraktas somav som

användning byggna-heltlantbrukaren däremot övergår till annan aven
inte anledningfinner därförskäl för krav tillstånd.den, finns det på Jag

i bestämmelsen.föreslå ändringnågonatt
föreligga kravdet skall påhar framförts kritikFrån LRF attäven mot

enligt klarläggasför flis utmed bör LRFbygglov upplag Det attväg.av
skall omfat-och flis inteskogsbrukets upplag timmer, massaved m.m.av

tillståndsplikt.någontas av
uppläggning flis,enbart tillfälligBygglov torde inte krävas för av

uppläggning, krävsgällertimmer det däremotNär permanentmerm.m.
mening fog. Flisupp-finns enligt minbygglov och för sådan ordningen

omgivningen. finner alltså integanska störande förlag kan Jagt.ex. vara
ändring i lagstiftningen.den delen anledning föreslå någonheller i att

Tunnelbanetunnlar

bygglov för anordna tunnlarförsta stycket krävsEnligt 8 kap. 2 3§ att
till tunnelba-fanns flera skälinte avsedda för tunnelbana. Det attärsom

byggandetSåledes förutsågsnetunnlar undantogs från bygglovsplikt. att
i framtiden,ske särskilt oftatunnelbanetunnlar inte skulle komma attav

kännedom tunnelns sträckningkommunen i förekommande fall får om
byggnadsnämndenprövningformell bygglovsplikt och attutan aven

byråkrati 198586:1 687.endast skulle medföra onödig prop. s.en
detstadsbyggnadskontor har framhållitsStockholmsFrån äratt ange-

ställa krav rörande fram-byggnadsnämnden möjligheterläget attatt ges
grundvattnet. föreslås där-för tunnlama för skydda Detallt tätning attav

bort.för tunnelbanetunnlarför undantaget från bygglovsplikt tasatt
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nuvarande bygglovspröv-förslag innebär uppdelning denMitt en av
fristånde kontroll dei dels tillståndsprövning, delsningen attaven en

Stockholms stads-tekniska kraven uppfylls. eftersträvasDet som av
till teknisk kontroll.byggnadskontor torde uteslutande möjlighetervara

i framtiden kan komma byg-hänsyn särskilt till tunnelbanorMed attatt
samhällskontroll.i privat regi finns det fog för krav viss För ås-pågas

förslag krävstadkommande krav teknisk kontroll enligt mittpåav
föreslåremellertid tillståndspliktig.inte åtgärden dessutom Jagäratt

anmälningsplikt medtunnelbanetunnlar enbart underkastasdärför att en
åtföljande teknisk kontroll.

Jämvägstunnlar

skall slopasföreslagit kravet bygglovBanverket har i skrivelse påatten
järnvägsbyggandeskäl härför har anförtsför jämvägstunnlar. Som att

inte finns special-omfattas bygglovsplikt och det någoninte attav
bygglovsgransk-kan motiverahos byggnadsnämndemakompetens som

ning.
reglerar anläggningsaknas för närvarande lagstiftningDet avsom

enligt minregeringskansliet ochemellertid ijärnvägar. Frågan övervägs
kontrolltekniskbör frågan tillståndsplikt för och krav påmening avom

sammanhang.jämvägsturmlar i vidaretas ettupp

Övriga bestämmelser i 8 kap.3.2.5

utanför områdenoch marktillståndBeslut rivningstillståndFörslag: om
områdesbestäm-översiktsplan i stället för idetaljplan skall fattas imed

iförändring i reglernaföreslås intemelser. övrigt någonI än ter-annan
minologiskt hänseende.

för tillstånd föreslås.justering i reglerna förutsättningarnavissEn om
handlägg-bygglov i reglernaFlertalet särskilda bestämmelser omom

skall inte finnasteknisk kontroll ochlovärenden handlarningen av om
anledning bostadssa-Medi kapitel tillståndsprövning.med attett avom

jag ifrånupphävassannolikt kommer utgårneringslagen 1973:531 att
till den lagenbestämmelser i kap. med anknytningvissa 8 PBLatt sam-

kommer upphävas.tidigt att
skall inte finnas i fortsätt-till förhandsbeskedmotsvarighetNågon

ningen.
skrivslagtekniskt hänseende föreslås hela 8 kap.I att om.
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Rivningstillstånd och marktillstånd

närvarande regleras frågan krav rivningslov i 8 kap. 8För på § PBL.om
områden med detaljplan krävs rivningslov, inte har be-Inom annatom

i planen. områden utanför detaljplan får kommunen iFör områ-stämts
byggnaderdesbestämmelser besluta rivningslov krävs. rivningFöratt av

har fått uppföras bygglov krävs inte rivningslov, kommu-utansom men
får besluta rivningslov krävs för sådana åtgärder.ävenattnen

rivningslov föreslås med rivningstillstånd. övrigtbliTennen Iersatt
behöver dessa bestämmelser inte förändras beslutpå sätt än attannat

detaljplanrörande krav rivningstillstånd utanför områden med skallpå
fattas i översiktsplan i stället för i områdesbestämmelser. Bestämmelsen

i kap. skall därför upphävas såvitt möjligheten besluta5 16 1§ attavser
krav på rivningslov i områdesbestämmelser.om

sista punkten i 8 kap. 8 rörande rivningslov tillkom lagrå-Den § mot
dets inrådan. Lagrådet ansåg det inte nödvändigt med möjlig-att var en
het införa rivningslovsplikt för rivning byggnader har fåttatt av som
uppföras bygglov. väl inte troligt bestämmelsen hittillsDetutan är att
har kommit till användning i nämnvärd utsträckning. Med mitt förslag
förändras emellertid läget. här möjligheter be-Kommunen stora attges
sluta byggtillstånd inte skall krävas för genomförande detalj-att av en
plan. finnas anledning samtidigt besluta kravkan då riv-Det påatt om
ningstillstånd skall uppföras.avseende den eller de byggnader som

marklov regleras för i kap.Frågan närvarande 8 9 fyraDet ärom
åtgärder kan nämligenkräva marklov, schaktning ellertyper av som

fyllning trädfällning eller skogsplantering. områden med de-Inomsamt
taljplan krävs automatiskt lov för schaktning och fyllning. Beträffande

trädfallning och skogsplantering måste däremot lovplikt beslutas i pla-
Utanför områden med detaljplan f°ar beslut beträffande de fyra åt-nen.

gärdstypema under vissa förutsättningar fattas i områdesbestämmelser.
Även här föreslås föreslåsterminologisk förändring. Marklov blien

omdöpt till marktillstând. övrigt föreslås inte heller härI någon annan
förändring beslut marklov i fortsättningen skall fattas iän att över-om
siktsplan i stället för områdesbestämmelser. medför helaDetta att
punkten i kap. skall1 5 16 upphävas.§
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för tillståndFörutsättningar

närvarande i kap. 11-18förutsättningar för lov finns för 8Regler aom
hänför sig tillbestämmelser enbartfinns vissa12 och 13I 11, §§ som

bland demotsvarighet till dessa regleri byggnader.åtgärder Någoninre
med itillstånd bör inte finnasförutsättningar förbestämmelser rörsom

för bygglov åt-kap. och förutsättsfortsättningen. Enligt 8 11 12 §§ att
förutsättning skall iuppfylla kraven i kap.gärden kan 3 Dennaantas

formuleringenföreslås få denprincip kvarstå enligt förslaget, denmen
bestämmelsernai vissaförutsätts åtgärden uppfyller kravendetatt att av

Ändringarna ii dessa bestämmelser kommenterasi kap.3 närmare spe-
cialmotiveringen.

försla-rivningstillstånd påverkasförutsättningarna fördet gällerNär
till upphävandeförslagi Justitiedepartementet upprättatettget avav

skallremissbehandlats. Förslagetjust harbostadssaneringslagen som
i det följande.kommenteras

tillståndsärendenHandläggningen av

Allmänt

närvarande i 8 kap.lovärenden finns förhandläggningenRegler avom
i finnsbestämmelser och 29-32finns generella19-2819-32 §§. I §§

bestämmelserna be-generellabestämmelser bygglov. desärskilda Iom
till upphävande be-förslaginte ändringar Etthöver så många göras. av

anslutning till be-nedan ii kap. skall kommenterasstämmelsen 8 24 §
handlingen bostadssaneringslagen.av

ärendevarigenomstadgas beslutnuvarande kap. 268 §I ettatt ett
med vadtill beslutet i enlighetskall innehålla skälenlov avgörs somom

utfonna-Bestämmelsenförvaltningslagen 1986:223.föreskrivs i 20 §
PBL-propositionen 8lagrådet under beredningenefter förslagdes avav

bygglagtill plan- ochlagrâdsremissen med förslagkap. 26 § m.m.,ny
gäll-HänvisningenBilagedelen 738.198586:1 302,s. a. prop. s.prop.

Förvaltningslagensdvs. 1971:290.äldre förvaltningslagen,de då 17 §
byggnads-enligt hosdirekt tillämpliga i ärenden PBLbestämmelser är

således inte någonförvaltningslagen fyllerHänvisningen tillnämnden.
denfunktion. föreslår därför utgår.Jag att

i de generella bestäm-förslaget till ändringarövrigt kommenterasI
i specialmotiveringen.melsemai 19-28
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särskilda bestämmelsema bygglov handlarDe i 29-32 tillom
övervägande del teknisk kontroll och skall i fortsättningen inte finnasom
med i kapitel tillståndsprövning. bara regeln i kap.Det 8 32ett ärom
enligt vilken vissa bestämmelser får i beslut bygglov, fort-tas om som
farande behöver ha motsvarighet.en

Vissa frågor med anknytning till bostadssaneringslagen 1973:531

kap. finns8 några regler anknyter till bostadssaneringslagenI PBL som
Ändringar1973:531. promemorian Ds 1993:30 i hyresförhandlings-I

lagen föreslås bostadssaneringslagen skall sambandupphävas. Iattm.m.
därmed föreslås också de regler i 8 kap. anknyter till bo-PBLatt som
stadssaneringslagen skall upphävas. Promemorian har remissbehandlats.

Bostadssaneringslagen innehåller dels bestämmelser sanering,om
dels bestämmelser boinflytande vid ombyggnad och vissa andra åt-om
gärder.

Om bostadslägenhet inte har lägsta godtagbara standard, kan hy-en
resnämnden meddela upprustningsåläggande användningsförbudeller
beträffande lägenheten 2 bostadssaneringslagen.§ Begärs upprust-
ningsåläggande fördetta enligt kap. hinder bygg-8 24 § PBLutgör ett
nadsnärnnden föransökan rivningslov byggnaden. Omavgöraatt en om
upprustningsåläggande har meddelats och åläggandet inte har för-om
fallit, får byggnadsnämnden inte lämna förrivningslov den byggnad som

med åläggandet kap.8 17 PBL.§avses
det gäller boinflytande finns följande koppling mellan bostadssa-När

neringslagen och fastighetsägare åtgärdOm vill vidta förbätt-PBL. en -
ringsarbete eller liknande kräver bygglov och åtgärden inte behövssom-
för bostadslägenhet skall lägsta godtagbara standard, krävsuppnåatt en

frånmedgivande hyresnämnden hyresgästorganisation motsätterom en
sig åtgärden. Medgivande får lämnas föreliggerendast särskilda skälom
till det 2 andra stycket bostadssaneringslagen.§ Om hyresgästor-a en
ganisation sig sådana åtgärder i nämndaden be-motsätter som avses
stämmelsen får enligt 8 kap. bygglov lämnas31 PBL endast hyres-§ om
nänmden medger det. Enskilda hyresgäster får enligt kap.13 6 § PBL
inte överklaga beslut bygglov i sådant fall.ett ettom

Begreppet organisation hyresgäster har innebörd i PBLav samma
i bostadssaneringslagen. Enligt tredje stycket i den lagen1 §som avses

härmed organisation har avtal förhandlingsordning för fastighe-som om
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riksorganisation eller för-förhandlingsordning gäller,eller,ten om
verksam-till organisation och inomening, ansluten sådanär varssom

belägen.hetsområde fastigheten är
bostadssaneringslagen skallpromemorian föreslåsden nämndaI att

stället indirektskall enligt förslaget iupphävas. Hyresgästen ettges
åtgärd inteombyggnadsâtgärder.skydd ovälkonma En attmot som avser

och eljest integodtagbara standardlägenheten skall uppnå lägsta ärsom
vid bruksvärdespröv-boendehänsyn skall inte beaktasmotiverad enav

föreslås isåvida inte godkänt den. Vidarening, hyresgästen promemo-
skall upphörakap. och 13 kap. 6 PBLrian 8 17, 24 31 § attatt samt

föreslås vissasamband härmedgälla vid utgången år 1993. I över-av
gângsbestämmelser.

i promemorian kom-från de förslag har lagts framutgårJag att som
bostadssaneringslagen jämtesåledesleda till lagstiftning ochatt attmer

kommer upphävas.och 13 kap. 6kap. 17, 24 31 § PBL8 attsamt
förslag i dessadärför anledning lägga framhar inte någraJag att egna

föregriper jagmina förslag till lagtext rörande 8 och 9 kap. PBLfrågor. I
till de nämnda be-och inte med motsvarigheterändringarna någratar

intehar jag däremoti kap. Bestämmelsen i kap. 6stämmelserna 8 13 §
beröra i detta sammanhang.anledning att

i hyresförh-fram förslag till ändringarpromemorian har lagtsI även
flera förhand-föreslås förbudetandlingslagen 1978:304. Bl.a. att mot

blir detavskaffas. förslagetlingsordningar för hus skall Genomsamma
kollektivasamtidigt bedrivamöjligt för eller flera organisationertvå att

kap.hyresförhandlingar beträffande lägenheter i hus. 8 22 § PBLIett
lov lämnas.regler vilka skall underrättas innan Därfinns nämnsom som

där lämnadeEnligt promemorian kan dehyresgästorganisationer.bl.a.
inflytande för deregleranledning till ändringar iförslagen PBL:s omge

boende.
i promemorian läm-inte genomförande deså säker påJag är att ett av

nödvändigt ändra reglerna bo-förslagen leder till det blirnade attatt om
skäl till dessakan emellertid finnas andraendeinflytande i PBL. Det att

lovärendendock inte bara handläggningenändras. Reglernaregler rör av
områdesbestämmel-vid beslut detaljplan ochförfarandetävenutan om

frå-utredningsarbetetdärför under det fortsattaJag taatt uppavserser.
bedömning.boendeinflytandet till samladenomgan
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Förhandsbesked

Enligt kap.8 34 skall byggnadsnämnden§ på ansökan förhandsbe-ge
sked huruvida åtgärd kräver bygglov kan tillåtas på den avseddaen som
platsen. Om det sökta tillståndet meddelas, får bestämmas de villkor

behövs.som
Tillståndsprövningen enligt mitt förslag kommer bli inskränktatt mera
dagens bygglovsprövning.än kommerDen sig den prövningatt nänna

sker i samband med prövningen förhandsbesked.som nu Frågan ärav
därför det i fortsättningen kommer finnas något behovom denatt sär-av
skilda form förhandsprövning förhandsbesked innebär.av som

För besvärande frågan måste jämförelse mellan den till-av görasen
ståndsprövning skall företas enligt mitt förslag och den prövningsom

skall föregå förhandsbesked.ettsom
Förhandsbesked kan lämnas inom områden med detaljplan.även Vis-

serligen detaljplanen i sigutgör form förhandsbesked,en av men om ge-
noinförandetiden har gått kan sökanden då inteut längre helt kansom-
förlita sig på planen behöva stabilt projekteringsunderlagett Enligt- .uttalande i förarbetena till PBL det i själva verketär särskilt viktigtnog

just i sådan situationatt garanti för tillämnade åtgärderen kanatten
tillåtas från markanvändningssynpunkt Ävenprop. l98586:l 286.s.
under genomförandetiden kan det enligt departementscltefen föreligga

behov tillåtlighetenett prövadatt särskilt, planenav enkelt.ex. ärom
och schematisk och föga ledning för utfommingen byggprojektet.ger av

Enligt vad jag utvecklat i det föregående avsnitt 3.2.2 skall i detalj-
plan kunna beslutas byggtillstånd inte skallatt krävas för genomförande

planen. När viktiga frågor har lämnatsav i planen, fåröppna emellertid
beslut tillståndsbefrielse inte meddelas. Den tillståndsprövningom som
då skall följa innefattar i huvudsak prövning åtgärdenatt överens-en av

med detaljplanenstämmer och uppfyller de tillämpliga kraven i 3 kap.,
framför allt kraven i ochl 2 rörande byggnadens placeringnärmare
och utformning.yttre

förarbetenaI till harPBL departementschefen redovisat följande be-
dömning frågan prövningens omfattning i ärenden förhands-av om om
besked prop. l98586:l 285: Vad i första hand bör is. prövassom ett
förhandsbesked byggnadsåtgärdär huvud kanöver tillåtasom en taget
på platsen, dvs. prövningnärmast markens lämplighet för denen av av-

Ävensedda åtgärden. andra aspekter kan emellertid behöva med itas
bedömningen, den tilltänkta platsent.ex. lämplig med hänsynär tillom
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Kulturhistoriskaomgivningen.tillanpassningenkap.i 3de krav rörsom
hu-byggnadmedförakanmiljömässiga aspekter överoch att t.ex. en

tillåtaskunnaföreller denplatsen,lämpliginte attvud atttaget är
Även slagdettafrågorviss plats påplaceras påmåste tomten. aven

förhandsbeskedbyggnadsnämndenalltså prövarmåste närövervägas om
särskilda kravförutsätteråtgärdenden söktalämnas. Omkan att upp-

dettautfomining måsteplacering ochbyggnadensbeträffandefylls, t.ex.
förhandsbeskedet.framgå av

detdetaljplanbesluta ikunnaskall kommunenEnligt mitt förslag att
beslut kanMotsvarandeplanen.genomförandetillstånd forinte krävs av

Även områdenutanförplanändring.planeri befintligaföras genom
skallbygglovkräveråtgärdermångadetaljplan förutsättsmed att som nu

härige-förhandsbesked kommertillstånd. Behovetvidtaskunna utan av
detaljplaneområden.särskilt inomminska avsevärt,attnom

tillståndskall krävafortsättningenigäller åtgärderdetNär ävensom
före-det kommerifrågasättasdetaljplan kanmedområden attinom om

skall föregåden prövningskillnad mellannämnvärd ettnågonligga som
departe-tillståndsprövningen. Avoch den föreslagnaförhandsbesked

ärendenprövningen iuttalanden framgårrefereradementschefens att om
kra-prövninginnefattakan kommaförhandsbesked ofta motävenatt en

sådantordedetaljplaneområden pröv-och 2i kap. 1 §§. Inom3 enven
skill-därmed knappast någonblirföretas.behöva Detregelmässigtning

tillståndsprövningen.tilli förhållandenad
omfattning beroen-blir prövningensdetaljplanområden medUtanför

begränsademedområdensig Inomområde detvilketde rör om.av
erhållandeförkan detenskilda intressenochmotstående allmänna ettav

byggnaden markeras påtilltänktatillräckligt denförhandsbesked attvara
tillämpas ikunnaförfarande tordeenklaekonomiska kartan. Sammaden

byggtillstånd.med ansökansamband omen
omfattningprövningenskanområden däremotkänsligaInom mera

områdeinomvill bygganågon ärutvidgas.behöva Anta ettt.ex. att som
förhands-ansökerdärvidsynpunkt ochkulturhistoriskfrånkänsligt om

kan tillåtas påbyggnadbyggnadsnämnden finnerbesked. Om att en
visstutfonnas påochbyggnaden placerasvillkorendast påplatsen att
intetorde dettaOftaförhandsbeskedet.ipreciserasvillkorenmåstesätt,

ritningar.ingivnai ärendethänvisas tilldetske påkunna änannat sätt att
stödmedfastighetsägarenuppmärksammasnämligen ettbörDet att av

lig-åtgärdvarjebygglov tillbeviljasförhandsbesked måstepositivt som
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inom för förhandsbeskedet. Om det således från samhälletsger ramen
sida angeläget behålla kontrollenär vad byggs, detatt nöd-över ärsom
vändigt fastighetsägarens handlingsutrymme beskärsatt villkor igenom

Ävenförhandsbeskedet. i beslut byggtillstând måste erforderligaett om
villkor det saknas anledning längre i precisering åt-attanges, men av
gärden motiverat med hänsyn till de motstående intressenän ärsom som
skall beaktas. Prövningen blir alltså i huvudsak slag i ärendenav samma

Ävenförhandsbesked och byggtillstånd. det förmodan imotom om om
vissa fall skulle filmas skillnader, dessa obetydligaså de inte moti-är att

särskilt rättsligt institut. föreslår därförJag reglernaett för-attverar om
handsbesked skall lagstiftningen.utgå ur

Lagteknisk lösning

denAv lämnade redovisningen för mitt förslag såvitt tillstånds-avser
prövningen framgår det leder till ganska omfattande ändringar iatt 8
kap. första handI måste bestämmelserna lovplikten i 8 kap. 1-7om
skrivas Vidare skall vissa bestämmelser hänger medom. som samman
bostadssaneringslagen utgå och slutligen skall flertalet särskilda be-
stämmelser bygglov antingen upphävas eller flyttas till 9över ettom nytt
kap. finnsDet också anledning dela några långa paragrafer i detatt upp
befintliga 8 kap. flerapå paragrafer. Alla dessa ändringar medför detatt

lämpligast hela kapitlet skrivsär att om.

3.3 Tillsyn och kontroll de tekniska egenskapskra-av

ven

3.3.1 Inledning

avsnittenI gällande och utvecklingstendenser har jag allmänträttom re-
dovisat vad gäller och del förändringar i frågapågårsom en som om
tillsyn och kontroll byggnader uppfyller de föreskrivnaattav egen-
skapskraven. dettaI avsnitt jag dessa frågor till diskus-tar närmareupp
sion. Inledningsvis vill jag därvid erinra vad jag anfört i avsnitt 2.2.3om

produktsäkerhet och teknisk kontroll och utveckla några de därom av
framförda tankegångama.
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Bygglovskontrollen

omfat-bygglovinte kräverbyggnadsåtgärder somBeträffande mensom
uppfyllskravenkontrollen attegenskapskrav utövasPBL:s avtas av

kap. l §tillsynsverksamhet 11allmännabyggnadsnämdemasinom
barakontrolldet utövasinnebärpraktiken attPBL. Istycket 5första

töreskriñemabrottmisstanke mottill upp-anledningsärskild omnär
kontroll.från dennajagbortser typföljandedetkommit. I av

ioñakontrollensker ettbygglovkräveråtgärderBeträffande som
komplexitet.byggprojektetsberorblirdemångaHurantal etapper.

endaikontrollengenomföra ettbyggnadsnärrmdenkanfallenklaiBlott

sammanhang.
ansökningenlskedekallad närärpopulärtförstaDen etappen --

granskningskerDåbyggnadsnämnden.till avbygglov kommer enom
kontrollerafrämstsyfteikonstruktionshandlingar attvissaochritningar

loka-planergällande samtutformningochlokalisering motbyggnadens
RegelmässigtPBL.och 2kap. li 3utfominingskravenochliserings-

ochändamålsenlighets-granskningockså moti dennasker etapp en
Ocksåkap. 7i 3tillgänglighetskravetochkap. 5 §i 3trevnadskraven

dettaivanligenaktualiseras10 § samman-i kap.3varsamhetskravet
byggnads-skallbeslutetbygglov. IiGranskningen ettuthang. mynnar

hand-övrigaochritningardefastställaPBL29 §kap.enligt 8nämnden
för lovet.grundtilllegatlingar som

kon-bestämmanämnden attkanellerbygglovbeslutetI senareom
påbör-arbetenainnannänmdentillskallstruktionshandlingar ges

82skedenämndengranskasskall dåhandlingarSådanajas. av -
fleraelleri två etapper,delassinikanskede§. turDetta29kap. upp

ihandlingardegrundvalPåkomplicerat. gessombygget avärom
i 3kravdekontrollingående motmindreellersker2skede meren

ändamålsenlig-Ocksåskede l.undertagitsintePBLkap. uppsom
iaktualiseraskanvarsamhetskravetochtillgänglighets-trevnads-,hets-,

skede l.iintedeutsträckning prövatsdenisammanhangdetta
beslut,formellti någotinte2skede utunderGranskningen mynnar

krav,uppfylla PBL:skommerintebyggnaden attsigdetvisar attmen
byggnadsnämndenhand kansistadetta. Ibyggherrenunderrättas om

rättelse.vidtahonomförelägga attkap. PBLlOstödmed av
byggherren utsettutförasintenormalt attutanfärByggnadsarbetena

Byggod-Svensktgodkäntskompetensarbetsledare,ansvarig avvarsen
kanbyggprojektbyggnadsnämnden. För störreellerkännande AB av
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olika delansvariga arbetsledare skall ha samordnings-utses, ettvarav en
ansvarigEn arbetsledare skall leda och ha fortlöpande tillsynansvar.

arbetena de utförsså föreskrivet 9 kap.på 3 PBL.§över att sätt
Snarast möjligt efter det bygglov har meddelats skall byggnads-att

nämnden det inte uppenbart obehövligt hålla samråd medärom an-- -
svarig arbetsledare, byggherren, projektören och andraentreprenören,
berörda. Vid samrådet skall igenom arbetenas planering och deman
åtgärder och den samordning beträffande besiktning, tillsyn och kontroll

nödvändiga för byggnaden skall uppfylla egenskapskraven 9är attsom
kap. 3a PBL. praktiken ingår§ samrådet ofta del kontrollenI som en av
inom skede 2.

områden med samladInom bebyggelse krävs det normalt kommu-att
nybyggnadskarta, fastighetensvisar servi-upprättar gränser,nen en som

befintliga ledningar karta ligger sedanDenna till grund förtut, m.m. en
Situationsplan den planerade bebyggelsen bifogas ansökningenöver som

bygglov. byggnadsarbetenaInnan påbörjas skall byggnadsnämndenom
dessutom utstaka byggnadens läge marken, detta motiveratpå ärom
med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt
9 kap. §. tätbebyggda områden5 Inom utstakning byggnads-anses av

vanligennämnden motiverad.vara
Under byggets gång skall byggnadsnärrmden erforderligi utsträckning

besikta detta. Vanligt besiktning sker schaktningen avslutatsär att när
och bottnen för byggnadens grund lagd. Likaså besiktas oñaär stom-

denna byggnaden färdigställtsNär skall slutbesiktningnär är rest.men,
ske, det inte uppenbart onödigt kap.9 6 PBL. Om bygg-§ärom en
nads egenskaper och funktioner inte på enkelt kan iakttas ochett sätt
bedömas vid nämndens besiktningar, får nämnden kräva sakkun-ett
nigbevis byggherren. vanligt då det gällerDetta provtryckningärav av
rökkanaler som ändå skall ske enligt räddningstjänstlagens system,
kontroll ventilationssystem och kontroll och avloppssyste-vatten-av av

som ändå oñast kontrolleras miljö- och hälsoskyddsnämndenmet av
eller det kommunala och avloppsverket. besikningamaOm le-vatten-
der till anmärkningar, byggherren inte beaktar, kan byggnadsnämn-som
den ingripa med förelägganden enligt kap.10 PBL.

Kostnaden för byggnadsnämndemas kontrollverksamhet betalas del-
vis med kommunalskattemedel, delvis med avgifter. Kommunerna har

i ärenden angående bygglov och i andra ärenden föranlederrätt att som
upprättande nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning, fram-av
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tids- eller kostnads-arkivbeständiga handlingar eller andraställande av
tillAvgiften får uppgåkrävande åtgärder avgift den sökande.ta ut en av
förgenomsnittliga kostnadbelopp kommunenshögst motsvararett som

enkätundersökning denkap. Enligtåtgärderna 11 PBL.5 § var ge-en
underkostnadstäckningen i bygglovstaxan år 1989 70nomsnittliga pro-

cent.

Byggproduktkøntroll

kraft samtidigt med EES-avtalet,byggproduktlagen träder idenNär nya
byggproduktemas egenska-helt obligatorisk kontrollfår överen ny

inte, efter-denna exakt kommer utformadHur ännuatt vetvaraper.
lagen förutsätterförordning och de tillämpningsföreskrifterden somsom

de reglerföreligger. kommer bygga påinte Systemet attännu som anges
EG-kommissionenenligt uppgift fråni byggproduktdirektiv, vilketEG:s

börjar hösten 1993.underkastas revideringsarbete,kommer ettatt som
tekniskbyggproduktdirektivets regler förRevideringen att nännaavser

moderna direktivornråden.kontroll till det gäller på andrasom
byggproduktlagen,grundläggande principerna, uttrycks iDe ärsom

inte avsedda ändras. innebär byggprodukterdock De ärattatt som av
få marknadsförasbetydelse för hälsa och säkerhet inte kommer attstörre

byggproduktlagens kravanvändas garantier för de uppfylleroch attutan
säkerställas tillverkarens egenkon-i avseenden. skalldessa Detta genom

eller honom betald kontroll opartiskatoll organ.genom av av
huvudsakligenEgenskapskraven och kontrollsystemen kommer att

standarder. ickehänvisningar till europeiska Förbestämmas genom
godkännandenstandardiserade produkter kommer form tekniskaen av

meddelas särskilda godkännandeorgan.kunnaatt av

Frivillig kontroll

obligatoriska kontrollen byggnaderVid sidan den redovisade avav nu
frivilliga kontrollsys-byggprodukter finns det i Sverige olika slagoch av

helhet eller olika komponenterkan byggnadenDessatem. somavse som
ingår i byggnaden.
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Entreprenadkontrollen

skillnad från Sverige ingen speciell lagstift-Till många andra länder har
rättsförhållandetning rörande entreprenadförhållanden. regleraFör att

branschensmellan beställare och harentreprenör parter gemensamt ut-
Allmärmaarbetat vissa standardavtal. viktigaste avtalet Be-Det är

stämmelser för byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader,
totalentreprenader Allmänna Bestämmelser för92. harAB För

avsedda för byggnads-, anläggnings- ochtotalentreprenader
installationsarbete, framtagits revidering 74 pågår.74 ATBABT av

skall kontraktsenliga skick konstaterasEnligt 92 entreprenadensAB
rörande olikabesiktning. 92 innehåller regler be-AB typer avgenom

det kontraktsen-siktningar. Genom slutbesiktningen konstateras således
kanliga utförandet entreprenaden helhet. Slutbesiktningen haav som

föregåtts eller flera förbesiktningar avseende enskilda delar avav en
vidutförande förbesiktning, dennaentreprenaden. Om godtagits ärett

bedömning bindande vid slutbesiktningen.
utförs, därtill lämpadBesiktningama enligt huvudregeln i 92,AB av

utförasbeställaren. Besiktning kan ävenutses avperson som av en av
besiktnings-utsedd besiktningsman ellergemensamtparterna enav

iakttagandenämnd. Besiktningsmannen skall med noggrant parter-av
entreprenaden eller del därav uppfyllerundersöka i vad månrättnas

kontraktsenliga fordringar.
Vid generalentreprenad har normalt inget förentreprenören ansvar

projekteringen detta åvilar beställaren. Entreprenadbesikt-utan ansvar
kontraktshandlingamaningarna åtagande enligtentreprenörensavser

och således inte exempelvis myndighetskrav, det frågaärom om en ren
generalentreprenad. Vid totalentreprenad däremot har entreprenören an-

för konstruktion och projektering, bl.a. de statligaäven attsvar egen-
skapskraven uppfylls.

förBeställaren inte enbart hänvisad till besiktningsinstitutetär att
beställarenkontrollera hur entreprenaden utförs. Enligt 92AB utövar

den lämplig. Sådan kontrollkontroll entreprenaden han finneröver som
medför emellertid ingen inskränkning kontraktsenligai entreprenörens

ansvar.
Även utför vanligtvis fonn egenkontroll inågonentreprenören av an-

slutning till arbetet utförs. sker i syfte minimera kostnadenDettaatt att
för åtgärdande felanmärkningar vid slutbesiktningen. För entreprenö-av

vanligen kontrollplanlcvalitetsplan.egenkontroll Par-upprättas enrens
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åberopasintenormalt motpartenegenkontroller kanrespektive avternas
besiktningar.medföljerrättsverkningardesåledessaknardeoch som
drarändåbeställaren nyttaemellertid gåttharUtvecklingen attmot av

kon-företar. Om entreprenörenskontrollåtgärder entreprenörende som
beställa-tillöverlämnasdokumentationsådanochdokumenterastroller

slut-kontrolllöpandebeställarenssåvälomfattningenkan somavren,
kostna-ochdubbelarbeteundviksHärigenomreduceras.besiktningen

bestämmelseinförtshar92minskas. ABIprojekt kanförderna enett
enligtsigåtagithanåtgärdombesörjaförskyldighet attpart somom

kvalitetsåtgär-vissaavtalatdvs.kvalitetsplan attavtalad parternaom-
skall vidtas.der

kvalitetssäk-byggföretagensförmodellerolikaflerafinns egenDet
dettapåutvecklingsarbeteomfattandejustbedrivsoch detring ettnu

börjatochi Japantillämpaskvalitetssäkringssystemområde. De som
delegeratpåbyggerförebild. Deofta ettdärvidtjänari USAinföras som

anställda.anställde ellerenskildedentill avgruppenansvar
deellerdenspelarkvalitetssäkringssystemallaviktig roll i perso-En

skall utföraskontrollerolikasamordna deuppgiftihar somattsomner
och påtidgjorda i sätt.de blir rätttill rättoch attse

Auktorisation

uppgifter påvissautförafåförauktorisationdetkrävsländer attmångaI
vissaförarkitekterlegitimeradekrav påvanligastbyggområdet är-

elinstallatörerocharbetsledareansvarigabaradetSverigeuppgifter. I är
få utföraförbehörighetreglerad attoffentligrättsligthamåste ensom

deldock påñnnsbehörighetskravFrivilligaarbetsuppgifter. om-sina en
Utvecklingen gårocharkitekterdet gäller rörmontörer.råden, närt.ex.

styrktaställaframtid kommeri attbyggherramaklartdock mot att en
detrollviktighar näroch företagdekompetenskrav på ensompersoner

tidsfrågatordebyggandet. Detikvalitetgoduppnågäller envaraatt en
forfinnsdemliknandeauktorisationerfrivilligaförinnan somsystem

dettamarknaden. Ipåframm.fl. kommerrevisorer samman-advokater,
förkompetenskraveninfördanyligendepeka påocksåkanhang man

ventilationsanläggningar.kontrollanter av
kopplassäkerhetmedkommerauktorisationer attSådana samman

försäkringar.ochförreglermed ansvar



224 SOU 1993:94

Auktorisation förekommer i helt frivilliga och oregleradestatenav
former. finnsDet också offentligt auktorisationssystem. Det bestårett i

den statliga myndigheten SWEDAC auktoriseraratt ackrediterar certi-
fieringsorgan kraven i standardena inom den s.k.mot ISO
45.000-serien. dessaEn standarder 45.0l2 kompetenskravav anger
för för certifiering företags kvalitetssystem,organ av en annan
45.0l3 handlar certifiering enskilda kompetens.om av personers
Certifieringsorganen granskar sedan i sin på ansökan ochtur mot
betalning företagens kvalitetssystem respektive kompetenspersonemas

dels de allmänna kraven i standardemamot inom ISO 9.000-serien, dels
de specifika krav ställs i myndighetsföreskrifter, kontrakt ellersom upp
motsvarande. Granskningen i certifikat eller kompetensbe-utmynnar ett
vis. Certifieringsorganet kan också återkommande kontrollergenom ge
garantier för kompetens vidmakthålls tiden.att certifieringEnöveren är
i princip giltig i alla länder tillämpar systemet.som

Redan finns det SWEDAC ackrediterade för certifieringnu av organ
kvalitetssystem på byggområdet. Efterfrågan på deras tjänster harav

dock hittills varit begränsad. Det finns dock sannolikt i utlandet certifie-
rade företag verksamma också i Sverige.är Dessutom kan det fin-som

företag certifierats enligt något frivilligt system.nas som
Däremot finns det från olika yrkesgrupper stark efterfrågan på atten

få personcertifikat för utföra vissa uppgifter. Sådana kanatt dock för
närvarande utfärdas bara i begränsad omfattning, eftersom det i stor ut-
sträckning saknas tillräckligt exakt fomiulerade specifika kompetens-
krav i form myndighetsföreskrifter eller standarder. återstårHär alltsåav

viktigt utvecklingsarbete innanett personcertifiering kan bety-större
delse.

Ett huvudsyftena med den offentliga ackrediteringen SWEDACav av
åstadkomma enhetligaär kravatt på certifieringsorganen så dessaatt

inte kan konkurrera med varandra hålla olika kvalitet i sinattgenom
verksamhet. Konkurrens skall bara kunna ske rationellaregenom ar-
betsmetoder.

P-märknin gen

En speciell fonn frivillig byggnadskontroll Sveriges Provnings-är attav
och Forskningsinstitut AB SP avgift på begäran från producentmot en
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vissauppfyllerprodukttillverkadhonomhuruvidakontrollerar en av
ställer.byggnadslagstiñningeninklusive demegenskapskav, som

Typgodkärmanden

färdigainriktade denpåfrivilliga kontrollsystemennämnda ärDe nu
Tillbyggnader.iingårbyggproduktergällerAndrabyggnaden. som

Svenskt Byggod-ansökan kanEñertypgodkännandena.hörslagdetta
ellerkonstruktionermaterial,slagvissakännande AB pröva an-avom
jämförsegenskaperProduktensi byggnader.användasfårordningar

samband medbyggnader.egenskapskrav Ipå ettmed attdärvid PBL:s
kontrolle-skalldetockså hurmeddelas bestämstypgodkännandesådant

typgod-detegenskaperexemplar harefterföljandeatt somsammaras
kap. PBL.exemplaret 16 2 §kända

bestämmel-enligtproduktentypgodkännandeInnebörden är attettav
användningavseddförbyggnadsnämndemagodtasi måstePBL avser

PBL.kap. 29 §8
PBF.avgiñsfinansierad 21 §Typgodkärmandeverksamheten är

Kontrollråden

deproduktkontrollavgiftsfinansieradfrivillig, utövasEn avtyp avannan
fast-uppgiftkontrollråden.inrättade Deras attbranschvis är att genom

produktergarantier förskapakontrollochkontrollplaner attställa utöva
bestämda mini-branschrespektiveuppfyllerslag samma avsammaav

inteegenskapskravdessapraktiska skäl har sattsmiegenskaper. Av
användningavseddförgodtasskall kunnaprodukternalägre att avän

byggnadsnämndema.
givitskontrollrådenskerkontrollfall har denvissaI engenomsom

tillämpningsföreskrifteri sinaBoverketsärskild ställning attgenom
bygg-dem påhänvisat tillNybyggnadsreglema gör attsättett som

produktergodtaharbygglovsprövningvidnadsnänmdema att som ge-
vidundvaraskankontroll produktenkontroll ochsådannomgått att av

byggarbetsplatsen.tillleveransen
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Standardiseringen

utomordentligtEn viktig roll då det gäller fastlägga viss kravnivâatt en
beträffande byggprodukter spelar standardiseringsverksamheten.

En standard vilka egenskaper produkt bör ha i olikaanger en avseen-
den och oña också hur det skall kontrolleras kraven uppfylls. Detatt
ligger därvid givetvis i det intresset hos dem utarbetar stan-egna som
darderna bestämma kraven så produkten inte vidatt att stoppas en
bygglovsprövning.

inteDet obligatoriskt följa standard, marknadskraf-är att en men
verkar mycket följdsarnhettema standarderna frånmot stor moten pro-

ducentemas sida. Boverket har också i Nybyggnadsreglema i inte ringa
utsträckning hänvisat till standarder godtaget uppfyllaett sätt attsom

kravPBL:s på byggnaders egenskaper.
Standardiseringsverksamhet bedrivs nationell,på nordiskINSTA-B,

europeisk CEN och global ISO nivå. På år har intressetsenare
för nationella standarder minskat väsentligt och den nordiska
standardiseringsverksamheten har övergått till enbart samordnaatt nor-
diska synpunkter inom den europeiska och den globala standardise-
ringen. deAv två sistnämnda den europeiska den långt betydelsefulla-år

byggområdet.påre
Byggstandardiseringen BST organiserar och administrerar verksam-

heten i mängd arbetsgrupper utarbetar standarder för olika slagen som
produkter. Arbetsgruppema består för det företagrepresentantav av en

eller den organisation tagit initiativ till bildandet arbetsgruppensom av
och i övrigt de från de företag, organisationer eller myndig-av personer
heter anmält intresse medverka. Verksamheten får inteattsom ettav
oväsentligt statsbidrag, finansieras i övrigt deltagarna själva.men av
Standardema beslut inom standardiseringsorganen själva.antas genom

Slutsatser

På det tekniska tillsyns- och kontrollområdet pågår sedan tiden en ge-
nomgripande förändring det svenska Bl.a kommer riks-systemet.av
provplatsema avskaffas och Sveriges Provnings- och Forskningsinsti-att

ochAB Svenskt Byggodkärmande hartut AB övertagit de uppgifter som
tidigare åvilat Statens provningsanstalt och Boverkets typgodkännande-
kontor. Ett uttryckligt produktansvar har lagts tillverkarna,på bl.a.mer
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den produktsäkerhetslagen och lagen byggfelsförsäkring.genom nya om
Konkurrensen marknadenpå har rad åtgärder, bl.a.gynnats genom en
den konkurrenslagstiñningen.nya

regler införsDe tillsyns- ochpå kontrollområdet bygger ipånya som
huvudsak principer i avsnitt 2.2.3 redovisats EG:s hel-samma som som
hetssyn på provning och kontroll. innebärDet skall fastställaatt staten

egenskapskravde produkt skall uppfylla. krav skall, lik-Dessasom en
inom EG, begränsas till krav väsentligt allmänt intresseärsom som av -

huvudsakligen hälso-, säkerhets- miljöaspekter.och Systemet kommer
endast övergångsvis finnas fram desstill EES-avtalet fullt kanatt ut
tillämpas. byggområdetInom typgodkännande och tillverkningskon-är

frivilligt.troll Det den nyinrättade myndigheten SWEDAC kom-är som
ackreditera de får tredjepartskontroll i enlighetatt utövamer organ som

med de kontrollregler Boverket bestämmer. kontrollreglerDessasom
kan grundas standarder.påt.ex.

EG:s innebär fullt utbyggt det i harmoniserade standardersystem att
ieller europeiskt tekniskt godkännande framgårETA både vilkaett

krav produkten skall uppfylla vilketpå kravuppfyllandet skallsamt sätt
kontrolleras under tillverkningen. Kontrollformen med hänsyn tillavgörs
hur farlig produkten Kontrollen kan ske produktcertiñering,som

Ävensystemceitiñering, inspektion eller laboratorieprovning. kombina-
överensstämmelsentioner möjliga. bestyrks sedan antingenär genom

EG-försälcran tillverkarförsäkran eller med EG-certifikat.ett
Rätten certifieringsorgan respektive provningsorgan skallatt vara

tillkomma varje statligt, kommunalt eller privat uppfyllerorgan som
kraven för ackreditering. verksamhetDeras skall finansieras genom
avgifter från dem anlitar dem.som

beskrivna principernaDe sådana produkter föremålärnu avser som
för marknadsföring i vanlig mening. Dit hör bara i begränsad
omfattning byggnader prefabricerade småhus det skullet.ex. men- -

klart olämpligt inte byggkontrollen i möjligastörstavara om
utsträckning utformades under hänsynstagande till dessa allmänna
principer. Annars skulle förlora de samordningseffekter kanman som
uppnås och skulle riskera hamna i situation med väsensskildaattman en
kontrollsystem för de fabrikstillverkade och de platsbyggdat.ex.
småhusen.

redovisadeMot bakgrund framstår bygglovsförfarandePBL:s ochnu
det till detta knutna kontrollsystemet föråldrat. finns klarDetsom en
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bromsi fallregler blir hinder ellerrisk PBL:s motvartettatt en en
utvecklingen påriskutveckling. finns ocksåönskvärd Det atten

statlig kontroll ochtill byggsmarknaden leder utansystematt uppnya
regler. Redanfaktisktdessa PBL:sstyrning och överatt tar nu

inte utnyttjarkontrollsystem därparallellaförekommer det man
möjligheten till samordningsvinster.

för på godagarantiersyftar till skapareglerPBL:s att statenatt
kravuppfyller de statligabyggherramagrunder skall kunna anta att som

till följdemellertidpraktiken har detbyggnader.ställs på I att
uppfyllandetfördelatfår med byggherramakommunerna ett avansvar

byggnadsnämnden efteravseendennämligen i dekraven, som
syftelagstiñningensutförande.godtagit visst Tvärtgranskning emotett

arbete nämndenkonsekvensenegendomligafår detta den att mer
destositt för byggetkontrollera byggherren tarägnar att ansvarom

for detta.mindre blir byggherrens ansvar
inte klartansvarsförhållanden kommer PBLoklaraTill dessa att

byggnaduppföraerhålla tillståndförfarandet förskiljer mellan attatt en
enlighet meduppförs ibyggnadenkontrolleraförfarandet föroch attatt

värderandeskillnad mellanklarheller det någontillståndet. Inte görs
absoluta krav påochlämplighetbyggnadsbedömningar av en
väsentligen statligaochkommunalamellan väsentligenbyggnaden eller

god kvalitet isäkerställatillbidrar intebyggnader.krav på Detta att en
byggandet.

stimulerar inte tillbygglovsavgiftemaförUppbyggnaden systemetav
kan detenskilda ärendet. Tvärtkostnadsbesparingar i det varaom

möjligt förlita sigutsträckningi såför byggherrenlönsamt att stor som
kostnader förslippadärigenomkontroll förbyggnadsnämndenspå att

egenkontroll.
klar skillnadutformas såByggnadskontrollen måste göratt man en

förbyggnader ochpåstatliga egenskapskravenmellan de ansvaret att
möjligakontrollen bör iochkrav. Tillsynenuppfylla dessa största

kompetensharfriståendeutsträckning kurma utövas enorgan somav
Samtidigtsådan uppgift.lämpliga fördemoberoendeoch görett ensom

byggasammanhanganledning i alladock ingenfinns det ettatt upp
produktområdet.införas påhållerliknar det påhelt attsystem somsom

sittsjälv byggerdenbehovfinns inget egetDet att t.ex. somav
enligtkraven likahus uppfyllerdettaskall tvingas styrkafritidshus att

produkt påsaluföryrkesmässigtdenreglerstränga ensomsom
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marknaden. Huvudprincipen bör dock det åvilar byggherrenatt attvara
bestyrka byggnaden uppfyller egenskapskraven, medan samhälletatt
beslutar på vilket sådana bestyrkanden skall ske.sättom

förutsättning förEn där byggherren själv har förett system ansvaret
uppfylla de statliga kraven på byggnad förutsätter dessa kravatt att ären

distinkta och inte lämnar för alltför vida tolkningar. måsteDetutrymme
också gå på något bestyrka de uppfyllts eller inte.att sätt om

jagInnan tillövergår redovisa mina förslag det gäller tillsynatt när
och kontroll vill jag egenskapskraven och samordningen medta upp
byggproduktlagen till diskussion.

3.3.2 De tekniska egenskapskraven

Förslag: Nuvarande trevnadskrav krav material ochpå utförandesamt
med hänsyn till reparations-, underhålls- och driftskostnader skall upp-
hävas.

Övriga tekniska egenskapskrav byggnadspå eller anlägg-en annan
nings inre behålls i allt väsentligt och samordnas med byggproduktla-

nuvarande regler i lag tekniska egenskapskrav på bygg-gens en ny om
nadsverk, m.m.

iSom avsnitt föreskrivs2.1.2 i kap.3 1-8 PBL antalettanges egen-
skapskrav på byggnader. handlarDe byggnaders placering, utfomi-om
ning och färgsättning med hänsyn till miljön och omgivningen tillsamt
trafiksäkerheten, grundvattnet det gäller byggnadersNär tekniskam.m.
utförande de tekniska egenskapskraven finns det krav på energi- och
vattenhushållning, bärförmåga, stadga, beständighet och hållfasthet,
skydd olycksfall och brand tillfredsställande avfallshante-mot samt en
ring. Vidare finns det krav rörande hygien, arbetsmiljö och inomhuskli-

rörande tillgänglighet för med nedsatt rörelse- ellermat samt personer
orienteringsfönnåga. Slutligen innehåller 3 kap. och5 8 krav på än-
damålsenlighet och möjlighet till trevnad reparations-, underhålls-,samt

driftsekonomi.och

gällerKraven och tillbyggnader, fordrar bygglov för attny- som
utföras. Bestämmelserna skall också i skälig utsträckning tillämpas när
det gäller och tillbyggnader, får utföras lov, och andrautanny- som
ändringar befintlig byggnad till- och ombyggnad. Vissa kra-änav en av

omfattar dock inte fritidshus med högst bostädertvå 3 kap. 9 §.ven
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förmotsvarande ocksågäller påbyggnaderVad sättsagtsnu omsom
kap. 14 §.byggnader 3anläggningarandra än

annorlundaregleringen någotombyggnadergällerdetNär är upp-
i kap.1-83deföreskriñsrätten inombyggd. harHär angessomramar-

regeringen be-myndigheteller dentill regeringendelegeratsPBL§§ -
bemyndigandedettaMed stöd§.16 kap. l3 kap. 10stämmer av

före-1987:383, PBF,byggförordningeni plan- ochregeringen 3har §
i vissbyggnad, helt ellerombyggda delarnaskrivit de ut-att av en

egenskapema.angivnakap 1-8 PBLskall tillföras de i 3 §§sträckning,
förutsättningarochsärdragbyggnadensdock tillskall därvidHänsyn tas

konstnärligamiljömässiga ochkulturhistoriska,historiska, vär-tillsamt
till da-Med hänsynoch 12 PBL.kap. 10vilket framgår 3 attden, av

fordrasbygglovskravet,tillknutenombyggnadsdefinition motärgens
avsnitt 3.2tillståndsplikt ivarieradmina förslag sär-bakgrund omav
vid ändringställasbörvilka kravöverväganden rörandeskilda avsom

avsnit-följandefråga i dettill dennaåterkommerbyggnad.befintlig Jag

tet.
myndigheteller denregeringenharkap. PBLEnligt 16 1 § som rege-

byggnaderpåföreskrifter kravdemeddelaringen bestämmer rätt att om
för liv,skyddbehövs tillkap.bestämmelserna i 3utöver per-m.m. som
bl.a. bygg-utformninglämplighälsa eller försäkerhet ellersonlig aven

ombyggnader hargällerdetanläggningar.och andra Förutomnader när
regeringen.utnyttjatsföreskrifter inteutfärdamöjlighetdenna att av

föreskriftermeddela deBoverketbemyndigathar denDäremot att som
föreskrifterna i 3 kap.flertaltillämpningenförbehövs ett avav

NybyggnadsreglemaBoverket ibemyndigandet harstödMed av
till antaltillämpningsföreskriftermeddelatBFS 1988:18, NR, ett av

omarbetade före-förslag tillEttbestämmelserna i kap. l-8 §§ PBL.3
just varit påharByggregler -94, BBRBoverketsskrifter benämnda --

januari 1994.denikraftträdande lremiss med ett avsett
varithar bl.a.byggreglemarevideringenmed attMålet anpassaav

byggproduktdirektivetsiinnehållettill strukturen och väsent-dessa sex
ovan.jfr. avsnitt 2.1.3anläggningellerfärdig byggnadliga krav på en

föreskrifternademellankopplingenexempel denpåSom näraett nya
kanbyggrproduktlagenbyggproduktdirektiv och nämnas attoch EGzs

metoderprodukter,till sådanaalternativinledningsvis somdet attanges
skall godtas så-författningen,ikonstruktionslösningaroch angessom

EES-området förinomcirkulationför frigodkäntsprodukterdana som
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konstruktionslösningarmetoder ochochmotsvarande användning som
ibegränsningardeeuropastandard, medifinns upptagna angessom

tillanpassningsdokument, NAD,svensktundantag eller i stan-svenskt
varitharmed revideringensyfte över-darden. Ett attannat engenom

inte hurskall uppnås,vadfunktionskrav somtillgång mensomanger
utveckling.tekniskochvariationmöjligheterna tillökaskall skedetta
dock i all-funktionskravenverifieringmöjlighet tillFör att angesavge

tillhänvisningbl.a.lösningar,tekniskaexempel pårådmärma genom
utsträckning vil-i ökadföreskrifternai deVidarestandarder. nyaanges

bestyrkaförskall lämnabyggherren attdokumentation attken som
kraven.de tekniskauppfyllerbyggnaden

vilka allmärmaklarlåggandedirektiv efterlysesutredningensI ett av
framför enskildaföreträdede bör haväsentligasåintressen attärsom
intressenallmännaväsentligasådanaexempel på nämnsSomintressen.

tillgänglighetochnaturresurshushållningsäkerhethälsa ochbl.a. samt
orienteringsfönnåga.ellerrörelse-med nedsattför personer

i kap.anläggningar 3ochbyggnaderpåegenskapskraventekniskaDe
väsentligabyggproduktdirektivetsmediPBL överensstämmer stort sex
delar talarenergihushållning. dessaIochsäkerhetrörande hälsa,krav

uttrycka kra-möjligtför så långtövervägande skälmin meningenligt att
svenskai denbyggproduktdirektiv ochi EG:sdetpå sätt angessomven

ibyggreglemaintebl.a.säkerställsHärigenombyggproduktlagen. att
EG-märktaSverigeanvändandet imotverkarEES-avtaletstrid mot av

väsentligt allmäntdetsådanaocksåkravprodukter. Dessa är ettattär
framdeles.hävda demintresse att

egenskapskrav påtekniskaantal ytterligaredockfinnskap3 PBLI ett
nämligenanläggningar,byggnader och

ändamål §,5lämplighet för avsett-
ochtrevnad §möjlighet till 5-

ellerrörelse-nedsattmedföranvändbarhet-tillgänglighet och personer
orienteringsfönnåga 7 §.

medutförasbyggnader skalli kap. 8 PBLstadgas 3 §Därutöver att
ochunderhålls-reparations-,sådantochmaterial påsådant sätt att

begränsas.driñskostnader
berättigande.dessifrågasätts intetillgänglighetgäller kravet påVad

intresse.allmänt Iviktigthandikappadeför ut-Tillgängligheten är ett
effekter devilkaanalyskommerarbetefortsattaredningens göras aven

tillgängligheten förfått i frågai harbestämmelsernanuvarande PBL om
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handikappade. Redan här vill jag dock anmärka det viktatt är stor attav
tillgänglighetskraven liksom övriga krav i tillämpningsföreskriftema- -
uttrycks på sådant de kan bestyrkas på entydigt förett sätt att ett sätt ett
enskilt projekt. Som detta också ambitionen i det revi-nämnts ärovan
deringsarbete pågår inom Boverket.som

betänkandetI SOU 1992:47 Avreglerad bostadsmarknad, Del har
föreslagits kraven i 3 kap. 5 byggnader§ PBL skall lämpligaatt att vara
för sitt ändamål och möjlighet till trevnad upphävs. Remissopinionenge

utredningens förslag i denna del mycket splittrad.över Närmareär tre
fjärdedelar dem sig kan övervägande negativayttrat sägasav som vara
till fullständigt borttagande kravet ändamålsenlighet.påett Förslagetav

borttagande trevnadskravet har bemötts något positivt.ettom av mer
Regeringen har inte tagit ställning till förslaget.ännu

Enligt min mening bör det väsentligt allmänt intresseett attanses som
bl.a. bostäder fyller vissa grundläggande funktioner för kunnaatt använ-
das alla människor. Förutom den hänsyn alltid måste tilltasav som
handikappade kan dessa grundläggande funktioner såvitt bostä-avser-
der sammanfattas så de boende bör ha tillräckligt ochatt utrymme-
nödvändig fast utrustning för elementära behov såsom vila, samvaro,
hygien, matlagning, måltider och förvaring. funktionerDessa bör i skälig
utsträckning kunna avskiljas från varandra. stimulera tillFör att ett mer
varierat byggande bör dock ändamålsenlighetskravet såvitt bo-avser-
städer preciseras i regeringsförordning och de tidigare detaljerade kra--

med funktionskrav, dock måste verifierbaraersättas påven ettsom vara
rimligt Det således enligt min mening rimligtsätt. samhälletär att även
framdeles ställer krav på sådana grundläggande funktioner, eftersom det
inte kan uteslutas det i bristsituation kan uppföras bostäderatt t.ex. en

inte från allmän synpunkt tjänliga för sitt ändamål. Kravet påärsom
lämplig utformning byggnader med hänsyn till avsedd användning börav
därför finnas kvar med de preciseringar jag angettsom ovan.

talarDäremot enligt min mening övervägande skäl för trevnads-att
kravet bort. kan inteDet väsentligt allmänt intressetas medettses som
bindande föreskrifter på detta område. Dessutom det mycketsynes vara
svårt för inte omöjligt för byggherre förutse tillämpningenatt säga atten

sådant krav för enskilt projekt. bör dock i dettaett Detettav samman-
hang anmärkas rimlig tillgång till dagsljus och möjligheter tillatt rengö-
ring bör grundläggande hälso- och hygienkrav.ses som
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föreslås ocksåDelbostadsmarknad,Avregleradbetänkandet ettI
utföras medbyggnader skallkap.kraven i 3 8 PBLupphävande § attav

underhålls- och driñ-reparations-,material och sådantpåsådant sätt att
splittrad.mycketRemissopinionenkostnader begränsas. är

kap. 8driftsekonomi i 3 §underhålls- ochreparations-,påKraven
intededeti kap. påövriga kraven 3skiljer sig från de sättet attPBL

materialdetsådan påbyggnadennågot krav påställer utan somsom
Avsiktenutförs.byggnadenvilketbyggnaden och det påi påingår sätt

byggnadensbyggnadenhosegenskaperuppnå någrainte attutanattär
hållas iskall kunnainsatsermed skäligaegenskaperfunktioner och

avsedda brukstiden.under denstånd
andra bä-ochgmndkonstruktion,byggnadensdet gällerNär stomme

deteftersombetydelse,i kap. 8bestämmelsen 3 §delar saknarrande
skall habyggnadsdelardessaföreskrivsi kap. 4redan 3 § PBL att en

de skallenligt förarbetenaDärmedbeständighet.betryggande attmenas
brukstidavsedda prop.byggnadenslivslängdha motsvararsomen

l98586:l, 488.s.
självständiginte någonmaterialkravetsåvitt gällerFöreskriften har

lagbyggproduktlagen. Dennaitöreskriñemafunktion vid sidan om-av
ellerbyggnadstadigvarande ingå iavseddafattar produkter är att ensom

egenska-byggnadsverketsbetydelse föroch haranläggning somannan
händel-säkerhet ibeständighet,ochstadgagäller bärfömåga,detnärper

vidsäkerhetoch miljö,hälsatill hygien,med hänsynbrand, skyddse av
värmeisoleringenergihushållning ochbullerskyddanvändning, samtmot

egenska-sådanaprodukter haskalli byggnadsverkingå2 §. För att
ochprojekteratingåde skallbyggnadsverk i vilketdet rättatt upp-per -

Bedömningen3 §.nämnda egenskapskravenuppfylla defört kan av-
byggnadsverket skallden förutsättningenskall ske underprodukten att

Medrimlig livslängd.ekonomisktkraven underuppfylla angivnade en
dentolkningsförslag inom EGenligtuttrycketsistnämndadet ettavses
tillmed hänsynbyggnadsverketdet avseddaunder vilkentidsperiod

adekvat förnivåbibehållas påomständigheterna kommer äratt somen
alltså ilivslängdrimligekonomisktanvändning.dess Begreppet synes

byggnadensuttrycketinnebördhuvudsak komma att somges samma
Byggproduktlagens krav påPBL-propositionen.iavsedda brukstid

detpåbli PBL:ssåledes kommatordebyggprodukter strängare änatt
påi kap. 4 PBLuppställs 3 §beständighetskravdetsättet att nusom

utvid-delarbärandeoch andragmndkonstruktion,materialet i stomme
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till gälla materialet ocksåatt i de byggnadsdelargas har betydelsesom
för brand- och brukarsäkerhet, hygien, hälso- buller och miljöskydd,
energihushållning och värmeisoleing. När byggproduktlagens regler trä-
der i kraft och harmoniserade standarder successivt blir bestäm-antas
melsen i kap.3 8 § PBL överflödig i detta avseende.

Med tiden kommer 3 kap. 8 § alltså sannolikt reell betydelseatt
bara det gäller valetnär material i sådan byggnadsdelar, inte harav som
betydelse med hänsyn till hälsa och säkerhet i vid mening, och detnär
gäller utföra byggnaden.sättet att

Bestämmelsen har visserligen det vällovliga syftet åstadkommaatt en
ekonomisk lämplig balans mellan investeringskostnadema och repara-
tions-, underhålls- och driftskostnaderna så de kan hållas lågaatt senare

de förra ökas något.att Detta emellertidgenom enligt minär mening inte
något bör föreskrivas samhället. kanDet intesom av ett vä-anses vara
sentligt allmänt intresse. hellerInte några hushållningssynpunkter av
allmänt intresse sig gällande igör sammanhanget.

Vad jag anfört leder till 3 kap. 8nu sammantaget § PBL böratt upp-
hävas.

Som framgått finns det mycket sambandett mellanovan nära PBL
och byggproduktlagen såvitt de tekniska egenskapskraven påavser
byggnader De grundliggande kraven rörande hälsa, säkerhetm.m. och
energihushållning i huvudsak desammaär det sigoavsett rörom om en
byggnad eller anläggning enligt PBL eller anläggning. Det ären annan
naturligt dessa krav preciserasatt i och lag. alternativEtten ärsamma
därvid låta byggproduktlagenatt i dessa avseenden hänvisa till regler i
PBL. Ett fullt preciseraannat är kravenatt inomut för utvid-ramen en
gad byggproduktlag. Med hänsyn bl.a. till byggproduktdirektivetatt och
bryggproduktlagen fler anläggningar de regleras inomänavser som ra-

för PBL järnvägar, ledningsnät,men vägar, plattformar, slussar, dam-
etc. talar enligt min mening övervägande skälmar för uttömmandeatt

reglera de tekniska egenskapskraven i utvidgad byggproduktlag och ien
mån behov hänvisa till dessa krav i lagstiftningav PBL, väglagannan
etc.. Det också denna lösningär anvisas i utredningens direktiv.som
Det bör därvid ankomma på regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer precisera kravenatt för skilda åtgärder med bygg-
nadsverk. Enligt min mening bör kravenäven rörande tillgänglighet och
ändamålsenlighet regleras inom för utvidgad byggprodulctlag.ramen en
Dessa krav visserligen i dag endast sådana byggnaderavser och an-
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byggproduktdirektivetsiinteingårochi PBLreglerasläggningar som
påfördelardock ettÅ attdetfinnssidanandra storakrav.väsentligasex
Änd-byggnads inre.krav påtekniskasamtligafinnakunnaställe en
eñer-kraktär,lagtekniskhuvudsakligenocksådeli dennaringen är av

innehållamåsteegenskapskraventekniskade ensåvittPBL avsersom
tillhänsynMedbyggproduktlagen.utvidgadedentillhänvisningdirekt

tek-lagförslagsvis nanmetlagsistnämnda ombörområdet, gesdet nya
börlagTill denna ävenbyggnadsverk,påegenskapskravniska m.m.

tillverkningskontroll,ochtypgodkännanderörandereglerföras PBL:s
byggproduk-prövningenmedberöringspunktermycket avvilka har nära

byggproduktlagen.enligtter
bygg-ochplan-ochsåledes PBL:sbörovanståendetillMed hänsyn
påegenskapskravtekniskaväsentligarörande enreglerförordningens

tillverknings-ochtypgodkännandeinreanläggningseller samtbyggnads
nuvarandebyggproduktlagensmedsamordnasochupphävaskontroll

för-lag. Densådantillregeringsförordningenoch ilagi enregler nyen
specialmotiveringenibeskrivslösningen närmarefattningstekniska

avsnitt 4.

Ändring byggnad3.3.3 av

byggnadslag-ombyggnadsbegrepp utmönstrasNuvarande urFörslag:
föränd-tvåendastbehandlasskall typerfortsättningen avstiñningen. I

Medändringar.ochtillbyggnaderbyggnad,röranderingsåtgärder en
konstruktion,byggnadsförändraråtgärdskalländring ensomavses en

ändringvidsamhällskravenangelägetutseende. Det atteller ärfunktion
skaparpreciseras sätttillämpningsföreskrifter ett sombl.a.i

förutsebarhet.

Nuvarande system

enligtgällde1987juliden 1ikraftträdandebygglagensochplan-Före
jäm-ombyggnad attför1959:612 större varbyggnadsstadgan somatt
kravdedvs.nybyggnadskraven,tillämpasskullenybyggnadmedställa

gälldebyggnad. Kravenställas påkundeavseendenolikai en nysom
skulleDelarnaåtgärden.berördesbyggnadendelardeendast avsomav

energi-godhandikappanpassning,säkerhet,anspråk påskäligauppfylla
deavfallshantering. Förgodtagbarochhygiengodtrevnad,hushållning,

vissadock krävaskunde attombyggnaden,berördesintedelar avsom



236 SOU 1993:94

väsentliga brister gällande hållfasthet, brandsäkerhet och Sanitära förhål-
landen skulle undanröjas. Bristerna skulle endast behöva undanröjas, om
de innebar så avsevärda olägenheter de inte kunde godtas.att

frågaI åndringsåtgärder inteom nybyggnadattsom var anse som
kunde krav enbart ställas på de delar byggnaden berördesav som av
ändringen. frågaI dessa delar skulle nybyggnadsbestämmelsemaom äga
motsvarande tillämpning. Byggnadsnämnden kunde dock medge undan-

från bestämmelsernatag under förutsättning det inte skulleatt medföra
brandfara eller sanitär olägenhet.

Före 1975 fanns det inga särskilda ombyggnadsföreskriñer. Alla för-
ändringar skulle eftergöras regler gällde för byggnader.samma som nya
Detta ledde bl.a. till rad önskvärdaatt förbättringar inte bleven av,
därför nybyggnadskravenatt för hårda och underhållskraven förvar

Många byggnader förföll. Andra byggnadersvaga. och åter andrarevs
byggdes till oigenkännlighet. Genom Svenskom Byggnonn SBN
1975 infördes särskilda ombyggnadskrav uttrycktessom avstegsom
från nybyggnadskraven med mindret.ex. utrymmesmått, utrustning och
ljudisolering.

När PBL trädde i kraft 1987 upphörde ombyggnadsföreskriftema i
SBN gälla. Man räknadeatt med dåvarande Statensatt planverk snabbt
skulle ombyggnadsföreskrifterut i enlighetge med direktivnya från re-
geringen 1984. Ett särskilt bemyndigande i 4 plan-§ och byggför-gavs
ordningen 1987:383, PBF. I på myndighetsföreskriñerväntan utfär-
dade regeringen ombyggnadsbestämmelser i 3 § PBF. Några särskilda
myndighetsföreskrifter rörande ombyggnad har dock inte utfärdats av

sig Planverket eller dess efterföljare Boverket.vare
Med ombyggnad enligt 3 kap.ll § PBL åtgärder fordraravses som

bygglov och förlänger brukstidenavsevärt för byggnaden eller delen av
Ävenden. sådant inredningsarbete syftar till väsentligt ändradsom en

användning byggnaden eller del den ombyggnad.av utgören av
I PBL regleras kraven vid ombyggnad på annorlundaett vadsätt än

gällde enligt byggnadsstadgan. I 3 kap.l0som § ombyggnader,attanges
tillbyggnader och andra ändringar skall utföras såvarsamt att
byggnadens särdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvara. Dettas
förutsätts i PBL prop. l98586:l 236 och 502 det särskildaatts. utges
föreskrifter reglerar ombyggnad påsom stårett isätt som
överensstämmelse med samhällets och brukamas intressen.
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ombyggnadkonstaterasdet attdåsåuppbyggt attRegelsystemet är
skallPBL,ll §kap.i 3definitionensärskildadenenligtföreligger
kravangivnasärskiltombyggnadsföreskriñemanämndadegenom

förgällerSomdelar. nämntsolikadess ovanbyggnad ellerpåställas en
nivåerolikaföreskrivs trePBF. Däri 3 §kravdenärvarande angessom

skallombyggnad utöverVidnybyggnad.tillförhållandei -
delarnaombyggdadePBLkap.l0 §i 3varsamhetbestämmelsen om -

i frågaegenskapernaangivnal-8 omkap.de 3tillföras
bärfömiâga,i 2utformningifärg lochformutfomming,

skydd mottrevnad i §5 samti 4hållfasthetochbeständighetstadga,
personskadorochbrandspridning motochuppkomstolycksfall, avmot

tillförhållandeiinskränkningardvs.stycket utanförstabrand i 6 §vid

nybyggnadskraven,
med hänsynoskäligtuppenbartintedet äritillgänglighet 7 om

standard,byggnadensochomfattningombyggnadenstill
hygieni 3uppvärmningssystem ar-ochenergimedhushållning

forslaochhandmöjligheten att taiinomhusklimat 5 omochbetsmiljö
ii 8övrigtiutförandeochmaterialstycketandra samtavfall i 6 §bort

förläng-dentillhänsynmedfordraskanskäligendetutsträckningden
medför.ombyggnadenbrukstidenning somav

vadhögreliggaaldrig änfår somombyggnadsreglemaiKravnivân
ställasaldrigfår239. Kraven19858621,nybyggnad prop.förkrävs s.

bostadssaneringsla-istandardgodtagbaralägstaden angessomlägre än
säkerhetochhälsamänniskorsgällervadKravnivåema1973:531.gen

iomfattningnämnvärdisänkasinte239propositionenenligtbör
uppfyl-måsteTillgänglighetskravetnybyggnadsreglema.tillförhållande

debostadsområde ävensittinom omkvarbokanmänniskorsålas att
blirdedåkvarbokunnaskallDehandikapp. ävenolikadrabbas av

503.l98586:l,gamla prop. s.
helhetssyn.utifrånbedömasskallombyggnadsåtgärder enBehovet av
harkommunenförutsätts om-enombyggnadskraven attFör att anpassa

därområdedetinomförhållandenafrånutgångspunktmedrådessyn
förutsättning attunderkommunenfårDärförbelägen.byggnaden är -

egenskapergodtagbaralångsiktigtfårområdeinombebyggelsen ett -
lägreställaområdesbestämmelserellerdetaljplanibestämmelsergenom

ombyggnads-generelladeenligtgällervadombyggnadvid änkrav som
kankravenmodifierade avse505. De198586:1prop.förskriñema s.

Ge-funktioner.olikabyggnadsställs påkravdefleraeller ensomett av
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förfarandet föratt ändring detaljplannom i kap.5 12 § PBL föränd-av
fr.o.m. den juli1rats 1991, underlättas införandet bestämmelser iav nya

planen, exempelvis rörande tillgänglighet vid ombyggnad. Fömyelsen av
bebyggelsen inom område börett genomföras på ett sätt motsom svarar
behoven hos dem bor och arbetar i området. Rimlig hänsynsom bör
också till områdetstas sociala förutsättningar åtgärdemas ekono-samt
miska, kulturhistoriska och miljömässiga konsekvenser.

En tillbyggnad skall på gäller försätt ombyggnad utförassamma som
Kraven enligt 3 kap.varsamt. 1-8 §§ PBL på tillbyggnad kräversom

bygglov ställs dock lika högt vid uppförande byggnader.som av nya
Tillbyggnader inte kräver bygglov skall uppfylla nybyggnadskravensom
i skälig utsträckning. Begreppet tillbyggnad täcker både tillbyggnaden

byggnaden planyta ochsom störreger påbyggnad ökaren bygg-en som
nadsvolymen.

Även andra ändringar tillbyggnadän eller ombyggnad skall utföras
och de skall i skäligvarsamt utsträckning uppfylla de krav i 3 kap.som

1-8 PBL gäller för byggnader. En ändring kan bådenya annan vara
bygglovspliktig och inte bygglovspliktig. ickeDe bygglovspliktiga änd-
ringarna blandär sådana kanannat utföras på statliga eller lands-som
tingskommunala byggnader bygglov. Bygglovspliktigautan ändringar i

byggnad ändringutgör vidareen sådanasom är åtgärderannan intesom
förlänger byggnadsavsevärt brukstid.en

Rena underhållsåtgärder inte ändringär byggnad och hänförs inteav
till ombyggnad.

Underhåll sådana åtgärderär inom befintlig byggnad inte för-en som
ändrar byggnads konstruktion, funktion elleren utseende. Det kan vara
fråga både mycket små åtgärder ochom sådana tillstörre sinsom om-
fattning kan sig ombyggnadsåtgärder.närma Det kan gälla byte in-av
redning i kök, byte inredning i badrum, ommålning, omläggningav av
tak eller byte golvbeläggning. Andra exempel påav underhåll kan vara
utbyte uttjänta eller elinstallationerva-stammarav eller omfattande ut-
byte takbeläggning eller fasadbeklädnad.av Dessa åtgärder kan ibland

betecknaatt ombyggnad och iblandvara underhåll.som Avgö-rentsom
rande bl.a. ersättningsmaterialetsär beskaffenhet och åtgärdens utforrn-
ning och omfattning.

Sådana åtgärder vidtas i syfte enbart hålla byggnadensom iatt ett gott
tekniskt skick eller främja rationell driftatt byggnaden inteav anses
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frågaintedå509. Det är om198586:1prop.brukstiden s.förlänga
underhåll.ombyggnad utan

föreskrif-särskildaintereglerasutförandeUnderhållsåtgärders genom
stäl-alltidkravkanPBL13 §kap.3stödMedi PBL.direkt avutanter

huvudsakiegenskaperderasunderhållas såskall attbyggnaderlas att
gällerkravstånd. Dettaihållsfunktionerväsentligaoch vissabevaras

ellerbyggnadernapåutförtssamtidigtarbetenandraoberoende omav
inte.

nuvarandeAnalys sytemav
PBLll §kap.i 3finnsombyggnaddefinitionennuvarande somDen av

bygglovÅtgärden fordraskallelement.olikaflerainnefattar nämntssom
delellerbyggnadenförbrukstiden avförlängaskallden avsevärtoch
tillsyftarinredningsarbete enbygglovspliktigtÄven somsådantden.

dendel utgörellerbyggnaden om-användning avändradväsentligt av
byggnad.

Bygglovskravet
denPBL ärenligt attombyggnad krävsskallåtgärdFör somansesatt en

1kap.enligt 8gällerBygglovspliktPBL.kap.enligt 8bygglovspliktig
del förvisstill ettellerheltinredselleranspråkibyggnaddå§ tasen

har använtsbyggnaden senastvilkenfördetändamål änväsentligt annat
förbygglov göraattkrävsVidarelämnats.harbygglovvilketföreller

ellerdelarnabärandede somkonstruktionenberörändringar avsom
ellerinstallera vä-Förplanlösning. attbyggnadenspåverkaravsevärt

ventilationföranordningarellerrökkanalereldstäder,ändrasentligen
Detsammabygglov.ocksåkrävsavloppellerVattenförsörjningeller

hiss.ändringväsentligellerinstallationvid avgäller
plan-delar,bärandebyggnadsändringvidbygglovpå enKravet av

gäl-ventilationsanordningarochva-anordningarellereldstäderlösning,
tillhör statenellerbyggnader tomterfråga somiemellertid inteler om

plan-utanförekonomibyggnaderfrågaIlandstingskommun.eller omen
jämförligdärmed nä-ellerskogsbrukjordbruk,avsedda förområdelagt

inredaelleranspråkibyggnadenförendastbygglov att takrävsring
tvåbostadshus samtellerÄven frågaiändamål. en-för omdenna nyttett

ilättnaderfinnsbebyggelsesamladutanförkomplementbyggnader
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bygglovsplikten. kommunEn kan detaljplanäven eller områdes-genom
bestämmelse i vissa fall skärpa eller besluta lättnader i bygglovsplik-om

deI fallten. ändringsåtgärd inom befintligen byggnad inteen är
bygglovspliktig kan den enligt definitionen inte ombyggnad. Omvara
den inte tillbyggnad,utgör betecknas den annan ändring.

Kravet på bygglov för ombyggnadatt skall föreligga medfören deatt
åtgärder bygglovsfria,är kan vidtassom de särskildautan att ombygg-
nadsföreskriftema blir tillämpliga. I sådana fall skall i stället nybygg-
nadskraven tillämpas i skälig utsträckning. Det viktigaste skälet ta-som
lar för omprövning dagens ombyggnadsregleringen av lovpliktenär att
inte adekvatär måttett på åtgärds effekt från ombyggnadssynpunkt.en
Ibland kan det svårtäven draatt mellangränsen bygglovspliktigvara en
ombyggnadsåtgärd och bygglovsfri åtgärd.

Från bl.a. varsamhetssynpunkt det enligt minär mening rimligt att en
viss ändringsåtgärd vidtas i byggnad underkastadsom är kraven samma
oberoende byggnaden.äger Dettaav ochvem som vad i övrigtsom
anförts talar för det i ombyggnadsdefinitionenattovan ställda kravet på
tillståndsplikt Ävenskall bort.tas sådana ändringsåtgärder får vid-som

direkttas sarnhällskontrollutan tillståndsplikt eller anmälan börgenom i
princip omfattas de särskilda ombyggnadsföreskriñema.av Det ankom-

i sådana fall helt på byggherrenmer till ombyggnadsföreskrif-att attse
följs. Omterna byggherren osäker föreskriñemasär på tillämpning, kan

han samråda med byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden bör i sin tur
informera byggherrama derasom ansvar.

Avsevärt förlängd brukstid

För åtgärd skallatt en ombyggnadutgöra krävs detanses utöver
bygglovsplikten för närvarande åtgärdenatt förlänger byggna-avsevärt
dens brukstid. I PBL-propositionen 508 flera exempel på vadges

åsyftas. Med brukstid densom tid varunder byggnad förväntasavses en
kunna användas för sitt ändamål under förutsättning vanligt underhåll.av
Det oftast den normalamot avskrivningstidensvarar för de investeringar

ursprungligen har gjorts i byggnaden.som Brukstiden kan ha förkortats
andra kravatt ställts för dengenom verksamhet till vilken byggnaden är

avsedd arbetsmiljökrav.t.ex. nya
Med förlängd brukstidavsevärt har byggnadenavsetts elleratt den

del byggnad primärt föremålav fören är ombyggnadsåtgärdersom kan
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ändringarytterligareändamålsittföranvändas utankommabedömas att
falletskullesannolikttidlängre varaänunder avsevärt annarssomen

tek-iskallBedömningen ettgöras508.198586:1prop. s.
förutseskanförhållandendeochperspektivniskkekonomiskt somavse
uppfyllaombyggnadskall efterByggnadsdelenombyggnadstillfället.vid

ombyggnadsföreskriñema.
medförsesochhygienutrymmensaknarbostadslägenhetOm en

tiddenförlängabedömasåtgärd avsevärtsådan somkansådana, en
sidanandraåbostad. Omanvändaskanbyggnadendeldenna somav

befintligaochhygienutrymmengodtagbaraharredanbostadslägenheten
kananordnas,hygienutrymmeytterligareellerutökas ettutrymmen

Ändringenbrukstiden. utgörförlängabedömasinte avsevärtändringen
ombyggnadsdefinition.nuvarandeenligtombyggnadintesåledes

ventilationgällervadstandardgodtagbararbetslokal harOm enen
bedömsväsentligt,förbättrasfunktioneroch dessahygienutrymmenoch

Ändringama vadbrukstiden.förlänga avserinteändringarna avsevärt
ombyggnad prop.intedärförhygienutrymmeoch utgörventilation

508.198586:1 s.
medförakandel därav attellerbyggnadÄven i eningreppmindre en

befint-innebärakanbrukstid. attDetförlängdfårbyggnad avsevärten
boende kandede kravde bättreså möterförnyasfunktioner attliga

badrumellerkökRenoveringtid. ettlångunderställa avväntas en
tilloftalederelledningar attellermed bytekombinerat rörstammarav

långtändringarytterligarebrukasfortsättabyggnaden kan utanatt --
förväntas.kundebrukstiddenutöver annarssom

detdelviktigbrukstidförlängd är nuva-avsevärt avBegreppet en
ombyggnaddefineraskunnaFörombyggnadsbegreppet. attrande som
byggnadenstillrelationiställdförbättringinnebäraåtgärdmåste enen
åtgärdsådanEndastfunktioner.ochegenskaper sombefintliga en

ombyggnad.avseendeni dessabrukstidenförlängeravsevärt är
nybyggnadvidkravliknandeställadvs.rekvisitet,medSyftet att som

visser-försvarbart,ekonomiskt ärochteknisktframstårdå detfalli som
definitionhaolämpligtdockdet attPrincipiellt avrimligt. enligen synes

beskaffenhetåtgärdens utanfaktiskadenfrånutgårinteombyggnad som
använd-byggnadensieffekterlångsiktigatillrelationidennaställer

ochbeskrivandedeskriptivställetibörDefinitionenningssätt. vara --
åtgärd äråtgärdenfaktiskadenfrån om-utgångspunkt enmed omange

underhållochsidantillbyggnad åochskillnad fråntillbyggnad enany--
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å den andra oberoende dess effekt. De awägningamanärmareav- om
vilka krav det tekniskt och ekonomisktär rimligt kräva börsom att
istället framgå tillämpningsföreskriñema.av

Inredningsarbete

inredningsarbeteEtt syftar till väsentligt ändrad användningsom en av
byggnaden eller del den ombyggnad enligt denen av anses som nuva-
rande ombyggnadsdeñnitionen. Det krävs inte åtgärden förlängeratt
brukstiden. Syftet med regeln det skall möjligtär krävaatt att attvara en

verksamhet skall kunna bedrivas under sådana villkorny som anses
önskvärda, exempelvis i fråga arbetsmiljö eller tillgänglighet. Bygg-om
nadsnämnden kan kräva hela den del skallatt användas för annatsom
ändamål uppfyller ombyggnadsreglema. Det skall möjligtäven attvara
ställa krav berör andra delar byggnad densom medänav en som avses
det väsentligt ändrade användningssättet.

Utgångspunkten för ombyggnadsdeñnitionen bör enligt min mening
i denna deläven den faktiska ändringsåtgärden. Det finns då intevara

behov definiera inredningsarbeteatt syftar till väsenligtav änd-som en
rad användning byggnaden ombyggnad. Samhällskraven bör iav som
stället på förutsebart i tillämpningsföreskrifterett sätt och intressetanges

samhällskontroll framgå tillständs- och anmälningsbestämmel-av av
serna.

Slutsatser och förslag

Vad anförts leder mig till slutsatsen nuvarandesom ombygg-ovan att
nadsdeñnition bör upphävas.

För renodla begreppen böratt endast två förändringsåtgärdertyper av
underhållutöver byggnad förekomma, nämligen tillbyggnaderav en- -

och ändringar. Varsamhetsrekvisitet i nuvarande 3 kap. 10 § börPBL
kvarstå. De krav skall ställas på ändringar, inklusive varsamhets-som
kravet, bör i PBL och den lagen tekniska egenskapskravanges nya om

i regeringsförordningamasamt till dessa lagar i fonn funktionskrav.av
Tillämpningsföreskriñema kan dock vid sådan uppdelningäven häl-en
las för nybyggnad, tillbyggnad och ändring. föreskrifternaIsamman
rörande ändring byggnad bör därvid vilka nivåerav anges m.m. som
gäller med hänsyn till ändringens karaktär, byggnadens egenskaper m.m.
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dengällaordningnuvarande attenligtliksomtillbyggnad börgällerVad
nybyggnadskraven.uppfyllaskalldelennya

åtgärdenbör ettändringsåtgärd avsefrågaskalldetFör enatt omvara
innebäraintesåledesfårDetbyggnads enbefintliginomingrepp ram.en

falletdet ärpåbyggnad. Iellermarkpåbyggnaden senareutvidgning av
det intefåråtgärden varafrågatillbyggnad. I artenfråga avdet omom

ståndihållaelleregenskaperbefintligavidmakthållaenbartfråga attom
underhållsåtgärder.endastföreliggerfallsådanaanordningar. Ibefintliga

i någotbyggnadenförändraråtgärdfrågamåste somDet enomvara
utförandeåtgärds är natur-påställa kravBehovetavseende. att enav

definitionenbörEmellertidomfattande.åtgärden ärligtvis större merom
endastochstorlekåtgärdenstillförhållandeineutralsådan varasom

ändring. Det äråtgärder attäreller somden ansetyp somatt avange
kravvilkapreciserabör somtillämpningsföreskriftema närmaresom

ställas.skall
ändringsåtgärdersådanafråga en-somdethand börförstaI omvara

sådanahärpåExempel ärbygglovspliktiga.PBLkap.8 årdagensligt
de-bärandedekonstruktionenberörbyggnad avändringar somenav

Andraplanlösning.byggnadenspåverkar exem-eller avsevärtlarna som
rökkana-eldstäder,ändraväsentligtellerinstallerabyggnaderipel attär
ellerinstallera vä-byggnaderiventilation,för attanordningarellerler

iavlopp atteller samtVattenförsörjningföranordningarändrasentligt
Även fasad-bytehissar.ändraväsentligt avellerinstallerabyggnader

ochfönstertyp ytter-bytetaktäckningsmaterial samtbeklädnad eller av
ändring.i begreppetingåbördörrar

minenligtochändringsåtgärder somexempel på ovanangesDe som
slag.olikahuvudsaki tresamhällsreglering ärviss avkrävermening

konstruktionbyggnadsiingrepp somåtgärder ärförsta enDen typen av
åtgärder ärandrabärighet. Den typenbyggnads avförändrakanbl.a. en

olikaochplanlösning typerförändrad avinnebär avsevärtsådana som
på-åtgärderanordningar. Dessaolikaiändringarellerinstallationernya

sådanaåtgärder ärtredjefunktion. Den typenbyggnads avverkar en
byteexempelvisutseende,och avinrebyggnadens yttrepåverkarsom

fönstertyp.byteellerfasadbeklädnad av
ändringmedbör envad avfrånutgångspunktMed ovanangessom

konstruktion,byggnadsförändraråtgärdbyggnad ensomavses en
inybyggnadförliksombörSamhållskravenutseende.ellerfunktion --

möj-långtde såsådant attpå sättuttryckastillämpningsföreskrifter ett



244 SOU 1993:94

ligt kan bestyrkas på entydigt för enskiltett projekt.sätt När detett gäl-
ler varsamhetsaspektema vid ändringar byggnader, det vidareär yt-av

angeläget kommunernaterst i detaljplaner,att områdesbestämmelser och
kulturmiljöprogram preciserar kraven på dem förutse-ett sätt görsom
bara för fastighetsägarna. Denna fråga kommer utvecklas iatt närmare
utredningens fortsatta arbete rörande kulturmiljöfrågoma i fysisk plane-
ring.

3.3.4 Tillsynen och kontrollen

Förslag: Ett från tillståndsprövningen fristående tillsyns- och kontroll-
förfarande införs rörande de tekniska egenskapskraven på byggnader
och andra anläggningar.

Byggherren det fulla för byggnaden uppfylleransvaret samhäl-ges att
lets krav, medan byggnadsnämnden får renodlat tillsynsansvar.ett

Förfarandet inleds med anmälan byggamnälan från byggherren.en
En sådan anmälan till byggnadsnämnden obligatorisk före påbörjan-är
det byggnadsarbetena. Den efterföljande kontrollen skall dockav anpas-

till det enskilda projektets och komplexitet, förtillverkningsgra-sas art
den, myndighetskontroll byggherrens kompetensannan samt och egna
kontrollsystem.

Vid samrådsmöte mellan byggnadsnämndenett byggherren ochsamt
dennes mfl. skall diskuterasentreprenörer bl.a. hur samhällskraven skall
bestyrkas för projektet. Ett sådant samråd kan undvaras vid mycket
enkla projekt eller där samhällskraven bevakast.ex. myndig-av annan
het.

Vid samrådet eller möjligt därefter skall byggnadsnämnden,snarast
det inte obehövligt, godkännaär kvalitetsplan förom arbetena,en som

vilken kontroll skall utföras. Kontrollenanger skall i huvud-m.m. som
sak dokumenteradutövas egenkontroll eller friståendegenom sak-av

Övergångsviskunnig. bör dock byggnadsnämndsbesiktningaräven
kunna användas.

När arbetena slutförts, skall byggnadsnämnden lämna slutgodkän-ett
nande under förutsättning det kanatt samhällskraven uppfyllts.antas att
Denna prövning grundas normalt på byggnadsnämndens uppföljning av
kvalitetsplanen. Byggnaden skall inte användas förrän sådant godkän-
nande lämnats, inte byggnadsnämnden särskilt medger det.om
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nuvarande kon-i PBL:sbristerradpekat påföregåendedetiharJag en
ochbyggnaderpåegenskapskraventekniskaderörandetrollsystem

bl.a.anläggningar,andra
helhets-och EG:sprincipersvenskamodernafrånbådeavvikelsema-

3.3.1,och3.1avsnitt 2.3,kontrollochprovningsyn
3.3.1,avsnittkontrollochtillståndsgivningsammanblandningen av- tekniskadeochlokaliseringsfråganmellankopplingenologiskaden-

,avsnitt 1egenskapskraven
påkravstatligaochkommunalamellangränsdragningenotydligaden-

3.3.1,och3.1avsnittbyggnader
bygg-ochbyggnadsnämndenmellanansvarsförhållandenaoklarade-

3.3.1,avsnittherren
ochkontrollbyggnadsnämndemasmellansamordningenbristandeden- kon-kontroll, ävenbyggherrenshand annani förstakontroll, menannan

3.3.1,och2.3avsnitttroll
2.2.22.2.1,avsnittkostnadsbesparingartillincitamentetbristandedet-

3.3.1,och
2.2.1.avsnittbyggandetikvalitetgodsäkerställaoförmågan att en-

kontrollsystem,vidare nyttframgår ettattanförttidigarevad jagAv
börbrister,ovannämndatillförutom rättaatt

syftekostnadsbesparandeochkvalitetshöjandeikonkurrensstimulera-
2.2.1,avsnitt

privati-tillmöjlighetermedförvaltningkommunalfriareunderlätta en-
3.3.1,och2.2.2avsnittuppgiftervissasering av

2.2,avsnittrollförvaltarensochbeställarensstödja-
l.avsnitt 2.2.utvecklingtekniskochindustrialiseringstimulera-

överförandeökatframhållit ansvartidigare ett avattocksåharJag
kon-flexibeltochsamliällskraven ettuppfyllaför merbyggherren att

samhäl-samhällskrav attmätbara samtochexaktaförutsättertrollsystem
skallbestyrkandevilketpå sättdagiutsträckning änilet angerstörre

3.3.1.avsnittske
inteföreslårjagförändringardebördirektivenframhålls i somSåsom

allmännaväsentligagäller attdet garanteraförsämringar atttill närleda
naturresurshushåll-säkerhet,ochhälsabyggandet såsomiuppfyllskrav

oriente-ellerrörelse-nedsattmedförtillgänglighetochning personer
ringsförmåga.

vissaiförutsättskravennämndadeallatillgodosekunnaFör nuatt
regelsystem.nuvarandeförändringomfattandeganskaavseenden aven
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Det då viktigt kommaär ihågatt övergången tillatt kontrollsys-ett nytt
förutsätter byggherrentem, attsom krävertar ett större inteettansvar,

ringa utvecklingsarbete både hos myndigheter och byggföretag detnär
gäller framt.ex. och hanteraatt bl.a.ta kvalitetssäkringssystem och att

utforma precisa och mätbara myndighetsföreskrifter. Vidare måste
beaktas byggherrama haratt mycket olika kompetens och
förutsättningar ökat ochatt ta byggnadsarbetenasett karaktärattansvar
också varierar starkt från exempelvis den enskilde uppför enkeltettsom
fritidshus sig själv till det byggföretagetstora uppför ett nyttsom
affärs- och kontorskomplex i storstads centrum.en

dettaI sammanhang vill jag också vissa förslagta förhands-upp om
bedömning i arbetsmiljöfrågor lämnas i utredning från Arbe-som en
tarskyddsstyrelsen, daterad den 4 maj 1992. Som jag nämnde i inled-
ningen avsnitt 1.l har denna utredning överlämnats till Plan- och
byggutredningen för vidare överväganden.

De tekniska egenskapskraven på byggnader och anläggningar innefat-
bl. krav påtar god arbetsmiljö. Bevakningen arbetsmiljökraveta. en av

sker idag bl.a. inom för bygglovsförfarandet. Dessutom stadgas iramen
nuvarande 8 kap. 30 § PBL bygglovatt arbetslokaler ellersom avser
personalrum där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räk-
ning får lämnas endast yrkesinspektionen sig åtgärdensyttratom över
lämplighet från arbetsmiljösynpunkt. Av yttrandet skall vidare framgå att
skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation har fått
tillfälle sigatt ansökningen.yttra över sistnämndaDet kravet liksom-
kravet i 30 § andra stycket på motsvarande yttrandeett rörande tillfälliga
personalbostäder kontrollutgör arbetstagarna sinaatten av genom- re-

har hañ möjlighetpresentanter lämna synpunkteratt byggnadsåtgär-
dema.

Arbetarskyddsstyrelsen föreslår i sin utredning bl.a. kravet påatt ytt-
rande från yrkesinspektionen upphävs. Kontrollen arbetstagarnaattav

sina har haft möjlighetrepresentanter lämnagenom sina synpunkteratt
föreslås dock upprätthållas krav intyg från skyddsombud,ett attgenom
skyddskommitté eller organisation företräder arbetstagarna skallsom

till byggnadsnämnden tillsammans med bygglovsansökan.ges l ut-
redningen följande huvudsakliga skäl för förslagen:anges

Ett arbetsmiljöansvar vid projekteringen har införts i 3 kap. 13 §- ar-
betsmiljölagen 1977:1160 och yrkesinspektionens tillsyn inriktas mot

systemkontrollerande tillsyn.en mer
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stärkas påskalltillsynsmyndighetemaförrollenkontrollerandeDen-
rollen.konsultativadenbekostnad av

enligt PBL.byggherreansvaretökadeDet-

förslagochSlutsatser
kontrollsystemet närrmtsochtillsyns-rörandeöverväganden somDe

slutsatser.följandetillmiglettharovan
kom-knutnadennatilloch demeningi vidLokaliseringsprövningen

påkravenstatligade attfrånskiljasbörbebyggelsenpåmunala kraven
teknisktikravallmännaväsentligavissauppfylla avse-skallbyggnader

såbyggherrenutformadesåbör attkravsistnämndaDessaende. vara
möjlighetharsjälvochinnebördderastolkakansjälvmöjligtlångt rätt

utfonnade sådebörSamtidigtdem.uppfyllthankontrollera varaatt om
skall ha,byggnad attutanfunktioneregenskapervilkade enatt anger

Byggherrenuppnås.skallegenskaperdessavilketpåföreskriva sätt
kunnaföruppfylla kravenmetod attväljafrihetha attnämligen attmåste

tek-optimalakonstruktivtochekonomiskt mesthonomförutnyttja den
allaintressestatligt attheller någotintefinnslösningen. avDetniska

de inteviktiga ärDet attärutförs påtekniskt sätt.byggnader samma
dehursäkerhet,ochhälsa oavsettexempelvistillhänsynmedfarliga

tekniskt.utförts rent
före-deuppfyllerintebyggherresanktionen,naturligaDen enom

bruk.ibyggnadenfårintehanegenskapskraven, taattskrivna är
byggan-tillsynmyndigheternas överbörförutsättningardessaUtifrån

föreskrivnadeuppfyllerbyggnaderkontroll egen-pådet ut omaven
sådandockskäl kanpraktiskabruk.i Avdeinnan enskapskraven tas

eftersombehövligt,hellerintefullständig. Detta ärintekontroll vara
byggnadenattinte kan garanteramyndighetstillsynen attmedsyftet vara
andrapåliksomdetmåsteHäregenskaperna. om-föreskrivnadehar -

effektivochomfattandesåtillsynentillräckligt ärråden att passvara-
sigundandraförsöka attlönsamtdetfinner upp-inte attbyggherramaatt

omfattandesåord attandramedskallKontrollenkraven.fylla vara
gällandeföljerbyggherrenkangrundergoda attpå antamyndigheterna

angelägnatill deprioriterasockså mestgivetvismåsteKontrollenregler.
detdärprojekt mestsådana äroch tillsynpunkt ange-allmänfrågorna ur

samhällskraven.följaläget noggranntatt uppmer
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En sådan myndighetskontroll kan utformas på olika En grund-sätt.
förutsättning dock alltid byggnadsnämndenär fåratt kännedom om
byggnadsprojektet. Byggherren bör alltså ha skyldighet anmälaatt
byggnadsarbetena till nämnden innan de påbörjas.

denI mig föreslagna lydelsen kap.9 2 § ochav PBL i speci-nya av
almotiveringen till denna paragraf redovisas för vilka byggnadsarbeten

byggherren skall skyldigsom sådan bygganmälan.att göravara Dären
framgår bl.a. vissa åtgärder idagatt bygglovsfria kommerär blisom att
föremål för anmälan. Detta gäller uppförande, tillbyggnad och väsentliga
ändringar ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbrukav eller därmed
jämförlig näring i områden utanför detaljplan vissa väsentliga änd-samt
ringar i eller tvåbostadshus i områden utanför detaljplanen- och som
inte ingår i samlad bebyggelse. Som jag anfört i avsnitt 3.1 ovan anser
jag dessa undantagatt ologiska och följdär den i dag olyckligaen av
kopplingen mellan lokaliseringsfrågan och de tekniska egenskapskraven.

finnerJag därför inte skäl utesluta dessa byggnadsåtgärderatt från an-
mälningsplikt. Som jag måste docknämnt den efterföljande kon-ovan
trollen till projektets och omfattning. Kontrollenanpassas art skall gi-
vetvis inte omfattandegöras omständigheternaän kräver. Projektetsmer
lokalisering givetvis visst intresseär i detta sammanhang, vadav t.ex.
gäller brandskyddskrav. Den efterföljande kontrollen från kommunen
kan nedbringas eller helt undvaras tillräcklig kontroll andragörsom av
myndigheter eller Kontrollen ekonomibyggnader börorgan. av exem-
pelvis till den byggnadstekniska kontroll föranpassas närvarandesom
utförs länsstyrelsemas lantbruksenheter.av

I samband med bygganmälan bör byggnadsnämnden få den redovis-
ning byggnadsprojektet nämnden behöver förav kunna preliini-som att

bedöma behovetnärt kontroll. enklareI fall kan det räcka medav en
muntlig redovisning och enkel skiss. I komplicerade fall behövsen mer

omfattande dokumentation.en mer
förutsättningEn för byggnadsnämnden skallatt kunna bedöma beho-

kontrollinsatservet vidare nämnden fårär kännedomav egna att vil-om
ken kontroll byggherren själv viautövar t.ex. vilkenentreprenör samten
kontroll andra myndigheterutövas ellersom av organ.

Liksom idag bör gälla byggnadsarbetena inteatt får påbörjas förrän
bevis byggfelsförsäkring företetts för byggnadsnämnden,om sådanom
försäkring krävs enligt lagen 1993:320 byggfelsförsäkring. I enlig-om
het med Arbetarskyddsstyrelsens förslag bör förutsättning försom
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harsina representanterarbetstagarnakrävasockså att genombyggstart
arbetslokaler,byggnadsåtgärder rörsig somtillfälle överfått yttraatt

detbörfrågorpersonalbostäder. Dessatillfälligavissaochpersonalrum
bygganmälanmedsamband attibevakabyggnadsnämnden attåvila

uppfattning attArbetarskyddsstyrelsendelarprojektet. Jagförgörs
upphävas.böryrkesinspektionenfrånyttrandepåkravdagens

byggsamråd setillkallasbehovviddockbörYrkesinspektionen
nedan.

kontrollfrågomahanterasbeskaffenhet,enkelinteprojektet ärOm av
byggnadsnämndensmellanSammanträffandepersonligtvidlämpligen ett

yrkesinspektio-behovvidberördaandraochbyggherrentjänstemän,
byggnadsföretagetdiskuterasammanträde kansådantVid mannen. ett

ochåtgärder etapperolikakontrollbehovetaspekterolika avsamt avur
detEftersomkontrollinsatser.aktörersolikasamordningensamt av

byggnadsin-bl.a.fåsidabyggherrens attfrånbehovfinnaskanockså ett
börutförande, ettbyggetsangåendefrågorvissapåspektionens syn

ocksåantydersamrådsmöte. Detkallaslämpligensammanträdesådant
l §kap.llenligtharallmäntbyggnadsnänmdenskyldighetden som

Detbehöver.hanupplysningarochrådbyggande somlämnaPBL att en
projektetbyggherrenupplysabyggnadsnämnden omattåvilaocksåbör

iviktigtspecielltmyndighet. Detta ärnågontillståndfordrar annanav
kommerinte attprojektmångaeftersomföreslagna systemet,migdet av

beskedByggnadsnämndensbyggtillståndsprövning.föregåttsha enav
Ombeslut.bindandeellerformellanågrainteinnebärupplysningaroch

dockhanriskerar ettbesked, senarenämndensbeaktarintebyggherren
byggnads-frånförhandsbeskedbindandemedingripande. Ett system
byggherre-renodlatmedförenligt ettintemeningminenligtnämnden är

ansvar.
tillkallabehovviduppgift sam-byggradsnämndens attbörDet vara

skriltväxlingförberedandeföregåsgivetviskanMötet enavrådsmöte.
i fleradelaskunnaocksånaturligtvis uppbördetochfrågorolikakring

behovhakan ett avsagts,byggherren,Eftersom nyssolika sommöten.
påbehövaskan ettsådanaochbyggnadsnämndenbeskedvissafåatt av

samrådsmöteinitierakunna ett re-byggherrenocksåbörstadium,tidigt
bygge.påbörjande ettföreståendeanmälthan avettinnandan

kon-såbyggstart attföretidgodiskelämpligastbörSamrådsmötet
in-haocksåbör ettByggherrenlämpligtpå sätt.organiseraskantrollen
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tresse samrådet skeratt så tidigt möjligtav så förutsättningarnaattsom
för byggarbetena klarläggs i god tid.

För byggnadsnämndensatt tillsyn skall bli effektiv, krävs det att
nämnden och byggherren i god tid överenskommer vilka kontroller som
skall utföras under byggarbetenas gång och på vilket nämnden eljestsätt
vill bekräftat egenskapskravenatt uppfylls. Detta kan åstadkommas

byggnadsnämndenatt i anslutninggenom till samrådsmötet godkänner
kvalitetsplan för projektet. Det bören ankomna på byggherren lämnaatt

förslag på sådan plan. kvalitetsplanenAv bören bl.a. framgå vilka be-
siktningsintyg nämnden skall tillställas och vilka besiktningar nämnden i
förekommande fall själv skall Om bortsergöra. från utstakningenman

byggnaden, bör utförasav nämndens försorgsom i de fall bygg-genom
nadens exakta läge samhällsintresseär ett bevaka, bör utgångspunk-att

byggnadsnämndenten att skall godtavara sådan kontroll byggher-som
själv låter utföra del i kvalitetssäkringssystemren ettsom elleren ett

kontraktsförhållande såvida nämnden inte har anledning ifrågasättaatt
kvaliteten denpå kontrollen. Skäl ifrågasätta kvalitetenatt bör bara i re-

undantagsfall föreligga, kontrollenna utförs vederbörligenom genom en
certifierad eller certifierat ellerperson certifierat kontroll-ettorgan

de fallI byggherrensystem. föredrar låta byggnadsnämndenatt själv
utföra kontroller, bör byggnadsnämnden avgift för dettata enligtut en
taxa den verkligamotsvarar kostnaden.som På sikt bör övervägas att
helt bort byggnadsnämndsbesiktningarta medel bestyrka deattsom att
tekniska kraven uppfylls, eftersom det angelägetär myndighetsrollenatt
renodlas. Erforderliga besiktningar bör därför i framtiden utföras fri-av
stående och företag har kompetenspersoner och oberoendesom etten

dem lämpligagör för sådana uppgifter.som Detta förutsätter dock att
det inom landet finns tillräckligt många sådana och företag.personer
Möjligheten använda byggnadsnämndsbesiktningaratt normala be-som
styrkanden samhällskraven bör inomav omprövas år.ett par

Som jag tidigare detnämnt angelägetär Boverkets byggregleratt i
högre grad vad gällerän för närvarande på vilketsom bestyr-sättanger
kanden skall ske de byggnadstekniska egenskapskraven.av Dessa
kommer då på generelltatt planett provkarta på tänkbart innehåll ige en

kvalitetsplan för enskilt projekt.en ett l specialmotiveringen avsnitt 4
till den föreslagna 9 kap. 10 § PBL exempel lämpligpå dokumenta-ges
tion med utgångspunkt från Boverkets förslag till byggregler. Somnya
anmärks där måste givetvis kraven bestyrkandenpå till bl.a.anpassas
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förtillverkningsgraden samtkomplexitet,ochprojektetsenskilda artdet
kompetens.byggherrens

följagångbyggetsunderbyggnadsnämnden attpåankommabörDet
överläm-utsträckningikontrollenOmföljs. storkvalitetsplanenattupp

medbefogatdettredjepartskontroll, kanegenkontroll eller varatillnats
frånavvikelsermisstankevidbyggnadsnämnden, t.ex. ombesiktning av

bristfälligkontrollenvisa sig ärskulledärvid attdetOmkvalitetsplanen.
böravseende,i någotkravenfyllakommerintebyggnaden atteller att

bygg-meddiskussiontillfråganomedelbartbyggnadsnämnden ta upp
vilka åt-klargörsdetdärsamrådsmöte,vidskekan nyttDet ettherren.

Ikrävs.kontrollervilkaochvidta sombyggherrengärder att nyaavser
förbjudamöjlighet attockså ha attbyggnadsnämndenfall börallvarliga

fortsätts.arbetena
byggnads-mil. börkreditgivarehansochbyggherrentillhänsynAv
framgårskett,besiktningardeochingivits avintyg somdenärrmden, när
saknardelsinförnämndenbevis an-utfärda attkvalitetsplanen, ett om

slutgodkän-sådantbruk. Ettibyggnadentillåta tasinteledning attatt
fornågot attsigikläderbyggnadsnämnden ansvarinteinnebärnande att
endastskallsådantkrav. Ettsamhälletsuppfyller ansvarbyggnaden

byggherren.åvila
slagbeskrivetkontrollsystemimigfrågat ett av nuharJag manom

ansvarigaauktoriseradesärskiltmedordningdagenskvarhabehöver
iviktigare ettdettillfram änkommit ärdärvid atthararbetsledare. Jag

byggherresidanpådetförgarantierhar attsamhälletsådant attsystem
kon-ochegenskapskraventekniskade omkunskaptillräckligfinns om

auktorisationenocksåharNyligenkrav. avdessaprovningochtroll mot
bolagfriståendetillBoverketfrån ettförtsarbetsledare överansvariga

medförenligt öppetväl ettbakgrunddennaoch mot varasystemet synes
påinriktaskravendockbörKompetensmässigt mercertiñeringssystem.

kvali-ochkvalitetsstymingrörandefrågorerfarenhetochkompetens av
kon-byggnadsnämndensbörfrågaiochtetsuppföljning varapersonen

kvali-benämnasdärförböri frågaPersonenfrågor.sådanaitaktperson
tetsansvarig.

godameningminenligtdetfinnsslagangivitMed systemett av nu
inledningsvisjagproblemde an-flertaletlösaförutsättningar somatt av

ochprovningförmodernademycket systemeniliknarSystemetgivit.
sådanttillövergångfullständig ettsiktpåmöjliggörochkontroll en
mellanboskillnadklardetvidare görsinnebär att enSystemetsystem.
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lokaliseringsprövningen och egenskapskraven på byggnaderna, mellan
tillståndsgivningen och kontrollen, mellan statliga och kommunala krav

mellan kommunenssamt och byggherrens Systemet detgöransvar.
också möjligt koncentrera kontrollenatt till väsentliga frågor och att
samordna den med kontroll, särskilt byggherrensannan Systemetegen.

flexibeltär i förhållandeytterst till olika byggherrars kompetens och
olika byggens karaktär liksom till olika kommuners En särskildresurser.
fördel effektivitetenär hos denatt offentliga byggnadskontrollen inte blir
beroende den enskilda kommunens förmågaav självatt sådanutöva
kontroll samtidigt det möjliggör kommunal samverkan detsom gällernär
expertkunskaper. Systemet bör stimulera till hög kvalitet i byggandet,en
till kostnadsbesparingar och till utvecklande rationella metoder.av nya
Inte minst det incitament för byggbranschenettger utveckla kvali-att

ochtetssystem medverka tillatt uppkomsten s.k. kontrollsys-öppnaav
Systemet innebärtem. slutligen inte oväsentlig avreglering samtidigten
möjlighetema hävda väsentligaatt allmännasom intressen enligt min

mening stärks försvagas.än T.ex. bör möjligheternasnarare inomatt
för kvalitetsplanen byggherren krävaramen bestyrkandenav rörande

väsentliga sarnhällsintressen innebära effektivare kontroll tillgäng-en av
lighetskraven dagensän system.

Som framgått innebär mitt förslag inte kommunernasovan bygg-att
nadsinspektion kan undvaras. Den bör dock i utsträckning kunnastörre
koncentreras till uppgiften bevaka deatt väsentliga samhällsintresse-att

i byggandet tillgodoses. Därvid börna beaktas denäven serviceskyldig-
het byggnadsnämnden har enligt kap.som 1 och 2 §§ PBL. Kost-
nadsökningama för den byggande torde bli obetydliga med hänsyn till
möjligheterna samordna de byggnadsnämndenatt begärda bestyrkan-av
dena med entreprenadkontrollen. Kostnadsökningama kan dessutom
förväntas väl lägre avgiftuppvägas till byggnadsnämnden, förenk-av ett
lat förfarande och förbättrad tillsyn de väsentliga egenskapskra-en av
ven.
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Specialmotivering4

bygglagenochplan-iändringtill lagFörslaget4.1 om

1987:l0
delsidelatsförslagetiharbygglovsprövningen enuppnuvarandeDen

dessomgivningsanpassning samtochlokaliseringprojektetsprövning av
tekniskadekontrollfristående attdelsplanenlighet, aven

iskallprövningen utmynnaförstnämndauppfylls. Denegenskapskraven
detdelarbarasåledessådant avbyggtillstånd. Ett motsvararett

i lagtextenförekommerbygglovbegreppetNärbygglovet.nuvarande
harVidarebyggtillständ.utbyttsgenomgående motbygglovhar termen

byttshärmed motutkonsekvensimarklovochrivningslovtermema
terminologiskadessaförSkälenmarktillstånd.ochrivningstillstånd
3.2.1.avsnittmotiveringen,allmärmai denutvecklatsharskiften

ochplan-påinverkanocksåfårprövningssystemetiFörändringarna
ochplan-iändringförordningtillförslagbyggförordningen. Ett om

änd-åskådliggöraförutarbetats atthar1987:383byggforordningen
lagförslagen.följerringar avsom

utsträck-i stortillståndsprövningen överensstämmerföreslagnaDen
före-förhandsbesked. Detdagensföregårprövningdenmedning som

harFråganupphävas.skallförhandsbeskedreglernadärförslås att om
avsnitt 3.2.5.motiveringen,allmännaibehandlats den

rivningslovbygglov,endastdärparagraferdekommerföljandedetI
mark-ochrivningstillståndbyggtillstånd,utbyttsharmarklov motoch

inte attharförhandsbesked utmönstratsbegreppetdärochtillständ
särskilt.kommenteras

lkap.

3§

3.2.3.avsnittmotiveringen,allmärmai denbehandlatsharFörslaget
myndig-förbindandeinteöversiktsplanenreglernuvarandeEnligt är

skallöversiktsplanen tasdet iföreslåsenskilda. Här attochheter nu
tillstånd.skall krävaåtgärdervilkaföreskrifterbindande somin om

i 8bestämmelsernaföreslagnai deåterfinnsinnehållmed sådantRegler
riv-beträffandebyggtillstånd, 11 §beträffande10och9kap.

marktillstånd.beträffandeoch 12 §ningstillstånd
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4§

I tillägg har intagitsett erinran omfattningen till-atten om av
ståndsplikten skall bestämmas avvägning mellan å sidangenom en ena
önskemål låg nivå och å andra sidan behovet skydd förom en av gran-

intresse och allmänna intressen. Detta harnars uttryckts så allmännaatt
och olika enskilda intressen skall beaktas vid utfardande föreskrifterav

tillståndspliktens omfattning.om

9§

denI nuvarande bestämmelsen upplyses särskilda bestämmelserattom
byggprodukter finns i byggproduktlagen 1992:1535.om Enligt försla-
skall byggproduktlagenget upphävas och med lagersättas en ny om

tekniska egenskapskrav byggnadsverk,på förutom reglerm.m., som om
byggprodukter innehåller regleräven tekniska egenskapskrav påom
byggnader och andra anläggningar byggnadsverk. Förevarande para-
graf har ändrats i enlighet härmed.

3 kap.

Den nuvarande underrubriken Nya byggnader har ändrats till
Byggnader. Vidare har den nuvarande underrubriken Befintliga byggna-
der fått utgå. Samtliga bestämmelser i kapitlet alltså inte baraavser nya
byggnader tillbyggnader ochutan även ändringar.

3§

Paragrafen har får innehåll.ett nytt
De bestämmelser finns i 3 kap. 3-8 föreslås bli upphävda.som nu

Där finns krav på byggnader rörande energi- och vattenhushållning, bär-
förmåga, stadga, beständighet och hållfasthet, olycksfalls- och brand-
skydd, hygien, arbetsmiljö, inomhusklimat utförande med hänsynsamt
till reparations-, underhålls- och driñsekonomi. Dessa krav överens-

i med destämmer väsentligastort krav finns i EG:ssex upptagnasom
byggproduktdirektiv och i den nuvarande byggproduktlagen och de fö-
reslås med hänvisningersättas till den lagen tekniskaen nya om egen-
skapskrav på byggnadsverk, kap.I 3 PBL finns dessutom krav im.m.
fråga lämplighet för ändamål 5 §, möjlighetavsett tillom trevnad
5 § tillgänglighet ochsamt användbarhet för med nedsatt rö-personer
relse- eller orienteringsfönnåga 7 §. Motsvarighet till kravet på till-



2551993:94SOU

förlämplighet avsettföreskriftergrundläggandevissaochgänglighet om
byggnadsverk,påkravtekniskatill lagförslagetiändamål återfinns om

tilltrevnadskravettillmotsvarighetnågonintefinns detDäremotm.m.
ihygienkrav,ochhälso-grundläggandeiinnefattasintedel dettaden

hälsa.ochhygienrörandekravlagensi deninnefattasfall detvilket nya
tek-deuppfyllaskallbyggnaderföreskrivsparagrafförevarande attI

tekniskalageni deni 3 § egen-egenskapskrav omniska nyaangessom
omfattaslageni denBestämmelsernabyggnadsverk,påskapskrav m.m.

kap. PBL.8-10itillsynsreglemaochförfarande-därmed bl.a. av

10§

huvudsakligenmotiveringen,allmännaÄndringama i denbehandlatshar

avsnitt 3.3.3.i
varsamhetfrågaibestämmelserstycketförstanuvarandedet omI ges
byggnad.ändringarandraochombyggnadertillbyggnader, envid av

förtsändringarandraochombyggnaderÄndringen föranledd attär av
stycket.andraframgårvilketändring,begreppetunder avsamman

be-definitionnuvarande 11stycket,andra aversätter engesI som
bygg-förändraråtgärdändringMedändring. ensomengreppet avses

byggnadsändringMedutseende.ellerfunktionkonstruktion, enavnads
bygg-hosegenskapernaförändraråtgärderkonstruktion ensommenas

funktionbyggnadsändringMeddelar. avsesbärandenads enav
iändringarellerinstallationerolikaochplanlösningförändrad typer av

förändringoväsentligickemöjliggöranordningar avolika ensom
användningsinför motlämplighetelleranvändningbyggnadens

slagdessaBådaegenskaperna.tekniskaföreskrivna avbakgrund deav
deiåtgärderhandförstaialltså nyagäller angesändringar som

ändringMedstycket 3-6.förstakap. 2 §i enbestämmelserna 9 av
avseendeåtgärdersådanaslutligenutseende enbyggnads menas

förstakap. 1 §i 8bestämmelseni denbyggnads omnämnsyttre nyasom
ellerfasadbeklädnadbyggnad, byteomfärgningalltsåstycket avav

väsentligtbyggnaderändringarandraochtaktäckningsmaterial somav
slagetsistnämndaTill detkaraktär.inreellerbyggnadens avändrar yttre

ytterdörreller samtfönstertypbytehöra typkanändringar avt.ex. av
emellertidbörhiss. Detinstallationvidtrapphusombyggnad avav

åtgärderinnefattarbarabyggnad inteändringuppmärksammas att enav
denEnligt2kap.9föreslagnadenenligtanmälningspliktigaärsom

och 10i 2kravennämligenskallkap.11i §bestämmelsen 3nya
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tillämpas i skälig utsträckning på åtgärder får vidtas utansom
bygganmälan.

I paragrafens andra fjärde stycken finns för närvarande bestämmel--
med kompletterande krav beträffande tillbyggnader,ser ombyggnader

och andra ändringar. Där kraven i 1-8 skall uppfyllasatt ianges va-
rierande utsträckning. Av kommentaren till 3 framgår§ bestämmel-att

i 3-8 upphävs och motsvarigheter till huvuddelenserna att av
bestämmelserna i lag tekniskatas egenskapskrav på bygg-en ny om
nadsverk, denI lagen och i med stöd lagen utfärdade föreskrif-m.m. av

i vilkenter utsträckning de i lagen uppställda tekniskaanges egenskaps-
kraven skall uppfyllas vid ändring byggnad. Några särskilda reglerav
för tillbyggnad behövs däremot inte. Där gäller krav vidsamma som
uppförande byggnad.av en ny

detI nuvarande andra stycket hänvisas Ävenockså till 1 och 2 §§.
kraven i dessa bestämmelser skall alltså uppfyllas i varierande utsträck-
ning vid tillbyggnad, ombyggnad och ändring. För närvarande ärannan
reglerna i 1 och 2 direkt tillämpliga enbart på byggnader. Enligtnya
förslaget blir de den ändrade rubriken generellt tillämpliga pågenom
byggnader. Kraven gäller alltså vid tillbyggnaderäven och ändringar.
Om åtgärderna får vidtas bygganmälan behöver dockutan kraven, som

bara uppfyllas i skälignämnts, utsträckning.
Enligt nuvarande tredje och fjärde styckena får kraven i l-8 mo-

difieras under vissa omständigheter. Således kan kommunen enligt tredje
stycket i detaljplan eller områdesbestämmelser ställa lägre krav och en-
ligt fjärde stycket skall vid tillämpningen kravbestämmelsema hänsynav

till byggnadens förutsättningar.tas Dessa modifikationer torde dock
uteslutande kraven i 3-8 §§. Någon motsvarighet till dessaavse be-
stämmelser med tillämpning kravenpå i och1 2 finns det alltså inte
något behov Bestämmelserna i de nuvarande andra fjärde styckenaav. -
har därför upphävts.

11§

Det nuvarande innehållet i paragrafen har med bestämmelser i 10ersatts
andra§ stycket. Innehållet i paragrafen i viss utsträckningmotsvarar den

nuvarande bestämmelsen i 3 kap. 9 § andra stycket. Den bestäm-nya
melsen innebär kravnivån sänks foratt åtgärder med byggnader fårsom
vidtas bygganmälan enligtutan 9 kap. 2 kravDe sålunda modi-som
ñeras enligt bestämmelsen kraven i l och 2är varsamhetskravetsamt
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tek-lagendentillflyttasde kravBeträffande över omnyai 10 som
la-regel i denföreslåsbyggnadsverk,egenskapskrav på enniska m.m.

bestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringen somattomgen
skallkravenutsträckningvilkeniföreskrifter varameddelafåskall om

bygganmälan.kräverinteåtgärderbl.a.viduppfyllda som

13§

imeningarförstatvåparagrafenslydelsennuvarandedenEnligt av
kravunderhåll. Dessavidiakttasi 3-7skall kravenstycketförsta

byggnadsverk,egenskapskrav påtekniskalagen m.m.tillflyttas över om
delenresterandeDendärför utgått.harmeningarna avbådaDe

oförändrad.paragrafen är

14§

kräveranläggningarmellanparagrafeniskiljsnärvarande somFör
förelig-enligtkravnivåemaEftersomanläggningar.andraochbygglov

byggtillståndpåkrav utanförekomstentillanknytsinteförslaggande av
di-kunnati l-13 görasreglernaharbygganmälanpåtill kravställeti

anmäl-gäller förkravnivåerskildaAttanläggningar.tillämpligarekt
11framgåranläggningaranmälningspliktigaickeochningspliktiga av

1a§

10kap.i 3ändringendelsföranleddaÄndringama stycketandrai är av
anmälan.ochtillståndibygglovetuppdelningendelsstycket,andra§ av

4kap.

1a§

motiveringen,allmännadenibehandlatshar av-DenParagrafen är ny.
3.2.3.snitt

skall fåföreskrifterbindandeändringendengjortshar attkap. 3 §1I
tillstånd. Härkrävaskallåtgärderi frågaöversiktsplaneni somomges

omfattningtillståndspliktensreglerfårplanenipreciseras tas omatt
andra11 §byggtillstånd,avseende samtoch 109kap.enligt 8

avseendestyckettredjeoch 12 §rivningstillståndavseendestycket
marktillstånd.
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Skap.

2a§

Paragrafen harDen behandlatsär i den allmänna motiveringen,ny. av-
snitt 3.2.2.

Enligt får7 i detaljplanen§ meddelas bestämmelser i vad mån åt-om
gärder kräver tillstånd enligt bestämmelserna i 8 kap. Om dessa möjlig-
heter inte utnyttjas, kommer lagens regler krav tillståndpå bli till-attom
lämpliga inom detaljplaneområdet. Enligt förevarande paragraf skall
emellertid i sådana fall i planenäven i vad mån åtgärder inomanges
planområdet kräver tillstånd. Självfallet behöver lagens regler därvid
inte det räcker med det lagensutan regler i 8 kap.attupprepas, attanges

tillämpliga.är
Huvudsyftet med paragrafen till stånd redovisningär iatt öppenen

planen tillståndspliktens omfattning. Bestämmelsen kompletterasav av
det enligt 26 andra§ stycketatt i planbeskrivningen skall ske redo-en

visning de överväganden legat till grund för tillståndspliktensav som
omfattning.

7 §

Första stycket harl ändrats konsekvens kap.8 harattsom en ersattsav
helt kapitel.ett nyttav
ändringEn har vidare vidtagits i första stycket Enligt denna punkt i

dess gällande lydelse får ombyggnadsbestämmelser enligt nuvarande 3
kap. 10 § tredje stycket meddelas. sistnämndaI bestämmelse kom-ges

sänka kraven vidrätt ombyggnadatt under förutsättning be-munen att
byggelsen inom området får långsiktigt godtagbara egenskaper. Enligt
förslaget upphävs bestämmelsen i kap.3 10 tredje§ stycket. En be-
stämmelse motsvarande slag skall dock finnas i föreskrifter skallav som
utfärdas med stöd den föreslagna lagen tekniska egenskapskravav om
på byggnadsverk, bestämmelsenDen skall emellertid ändring,m.m. avse
eftersom det nuvarande ombyggnadsbegreppet föreslås uppgå i det
vidare begreppet ändring. Punkten ändras4 konsekvens desom en av nu
redovisade ändringarna.

16§

Lovpliktens omfattning kan för närvarande varieras beslut igenom
detaljplan eller områdesbestämmelser. Enligt förslaget skall det bli
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idetaljplaneområdenutanförtillståndspliktenregleramöjligt att
allmännadeniutvecklatsharvadmedenlighetöversiktsplanen. I som

beslutakunnabehovsaknas att3.2.3, omavsnittmotiveringen, av
därförharparagrafeni1Punktenområdesbestämmelser.ifrågorsamma

upphävts.
kap. 7 §i 5slagföretagitsändringharpunkten 4 somI sammaaven

paragrafen.denundertill kommentarenhänvisasstycket Detförsta

26§

planbe-iredovisasskallvadbestämmelserfinnsstycketandraI somom
deförskall skeredovisningtillagts ävenharskrivningen. Här att en

inomomfattningtillståndspliktensförgrundtilllegatöverväganden som
hardetskall skeredovisning oavsettsådanplanområdet. En om

inte.ellerkap.i 8kravenfrånavvikerbestämmelsermeddelats som

6 kap.

24§

förutsättningar attvissa rättunderkommunenharstycketandraEnligt
i hu-bebyggtsharintemarklösautgånggenomförandetidensefter som
dockföreliggerLösenrättdetaljplanen.medöverensstämmelsevudsaklig

fallanspråk. Härikanbygglovdet finns tas avseslängesåinte ett som
bygglovOrdetgenomförandetiden.i slutetmeddelatsharbygglov avnär

byggtillstånd.byttshar motut
förkrävstillstånd inte t.ex.beslutafår kommunen attkap. 4 §Enligt 8

hinderdetaljplan. Någotgenomförandeförbehövsåtgärder enavsom
genomfö-eftergällakommertillståndsbefrielse ävenattsådanattmot

kommunenparagrafförevarande ärEnligtinte.finnsrandetidens utgång
utgånggenomförandetidenseftermarklösaoförhindrademellertid att

så-sigskyddavill motfastighetsägarenOmtillståndsbefrielsen. entrots
kap. 27enligt 8tillståndansökahankankonsekvens,dan om

8 kap.

byggtillståndÅtgärder kräversom

detaljplanmedOmråden
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1 §

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.2.2.
I paragrafen finns bestämmelser krav på byggtillstånd inom områ-om

den med detaljplan. Punkterna I-4 byggnader, medanrör punkten 5 rör
skyltar eller ljusanordningar. Punktema l-3 hämtade frånär nuvarande
8 kap. 1 första§ stycket 1-3 och punkterna 4 och från5 3 första§
stycket 1 och

Tillståndsprövningen beträffande åtgärder inom detaljplaneområden
skall enligt förslaget i huvudsak frågan åtgärden överensstäm-avse om

med detaljplanen och uppfyller de krav i 3 kap.mer byggnadensrörsom
placering ochnärmare utfomming i hänseende. Frågan byggna-yttre om

den uppfyller de i den föreslagna bestämmelsen i 3 kap. 3 § nänmda
tekniska egenskapskraven bestyrks inom för den tekniskaramen
kontrollen. Denna hänför sig alltså i princip till byggnadens inre
egenskaper.

De krav på bygglov finns under punkternaupptagna 4-6 i 8som nu
kap. l första§ stycket åtgärder i fortsättningen bara skall bliavser som
föremål för teknisk kontroll och har alltså inte fått någon motsvarighet
här. Punkten kan5a dock förtjäna kommentar. Där finns krav påen
bygglov för installera eller väsentligtatt ändra anordningar för vattenför-
sörjning eller avlopp i byggnader eller inom Av den nänmdatomter.
principiella uppdelningen mellan tillståndsprövning och teknisk kontroll
skulle följa anläggningarna till den delatt de förläggs utanför byggnaden
skulle omfattas tillståndskrav medan de i övrigt bara skulle bli före-av
mål för teknisk kontroll. Några skäl för sådan skillnad i behandlingenen

anläggningarna finns inte. Anläggningar detta slagav har därför,av oav-
läge, hänförts tillsett åtgärder bara skall kräva bygganmälansom en

med efterföljande kontroll.
Även ekonomibyggnader för jordbnrk, skogsbruk eller därmed jäm-

förlig näring omfattas tillståndsplikt, vilket medöverensstämmer vadav
gäller i dag inom detaljplaneområden.som

Punkten 4 i sakär, hämtad frånnämnts, nuvarande kap.8som 3 §
första stycket Där föreskrivs bygglovsplikt för ändringar avsevärtsom
påverkar byggnadens harHär regeln iyttre. stället formulerats i över-
ensstämmelse med den nuvarande bestämmelsen i 8 kap 4 § första
stycket där det undantag från bygglovspliktgörs för omfärgning som
inte väsentligt ändrar byggnadens karaktär. Sistnämnda formulering är
avsedd någotatt förett ändringarstörre utrymme bygglovge utan än
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avsikteninteemellertid attHärstycket ärförstai 3 §formuleringen
stycket 1första3 §kap.8enligtbygglovspliktförnivånnuvarandeden

nyanserad be-ståndtillfåsänkas att merskall närmast engenerellt utan
tillståndsplikten.dömning av

oñainnebärutseendetpåverkarbyggnadÄndring avsevärtsomenav
alltidinteemellertidbehöverSåförändras.karaktärbyggnadensävenatt

ganskafor storakunnafall utsättasi mångatordeByggnaderfallet.vara
bygg-Å kansidanandraförändras.karaktären enförändringar attutan

estetiskaellerkulturhistorskafrån syn-kvaliteterpåtagligamednad
förändras.karaktäreninnanförändringarbegränsadeendasttålapunkter
stycket 1första3 §kap.i 8huvudregelngällandetill denförhållandeI

ochminskningbådebestämmelsenföreslagnahärden ensåledesinnebär
iregelnsärskildadenmedförFörslaget atttillståndsplikten.ökning aven

utgå.kunnathartvåbostadshusellerförstycket 3första4 §8 kap. en-

2§

härharstycketAndrakap. 28nuvarandeBestämmelserna motsvarar
lättläst.skall blidetföromredigerats att mer

3§

första4 §kap.i 8bestämmelsernanuvarandedeParagrafen motsvarar
nämndai denoch 2lpunkternatillmotsvarighetNågon4-6.stycket

inre åtgär-punkterdessaeftersommed,tagits avserinteharparagrafen
kontroll.tekniskforföremålbliskallbaraförslagetenligtder som

stycketförstatill 4 §motsvarighetnågonintehellerhärfinnsVidare
under lutvecklatshärtill harSkäletomfärgning.rörsom

tvåbostadshusellertalasstycketförstakap. 4 §nuvarande 8 en-omI
byggna-mindreandraochuthus,friståendehörandedemtill garageoch

oklartdetfonnuleringdennaMedkomplementbyggnader. synesder
andrabaradet ärkomplementbyggnader,medskall omvad avsessom

Härbyggnader.uppräknadesamtligadetellerbyggnader ärmindre om
tvekannågonrådaskallintedetsåformulerats attbestämmelsenhar om

komplementbyggnader.medvad avsessomom

4§

3.2.2.avsnittmotiveringen,allmännadenibehandlatsharFörslaget
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En viss motsvarighet till bestämmelsen i första stycket finns i 8nu
kap. 5 Möjligheterna undanta åtgärderatt från tillståndsplikt har
emellertid här utvidgats till omfatta samtligaatt åtgärder till-ärsom
ståndspliktiga enligt l och 2 §§. Avsikten kommunen iär detaljplanatt
skall kunna besluta i första hand tillstånd inte skallatt krävas för åtgär-
der behövs för genomförande planen.som av

vissaI fall kan detaljplan så detaljerad det inteen återståratt såvara
många frågor inomatt pröva för den föreslagna tillståndspröv-ramen
ningen. detaljplanenI kan då beslutas det inte skall krävasatt tillstånd
för utförande de åtgärder behövs för genomförandeav planen.som av

Det emellertid inteär nödvändig förutsättning detaljplanen haren att
långtgående detaljering för besluten tillståndsbefrielseatt skallom

Önskemålkunna meddelas. kunna befria från kravatt tillståndpå bör
inte detaljeringsgraden.styra En mindre detaljerad reglering i planer-

i dag frånän mångaär synpunkterna önskvärd. beslutI befrielseom
från krav tillståndpå skall därför precisering kunna ske de till-en av
ståndsbeñiade åtgärderna. I bestämmelse tillståndsbefrielse kanen om

beskrivning de åtgärder fårges utförasen tillstånd.av Om fas-utansom
tighetsägaren vill avvika från sådana bestämmelser, blir han tvungen att
ansöka tillstånd.om

En precisering i detaljplanen skall kunna ske inte bara försättetav
utförande åtgärderna den tidutan underäven vilkenav de får utförasav

tillstånd.utan Vanligen torde det lämpligt låta tiden för till-attvara
såndsbefrielse sammanfalla med genomförandetiden.

När det gäller begynnelsetidpunkten finns anledning uppmärk-att
bestämmelsen i kap.8 14 första§samma stycket 1 enligt vilken det för-

hållandet genomförandetidenatt inte börjat löpa hinderutgör mot att
byggtillstånd lämnas. Denna bestämmelse bör sammanställas med be-
stämmelsen i kap.5 5 första§ stycket, medger olika genomfö-attsom
randetider kan bestämmas för skilda områden detaljplanen. Detav
främsta skälet för bestämmande olika genomförandetider tordeav vara
önskemålet kunnaatt genomförandet istyra tiden, således kunnaatt

utbyggnaden istyra Om det finnsetapper. anledning kunnaatt styra ge-
nomförandet i tiden bör alltså tillses tidpunkten för tillståndsbeñielseatt
skjuts till dess genomförandetiden börjar löpa.upp

Någon slutpunkt i tiden för beslut befrielse från krav tillståndpåom
har inte i paragrafen.angetts Den tidsgränsen böryttersta naturligen va-

utgången genomförandetiden. Någonra anledningav i lagatt sätta upp
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fö-intedockhar ansettstillståndsbeñielseförtiderlängremotspärren
tidshänse-iminirnigränsnågonhellerinteparagrafenI sättsreligga. upp

ende.
tillståndsbe-förbestämtstid harlångförfinnerkommunen attOm en

förstall §kap.i 5bestämmelsenhinderplanen,tordefrielse utan av
kravfrånFrihetgenomförandetiden.underändraskunna ävenstycket,

meningdenirättighetbetraktasintenämligentillstånd kan som enpå
45.:146199091sebestämmelsennämnda s.i den prop.avsessom

möjligheternai attbegränsningarvissagällerstycketandraEnligt
läm-detaljplanentillstånd. Ompåkravfrånbefrielsebeslutmeddela om

hurfråganochgenomförandetvidlösningarolikaförsvängrumstortnar
andraochsakägareförbetydelsedetaljisker ärgenomförandet avmer

be-beslutförkrävsföroch omomgivningen staten,i ävenintressenter
ipreciserasdettaförförutsättningarnatillståndpåfrån krav attfrielse

bortfaller.tillståndsprövningefterföljandebehovetsåbeslutet att enav
dettordeindustrier,fordetaljplaneläggningvidfall, såsommångaI

i de-skerutbyggnadenhurbetydelse mersaknaomgivningen störreför
nybygg-ochrivningplanergäller t.ex.däremotdettalj. När avsersom

väsentligdetkancentralortikompletteringsåtgärder avvaraellernad en
områdetOmutförs. äråtgärdenahur avomgivningenförbetydelse

bety-ocksåplanengenomförandetför vara avkanriksintresse, sättet av
harkontrolluppgiñer statendetill en-med hänsyn somfördelse staten

genomförandeimiktade.mycketi dagDetaljplanerkap. l ärligt 12
de-hurklartstårdetlångtdrivits såoña attsåledesharProjekteringen

olämpligtemellertid attkanbli. Det gekommertaljutfornmingen varaatt
precise-åtgärdernakanställetdetaljeringsgrad. Imotsvarandeplanen en
alltsåbeslutettillstånd. I taspåkravfrånbefrielsebesluti ett omras

visstpåutförasskallåtgärdernatillståndsbefrielseför attvillkorsom
klartstårintedetaljplaneläggningenviddäremotdetOmangivet sätt.

detaljiutförasskallbetydelsefullt byggeomgivningen merforhur ett
meddelas,kanintedärförtillståndsbefrielsebeslutpreciseratoch ett om

ske.tillståndsprövningefterföljandemåste en

5§

6kap. §i 8finnsbestämmelserdeBestämmelserna som numotsvarar
till denmotsvarighetNågonstyckettredje nuva-och3stycketförsta
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rande bestämmelsen i 8 kap. 6 första§ stycket 2 rörande omfärgning av
eller tvåbostadshus erfordras inte, vilket framgåren- kommen-m.m. av

till 1 Någontaren motsvarighet till bestämmelsen i nuvarande 6 §
sista stycket har heller inte erforderlig.ansetts

Områden utanför detaljplan

6 §

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.2.3.
Paragrafen innehåller de i lag uppställda grundläggande kraven på

tillståndsplikt. Dessa krav har lagts på miniminivå. finnsDet alltsåen
inte något för minskningutrymme tillståndsplikten kommunalaav genom
beslut bara för ökning.utan

förstaI stycket 1-3 finns krav på tillstånd för sådana åtgärder försom
närvarande bygglovspliktiga enligtär kap.8 1 första§ stycket 1-3.
Kravet på bygglov under de följande punkterna 4-6 i den nämnda para-
grafen åtgärder i fortsättningen bara skall bli föremål föravser tek-som
nisk kontroll och har alltså inte fått någon motsvarighet här. Bland de
åtgärder bygglovspliktigaär enligt dessa punkter stadgas isom nu
punkten 5a bygglovsplikt beträffande installation anordningar förom av
Vattenförsörjning och avlopp inom bl.a. Anledningen tilltomter. så-att
dana åtgärder inte har gjorts tillståndspliktiga har kommenterats under 1

förstaI stycket 4 ställs krav på tillstånd för ordna sådana andraatt
anläggningar byggnaderän i kap.5 18 § andra stycket. Desom anges
anläggningar därmed blir tillståndspliktiga skidlifrar och kabin-som är
banor tävlings- ellersamt testbanorpermanenta för bilar eller motorcyk-
lar. Det sig alltså anläggningarrör kräver miljökonsekvens-om som en
beskrivning. Sådana anläggningar det slaget de alltidär börattav vara
tillståndspliktiga. Genom det här gjorts hänvisningatt till kap.5 18 §en
i stället för uppräkning anläggningarna kommer andraen ävenav an-
läggningar automatiskt bli tillståndspliktigaatt i den kravetmån på
miljökonsekvensbeskrivningar utvidgas.

I andra stycket har härefter gjorts undantag för dels vissa åtgärder
för närvarande kan undantas från bygglovsplikt enligtsom 8 kap. 5

dels eller tvåbostadshus. Det kan kanske förefalla konstigten- bygg-att
tillstånd enligt första stycket krävs för tillbyggnader, medan undantag i
andra stycket för mindre tillbyggnader.görs ochI för sig skulle då
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påkravutformas ettkunnadirektstycket somförstaibestämmelsen
förenk-lagstiñningsteknikenvaldaDentillbyggnader.förtillstånd större

Detillståndsplikten.utökningbeträffanderegleringen avemellertidlar
andradettaenligttillståndpåkravfrånundantagnaåtgärder ärsom

beslutkommunalttillståndsplikiga en-således genomkan görasstycke
kanpaket, görasbehandlas ettalltså somkanUndantagen somligt 7

tillståndspliktigt.
nuvarande 8frånhämtadesåledes2-5punkterna äriUndantagen

påellertillbyggaförundantag attfall görasvissaförkanDärkap. 5
i PBLbeskrivsändring somvidtabyggnader. Attändra armanandra sätt

aktuelladetIfärga samman-installera,inreda,anspråk, m.m.i omatt ta
till-skallaldrigsådanaEftersom varaändringar.inretordehanget avses

tagitsintehärundantagetiharförslagföreliggandeenligtständpliktiga
ändringar.andramed

bygglov-frånundantagfårstycketandra§kap. 58nuvarandeEnligt
in-tillvarataförkrävs grannarsbygglov attmeddelas,intesplikten om

omvändiåterfinnsbestämmelseDennaintressen.allmännaellertressen
därföreskrivs attSåledesförslag.föreliggandeistycketandrai §form 7

fö-iåtgärderomfattatill avsesutökas somskall atttillståndsplikten
allmännaochintressenförbehövsdet attstycke, grannarsrevarande om

tillvaratas.skall kunnaintressen
begränsningarvissavidarefinnsstycketandra§kap. 58nuvarandeI

beträffandebygglovskravetfrånundantagmeddelamöjligheterna atti
här,intefinnsbegränsningarmotsvarandebehovNågotarbetslokaler. av
blirfrågormedharuteslutande göra somattbegränsningarnaeftersom

kontrollen.tekniskatill denhänföraatt
bestämmelsestycketsistakap. 5 §nuvarande 8 enifinnsSlutligen

åtgärdervissaförberörda attfrånmedgivandekrävs grannardetattom
Någonbygglov. motsva-utförasfåskall utanbebyggelsesamladinom

här.medtagitsinteharbestännnelsertill dennarighet
ekonomibygg-beträffandeundantagdettagitsstycket hartredjeI

stycket.tredjekap. 1 §i 8finnsnäringamaareeladeförnader nusom

7§

3.2.3.avsnittmotiveringen,allmännai denbehandlatsharFörslaget
ifattasskalltillståndspliktenrörandebeslutibestårnyhet attEn

Med hänsynområdesbestämmelser.idagiförställetiöversiktsplan som
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till riksdagen enligtatt regeringsfonnen inte kan delegera sin
normgivningsmakt direkt till kommun har bestämmelsen i paragrafenen
utformats så bemyndigandet iatt första hand gäller regeringen som
därefter kan bemyndiga kommunen fatta besluten.att Ett sådant be-
myndigande från regeringen har tagits i förslag till bestämmelseett en
i plan- och byggförordningen.

Enligt första stycket får tillståndsplikten utökas till omfatta dels åt-att
gärder har undantagits från den grundläggandesom tillståndsplikten en-
ligt 6 andra§ stycket, dels åtgärder i 2 såledesnämns åtgärdersom

andra anläggningarrör byggnader.som än En utökning tillståndsplik-av
enligt bestämmelsernaten leder till tillståndsplikten fåratt samma om-

fattning bygglovsplikten har enligt bestämmelsernasom i 8 kap. 1nu
och 2 §§, bortsett från de bestämmelseratt finns i l § rörande inresom
åtgärder i byggnader inte har fått någon motsvarighet här. Eftersom en
utökning tillståndsplikten enligt bestämmelserna såledesav bara innebär

den nuvarandeatt gmndnivån för bygglovsplikt uppnås, har det inte
ställts några särskilda förutsättningar för beslutenupp liknande dem som
finns i 9 och 10 i förslaget.

Enligt andra stycket åligger det kommunen utöka tillståndspliktenatt i
vissa fall. Bestämmelsen härom kan ha visssägas motsvarighet i denen
nuvarande bestämmelsen i 8 kap. 5 § andra stycket. Där stadgas be-att
slut undantag från bygglovsplikten enligtom paragrafens första stycke
inte får meddelas, bygglov krävs för tillvarata intressenom att grannars
eller allmänna intressen. föreliggandeI förslag har dessa åtgärder jämte
uppförande eller tvåbostadshus redan undantagitsav frånen- till-
ståndsplikt enligt 6 § andra stycket. Följaktligen har då kommunen
ålagts utöka tillståndsplikten,att detta krävs med hänsyn till deom an-
givna intressena. Med allmänna intressen i första hand riksintres-avses

och andra allmänna intressen isen kap.2nämns NRL.som
Framför allt hänsynen till intressen leder bl.a. till krav pågrarmars att

tillstånd för uppförande eller tvåbostadshus inom åtminstoneav en- om-
råden med samlad bebyggelse i allmänhet måste införas.

Beslut utökning tillståndsplikten kan utfonnasom på varierandeav
Således kansätt. bestämmast.ex. tillstånd krävs baraatt ellerettom en-

tvåbostadshus placeras inom visst avstånd frånett eller ut-granne om
fommingen avviker från vissa angivna Liknande preciseringarnormer.
kan ske i beslut utökad tillståndsplikt beträffande andraom åt-typer av
gärder.
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8 §

första4 §kap.i 8finnsreglerdeBestämmelserna motsvarar som nu
harintei 4 §punkteroch De1stycket somandra4-6stycket samt

i fortsätt-åtgärdersådanahär sommotsvarighet är avsernågonfått som
kontroll.tekniskföremål forbliskallbaraningen

9 §

i 8finnsbestämmelserdehuvuddelen nusomParagrafen motsvarar av
sista6nuvarande §ibestämmelsematillmotsvarighetNågon6kap.

erforderlig.intedockhar ansettsstycket

10§

kap. 7nuvarande 8Paragrafen motsvarar

marktillståndrivningstillstånd ellerÅtgärder kräversom

12och11

föränd-endaDeoch 9 §§.8kap.nuvarande 8Paragrafema motsvarar
byttsharmarklov utochrivningslovgjortshar tennemaattringar ärsom

ifattasskallbeslutmarktillstånd attsamtochrivningstillståndmot
områdesbestämmelser.iforställetiöversiktsplanen

ökadfåförslagföreliggande attmedkommeri 11 §stycketsistaDet
områdeninomsärskiltbyggnader,mångakan attbetydelse. Det antas

tillståndspröv-föregåendeuppföras utankommerdetaljplan, att enmed
rivningstill-påkravbeslutaanledningfinnas attdåkan omning. Det

stånd.

byggnaderavseddatotalförsvaret m.m.förVissa

§13

10kap.nuvarande 8Paragrafen motsvarar
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Förutsättningar för tillstånd

Byggtillstånd

14 §

Paragrafen nuvarande 8 kap.motsvarar 11 första§ stycket.
Förutsättningen i punkten har här formuleratstre i förhållande tillom

den gällande formuleringen. Enligt 11 första§ stycket 3 förutsätts att
åtgärden kan uppfylla kraven iantas 3 kap. Förslaget här innebär att
vissa kraven i 3 kap. inte längre blir tillämpligaav i samband med till-
ståndsprövningen. Det måste alltså vilka krav skall uppfyllasanges som
för tillstånd skall kunnaatt Vidare har den ändringen i förhållandeges.
till gällande gjorts det förutsättsrätt kravenatt uppfylls i ställetatt for att
de kan bli uppfyllda. kravantas De blir tillämpliga i fortsättningensom

nämligenär den karaktären det redan på förhandattav går att avgöra
kraven uppfylls.om

1s§

Paragrafen nuvarandemotsvarar 8 kap. 11 § andra femte styckena.-
Vissa bestämmelser i 11 § tredje stycket har inte fått någon motsvarighet
här eftersom de inre åtgärder i byggnaderrör i fortsättningen barasom
skall bli föremål för teknisk kontroll.

16§

Paragrafen nuvarandemotsvarar 12 första§ stycket.
Den nuvarande fjärde punkten i 12 har§ här flyttats till att utgöraupp

punkten två. dennaI har slag förändringar gjorts desamma av som som
har kommenterats under 14

17§

Paragrafen nuvarande 8 kap.motsvarar 12 § andra fjärde styckena.-
Vissa bestämmelser i 11 § tredje stycket har inte fått någon motsvarighet
här eftersom de inre åtgärderrör i byggnader i fortsättningen barasom
skall bli föremål för teknisk kontroll.

1s§

Paragrafen nuvarande 12motsvarar a
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19§
bes-deskillnaden är attendaDen13nuvarandeParagrafen motsvarar

eñer-uteslutitsharbyggnaderiåtgärderinre3§ röri 13tärnmelser som
kontroll.tekniskförföremålbliskallbarafortsättningenidesom

§§21och20

och 1514kap.i 8finnsbestämmelserde nusomParagrafema motsvarar

§§.

marklovochRivningslov

§§23och22

ändringarNågra§§.18och16kap.8nuvarandeParagrafema motsvarar
bo-medhänger§nuvarande 17 sammanDengjorts. sominteharsaki

härtillSkälenhär.motsvarighetfått någoninteharstadssaneringslagen
3.2.5.avsnittmotiveringen,allmännai denutvecklatshar

bestämmelserGenerella

§24
18kap.i 8bestämmelsennuvarandedenheltsakiParagrafen motsvarar

a§.

tillståndsärendenHandläggningen av

§§2825 -
kap.i 8bestämmelsernanuvarandedeheltsakiParagrafema motsvarar

§§.19-22

§29

23nuvarandestyckeförsta motsvararParagrafens
motive-allmännadenikommenteratsharDetstycketAndra nytt.är

medenlighetidetförutsättas attfårdetEñersom3.2.2.avsnittringen,
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förslaget blir vanligt beslutatt befrielse från krav på tillståndom kom-
meddelas iatt detaljplaner,mer kommer kommunen i många fall att

sakna möjligheter beslutaatt anstånd med avgörande lov.om Härom
har införts möjlighet i stället beslutaatten förbud företamot åt-attom
gärder har befriats från krav på tillstånd.som

30-33

Paragrafema motsvarar nuvarande kap.8 25-28 §§. denI nuvarande 26
finns§ i andra stycket 2 bestämmelser bara den tekniskasom avser

kontrollen. Dessa har inte fått någon motsvarighet här.
Den nuvarande 24 § hänger med bostadssaneringslagensom samman

har inte fått någon motsvarighet här. Skälen härtill har utvecklats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 3.2.5.

34§

Paragrafen de bestärmnelsermotsvarar finns i 8 kap. 32som nu
Motsvarigheter till de övriga särskilda bestämmelser bygglovom som nu
finns i kap.8 29-31 har§§ inte tagits med. Flertalet dessa bestämme-av
lser frågorrör bara har med den tekniska kontrollensom att göra.
Bestämmelsen i nuvarande 31 § hänger med bostadssanerings-samman
lagen och skall inte någon motsvarighet här skälges har utveck-av som
lats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.2.5.

Giltighetstiden för lov

35 §

Paragrafen i sak heltmotsvarar de nuvarande bestämmelserna i kap.8
33

9 kap.

Kapitlet ochär nytt detersätter nuvarande 9 kap. Det har behandlats i
den allmärma motiveringen, avsnitt 3.3.4.

1 §

Första stycket överensstämmer helt med motsvarande stycke i nuva-
rande 9 kap.
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byggherrensfastslårregelngrundläggandeden somfinnsparagrafenI
gällandedeniredanuttalatsålunda ärdettaTrots attprincipiella ansvar.
oklarhetvissråtttillämpatsharPBL entiddenunderdetharregeln som

ändringnågongjorts avintedockharHäransvarsfrågan.kring
byggherrensunderstryka ansvar.ytterligareförbestämmelsen att

tydligareemellertid genomframgårbyggherrensGrundregeln ansvarom
och 9i 8bestämmelsernabeträffandeföreslåsövrigtiändringar som

innebörden ettochkvalitetsplan avbestämmelsernasärskilt omkap.,
detVid§§.lloch10kap.9föreslagnadeislutgodkännande

möjligtockså attdetblir8 §enligthållasskallsamrådsmöte som
ansvarsförhållandena.byggherreninformera om

detiBestämmelsen2kap.nuvarande 9stycket motsvararAndra
4iplaceratshari l §stycket nyenandranuvarande

2§

4kap.nuvarande 9utsträckningvissiParagrafen motsvarar
byggherren göraskall enpåbörjasbyggnadsarbetenvissaInnan

bygganmälan.kallasanmälansådanbyggnadsnämnden. Entillanmälan
minstanmälan görasskallstycketförstatillinledningenframgårSom av

byggnadsnämndenfristdenna atttill ärSkäletbyggstart.föreveckortre
behovetprojektet,ikontrollbehovet avbildfåhinnaskall kunna aven

skall7 § attenligt samt grannarförsorgkommunensutstakning genom
tredje1 §framgårSomstycket.andra av3 §enligtunderrättashinna

fall.enklareibyggstarttidigaremedgebyggnadsnämndenkanstycket
vilkaistycketi förstadet angessåredigerats attharövrigtiParagrafen
andraiundantagvissavareñer angesskallbygganmälan göras,fall

stycket.
åtgärderbygganmälanpåkravetomfattar1punktstycketförstaEnligt

till-krävakanåtgärderstycket samt somförstal §kap.i 8angessom tillståndkrävakanåtgärderallainnebär somattDettaenligt 2stånd
tillståndfrånbefriatsåtgärdersåledesbygganmälan, även somkräver en
byggan-måsteDessutomöversiktsplan.ellerdetaljplanibeslutgenom

tillståndsplik-kaninteåtgärderdel varabeträffande sommälan göras en
stycket.förstaipunkternaföljandei deåtgärdertiga. Dessa anges

bygganmä-påkravettunnelbanetunnlaromfattas2 avpunktenEnligt
8enligtbygglovspliktfrånundantagnadagiTunnelbanetunnlar ärlan.

fortsättningenskall i un-tunnlar varaSådanastycketförsta2 §kap.
bygganmä-följaktligenkräverochkontrolltekniskpåkravderkastade
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lan. Syftet med krav på teknisk kontroll avseende tunnelbanetunnlar är
främst behovet från det allmännas sida kunna bevakaatt grundvattenñå-

Frågan har behandlats i dengor. allmänna motiveringen, avsnitt 3.2.4.
Punkterna 3-6 åtgärder föravser närvarande bygglovspliktigasom är

enligt 8 kap. l första§ stycket 4-6. Dessa åtgärder skall alltså i
fortsättningen bara underkastade krav på tekniskvara kontroll.

Enligt punkten skall7 bygganmälan arbetenagöras under-om avser
håll sådan bebyggelse med särskiltav bevarandevärde omfattassom av
skyddsbestämmelser utfärdats medsom stöd kap.5 7 § första stycketav
4 eller 16 § Sådana åtgärder kan i dag bygglovspliktigagöras genom
kommunala beslut i detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 8 kap. 6
§ första stycket Enligt föreliggande förslag kan sådana åtgärder aldrig
omfattas tillståndsplikt. Däremotav de såledesär anmälningspliktiga.

I punkten 8 ställs krav på bygganmälan beträffande rivning bygg-av
nader inom område med detaljplan och inom område med samlad be-
byggelse utanför område med detaljplan. Denna reglering avviker från
vad föreslås beträffande rivningstillständ.som Enligt förslagets 8 kap.
11 krävs§ rivningstillstånd inom område med detaljplan, inteannatom
bestäms Äveni planen. det i planen beslutas tillståndsbefrielse,om om
kvarstår alltså kravet på bygganmälan. Utanför områden med detaljplan

kommunenavgör i översiktsplanen rivningstillstånd skall krävasom el-
ler inte. Oavsett vad kommunen beslutar krävs alltså alltid bygganmä-en
lan inom område med samlad bebyggelse. Med samlad bebyggelse avses
detsamma i den nuvarande bestämmelsensom i 8 kap 4 § andra stycket.

I andra stycket någragörs undantag från kravet på bygganmälan.
Enligt punkten 1 undantas åtgärder beträffande eller tvåbostadshusen-

i dag befriade frånärsom krav på bygglov enligt 8 kap. 4 § första
stycket och enligtäven förslagetsom skall befriade från krav påvara
tillstånd enligt 8 kap. 3 första§ stycket.

Enligt punkten 2 undantas sådana åtgärder med avseende på anlägg-
ningar befriadeär från kravsom på tillstånd enligt 8 kap. 2 § andra
stycket.

I punkten 3 undantas vissa åtgärder i fråga byggnader ellerom tomter
tillhör eller landstingskommuner.statensom En motsvarighet till be-

stämmelsen finns i nuvarande 8 kap. 1 § andra stycket.
Enligt punkten slutligen4 undantaggörs för sådana åtgärder med

byggnader eller andra anläggningar avseddaär för totalförsvaretsom
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frånundantagnaåtgärderSådana är ävenhemligoch natur.är avsom
13kap.8förslagetsenligtbyggtillståndpåkrav

3 §

bygganmälanför samtformenföreskrifter omparagrafenI enomges
åliggandenbyggnadsnänmdens gentemot grarmar.

Beträffandeskriftlig.stycketförstaenligtskallbygganmälanEn vara
medmuntligen. överensstämmerDettadockfår denåtgärder görasenkla

kap. 19 §8enligtbygglovansökanbeträffandei daggällervad omsom
8enligtbyggtillståndansökanförgällerförslagetenligtvadoch omsom

stycket.andrakap. 25 §
skallanmälanidetföreskrivasbörregeringsförordning angesattI en

fastig-såledesidentifieras,kanbyggnadsarbetenauppgifter såvissa att
tid-böradress. Dessutomochbyggherrenshetsbeteckning samt namn

förstaenligtskallanmälanTillbyggstartavseddförpunkten anges.
ochbyggprojektetsbeskrivning artfogasmeningenandrastycket aven

inledandei dettaredovisningpåkravetmedHuvudsyñetomfattning.
bedömningpreliminärtillmöjlighetbyggnadsnämndenskede enär att ge

naturligtvis ivarierarredovisningBehovetkontroll.behovet avavav
medräckadetkanfallenklaomfattning. Iprojektetsallteftergradhög

behövsfallandraskiss.enkel Ioch merredovisning enmuntlig enen
dokumentation.omfattande

bygg-gjordunderrättasskallstycketandraEnligt enomgrannarna
beträffandehärmedsyftethuvudsakliga är attanmälan. Det grannarna

möj-skalltillståndsprövningnågonföregåttshar ges-inteprojekt avsom
gällerdetbristerbyggnadsnämnden på näruppmärksammalighet att

ini-eventuelltdärigenomochoch 21i kap.3kravenuppfyllande av
Underrättelsenkap..enligt 10byggnadsnämndeningripandetiera ett av

andraklaga. Avför attmed någon me-förenad rättinte grannarnaär
tillbyggherrenkrävsinteunderrättelsesärskildbl.a.följer omningen att

frånyttrandefogatbygganmälan ett grannarna.

4 §

förförsäkringbevisföreteendepåkravställsparagrafen enomI av
1993:320lagenenligtbehövssådan ombyggnadsarbetena, enom

byggnadsar-f°arföretettsharbevissådantbyggfelsforsälcring. Innan ett
förvadmedBestämmelsen överensstämmerpåbörjas. somintebetena

stycket.andrakap. 1 §föreskrivs i 9närvarande
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5§

Paragrafen bestämmelser kvalitetsansvarig.upptar Bestämmel-om en
med endastöverensstämmer mindre justeringar med bestämmel-serna

rörande ansvarig arbetsledare i nuvarande kap.9 3serna Benäm-
ningen ansvarig arbetsledare har bytts kvalitetsansvarig förut mot att
understryka den ansvariges uppgifter främstatt består i tillsynatt utöva

kvalitetsstymingenöver och kvalitetsuppföljningen så de väsentligaatt
samhällskraven uppfylls i projektet. Liksom enligt dagens detsystem är
dock byggherren har det juridiska Systemet med kvalitet-ansvaret.som
sansvarig till för samhället skallär ha garantieratt för byggherrenatt
eller dennes konsult har tillräcklig kunskap och erfarenhet. kvalitet-Den
sansvariges arbetsuppgifter ligger således inom för byggherrensramen
egenkontroll.

6 §

Paragrafen delar de nuvarande bestämmelsernamotsvarar i 8 kap. 30av

Bygglov arbetslokaler eller personalrum för verksamhetersom avser
där arbetstagare skall utföra arbete för arbetsgivares räkning får enligt
nuvarande 8 kap. 30 lämnas§ endast yrkesinspektionen har sigyttratom

åtgärdens lämplighet frånöver arbetsmiljösynpunkt och det ytt-om av
randet framgår skyddsombud, skyddskommitéatt eller organisation som
företräder arbetstagarna har fått tillfälle sig ansökningen.att yttra över

Kravet på yttrande från yrkesinspektionen har här uteslutits. Det för-
byggnadsnämnden ochutsätts yrkesinspektionenatt själva finner lämpli-

rutiner för samarbete. Dessa kan innebära nämnden för kän-ga t.ex. att
nedom översänder bygganmälningar till yrkesinspektionen, bygg-om
nadsarbetena arbetslokaler yrkesinspektionenAtt vid behovavser m.m.
skall kallas till samråd framgår 8 Däremot kvarstår kravet på attav
skyddsombud m.fl. skall ha fått tillfälle sig åtgärderna.att yttra över Ett

bevis detta måsteseparat anskaffas och eftersom yrkesin-om ges
spektionens yttrande bortfaller.

7§

Paragrafen med endast någramotsvarar mindre justeringar de nuvarande
bestännnelserna i 9 kap. 5



2751993:94SOU

8§

medjusteringarmindrenågraendastmedParagrafen överensstämmer
stycket.förstakap. 3 §nuvarande 9ibestämmelserna a

hållaochsamrådtillkallaskallbyggnadsnärrmdenföreskrivsHär att
fråganväckakanbyggherrengivetvis intehindrar omsamråd. attDetta

stånd såtillkan kommasamrådetskede såtidigtiredan attsamråd ett
Samrådetshållas.sarnrådsmötenflerabehov kanVidmöjligt.snart som
3.3.4.avsnittallmänmotiveringen,utvecklats iharinnehållochsyfte

9 §

ibestämmelsernamedhuvudsaki nuva-Paragrafen överensstämmer
bestämmel-fogatsharparagrafenTillstycket.andra§kap. 3rande 9 a

byggnadsnänmdenför attskyldighetkap. 25 §nuvarande 8i omsen
någontillståndpåeventuella krav annanupplysningarlämna avom

myndighet.

10§

lagstiftning.dagensisaknasbestämmelsertill dessaMotsvarighet
arbetena.förkvalitetsplanbestämmelserstycketförstaI enomges

tillfram överens-skall kommasamrådetmed enHuvudsyftet är att man
behovi månalltsåskallMyndighetensådan plan. avkommelse enom

ochprodukterförgällerkravvilkabyggande ar-denförklargöra som
verifieringochprovningkontroll,vilken avbetsutförande samt uppge

medskallbyggherrenochsig behövanämndenslutresultatet ansersom
harhanhurredovisakvalitetsansvarigedenochkonsultersinastöd av

alltsåankommerbestyrkas. Detochuppfyllasskallkravensigtänkt att
planenkvalitetsplan. Isådantillförslagframläggabyggherrenpå att en

ochsakkurmigbevisvilkautföras,skallkontrollvilkenskall somanges
anmälningarnämndenförskall företes samthandlingar omövriga som

arbetsmoment.vissabeträffandenämndentillskall göras
egenkontroll ellerdokumenteradutföras avkanKontrollen genom

själv.byggnadsnämndenocksåfalli vissasakkunnig,fristående av
finnsintedetgodtas,skallkontrollsystemtillförslagByggherrens om

skall skekontrollenOmkontrollen.kvaliteten ge-ifrågasättaskäl att
villkornämndenuppträderbyggnadsnänmden, ensomsammanom

pris-marknadsmässigtillämpaalltsåskallochsakkunnigfristående en
sättning.
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Avgörande för omfattningen den dokumentation kan behövasav som
inte i första hand projektetsär storlek byggherrens kompe-utan snarare

projektets komplexitettens, och omgivningspåverkan.
När det gäller behovet dokumentation kan skilja mellan do-av man

kumentation behövs före arbetenas påbörjande, under arbetetssom ge-
nomförande och efter arbetenas färdigställande före iansprâktagan-men
det.

Före arbetenas påbörjande kan det finnas behov geotekniskt.ex.av
undersökning, inklusive eventuell utredning grundvattenförhållandenom

sprängningsplan och rivningsplan, då sådanam.m., erfordras, samt
brandskyddsdokumentation. fallI då det inte enkelt kan konstateras att
tillgänglighetskraven kan förväntas bli uppfyllda i projektet kan det vara
erforderligt med särskild utredning i denna fråga.en

Under arbetets genomförande kan dokumentationen bestå t.ex.av
protokoll fortlöpande kontrollöver och provning enligt kontrollplan,
sakkurmigintyg i vissa fall utförd dimensioneringskontrollöver rörande
bärande konstruktioner, sakkunnigintyg utförd täthetsprovningöver

rök- och avgaskanaler, eldstäder övrigam.m. sakkurmigbevisav m.m.,
angående ledningar för Vattenförsörjning eller avlopp, värme-
ledningsanläggning Sakkunnigbevis de sistnämnda slagenm.m. treav
torde ofta kunna tillhandahållas i :form besiktningsprotokoll frånav
kommunens va-verk eller motsvarande.

Efter arbetenas färdigställande kan dokumentationen bestå t.ex.av
sakkunnigbeis utförd funktionsprovningöver ventilationssystem ochav
sakkurmigintyg avseende hissinstallationer och övriga rörliga anord-
ningar handikappanpassningen.samt

När det gäller anmälningar finns i lagen bara föreskrift bygg-en om
anmälan innan företaget påbörjas. Det kan emellertid finnas behov av
ytterligare anmälningar för byggnadsnämnden skallatt kunna följa ge-
nomforandet projektet och möjlighet dels övervaka kvali-av attges att
tetsplanen följs såvitt ingivande dokumentation,t.ex. dels,avser av om
så behövligt, utföra stickprovskontroll. kvalitetsplanenIanses kan såle-
des i mån behov bestämmelsertas anmälan skall skeav att närom
schaktning eller sprängning till grundbotten blivit utförd eller pålning
skall påbörjas, grundläggning färdigställtsnär innan första bjälkla-men

utförts, byggnadensget bärandenär och eventuellt skorstenstomme
uppförts innan putsning eller ytbehandling utförts ellermen annan yt-
skikt påförts, företaget fárdigställts.när
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grundkon-alltidnaturligtviserfordraskontrollen ensjälvaBeträffande
arbetsutfö-ochproduktermaterial,kontrollgenerellsåledestroll, aven

enkeltmycketpåfall kan ettgörasi mångakontrollenrande, även om
kansig. Hämtöverfritidshusuppförsjälvbyggherren ettdåt.ex.sätt,

konstruktionsdetaljeravseende somtilläggskontroll t.ex.erfordrasdet
ellerstadgabäifonnåga,konstruktionensförbetydelseavgörandehar

utförandespeciellt samtmedkonstruktionsdetaljer om-beständighet,
kon-behövasdettilläggskontroll kandenna engivningspåverkan. För

kvalitetsplanen.delblirdåtrollplan avensom
naturligtvishänseenden måsteolika anpassasibestyrkandepåKraven

räckadetkanOftabyggherresidan.påfinnskompetensdenefter som
kvalitetsansvarige. Idenellerkonstruktörenfrånverifikationmed en

särskildmednågongranskningerfordrasemellertiddetkanfall avvissa
vanligenarbetsutförandet börVerifierande an-teknisk kompetens. av
bestyrkandeförmetoderFrågorkvalitetsansvarige.denpå omkomma

samrådet.vidskall lösas
byggnadsnämn-fårtillsynsfunktionallmäxmasinuppfyllandeFör av

särskildafinnsdetbyggprojektetbesiktastycketandraenligt omden
byggherrensnaturligtvisspelarbyggprojektets arttill detta. Förutomskäl

sådanbehovet sär-bedömningenvidrollavgörande avavkompetens en
besiktning.skild

foringripamöjligheter attbyggnadsnämndensreglerarstycketTredje
följs.intekvalitetsplaneniföreskrifterväsentligahändelseden

11§

slutgodkännande.bestämmelserfinnsparagrafenI om
slutbesikt-byggnadsnämnden göraskall6kap. §nuvarande 9Enligt
bevisskriftligtutfärda överochonödigt,uppenbartintedetning, ärom

bestämmel-enligtlämnasskallslutgodkännandebesiktningen. Det som
förut-slutbesiktning. Detbevisinte överstycket etti första är enserna

ellerdetaljplanstriderinte motanläggningenellerbyggnadenattsätts
kandetochmeddelat att an-ellerområdesbestämmelser

någotintedetsigförochkap. I är somi 3kravenuppfyllerdenatttas
intedettaslutbesiktning, ärföretarbyggnadsnämnden menhindrar enatt

ställetibörslutgodkännande. Dennalänmandeför ettnödvändigt av
inomredovisatshardokumentation ramendengrundas pånormalt som
egenskaps-tekniskadeSåvittkvalitetsplanen.godkända avserdenför

ifråga-skälfinnsintedet attlämnas,slutgodkärmandeskallkraven om
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kraven uppfylltssätta iatt projektet. formuleringenAv förutsättning-av
för länmande slutgodkärmande framgår dettaama inte någonav att utgör

garanti för byggnaden elleratt anläggningen verkligen uppfyller alla
ställda krav. Den rättsliga betydelsen godkännandet inskränker sig tillav

byggnaden eller anläggningenatt inte får användas förrän godkärmande
har länmats. Detta framgår andra stycket. Där också bygg-av attanges
nadsnänmden kan dispensera från förbudet den i bruk. Sådantatt ta
medgivande bör kunna lämnas vid bl.a. etappbyggen och då endast

anmärkningarsmärre återstår åtgärda. Vid ändringatt byggnadav en
används under byggtiden innebär förbudetsom den i brukatt ta att nya

anordningar och inte f°ar i bruk förränsystem godkännandetas länmats.
Av tredje stycket framgår byggnadsnänmden kanatt besluta slut-att

godkännande inte erfordras för visst projekt. Sådant beslutett bör kunna
meddelas redan i samband med bygganmälan i fall då något egentligt
kontrollbehov från nämnden saknas.

12§

Av paragrafen framgår bygganmälanatt måste i fall då bygg-görasny
nadsarbetena inte påbörjats inom två år från tidigare anmälan. Skäleten
till bestämmelsen förutsättningarna förär att projektet efter sådan tiden
kan ha ändrats så bedömningatt tillsynsbehovet erforderlig.en ny ärav

10kap.

3a§

Paragrafen är ny.
Första stycket innehåller bestämmelse det möjligt förgören som

byggnadsnämnden förbjuda användningenatt byggnad ellerav en annan
anläggning inte slutgodkännande enligt 9 kap.som 11 § andragenom
stycket godkänts för i bruk. Frågornaatt tas byggkontrollen har be-om
handlats i den allmärma motiveringen, avsnitt 3.3.4.

Bestämmelsen kan tillämpas i alla de fall slutgodkärmande erfordras,
dvs. det saknar betydelse bygganmälan enligt 9 kap. 2 gjorts i§ detom
enskilda fallet. Ett förbud enligt detta stycke kan förenas med vite. Av
4 lagen§ 1985:206 viten framgår sådant vite får föreläggasatt ettom

löpande vite.som
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intestycketförstaenligtanvändningsförbudfårstycketandraEnligt
fem årinombyggnadsnämndenbehandlatsintefråganbeslutas avom

gjordes.bygganmälandetfrån att
föregåttsinteåtgärderförorsakas avkanförbudet somEftersom av

innebär ut-bestämmelse attfinnsbygganmälan, somävennågon en
tid-denskall senastefallsådanaifemårsfristenför varagångspunkten

gjorts.skulle harätteligenbygganmälanvilkenvidpunkt

6§

skallavgiftsärskild uttasinnebär omstycket 2Ändringen attförstai
2kap.enligt 9bygganmälanunderlåter göranågon att en

21§

förbudochföreläggandenbestämmelsema närÄndringen innebär att om
förbudpåtillämpligablirfastighetenbl.a.gälla ägareskall mot avnyen

i 22 §bestämmelsemaockså ominnebär att3 Dettadenenligt anya
harparagrafendeneñersomtillämpliga,blirfastighetsbokianteckning

21frånhänvisningen

11 kap.

1§

verkabyggnadsnämndenskallstycketandralydelsenuvarandeEnligt av
vinnerbygglovspliktenbegränsningföreskriñerlagensför avatt om
förverkaskall attbyggnadsnämndenÄndringen innebär atttillämpning.

tillkontrollbehoveteftertillståndsplikten avomfattningen anpassasav
föranleddÄndringen ärintressen. avallmännaochskydd för grannar

omfattning.tillståndspliktensreglerafårkommunerna attfrihetden stora

12 kap.

6§

motiveringen,allmännai denbehandlatsharstycketandraDet nya
avsnitt 3.2.3.

utfärdamöjligheter attregeringensinnebärstycketandra attDet nya
dockÖversiktsplaner,kommunernasomfattarocksåplanföreläggande

sådantomfattning. Etttillståndspliktensfrågansåvittendast omavser
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planföreläggande får endast utfärdas till skydd för riksintressen enligt
lagen 1987:12 hushållning med naturresurser,om m.m.

7 §

Ändringen, föranledd ändringenär i 6 innebär sanktions-som av att
reglerna då planföreläggande följts också omfattar föreläggande avse-
ende Översiktsplaner.

13 kap.

5a§

Paragrafen Den föranleddär bestämmelsernaär i 8 kap. 4ny. av
Enligt 8 kap. 4 får kommunen§ i detaljplan besluta åtgärder föratt

genomförande planen inte skall kräva byggtillstånd. Undantag frånav
krav byggtillståndpå får dock inte beslutas de frågor inte harnär som
avgjorts detaljplanen sådant intresse förär sakägare ochgenom andraav
intressenter de bör i sambandatt med byggtillstånd.prövas

Den aktuella bestämmelsen innebär detaljplanen i dennanu delatt
endast får överklagas dem kan rättsförluster pågöra grundav som av
tillståndsbeñielsen. Det således inte möjligtär överklaga detaljplanenatt
med yrkande tillståndsbefrielse skallatt medges den nivåutöver
kommunen beslutat.

l6kap

1a§

Paragrafen Den har behandlatsär i den allmänna motiveringen,ny. av-
snitt 3.2.3.

Paragrafen innehåller det bemyndigande från riksdagen till regeringen
nödvändigt för kommunernaär skall kunnaatt reglerasom tillståndsplik-

omfattning. Vidaredelegationentens från regeringen till kommunerna
sker förordning. det förslagI till ändring plan-genom och byggför-av
ordningen bifogas detta betänkande återfinns bestämmelsen isom 1 a



2811993:94SOU

Övergångsbestämmelser

p.1

1995.juli1deni kraftträderändringarnainnebärBestämmelsen att
erfordrastidlångrelativtfrånutgångspunktmed attvaltsharTidpunkten

föravseende det systemutbildningsinsatseroch nyautvecklings-för
denförtidkommunernabehöverVidareföreslås.byggkontroll som

erfordras.översiktsplanema somöversyn av

p.2

följer 8småhusförtillståndsbefrielsen avinnebär somBestämmelsen att
vissaförtillståndsbeñielsengenerelladenochstycketandra6 §kap.

förräninträderintedetaljplanmedområdenutanföranläggningarandra
kommu-nödvändig förövergångstid attär1997. Dennajanuariden 1

erfordras.där såområdeni detillståndspliktinföraskall hinnanerna
skall hinnaplanföreläggandeförtillräcklig attocksåmåsteTiden vara

tillståndspliktinföraunderlåtaskulle attkommunnågonutfärdas, om
NRL.enligtriksintressenförskyddtillerfordrassom

p.3

tekniskbl.a.avseendebestämmelseräldreinnebärBestämmelsen att
medutförtsåtgärdersådanaförtillämpasskalltillsynoch somkontroll

lovetgäller oavsettbestämmelser. Dettaäldre omenligtlovstöd av
ikrañträdande.bestärnrnelsemasdeefterellerförelämnats nya

p.4

för-positivts.k.omfattasåtgärder ettinnebärBestämmelsen att avsom
bestä-äldreenligtskallikraltträdandet prövasefterhandsbesked även

bygglovspröv-bindande förförhandsbeskedet ärlänge enmmelser så
ansökafrånsökande atthindrarnågotgivetvis inteDetning. enär som

förhandsbesked,hartidigaresedanhan omettbyggtillstånd, atttrotsom
fönnånligt.dettabedömaskulleanledningnågon merahan somav

p.5

lagstiit-äldredenenligtärendenöverklagadeinnebärBestämmelsen att
den lag-enligtskallmyndigheteröverprövande prövasocksåningen av

stiñningen.
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p.6

Bestämmelsen innebär tillståndspliktensatt när omfattning regleras i
översiktsplan för område omfattasett områdesbestämmelsersom av som
reglerar bygglovsplikten, får detta genomslag i områdesbestämmel-även

När tillståndsplikten regleras bestämmelsersema. i översiktspla-genom
behöver således äldre reglering i områdesbestämmelsernen inte ändras

eller upphävas särskilt beslut.ettgenom

p.7

Punkten innehåller s.k. trolleribestämmelse. Bestämmelseren lovom
finns i antal lagar ochett stort andra författningar. Denna bestämmelse

avsedd förebyggaär olägenheteratt kan uppkomma, ändring isom om
alla sådana författningar inte har vidtagits vid ikrañträdandet. Utred-
ningen har dock för avsikt i betänkandeatt kommaett med för-senare
slag till följdlagstiñning.

4.2 Förslaget till lag tekniska egenskapskrav påom
byggnadsverk, m.m

Lagen byggproduktlagenersätter 1992:1535, delar bestäm-stora av
melserna i kap.3 och vissa bestämmelser i 16 kap. plan- och bygglagen
1987:10, PBL.

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitten 3.3.2
och 3.3.3. Av lagförslaget och specialmotiveringen framgår lagenatt
skall kompletteras förordningsbestämmelser. Bland författningsför-av
slagen har tagits förslag till sådana bestämmelser såvitt de tek-avser
niska egenskapskraven. Dessa bestämmelser måste sedermera samord-

med förordningen med föreskrifter tillnas byggproduktlagen
1992:1535.

Inledande bestämmelser

1 §

I paragrafen lagens tillämpningsområde. Lagen gäller dels teknis-anges
ka egenskapskrav på byggnader och andra anläggningar byggnadsverk,
dels byggprodukten lagen tillämplig inteär på bara byggnader och andra
anläggningar regleras i PBL på jämvägar,utan ävensom t.ex. vägar,
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tillämpningreelldammar. Enochslussarplattformar, avledningsnät,
precise-emellertidkräveranläggningarandraochbyggnaderpålagen

stöd lagen.medutfärdasföreskrifterikompletteringaroch avringar som
påavseendemedpreciserassåledesmåstekravenangivna3i §De

meningsfullföranläggningarandraochbyggnader attskilda entyper av
lagenbehövervidareochmöjligbliskalllagentillämpning av
andraEnligt 3 §sanktioner.ochkontrollreglermedkompletteras om

bestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringenfårstycket som
byggnadsverk. Rättenbeträffande attslagåsyftatforskriñermeddela av

i 9reglerasbyggprodukterföreskriftermeddela om
ochbyggnader§jfr. 143 § attkap. PBLtill 3tilläggI angesett

tekniskauppfylla deskallPBLomfattasanläggningarandra avsom
blir PBL:sHärigenomförevarande lag.iegenskapskrav sys-angessom

deupprätthållandetillämpligt föringripandenkontroll, avför m.m.tem
kravenvidareskallregeringsföreskrifteregenskapskraven. Itekniska

anläggningarandraochbyggnaderavseende påmed sompreciseras
sådanakanmotsvarandetillämpningsområde. På sättPBL:somfattas av

järnvägarochrörandespeciallagar vägari olikaföras t.ex. somregler
ochbyggnaderandrapåtillämpligreelltförevarande lag även an-gör

PBL.omfattasdeläggningar än avsom

2 §

Bestämmelsenbyggprodukt.medvaddefinierasparagrafenI avsessom
byggproduktla-i 2bestämmelsen §nuvarandemed denöverensstämmer

gen.

byggnadsverkpåegenskapskravTekniska

3 §

egenskapskravtekniskadeinnehållerstyckeförsta somParagrafens
underbyggnadsverk,föreskrivsInledningsvisbyggnadsverk. attställs på

livslängdrimligekonomisktunderunderhåll,nonnaltförutsättning enav
Formuleringenegenskapskraven.tekniskaangivnauppfylla deskall

tillbilaga liinledningeniföreskrivsmed vadöverensstämmer som
underuppfyllasskallkravenbyggproduktdirektiv. Genom enattEG:s

i 3till kravetmotsvarighetvisserhållslivslängdrimligekonomiskt en
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kap. 8 § byggnaderPBL skall utföras med sådantatt material och på
sådant reparations-, underhålls- och driftskostnadersätt att begränsas.

Kraven under punktema 1-6 kraven under punkter imotsvarar samma
3 byggproduktlagen.§ Kraven under punkterna och7 8 däremotär nya.
Kravet i punkten 7 avseende lämplighet för ändamålavsett är mots-en
varighet till kravet på ändamålsenlighet i nuvarande kap.3 5 § PBL. Det
skall preciseras i regeringsförordning, varvid avsikten tidigareären att
ändamålsenlighetskrav skall med funktionskrav beträffandeersättas
vissa från allmän synpunkt väsentliga krav byggnadspå lämpligheten
för avsedd användning. Kravet i punkten 8 grund för utfärdautgör att
föreskrifter sådant slag finns i 3 kap. 7 § PBL.av som nu

I andra stycket finns bemyndiganden för regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter kravatt påsom om
byggnadsverk.

Tredje stycket innehåller definition begreppet ändring. När deten av
gäller åtgärder med befintliga byggnader talas i PBL för närvarande om
tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar. De i lagen uppställda
egenskapskraven knyts till dessa åtgärder med påföljd olika kravatt
ställs i de skilda fallen. Enligt den definition här slås ombygg-som ges
nad och ändring till ändring. Härmed skall åt-annan samman avses en
gärd förändrar byggnadsverks konstruktion, funktion ellerettsom utse-
ende. En motsvarande begreppsförändring föreslås i PBL. specialmoti-I
veringen till kap.3 10 har§ PBL utvecklats vad skall medsom menas
begreppet ändring.

4§

17 finnsI § bestämmelser typgodkännande och tillverkningskontroll.om
förevarandeI paragraf stadgas typgodkända eller tillverkningskon-att

trollerade material, konstruktioner och anordningar skall uppfyllaanses
kraven enligt 3 i§ de avseenden godkännandet eller kontrollensom
gäller. Bestämmelserna byggnadsverk. Bestämmelserna motsvararavser
de nuvarande bestämmelserna i 8 kap. 29 § andra stycket andra me-
ningen PBL.

5§

I paragrafen upplyses det i 3 kap. 10-12 §§ PBL finns kravatt påom
varsamhet vid tillbyggnader och ändringar byggnader. Enligt 3 kap.av
14 § dessaPBL bestämmelser tillämpligaär på andra anläggningaräven
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ibestämmelserpreciserasbyggnader. rege-Kraven genomän avses
myndighetsföreskrifter.ochringsförordning

6§

byggnadsverk.underhållkrav påinnehållerstyckeförstaParagrafens av
stycket PBL.förstakap. 13 §från 3hämtatsharBestämmelserna

underhållbeträffandekravsärskildadeerinrasstycket avandraI om
ocksåregelvilken ärPBL,13i kap. §finns 3byggnadsverkvissa som

kap. 14enligt 3byggnaderanläggningarandratillämplig på än

Byggprodukter m.m.

16 §§7 -
iändringar 7redaktionellavissamedParagrafema överensstämmer,

byggproduktlagen.12med §§3 -

17 §

tillverknings-ochtypgodkännandebestämmelserparagrafenI omges
2 PBL.kap. §i 16bestämmelsernanuvarandedekontroll. De motsvarar

§18

ändringochbemyndigandenbestämmelserinnehållerParagrafen omom
bestämmelsernatillMotsvarighettypgodkännanden.återkallelseeller av

kap. 3 § PBL.i 16närvarandeförfinns
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yttrandenSärskilda

ochBonde LarsFredrikyttrandeSärskilt av

Magnusson
da-allmänvarituppgift har översyngöraUtredningsmarmens att aven
ochförenklingavreglering,inriktning påmedbygglovsförfarandegens

uppfattningVårför arbetet. ärmålsättningdennadelarViprivatisering.
resultat.dettatilllederinteförslagetframlagdaemellertid detatt

förslagUtredningsmannens

rådandedenförändringarmedförförslagUtredningsmannens stora av
följande.förslagetinnebärhuvudsakordningen. I

förfaran-skildai tvådelasbygglovsprövningennuvarandeDen upp
tillinskränksbygglovsprövningen attiingåridagden. avse en-Det som

ochplaceringenden ut-ochlokaliseringen närmareprövningdast aven
tillståndsprövning.Förfarandet benämnsbyggnaderfommingen m.m.av

tekniskadekontrollskall skeförfarande attfriståendehärifrånI avenett
uppfylls.anläggningarandrabyggnader ochpåegenskapskraven

beroende påolikasigkommeromfattningTillståndsprövningens att te
områdeninte. Inomellerdetaljplanmedområdesigdet ettrör omom

för ibyggtillståndpåuppställs kravi PBLföreslåsdetaljplanmed att
lätta påsyftei dag. Ibygglovkräver attåtgärderhuvudsak somsamma

detalj-iför kommunenmöjlighetemellertid attinförstillståndsplikten
planen. Be-genomförandeförtillstånd inte krävsbeslutaplanen avatt

lösning.annorlundanågotväljsdetaljplanutanförområdenträffande en
innebärbl.a.vilketmininivå,till attbestämsiTillståndsplikten PBL en
byggnaderanläggningarandraflertalet änochtvåbostadshusochen-
tillstånds-sänkaförNågottillstånd. attkrav påfrån utrymmeundantas

skall kom-inte finnas. Däremotskallbeslutkommunalaplikten genom
översiktsplanen.beslut itillståndspliktenökakunna genommunen

kontrollförfa-ochtillsyns-friståendetillståndsprövningenfrånDet
medinledasskall sär-egenskapskraventekniskarörande derandet en

föreobligatoriskBygganmälanbyggherren.från ärbygganmälanskild
ord-nuvarandedenskillnad frånTillbyggnadsarbetena.påbörjandet av
till-inteåtgärdersådana ärförskeanmälanskallningen även som
ochbyggnadsnämndenmellansamrådsmöteVidståndspliktiga. ett
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byggherren jämte dennes eventuella m.fl. skall diskuterasentreprenörer
bl.a. hur samhällskraven skall bestyrkas för projektet. Samråd skall
kunna undvaras vid mycket enkla projekt eller där samhällskravent.ex.
bevakas myndighet. Vid samrådet eller möjligt därefterav annan snarast
skall byggnadsnämnden, det inte obehövligt, godkänna kvali-ärom en
tetsplan för arbetena, vilken kontroll skall utföras. Närsom anger som
arbetena slutförts, skall byggnadsnämnden lämna slutgodkännandeett
under förutsättning kvalitetsplanen följts beståendeatt anmärk-utan
ningar. Byggnaden skall inte få användas förrän sådant godkännande
lämnats, inte byggnadsnämnden särskilt medger det.om

Någon motsvarighet till det i 8 kap. 34 § PBL reglerade förhandsbe-
skedet skall inte finnas i fortsättningen.

Genomförandet utredningsmannens förslag kräver omfattande änd-av
ringar i plan- och bygglagen. Bestämmelserna lovplikten i kap.8om

heltmåste skrivas invandaDe begreppen bygglov, rivningslov ochom.
marklov och begrepp.utmönstras Vidare fordrarersätts förslagetav nya

grundlagsändring till följd utredningsmannen förordaren att över-attav
siktsplanen skall bindande verkan i fråga tillståndspliktensges om om-
fattning.

Vilka blir reformförslagetvinsterna av

Bygglovsförfarandet idag regleras författningskomplexettav som gans-
ka nyligen fått sin nuvarande utformning efter grundligt lagstiñnings-ett
arbete. De mycket förändringar den rådandestora ordningenav som
utredningsmannen lägger fram kan enligt vår uppfattning baranu anses
motiverade det kan visas förslaget leder till motsvarande radikalaattom
förenklingar och kostnadsbesparingar.

Utredningsmannen har emellertid inte gjort någon kostnads- eller ef-
fektivitetsanalys den föreslagna refonnen. Vad blir konsekvensernaav

förslaget i jämförelse med vad gäller Får den enskildeav störresom nu
frihet bygga Blir det mindreatt pappersexercis Kommer förfarandet att
bli billigare Blir den kommunala hanteringen tillstånds- och anmäl-av
ningsfrågoma förenklade och därmed mindre kostnadskrävande Dessa
och liknande fundamentala frågor ställs inte utredningsmannen. Detav
finns därför inte heller något på frågorna i betänkandet.svar

Vi det finns uppenbar risk denatt presenterade lösningenattmenar en
istället för lättnader i den nuvarande förfarandet i vissa avseenden snara-
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utvecklavillbyråkrati. Vikrångel ochökatmedförakommer att merre
följande.enligtdetta närmare

bygg-varierakommunernaförmöjlighet attföreliggeridagRedan
i kap.8bestämmelsernaenligtplanbeslutomfattninglovspliktens genom

kommu-emellertidvisarerfarenheter attHittillsvarandePBL.5-7
minskamöjlighetenutnyttjatutsträckning attlitenmycketinerna

inci-inte någrainnehållerförslagUtredningsmannensbygglovsplikten.
detVi finnerhärtill.benägnakommunernatorde göratament merasom

minskakommerkommunerna attrealistisktinte attdärför troatt
detaljplanebeslut.bygglovsplikten genom

ställaför sigochikandetaljplanutanförområdengäller ossVad
lågi lagenteknikenvaldautredningsmarmen attden ange enbakom av

planbeslut.utökningtillmöjlighetmedtillståndspliktennivå på genom
i lagendenlåtalångtföremellertid gått attharUtredningsmarmen genom

kommunområdethelagällatillståndspliktennivån pålågaangivna
möjlig-ochharkommunernainteVidetaljplan.utanför att resursertror

tillståndspliktbehovetgenomlysaöversiktsplanestadietpåheter avatt
kom-blirdärförkonsekvensen attbefararViområde.detta atthelaför

medhela kommuneninivådagensinföranödgastidsskäl enmunen av
lättnader. Motbeslutaviljauttaladklarmindre atteller omsenaremer

lätt-i frågavisathittillskommunernaobenägenhetden ombakgrund av
intelättnadsbeslutsådanapraktikendock itordeplanbeslutnader genom

längredärmed inte änlederförslagUtredningsmannensvänta.attvara
tilltvingatsharkommunernasamtidigtgäller idagredanvadtill somsom

planarbete.omfattandeett
för-PBLkap. 34 §i 8bestämmelsernaFörslaget omutmönstraatt

byggnadslag-gällandetidigarevälbetänkt. Iintefinnerhandsbesked
fickförhandsbesked. Dettatillmotsvarighetdirektsaknadesstiftning en

Härvidutvecklades.beskedsådanaoreglerad formföljdtill att aven
hade. Detbeskedsådanarättsligvilkenosäkerhet status varuppkom om

infördesreglernagällandedeolägenhetdennaråda bot påför nuatt som
kommerförordar attutredningsmannenvadrädda förVii PBL. att nuär

oregle-nämligenföre PBL,råddeförhållandetill nyleda ensomsamma
lägettidigarei dettillbakaDärmedförhandsbeslut. ärformrad manav

olyckligt.vilketrättsosäkerhet, voreav
förslagetinnebärbygganmälan attmedförfarandetBeträffande

anmälan.föremål förskall blibygglovsfriaidagåtgärdervissa ärsom
ändringarväsentligaochtillbyggnaduppförande, avgällerDetta
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ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig
näring i områden utanför detaljplan vissa väsentliga ändringar isamt en-
och tvåbostadshus i områden utanför detaljplan och inte ingår isom
samlad bebyggelse. Resultatet härav blir ökad byråkrati. Förslagen
framstår särskilt anmärkningsvärt i skenet direktivens uttalandesom av

avreglera och förenkla detatt nuvarande förfarandet.om Logiska skäl,
utredningsmarmen anför motiv för utökasom anmälningsplikten,attsom

inte tillräckliga.är Enligt vår uppfattning borde utredningsmarmen
undersökt den nuvarande ordningen orsakat problem. Om dettaom inte

fallet vilketär erfarenhet tyder hadepå det varit naturligtvunnen att- -
istället för införa ytterligare restriktioneratt lättnader.överväga mer

Vi vill slutligen peka på särskilt i det föreslagnaett till-moment
och kontrollförfarandet, nämligen slutgodkärmandet i kap.syns- 9 11 §

PBL. Huvudregeln byggnad ellerär anläggningatt inte fåren använ-en
das förrän byggnadsnänmden lämnat sådant godkärmande.ett Det torde
innebära skärpning i jämförelse med dagens tillsyns- och kontrollför-en
farande och kan skapa ökad osäkerhet för den enskilde fastighetsäga-en

vad kommunens slutliga ställningstagande.ren avser

Sammanfattade synpunkter och alternativt förslagett

Vi sammanfattningsvis inteär övertygade utredningsmarmensattom
förslag leder till avreglering och förenkling. Om så omfattande och ge-
nomgripande förändringar skall genomföras utredningsmarmen för-som
ordar, måste vinster kunna påvisas.stora Det inte visat. finnsDetär ty-

inslag i förslagetvärr pekar ökat krångel ochmot byråkrati. Visom mer
kan därför inte ansluta till utredningsmarmens framlagda lösning.oss

Enligt vår uppfattning går det åstadkomma viss avregleringatt och
förenkling dagens bygglovsförfarande med enbart ändringar iav smärre
PBL. Det inte möjligt för läggaär fram fulltatt utarbetat altema-ettoss
tiv till utredningsmarmens förslag. Vi nöjer därför med föreslåattoss
den inriktning tycker reformarbetet borde haft.

Förhandsbesked

Som utredningsmarmen framhåller kommer det föreslagna byggtillstån-
det innefatta främst lokaliseringsprövningatt vilket också dagens för-en
handsbesked Trots det föreslagnagör. byggtillståndetatt sålunda har
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olyckligtdet attförhandsbesked ärattmed dagenslikheter anserstora
mycketsigvisatnämligenhar ettförhandsbeskedet. Det an-slopa vara

enklapåfastighetsägarenenskildaden attförpraktisktochvändbart sätt
Omkommunen.besked frånbindandefåkunnahandlingar man nuett

påkommunermångaövertygadeviinstitutdetta att sammaslopar är -
för-slagsnågotlämnakommerändåtillkomst attföre PBL:ssätt som -

institutfådå återVi kommer ettsökande.handsbesked till de att som
föreslår så-Vigiltighetoklarhetermed etc.regleraträttsligtinte omär

form.nuvarandei sinbehållsförhandsbeskedetlunda att

Tenninologin m.m.

kommu-såväl hosinarbetatssedan 1987harbegreppennuvarandeDe
förslagettillansluterVifastighetsägare.enskildaochallmänhet ossner,
eftersombygglovsprövningenfrånkontrollentekniskadenlyftaatt ur

föränd-idag. Dennaredantillämpaspraktikentvåstegsförfarande idetta
invanda be-deändraskältillräckligtdock inte atttyckerring ettär

be-dedärförföreslårVimarklov. attochrivningslovbygglov,greppen
innehåll.ändratmedhålls änom-

detaljplaninomPrövningen

till-ilättnaderbeslutadetaljplaniförslagUtredningsmarmens att om
iidagredanfinnsförändring. Detprincipiellingeninnebärståndsplikten

omfatt-begränsadimöjlighetersådana änkap. § PBLbl.a. 58 meraom
för-utredningensdärförkanlagtekniska ingreppnågraUtanning. större

angivnaiuppräkningutöka den görsgenomföras attslag somgenom
lagrurn.

generelltvilja atttill kommunernastveksammaställerEftersom oss
ställetiföreslår prö-tillståndsplikteni attlättnaderåstadkomma man

T.ex.i lagtexten.direktinföraskundetillståndspliktenlättnader iomvar
bygg-kap.direkt i 8 attmöjligtkundedet attborde angeprövas varaom

detaljplaneniredanharinteåtgärder prövatsförendast krävslov som
överklagande.kap. 2 2§jfr 13 st ang.
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Prövningen detaljplanutom

Enligt vår uppfattning det angeläget i lagenär lägga fastatt normal-en
nivå för bygglovsplikten kan tillämpas i flertalet kommuner. Densom
bör läggas lågtså så många åtgärderatt möjligt tillståndsbefriassom

väsentliga samhällsintressenutan att åsidosätts.
Enligt gällande har den teknikenrätt valts införa särskilda lättnaderatt

för och tvåbostadshus utanför områden med samlad bebyggelseen- jfr 8
kap. 4 § 2 st. När ytterligare avreglering skall eftersträvas borde detnu
enligt vår uppfattning naturligt bygga vidare dennapåatt tek-vara mera
nik. Utan några lagtekniska förändringarstora det fullt möjligtär i 8att
kap. 4 2§ utöka uppräkningenst tillstândsliia åtgärder medav t.ex. upp-
förande och tvåbostadshus. Eftersom sådan nonnalnivåav en- en sarmo-
likt skulle kunna tillämpas i många kommuner minskar risken för onödigt
planarbete bara leder till tillståndsplikten generelltatt utökassom över
hela kommunens yta.

Vi delar alltså inte utredningsmannens farhågor bygga vidareöver att
på begreppet samlad bebyggelse. Såvitt känner till finns det inget som
tyder på dagens tillämpningatt detta begrepp har lett till några tolk-av
ningsproblem.

Vi föreslår därför ytterligare lättnaderatt genomförs utanför områden
med samlad bebyggelse. För det fall tillständsplikt eller ytterligareatt
lättnader skulle önskvärt införa för särskilda områdenatt ansluter vivara

till utredningsmannens förslag använda sigoss översiktsplanen.att Viav
vill dock framhålla vårt förslag också fulltatt möjligtär genomföraatt

använda översiktsplanen.utan att Eftersom förändringar i tillståndsplik-
med vårt förslag tordeten beröra endast begränsade områden kan nuva-

rande områdesbestämmelser i stället användas.

Den tekniska kontrollen

Vi delar utredningsmarmens förslag skilja mellan lokaliseringspröv-att
ningen och den tekniska kontrollen tycker inte det finns tillräck-attmen
liga skäl utöka kontrollen i förhållandeatt till idag utanför detaljpla-
neområden. Inom sådana områden föreslår därför förfarandet medatt
anmälan och teknisk kontroll skall gälla enbart för åtgärder ärsom
bygglovspliktiga. Inom detaljplan ansluter till utredningsförslagetoss
vad den tekniska kontrollen.avser
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lösningenlagtekniskaDen

begränsade.mycketblikap.i 8ingreppen attförslag kommerMed våra
tek-omfattasskallenbartåtgärdervissaÄndringarna föranleds avattav
4kap. §Övriga 8berörändringarPBL.lyftsdärförkontroll ochnisk ur
in-förslagVåradetaljplan.inomkap. 5 §och 8detaljplanutom2

bygglov,begreppenbehålls liksomförhandsbeskedetvidarenebär att
marklov.ochrivningslov

Carl-Johan EngströmyttrandeSärskilt av

tillstånds-ibygglovetnuvarandedetdelaHuvudprincipema enatt-
kap.och 3i 2reglernamateriellakvarvarandeomfattande deprövning

egenskapskra-tekniskatill dekopplatkontrollförfarandePBL samt ett
och såmotiveradeväljagfinnerbyggnadsverk ge-lagi angen nyven -

lagreform. Där-förgrundtillläggaskunnabördenomarbetade enatt
tillstånds-skaframtidenivadtillförslaget varajag att somemot anser

ochgenomtänktotillräckligtdetaljplanutanför ärområdenipliktigt
delar.dessaiförslagetavstyrkerJagkonsekvenser.sinatillanalyserat

nedan.utvecklashärförMotiven

ontTillståndsplikt ett-
detaljplane-utanförtillståndspliktenförgrundnivåvaltharUtredaren en

tillstånds-omfattasföljandebl.a. inteinnebärområden avattlagda som
enligt PBL:prövningen

be-tordeantal,angiveticketilltvåbosiadshus somoch ett menen--
bebyggelse,sammanhållenbegreppPBL:sgränsas av

EES-avtaletsomfattasintedeomfritidsanläggningaroch avidrotts--
MKB-krav,

produkter,kemiskaförparkeringsplatser, cisternerupplag, stora-
mastertom.vindkraftverk ochmiljöfarliga,ochhälso- samtärsom

ingenDeti Europa. ärmotsvarighetsaknarnivånföreslagnaDen
ungefärtillkonvergeratländerjämförbarailagutvecklingenslump att

oberoendeplanläggningskrav,ochtillståndspliktgällervadnivåsamma
lika-byggnadstraditioner. När tretidigareochförteckenideologiskaav

ochbyggherreintressenintressen, gran-allmännaintressenberättigade
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neintressen ska och då konfliktermötas ska jämkas skerev samman,
det bäst i reglerad låter alla komma till tals.en process, som

Den systematiska forskningenmest i Sverige på området bekräftar att
lovbefiielse inte betraktas särskilt eftersträvansvärt någonsom part:av
Som redan utnyttjar kommunernanämnt knappast möjligheten att
minska bygglovplikten med särskilda detaljplanebestämmelser. Våra
attitydundersölcningar pekar på något intresseatt för minskadstort en
lovplikt inte heller finns bland bygglovsökande. förefallerDessa vilja ha
klara uppgifter sina rättigheter försäkringsbolag,gentemotom grarmar,
ñnansieringskällor och andra intressenter. Fog m.fl. Mark, politik och

BFR T22:92rätt;
dennaMot brett omfattade grundprincip ställer utredaren upp en

bild, där det negativt för denär enskildeannan behöva ha kontaktatt
med kommunen och där prövningssystemet kan förorsaka trögheter för
samhällsutvecklingen. Att prövning skulle medföra trögheter styrks
inte på något utredaren.sätt Sverige har enligt internationella studierav
den effektivaste prövningen alla jämförbara länder. Snarare torde välav

kunna hävdas,motsatsen dvs. smula eftertanke kundeatt hindrat liteen
de miljardförluster åttiotalets byggboomav ledde till ochsom som nu

hindrar normal bebyggelseutveckling på landsbygdenen i bristt.ex. på
kreditgivare.

I avsnitt 3.2.3 bild de materiella reglernas påverkan på be-ges en av
byggelselokalisering. Utredaren bygger sin analys i allt för hög grad på
överklagade bygglov, dvs. situationerpå då inte kunnatparterna sam-
manjärnka sina intressen i detPå försvinner lejonpartensättetprocessen.
98% tillstånden då kommunen i enlighet med PBLl1:1av aktivgenom
rådgivning på PBL:s grund verkar både för god byggnadskultur och för

underlätta för denatt enskilde. En aktiv kommun kan således skapa en
god utveckling inte kan utläsas besvär till regeringen.som Högur av-
slagsfrekvens innebär enligt Fogs m.fl. studier att tjänstemännen hos
byggnadsnänmden inte lämnat råd och synpunkter till lovsökande före
det ansökan ingivits.att

PBL:s grundsyfte förebyggaär och hanteraatt konflikter. Till-
ståndsplikten bygglovet med sådantär plattformengenom ett försynsätt

dialog mellan olika intressen. Med utredarensen princip ökar sarmolik-
heten för ingripanden då markägaren står redo för byggstart.sena I-
detta skede beredskapen förär och möjligheterna till sammanjämk-en
ning olika intressen liten.av
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signalerFel

kantillståndenandelhurbedömagjortsförsök har stor somattInga av
snabbtsjälvVad jagmodell.utredningensmedförsvinnakomma att

obetydligtmedelstoramed tätorterkommuneribyggsinhämta,kunnat
tätortsområden.utanför0%ingentingstorstadsområdenaoch i1-2%

detaljplanelagdautanför10%sigdetlandsbygdskommuner rörI caom
tiotal hustillenstakasigtal ettabsoluta perivilketområden, rör uppom

regleromfattashus kommerdessaFlera att somoch år. avkommun av
statistiksaknaslovpliktiga. Detdemförslagutredarensenligt göräven

anläggningar.olikalov foromfattningen typerpå avav
tillsignalerfelhuvudregeltillundantagenlagstiftning gör gerEn som

välin-mindrekanmarknadsföringsprincipsådanEnmedborgarna.
till-omfattasdelovbygga attmärmiskor trots avformerade utanatt

dettapåfartskjutermed Europa ävenintegrationen om-ståndsplikt. När
vâruppfattasutomlandsi lagengrundnivånförrisk somdetråde attär

innebördenmedturisterutländskanåProblemen avnormalnivâ. att
byggom-påproblemliknandeskapaavskräcker från attallemansrätten

rådet.
ökadframtiden iibyggherrenpotentielledenkommerdettaTill att

häl-ochnaturvårdslagväglag,enligttillståndsökatvingasutsträckning
förenklingvilkentveksamtmyndigheter. Detolika ärsoskyddslag hos

synpunkt.sökandesdenuppnåsdärmed ursom

Över efterån vatten

införtillståndspliktengenerella utre-densänkningenmedSamtidigt av
itillståndspliktenåterinföraskakommunerna enpåkravdaren attett

förMotivenöversiktsplan.ibestämmelsersammanhangradlång genom
avregleringdenframtvingatvå,huvudsakligenordning attdenna är

i kommu-översiktsplaneringenaktiverauteblivithittills samt attsom
förhandskon-varierabehovetpåutredarens attdelarJag avsynnerna.

dettillutvecklasböröversiktsplanensida ochsamhälletsfrån atttrollen
enklaremeduppnåsdock kunnabördetta.for Detinstrumentetfrämsta

föreslagna.deformerpositivaioch änmedel mer
det sammantagetgranneintressenoch attgörintresseallmännasDet

tillståndsplikt:pååterkravomfattasområdenblir stora avsom
kap. NRL,och 3enligt 2riksintressenområdenvärdefulla t.ex.-

grundvatten,markrisker,buller,förriskområden t.ex.-



296 SOU 1993:94

framtida tätbebyggelseornråden, områden för framtida ochvägar-
andra infrastrukturanläggningar, närrekreationgrönstruktur,

försvarsintressen får redovisas i planer,-
områden omfattade lagstiftning PBL.änav arman-
Med den föreslagna modellen blir det i sådana områden direktett

merarbete för kommunerna återställa tillståndspliktenatt genom en ny
översiktsplaneprocess. Arbetet medför också tillsynsbehov frånett sta-

sida omfattningtens inte berörts utredaren. Ytterst kan den inne-vars av
bära regeringen får ställningatt till rad planföreläggandenta enkomen
för skydda grarmeintressen.att sådanEn effekt förslagettev av som
syftar till förenkling måste klargöras för rättvisande bild för-att en av
slaget.

Konsekvensanalys saknas

finnsDet andra konsekvenser de redovisade, bordeän haovan som
belysts innan systemändring denna dignitet föreslagits. Befrielseen av
från tillståndsplikt kan från den potentielle byggarens synpunkt vara en
ekonomisk fördel. Han slipper avgift. Vid lokaliseringsval kan till-
ståndsbefriade områden det skälet framstå intressanta i framti-av som
den. Eftersom de definition ligger i områden grarmeintressenutanper
uppstår den situationen samhället bebyggelseutveck-att uppmuntrar en
ling från bärkraftssynpunkt mycket tveksam. Utredarensärsom mål att

glesbygdsutveckling uppnås bättre tillskott i befintligagynna by-genom
och bebyggelsegrupper utspridda hus behörigtän påar avståndgenom

från all övrig bebyggelse. En princip dessa negativa kon-utanannan
sekvenser utvecklas nedan.

förslagetAv framgår inte heller hur kommunen i tillståndsbefriatett
område ska kunna kontroll fastighetsägareutöva över vill uppfö-en som

flertal husett fiitidshus. Med dagenst.ex. regler kan kom-ra en grupp
vid bygglovsansökan avslå denna med stöd detaljpla-munen en av

nekravet, den skulle innebära oönskade effekter. Motsvarande situa-om
tion kan med utredningens förslag bara hindras ingripanden igenom
samband med bygganmälan.

Dagens Översiktsplaner har inte tagits fram i syfte direkt till-att styra
ståndsplikten. Därmed blir det nödvändigt med rad övergångsregleren
för överbrygga tiden mellan lagensatt ikraftträdande tills ändamåls-nya
enliga Översiktsplaner finns framme. Erfarenheterna PBL-systemetsav
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i drift attutandet faktumjust sattesintroduktion visar systemetattatt
defleraskapadeframmefarmsöversiktsplanen,nyckelinstrurnentet, av

deIntroduktionenPBL.föranlettbrister nyaöversynen avavsom nu
konsekvenser.kan fâförändringarna samma

detvisarÖversiktsplanergenerationenförsta attdenErfarenheterna av
inteframstårnivådennalnfonnation påmedborgarna.nåsvårtvarit att
hurska kunnaallmänhetmänniskor iförkonkrettillräckligt att sesom
dennåSvårighetemaframtiden.ipåverkas attkommasjälva kande att

översiktsplankommunomfattande samtmedmedborgarenenskilde en
pekarbeskedentydigautläsadet svårtkartskalanfaktum attdet göratt

dentillgodosedd,blirrättssäkerhetenmedproblempå omatt
för till-principernafastska läggaöversiktsplanenkommunomfattande

ståndsplikten.
med-önskadeutredarendetövertygadjagdelmin attFör är avom

översikts-fördjupningarutvecklasborgarinflytandet bäst kan avgenom
tydliga ochmedkommundelarochgrannskapkringplanen gemensamma

till-klarakanplaneringsfonn utdenocksådrag. Det är som
sig tillvänderdenrättssäkertomfattning attståndspliktens engenom

påden kanoch presenterasmedborgareavgränsad attgenomgrupp
detaljeringsnivå.erforderlig

En principannan

förslagetitillståndspliktenÄven framstårdet,inteutredaren avsettom
allmännatyngdenmedomfattningiökarnödvändigt ont, avett somsom

då ingabarahuvudsak slopasitillståndsplikt kanpåKravetintressen.
till.hänsynfinnsintressenandra att ta

möj-kommunernasiställetförenklinghandlarmeningminEnligt om
landskap,i varjeintressenade allmännauttryck förtydligtligheter att ge

imed dettafinnsFörenklingsmöjligheter synsättkaraktär.oberoende av
ivärdenkulturhistoriskamed högaområdenigradhöglika som

defrämjaråtgärdertillståndsbefrialåga. Genommedområden att som
förhandsbeskedpositivasamhälletsänderplatsen,finns påvärden som

med bygg-enlighetiverkalönsamtblirmarkägama. Det atttill m.a.o.
möjlighe-alltidfinnsavvikarenochkreativedennadstraditionen. För

fyller PBL:slösningarandravisatillståndsprövningenvid ävenattattten
början. Densintagitjustområde hardettaMetodutvecklingen påkrav.

anpassadverka förbörjadirekt kankommunernapåskyndas enkan om
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tillståndsgivning med stöd fördjupningar översiktsplanen utanav attav
behöva gå kommunomfattandeomvägen över plan, för demen ny som
tillbaka till dvs.1, där de står redan idag.ruta

Ovanstående talar för principen den grundläggande tillståndsplik-att
ligger kvar i huvudsak påten nuvarande nivå och variationer uppåtatt

och nedåt kan ske med stöd översiktsplan. Andra skäl härför ärav att
den statliga uppsikten förenklas. kommunEn sänker tillståndsplik-som

i strid statliga eller granneintressenten kan korrigerasmot attgenom
planen upphävs något planföreläggande krävs hellertungt Inte krävs-
några övergångsregler.

Behovet aktivera översiktsplaneringen, detatt angelägnaav mestsom
forumet för dialogen kommun-medborgare, kommer blir tydligt ochatt -
betydligt meningsfullt då utredaren utvecklar direktiven ökadmer om-
miljöhänsynen i den fysiska samhällsplaneringen i betänkande.nästa

Särskilt yttrande Rolf A Karlson, Lars Berggrund,av
Annika Gustafsson och Bengt Westman

Utredningens etappindening

Enligt direktiven skulle utredaren i första föreslå samordningetappen en
reglerna i PBL med den vilande byggproduktlagen. Utredaren har förav
klara denna uppgift tvingats behandlaatt frågor tillsynenatt överom

byggandet och bygglovspliktens omfattning.även Därmed har hanom
förslag har samband med flerapresenterat frågor skallsom som

behandlas i kommande utredningsarbetet. Det gäller bl.a.etapper av
detaljplanekravet, översiktsplanens funktion, ökad miljöhänsyn vid till-
lämpningen ochPBL avvägningen mellan allmänna och enskilda in-av

Utan samlad överblick förslagentressen. i dessa avseenden deten ärav
mycket bedömasvårt konsekvenserna och ställning tillatt de för-taav
ändringar i bl.a. planemas funktion föreslås. Därför bör de för-som nu
slag läggs och lokaliseringsprövningen inte remissbesom nu som avser
handlas förrän utredaren sina förslag i kommandepresenterat etapper av
utredningsarbetet.



2991993:94SOU

Byggtillstånd

vadpåtillståndspliktenobligatoriskadenläggaförslagetavstyrkerVi att
plikten.ökaför kommunenmöjlighetmed attminiminivåkallas ensom

restriktionerinföraförtroendevaldalokaltde attpåläggaAtt ansvaret
överlåterinnebär ettminiminivånlagstadgade statenattdenutöver

kommunalpolitisktknappast ärpå kommunernamyndighetsansvar som
planfore-tillmöjligheterförstärktastödmedFörslagetintressant. att, av

räk-förbygglovspliktinföra statenskommunernaläggande, tvinga att
stötandedirektbedömerriksintressen,medområdeninomning vara

samhällsnivådenbörRimligtvisperspektiv.kommunalpolitisktettur
skyddet.förgrundläggandedet ansvaretocksåintressethävdar tasom

förnyad de-krävabl.a.kommerförslagetgenomförande attEtt enav
de flestairiksintresseområdenförtaljerad gränsernaöversyn avav

införapåinriktasöversiktsplanering attomgångEnkommuner. somny
iområdenövrigaoch inomriksintresseområdeninomtillståndsplikt av

förändringarföraktuellablikanellerpå sättkommunerna annatettsom
viktigarekraft frånochbort intresseriskerarmarkanvändningen,i att ta
planeratförrisköverhängande attfinnsplaneringsuppgiñer. Det en

framtiden.skjuts påförenklingarinföramedarbete att
hållbartlångsiktigtförplaneramöjligheterna ettVi attäven attanser

kanförslaget. Detminskakanochmarkutnyttjande vatten genomav
till-områdentillbebyggelse utanföljdtillfå styrsnämligen att ny

resurshushållningsmässigtåstadkommasDärmed kanståndsplikt. ett

bebyggelsemönster.olämpligt
föror-habordeutredarenanförda,detbakgrund attMot anserav

möj-medbibehålls,huvudsaki störretillståndspliktdagensdat menatt
tillståndsplikten.varierakommunernaregler förenklareoch attligheter

förslagentilltveksammaocksåställerVi ett serom manpar avoss
förslagetinnebär knappastenskildedenkundperspektiv Fördem ettur .

fortfa-haneftersomförenklingreellför småhus någontillståndsfrihetom
kontrollera densjälvoch dessutombygganmälanmåsterande göra en

lagstiftning,enligttillåtlighet natur-t.ex.byggnadenstilltänkta annan
hälsoskyddslagen.ochvårdslagen

tillba-förhandsbeskedetÄven ett stegslopaförslaget att varaanser
tillstånd.sökerdenförhanteringenkeltillmöjligheternaförka somen

denförhållande tillifunktionbegränsadebyggtillståndets nu-Trots mer
finnasframtidenidetkommer attbygglovsprövningen, ävenvarande
bygg-besked frånbindandeefterfrågasituationervissai ettbehov att
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nadsnänmden baserat på ett kryss på karta. Förhandsbeskedet haren
roll inom befintligaäven planområden där planbestämmelsema inteen

tillräcklig ledning för utformningen byggprojektet. gäller bl.a.Detger av
planer enligt äldre lagstiftning vid PBL:s tillkomst övergick till attsom
bli detaljplaner.

förhandsbeskedI kan den sökandeett basera sin projektering på ett
beslut, eventuellt förenat med villkor, från nänmden. När det gäller
byggtillstând måste sökanden först bekosta projektering för atten
nämnden skall ha möjlighet bedöma projektet med hänsyn till kap.3att
1-2 PBL.

Tillsyn och kontroll byggandetöver

Det viktigaste kravet ställa lagbestämmelsemapå i dettaatt avseende är
ansvarsfördelningen mellan kommunenatt och de övriga parterna är or-

dentligt utklarad. Utredaren har hatt ambitionen mycket tydlig iatt vara
det avseendet. Trots detta ansvarsfördelningen mellan kom-attanser

och den enskilde inte klarlagts tillräckligt. Det också olyckligtmunen är
utredaren signal osäkerhetatt inte klartattger en egen av genom ange
det skall heltnär i krañ.systemetnya vara

Särskilt yttrande Elisabeth Martin och Claesav

Winberg
direktivenAv framgår utredningen skall tillgodose kraven bl.a.att på

avreglering förenkladoch lagstiftning. framgårDet vidare utgångs-att
punkten ifråga byggande bör det byggherren haratt ärom vara som an-

för de tekniska egenskapskraven blirsvaret uppfylldaatt kom-samt att
i detta avseende främst har för väsentliga allmännaettmunen attansvar

intressen blir tillgodosedda.
direktivenI vidare målet bör minskad detaljstymingattanges vara en

och lättnader för den enskilde dessa mål bör leda till kostnads-samt att
besparingar både för den enskilde och för det allmänna. Det ocksåanges

byggherren bör kunna planera byggstartatt och genomförande bygg-av
nadsarbetena på ekonomiskt rationellt Den tekniskaett kontrollensätt.
och tillsynen bör enligt direktiven så utformad byggherren kanattvara
planera byggnadsarbetena beroende avvakta slut-utan att att ettvara av
ligt beslut från berörda myndigheter.
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meddelariförslag överensstämmerutredningensVi storaattanser
tagitemellertid inte stegetVidirektiven. attimålsättningen mananser

följande.framföradärförvilloch vifullt ut
målsättningarvällovligadesynpunktgenerell att somSom anseren

uttryck i lag-kommit tillalltid harinteallrnänmotiveringeniutläsaskan
textförslaget.

förenklingarytterligareuppnåi syfteinte,bör attDet övervägas om
ochstycketförstakap. l §enligt 8tillståndsprövningenavreglering,och

anmälningsförfarandemedhelt kanstycket ettförsta ersättas2kap. §8
detaljplanemaallmänmotiveringen ärframgårSom9 kap. 2enligt av

skallprövningdenkandetaljerade det motsvaraofta så sägas somatt
byggtillståndsprövningen.igöras

visserligentordekvar. Detfinnasförhandsbesked börtillMöjligheten
behovvidansökan förenkellämna attmöjligt senareatt envara
förhands-indirektslagssåledeskanHärigenomdenna. ettkomplettera

möjlig-formellfinnasdet böremellertidVierhållas.besked att enanser
värdefulltgångerkan mångaförhandsbesked. Detbindandetillhet vara

slagvisstbyggnaduppföragåröverhuvudtagetdet att avenattatt veta
byggnads-sigunderkastafårmarkområdepå ävenett senaremanom

utforrrmingen.denbeträffandevillkornämndens yttre
förmarkera attansvaretför attuttryckFörslaget strävan attenger

Dennabyggherren.åvilar strävankravsamhälletsuppfyllerbyggnaden
dettaskall kunnabyggherren tatydligare. Förmarkeras ansvarbör att

förutsägbaraochformuleradevälsamhällets kravdet ärfullt krävs attut
hu-beträffandetolkningsföreträdetfallet börsåOmför byggherren. är

skallDetbyggherren.tillkommauppfylldasarnhällskravenruvida är
visstisamhällskravenbevisabyggnadsnämndenåligga attattalltså

initiativske påsamrådetbörVidareuppfylls.hänseeende inte av
byggnadsnänmdenligga hosinitiativetlåtaGenombyggherren. geratt

bär ansvaret.ifrågatillsignalerinte parterna somrätt vemomman
lämnarkap. 12och 3 stort utrymme10i kap. §3Bestämmelserna

förutsäg-påkravetstriderochbyggrradsnänmden motgodtyckeför
skick.nuvarandei sittkvarståintebörbestämmelserbarhet. Dessa

införandetillgodoses sär-skyddsaspekterbör dessaMöjligen avgenom
detaljplanen.irestriktionerskilda

falli deskekunnaendastbörByggnadsnänmdsbesiktning angessom
kunnaskall inteByggnadsnärnndsbesiktningstycket.andra10i kap. §9
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användas för kontroll enligt första stycket paragraf. viktiDet ärsamma
byggnadsnämndens roll myndighet renodlas.att som
Sådana överenskommelser enligt 9 kap. och9 skall10 görassom

mellan byggnadsnänmden och byggherren beträffande vilka krav som
skall gälla för produkter och arbetsutförande omfattningen kon-samt av
troll, provning och verifiering slutresultatet, skall bindande förav vara
byggnadsnänmden. Detta väsentligtså det bör framgå direkt i lag-är att
texten.

För intentionerna med lagändringen skall kunna förverkligasatt så
möjligt bör det i motivskrivningen de följdåtgärdersnart attsom anges

erfordras, bl.a. beträffande certifiering, bör vidtagas såsnarastsom att
dessa åtgärder genomförda till lagens ikraftträdande. börär Det anges

målsättningen skall lagen direkt efter ikraftträdandetatt skallattvara
verka fullt enligt de förslagna intentionerna.ut

börDet inte den föreslagna regeln i 9 kap.övervägas 11 § attom
byggnaden eller anläggningen inte får i förränbruk slutgodkän-tagas
nande länmats kan olämplig. borde tillräckligtDet på-vara vara som
tryckning byggherrenpå användningsförbud kan meddelas kravenatt om
inte uppfyllda i något väsentligt hänseeende. Om myndighetenär nå-av

skäl, exemplevis balanser, sjukdom, slarv dröjer medgot stora etc, att
utfärda slutgodkärmande innebär detta ofta merkostnader för bygg-stora
herren.

Särskilt yttrande MillerTomav

illståndsprövningT område med detaljplaninom

Enligt sina direktiv skall utredningsmarmen bygglovs-överväga om
prövningen i nuvarande fomr behöver bibehållas inom sådana detaljpla-
neområden där bebyggelsen redan i planen sådantpåprövats ett sätt att
olika berörda intressen beaktats. angeläget bygglovsprövning-Det är att

förenklas framförallt för effektivisera och förbilliga byggproces-atten

sen.
Enligt utredningsmannens förslag skall nämnda frågan lösasovan ge-

kommunen i detaljplan får bestämma tillstånd bygglovatt inteattnom
krävs för genomförande planen. Om sådan bestämmelse skrivs iav en
planen, slipper byggherren söka tillstånd för bygga i enlighet medatt
planen. Syftet kommunen skall kunna tillståndspliktensär att anpassa
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aktualitetdetaljplanensbetydelse ochbyggnadsföretagetsomfattning till

detaljeringsgrad.och
befaraskanerfarenheterhittillsvarande attbakgrund våraMen mot av

i någonmöjlighetdenna störreutnyttjainte kommerkommunerna att
kap. PBLenligt 8 5 §möjlighethar kommunenidagomfattning. Redan

iendastutnyttjatsharmöjlighetenbygglovsplikten. Denminska enatt
incita-saknarkommunenhävdasVidare kanomfattning.begränsad att

företrädarekommunenskantillståndsplikten. Däremotminskaattment
till-styrningbibehålla denviljaanledninghar att somatt mananse

medför.ståndsplikten
yttrandesärskiltiargumentationentilldärföransluter mig ett avJag

lov-gäller frågandeli denoch MagnussonBonde LarsFredrik omsom
börtillståndsplikteniLättnaderdetaljplan.medområdeinomprövning

intetillståndsprövningbl.a.och innebärlagtextendirekt i attinföras
detaljplan.ielleravgjortsharfrågor prövatsförskall krävas som

Förhandsbesked

säkerhetbyggherrenförhandsbesked störremed är att omSyñet ett ge
Förhandsbesked kan sö-projekteringen.påbörjarinnan hanbyggrätten

för-utredningsmannensEnligthandlingar.förhållandevis enklamedkas
Utredningsmannenförsvinna.förhandsbeskedet anserslag kommer att

minska attförhandsbesked kommer avsevärtattbehovet genomatt av
tillståndsplikten.minskamöjlighetfårkommunerna att

be-anledninghar attmittföljerMen manovanresonemangavsom
tillståndsplikten. Ilätta påverkligen kommer attkommunernatvivla att

följden förkantillståndsplikten,minskarmån kommunerna inteden
idag.situationenmedjämförttillstândsprövningökadblibyggherren en

mellanskillnadnågontordeknappastÄven dethävdar att varamanom
tillstånds-denförhandsbesked ochansökanprövningen nyaomav en

påbehov ettbyggherrensfastighetsägarens att,återstårprövningen, av
förslagetOmsin byggrätt.beskedpreliminärtfåunderlag,enkelt ett om
detidagmedjämfört ettminskas ärmöjlighetersådanairesulterar att

fel riktning.isteg
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Särskilt yttrande Cecilia Jensfeltav

Utredningens förslag tillståndsprövningen bara skall byggnadensatt avse
och byggkontrollen bara skall vissayttre tekniskaatt egenskaperavse

innebär flera viktiga långsiktiga aspekter på byggnader falleratt mellan
stolarna. föreslåsDessutom preciseringar det gäller kvalitetskravatt när
beträffande bostadsutfomming och tillgänglighet förs förord-tillöver
ning, vilket innebär viktiga långsiktiga bebyggelsefrågor undandrasatt
riksdagens inflytande.

Den precisering kvalitetskraven finns i beskriverPBLav som nu en-
ligt min mening bättre utredningens förslag vilka kvaliteterän ärsom
viktiga i det långa tidsperspektivet byggnad börsom en ses.

Jag mig därför utredningens förslagmotsätter PBL:s trevnadslcravatt
krav på material och utförande med hänsyn tillsamt reparations-, under-

hålls- och driftskostnader i 3 kap. skall upphävas.
Förslaget upphäva dessa krav strider också enligt minatt mening mot

utredningens direktiv långsiktighet i förvaltning och underhåll böratt
vägledande i översynsarbetet.vara

Särskilt yttrande Torsten Lundbergav

Förhandsbesked

Utredaren föreslår förhandsbesked inte erfordras i fortsättningen.att
Förhandsbeskedets syfte i nuvarande denPBL sökande ska kunnaär att
få besked den tillänmade lokaliseringenett kan godtas, innan dyrba-om

projekteringshandlingar Således kan lovprövningupprättas. ske ira en
två En ansökan förhandsbeskedsteg. kräver då i endaststortom en en-
kel Situationsplan och kort beskrivning talar förvad slagsen som om
byggnad uppföras och för vilket ändamål den tänkt.att ärsom avses

Om förhandsbeskedet bort innebär detta sökanden till bygg-tas att
nadsnämndens prövning måste redovisa särskilda ritningar och hand-
lingar så nämndens bedömning kan enligt kap.att 2 och delar 3göras av
kap. främstDet de kvarstående delarna i 3 kap. efter överflyttning av
egenskapskraven till byggproduktlagen erfordrar ritningar för attsom
bl.a. bedöma hänsynen till stads- eller landskapsbilden, ochnatur-
kulturvärdena på platsen i vad mån avsedd användning inverkarsamt
menligt på trafiksäkerheten och omgivningen.
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användvälochuppskattadförhandsbeskedeterfaritVad jag är en
ioñaanvändsDetförenkling.uppfattasprövning, ensomsom

ellerkulturmiljöområdeninyttjalämpligtoch attstrandskyddsärenden är
harområdenivisallmänintresse somstarktmedområden exandrai

riksintresse.
ochförenklingsprocessenidelförhandsbeskedet är enJag attanser

i PBL.kvardärförbör vara

byggtillståndföroch kravnivårollÖversiktsplanens mm

denikommunernapålagtPBLökadetill dethänsynMed somansvar
offentligaolikaochregeringförväntningardeplaneringen,fysiska som

föröversiktsplaneringen, attsamtkommunaladenpåharutredningar
rim-detdemokratiseringsprocessen ärnödvändigadentillgodosekunna

liggadetbörVidareÖversiktsplaner.påkravkonkretaställaligt att mera
kommunernadärinstrumentvidmakthålla ettintresse atti kommunernas

ochmark-påsynpunktersinahävdakanunderbyggt sättpå ett mera
vattenanvändningen.

inne-översiktsplanenspåkravökadeställaambitionUtredarens att
förnödvändigdessutomochangelägenaktualitetoch ärutformninghåll,

avregleringarochförenklingar somdemångagenomförakunna avatt
möjlig-ökadekommunernai tidendetligger att gesföreslås. Dessutom

förhållanden.lokalatillbestämmelserolikakunnaheter att anpassa
glesbygdsområden.mångainommöjligatordeFörenklingarna vara

förminiminivåinförahärförmetodtill attförslag enutredarensMen -
endasttillståndsplikten ärökningdärbyggtillståndpåkravet aven-

tveksam.översiktsplanviamöjlig synes
kommunsinmåste överkommunenprincipimedför seattFörslaget

till-påkravetökaskakommunenområdenvilkainombedömaoch
områ-Sådanaöversiktsplanen.ireglerasdettaståndsprövning attsamt

områdenbebyggelse,samladmed avOmrådenviskanden vara:ex
områdennaturintressen,ochkultur-starkamedområdenriksintresse,

speci-medområdenområdenmilitära samtflygfält,bullerförutsatta
kartapåpekasfårinte utområdenhemligaförsvarsintressen somella

geografiskomfattandeintressennämndaharlänVästerbottens enInom
brettpåbristi ettöversiktsplanen,medarbetettordeDärförutbredning.

enligtutredningsinsatseromfattande sommedföraunderlagsmaterial,
beläggaanledningfinns attinledningsvisdettillledakanutredaren att
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delar kommunenstora eller kanske hela kommunenav med tillstånds-
plikt, varefter tillståndsplikten kan minskas successivt i takt med att un-
derlagsmaterialet för besluten kompletteras.

Metoden i lagen lägga fastatt miniminivå och därefter väsentli-en-
utöka kravet på tillståndgen torde sannolikt uppfattas negativsom-

från bl.a. allmänheten. Därtill krävs komplicerade övergångsbestämrnel-
Vidare förutsätts kommunenser. att underlåter utöka tillstånds-om att

plikten för tillgodose allmännaatt intressen, ska regeringen kunna gå
med planföreläggandeett för aktuella områden i översiktsplanen. Ett
förfarande inte eñersträvansvärt.som synes

Jag föreslår i stället utredarens ambitionatt förenkling ochom avreg-
lering sker på motsvarande med följandesätt metod: Nuvarandemen
tillståndsnivå ligger kvar och kommunen möjlighet i översikts-attges
plan, för utpekade områden, minska tillståndsplikten.

Med bibehållen planeringsambition från kommuns sidaen men ge-
nomförd efter den eller andra metoden torde i principena medföra

slutresultat, dock med den skillnadensamma denatt användasenare
metoden torde tydligare och enklare redovisningge ien översiktsplanen.
För bättre belysa dennaatt fråga bör under remisstiden utföras studieen

klarlägger konsekvenserna de olikasom metoderna.av

Särskilt Åswaldyttrande Kerstinav

Beträffande tillståndsplikt utanför detaljplanelagt område det minär upp-
fattning utredningen inteatt tillräckligt väl visar behovetatt sänktav
bygglovplikt överträffar fördelen kunna säkra allmännaatt intressen.av
Att kommunerna idag inte i någon egentlig utsträckning reducerat
bygglovplikten inte heller besked detta verkligenger att varit angelä-om

Därför förordarget. jag alternativ med högreett generell nivå för till-
ståndsplikt vad föreslagits,än samtidigt jag stöder inriktningensom som

stärkt översiktsplanering.mot en

Särskilt yttrande Keith Wijkanderav

harJag inga invändningar förslagetmot systematisera skillnadenatt
mellan bygglovsprövningens lokaliserings- och gestaltningsaspekter

kontrollen byggnaders tekniskaresp. egenskapskrav.av
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vadiförändringarhuvudförslag,andrabetänkandets omfrågaI om
medfördelardeinteemellertidjagkanbygglov, sekrävaskallsom

PBL-systemetförändringaromfattandedemotivera avkanförslaget som
Carl-JohansakkunnigtillhänvisarJagförutsätter.förslagetsom

riktaskaninvändningarvilkabelysningför somyttrande avEngströms
förslaget.mot

i högrekommunernaönskemålet attutredarenmedJag omär ense
behovreellavilkafrånutgångspunkt sommedlovpliktenvarierargrad

därvid slåAttgrarmintressen.ellerintressenallmännabevakafinns attav
miljömässigaochhistoriskadeochbyggnadskulturgod omvakt enom

kommunalväsentliglandsbygdenpå ärminstintefinns enkvaliteter som
sigkoncentrerarkommunenvarigenomlovpliktvarieradMeduppgift. en

framträdandededärområden äri deintressenaallmärmahävda depå att
förmedborgarnahosförankringenbörindentifierbaraväloch

stärkas.prövningkommunens
självkommunenfrämjasbäst gestordeutvecklingsådan omEn

enligtgällernivådenutifrånlovpliktenvariera nusomför attansvar
ökarlovpliktensänkninggenerellradikal avFörslagetPBL. enom

erforderligtpåhävdasintekulturvärdenmiljönsförrisken attdäremot
ellerberedskapharintekommunenfall dådeidvs.sätt,

lovplikt.behovetförkunskapsunderlag awägarätt avatt
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anför.ThurdinStatsrådet

förslagMitt

vissauppdrag övermedtillkallas attutredaresärskildJagföreslår seatt en
PBL.1987:10,bygglagenochfrågor i plan-

stärktmiljöhänsyn,kraven störretillgodoseskallförslagUtredarens
lagstiftning.förenkladochavregleringmedborgarinflytande,

Sverigesöversynsarbetet.itillbörländerfrån andra tasErfarenheter vara
beaktas.skallEGförhållande tilliförpliktelser

medi PBLbestämmelsernasamordnaockså nyingår enuppgiften attI
Näringsdepar-förchefensamråttfråga meddennahariJagbyggproduktlag.

1681311121.

utgångspunkterallmännaochBakgrund

hushållningenfrågabyggområdet iochplan- samtinom omlagstiftningen
års lagreforrner1987medochgenomgick iochmark-med vattenresursema

de-nyhetenviktigasteDenförändring.genomgripande varochsamladen
planeringenfysiskadenförtill kommunerna ansvaretcentraliseringen av

byggnadsväsendet.föroch
bevakningtillhuvudsakiområde begränsasdetta eninomStatens ansvar

sâkerhetsfrå-ochhälso-intressenmellankommunala samtriksintressen,av
kommit väsent-därigenom attharuppgiftermyndigheternasstatligaDegor.

inmindreriktassidafrånuppsikten statens nuochTillsynenförändras.ligt
planeringenkommunalai denbeslutenskildakontrollochbevakning av

frå-långsiktigakringmed kommunernasamverkansamråd ochoch motmer
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uppföljning lagstiftningens tillämpning. De allmänna intressenasamtgor av
skall hävdas omprövning länsstyrelse eller regeringen endast igenom av av
särskilt angivna fall.

Andra viktiga förändringar i PBL reglerna utökat medborga-ettvar om
rinflytande förenklingaroch främst innebar vissa lättnader för densom en-
skilde ocksåökat för byggherren. PBL innebar modemi-ettsamt ansvar en
sering och förenkling plansystemet och vikt har lagts vid plan-störreattav
genomförandefrågor.

Nya förutsättningar

samhällsutvecklingen förändrar förutsättningarna för planeringen av
mark- och vattenanvändningen och för byggandet. Inom fysiskaden plane-
ringen och stadsbyggandet ställs bl.a. och ökade krav miljöhänsyn,nya

Ökadaktsamhet kulturvärden resurshushållning.och uppmärk-om
samhet behöver därvid den befintliga bebyggelsemiljönsägnas egenskaper
och möjliggöra successiva förändringar och kompletteringar. FN-kon-att
ferensen miljö och måsteutveckling UNCED 1992 följasom sommaren

En huvuduppgift blir skapa förutsättningar för och underlättaattupp. en
långsiktigt hållbar utveckling. måsteFör dennaklara uppgift samhälletatt
riktas effektivt återanvändningresursutnyttjande bl.a.mot ett mer genom

återvinningoch kretsloppsprincipen. Tillämpningen kretsloppsprinci-av
måstei planering och byggande underlättas. Behovet har ökat attpen av

kommunerna samordnar olika infrastrukturinvesteringar och sektors-att
ändamålsenligaövergripande och planerings- och beslutsprocesser utvecklas

såväl nivå.regional lokal Tunga investeringar ofta flera kom-rörsom som
ställer allt krav mellankommunal tidigastörre samverkan ochmuner

påverkanbedömningar olika utbyggnadsalternativs miljön, kultur-av
hushållningenvärden och med ochmark- Integrations-vattenresurscrna.

frågorsträvandena Europai aktualiserar harmonisering såväl miljö-om av
krav för fysiskreglerna planering och byggande.som av

Nya lagar har tillkommit avregleringberör byggandet. Behovetsom av en
måsteoch förenkling olika regelsystem sig allt starkare. Dessa kravväxerav

förenas med och kommun all-för hävda viktigaatt stat tar ett attansvar
bostadsfinansicringsområdet pågårintressen. Inom medmänna arbeteett

avreglering och förenkling bl.a. i produktionskostnademasyfte att pressa
främja konkurrens och effektivitet.attsamt

Den ekonomiska utvecklingen till kommunalahar lett den statliga ochatt
måsteadministrationen minskas offentliga kostnaderoch den sektorns ses

över.
tjänstcproduktionhur grundläggandeAndra förändringar rör synen
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irollsektornsoffentligadenändringbl.a. avinnebäroch enorganiserasbör ochdetaljregleringminskadäganderätt,Stärktenskilda.dentillförhållande
utform-påverkaockså kansådantexempel somprivatisering ärökad

lagstiftningen.ningen av organisationsforrnerocharbetssätttilllettharsamhällsutvecklingen nya
frihetfått störreharKommunernakommun.ochiförvaltningen statinom

myndighetsutöv-området förutanförverksamhet,sin somorganisera -att konkurrensut-utföras genomkommer attutsträckningallt störreiningen -
upphandling.satt måste tillgo-demokratiska processendenkravväxandeMedborgarnas

ideltanärvarandeföräntidigaremöjligheter attförbättradedoses genom utformningenochbebyggelseutvecklingenpåverkaochplaneringsprocessen
miljön.byggdadenav

och översynutvärderingUppföljning,
efterkortinleddesPBL-reforrnenutvärderingenoch avUppföljningen

refor-medHuvudsyftena1987.julildenikraftträddelagendendet nyaatt bl.a.vunnitserfarenheterde somvisarSamtidigtuppnåtts.ihar stortmen punkterviktigavissareformenuppsiktsverksamhet attBoverketsgenom förlättnadersådanafrågaibl.a.gäller omDetgenombrott.fått sittinteännu iockså oklarheterfinnsDetbeslut.kommunalaförutsätterenskildeden som miljönshävdauppgifteni attkommunernaPBLstöddet gerfråga somom
kulturvärden.

dentillmed hänsyn nyssmeningminenligtbehövsPBLEn översyn av lagstiftningenssäkerställa attför attsamhällsutvecklingen samtskisserade
En sär-fullföljs.nämnde,inledningsvisjagintentioner.grundläggande som
angrän-ochPBLöveruppgiftmed att setillkallasdärförbörutredareskild

förhållanden.nämndaiutgångspunktmedlagstiftningsande

Uppdraget
15bil.199192:1001992 prop.budgetpropositionentillanmälanminVid 1990-talet.underhuvuduppgifterplaneringensfysiskadenjagerinrade om

är attDessa
och vattenresurserna,mark-medhushållninggodlångsiktigtsäkerställa en- anläggningarbebyggelse.,lokaliseringförnuftig avlångsiktigt-främja en stadsmiljö,levandeochrikutveckla eninfrastruktur samtoch

samhällsplaneringen.ikretslopptill naturenshänsyn-ta mil-ökadutveckling,tekniskförförutsättningarskapabörLagstiftningen kostnadsmed-ochKvalitetstänkandekonkurrens.effektivochjöhänsyn en
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Långsiktighetvetande skall främjas. underhålli förvaltning och befintligav
Ökadbebyggelse bör premieras. valfrihet för den enskilde skall tillgodoses

väsentliga allmänna intressen för den skull ställs sidan.utan att
Dessa huvuduppgifter bör vägledande i översynsarbetet.vara
Översynen bör tillleda förslag till ändrad lagstiftning där behövs eller

förslag till andra lösningar där lagstiftning inte bedöms nödvändig förvara
nå målen. De samhällsekonomiska konsekvenserna förslagenatt skallav re-

dovisas.

Allmänna och enskilda intressen

Fysisk planering i första hand kommunalår uppgift. Denna grundläg-en
utgångspunktgande ocksåskall självfallet gälla fortsättningsvis. Kommunen

skall ha för planläggning mark och och ha möjlighetansvaret vattenav att
utforma i kommunen önskvärd utveckling inom för bestämmel-en ramen

i PBL.serna
Enligt PBL skall, inte bådeföreskrivet,är allmänna ochannatom en-

skilda intressen beaktas l kap. 5 §. Gränsen mellan dessa intressen iär
svårpraktiken dra Många frågorentydigt sätt. normalt be-att ett som

handlas i samband med fysisk planering och byggande frånintresseär all-av
synpunkt. Allmänna och enskilda mångamän intressen sammanfaller i fall.

Det bör möjligt precisera de allmännanärmare och enskilda intres-attvara
-och de rättigheter åliggeroch skyldigheter kommunen respektivesena som

den enskilde. Vilka medel och kommun skall förfoga för kunnaöverstat att
de allmänna intressenavärna behöver Detsammaövervägas närmare. gäller

i vilken utsträckning hänsynen till kommunalekonomin och kommunernas
skyldighet fall tillhandahållai vissa service skall beaktas vid prövningenatt

ärenden enligtlov PBL.av om
Det behövs klarläggande allmänna såvilka intressen är väsent-ett av som

liga de företrädebör ha framför enskilda intressen. Hälsa och säkerhetatt
väsentliga allmänna intressen. måsteDärutöverär bl.a. miljöhänsyn. liksom

hushållningtill kultumiiljönhänsyn och och mednatur- naturresursema
allmännaviktiga intressen. Tillgängligheten i den byggdaansesm.m. vara

miljön för med nedsatt måsteorienteringsförmågarörelse- ellerpersoner
också viktigt allmänt intresse.ettanses vara

Det viktigt dessa allmänna intressen preciseras tydligtär och dettaatt att
framgår lagtexten.av

också framgålagtexten bör vilka enskilda intressen skyddasAv börsom
awägning mellan olika enskilda intressen.vid en

grundläggandeDet viktigt rattssäkerhetsaspektcr vidbeaktasär awag-att
enskilda in-mellan allmänna och enskildaningen intressen och olikamellan
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tressen.
JUrättighetskommitténochFri-samråda medutredarendel börldenna

förstärkt grundlags-frågorbl.a.redovisai uppdraghar om1992:01, attsom
äganderätten.skydd för

föroch formernaomfattningenfrågantillframlängreåterkommerJag om
intressen.allmännagällerdetkontrollen närstatligaden

byggherrendet ärbörbyggandefråga att somiUtgångspunkten varaom
uppfyllda. Kommunenäregenskapskraventekniskadeförhar attansvaret

intres-allmännaväsentligaförha attfrämstavseende ettdettaskall i ansvar
tillgodosedda.blirsen

Ökad miljöhänsyn

utforrn-förhuvudsakligafått ansvaretdethar kommunernaPBLGenom
mil-lokalaför dennivå. Statenslokalbebyggelsemiljön ansvarningen av

begränsats.med PBLochjön ihar
vi-imiljö, ävenvår enoch gemensammaUtvecklingen omomsorgenav

miljö-Kravenhittills.änuppmärksammasbehövermening,dare mera
medsambandnaturligtharDettaÖkar.byggande ettochplaneringihänsyn

effektivaremiljövård och resursan-förebyggande ensträvandena mot en
ocksåharBebyggelserniljön storkretsloppsprincipen.baseradvändning

grundförut-ochvälbefinnande ärochtrivsel avmänniskors enförbetydelse
och kommunviktigtDet stat sam-liv.socialt är attriktförsättningarna ett

imiljögodochutvecklinghållbarvaraktigttill enomställningenverkar i en
delar.allalandets

Lokali-sammanhanget.ibetydelsecentralplaneringen ärfysiskaDen av
församordnasbehöverinfrastrukturochanläggningarbebyggelse,sering av

Utforrn-transportförsörjning.effektivförförutsättningarbättreskapa enatt
arbetsområden behöverochbostads- an-såväl befintliganingen nyasomav

hus-godlångsiktigtEnåstadkommas.kankretsloppslösningarså attpassas
fysisk pla-förutseendemåste främjasmed enhållning genomnaturresurser

jagmeningvidarei denmiljöhänsyn somkraveninnebärDetnering. att -
tydligare.måste görasplaneringenfysiskai denbeskrivitharnu -

handlings-21 ärAgenda ettbl.a.UNCED-konferensen somVid antogs
iAgendautveckling. Ansatsenhållbarlångsiktigtuppnåför att enprogram

politikenmiljöanpassningskall förebyggas avproblem genom21 är att
medi arbetetinstrumentviktigtkanplanering ettområden. Fysiskolika vara
ochresursutnyttjandeeffektivtåstadkommamiljöproblem. ettförebyggaatt

medhushållning naturrcsurserna.
konflikterundvikas,konflikter somkanplaneringförutseendeGenom en

effektivitetsförluster.därmedochlåsningartillledakanskedei ett senare
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föreslå riksdagen kap.1förstadärför attRegeringen steg,att, ettsomavser
bestämmelser syftar tillframgår PBL:sså det klartändras§ PBL attl att en

vadbörUtredarenhållbar pröva sättlångsiktigt livsmiljö.god och reg-
långsiktigtfrämjai syfteförtydligasbehövakani övrigt atti PBLlema en

samhällsutveckling.hållbar
utredarenfråga planering, börfysisk ägnaöverväganden iFörutom om

från byggnader ochmiljöpåverkan kommerdenuppmärksamhet som
ekonomiskaEuropeiskafråga detinomdetbyggnadsmaterial. Här är attom

så får krav produk-vipåverka utvecklingensamarbetsområdet EES att
mån ingåkan imöjligasteimiljö ochhälsa och ettskadarinteter somsom
stimulerasimportörerochsvenska tillverkarebör att ut-Vidarekretslopp.

till skadligaochåtervinningåteranvändning och attförveckla ma-sesystem
föromloppstiden byggna-Jag vill pekabytsterial och produkter attut.

förhållandevisingår byggnadi ärmaterialdedärmedder och ensom --
återanvänd-gällerdetöverväganden bl.a. närsärskildalång, vilket kräver

återvinning.ning och
våra städer ochplaneringenfysiskadcnangelägetsärskiltDet är att av

miljöfrågorna.utifrån helhetssynskertätorter en
storstadsområdena. närvarandeFörpåtagligast ii dagMiljöproblemen är

Boverket ochstyrmedelmiljösituationen olikaeffekternaochstuderas avav
ingår studera behovetbl.a.naturvårdsverk. uppdragI Boverkets attStatens

stadsmiljö.godgrönområden för bevaraoch attnatur- enav
delvismiljöproblemenlandsbygdenoch ärstäderI mindre annanav

fysisk-bl.a.insatserbehövsMen härstorstäderna. ävenikaraktär än genom
planeringfysiskEn framsyntlivsmiljö.främja god-i syfteplanering att en

miljöproblemen,begränsa utantillmedverkabarasjälvfallet intebör att
fördel. Dettarelativadessaoftamiljökvaliteterockså ärdc ortersvärna som
utveckling.hållbar ekonomisklångsiktigtfrämjanödvändigt förär att en

NaturvårdsverketsochBoverketsbakgrund bl.a.börUtredaren mot av
PBLenligtplaneringi fysiskmöjligheternabedömning attstudier göra aven

nytillkommande be-såväl befintligmiljöfrågorna itillhänsynstörre somta
byggelse.

regeringentillhanteringenoch iupprättande planermedsambandI avav
hälsoriskerochmiljö-svårigheterna bedömaharöverklagade planer upp-att

många fall saknaspå det ibl.a.svårigheterna beror un-attmärksammats.
pågår utveck-närvarandeFörsådana ettbedömningar.förderlag göraatt

planering.fysisksäkerhet iochhälsarörandeBoverketinomlingsarbete
förtillkallatsutredaredenbehandlasljudstörningarFrågor somavyttreom

1992:02.Mbullerhandlingsplansamladtillförslag motutarbeta ettatt
behöverplaneringenihälsofrügor skall hanterasmilj ochhur ö-förRiktlinjer

dettatillanslutningdärför ibörUtredarenutvecklas.meningminenligt
möjligheterna attpågående och övervägaarbeteunderrättadhålla sig om
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planering.fysiskikvalitetskravsådanatillämpa
miljökonsekvens-utvecklingenärsammanhanget avisärskilt intresseAv ochmiljö-regelinnebär attPBLkap.i 2 somKravenMKB.beskrivningar

miljökonse-frågaiunderlagetdel omhushållningsfrågor belyses avensom
underla-emellertidvisar attErfarenheternaPBL.enligtplanerförkvenser

Frågan aktualise-förbättras.fall börmångaiplanerbeslutför m.m.omget
området.bestämmelserockså EG:savras

vilkenredovisamiljökonsekvensbeskrivningar är attmedsyfteviktigtEtt
hushåll-ochhälsanmiljön,fåråtgärdellerverksamhetinverkan enen

sig.möjligheter yttraallmänheten attochmed geningen naturresurserna
Denförenklas.gångermångaockså beslutsprocessenkanDärigenom

1987212lagen5 kap. ombl.a.området utgörs avlagstiftningensvenska
förfinnsPBLgällerdetNärNRL.medhushållning m.m.naturresurser

miljökonse-skall upprättakommunernanågot krav attintenärvarande
änd-lagtillförslagmed199293:60 ompropositionenIkvensbeskrivningar.

uppfyllasyfteiföreslås dock, att1969:387miljöskyddslagen m.m.iring
miljökonsekvensbe-såändrasPBL attEG-direktiv, attibestämmelserna ett

EG-direkti-ivissaförupprättasdetaljplanerutarbetas närskallskrivningar
antaskansamtidigtverksamhetentilltänktaändamål denochangivnavet

kravetövervägabörUtredarenmiljöpåverkan. ombetydandemedföra en
till-generellochutvidgasskall mermiljökonsekvensbeskrivningar ges en

PBL.enligtärendenlämpningi
belysasmiljöfråga behöverockså viktig somvårt kulturarv är enVärnet av
frågorPBLtillämpningenvid somhand avförstaiDet ärsammanhanget.i

Till-bebyggelsemiljöer prövas.ochbyggnadervärdefullabevarande avom itolkningsutrymmetområdet visar attlagstiftningenlämpningen av
håv-kaninteoftaalltförkulturvärdenaochalltför attblivitmånga fall stort

kulturrniljöhänsynenhurövervägabörUtredarenintressen.andradas mot
PBL:shurutvärderadärvid reg-börUtredarenställning.starkarekan ges en hardeeffektervilkaochtillämpatsharfastighetsägaretillersättningler om

fått.
ochPBLtillämpningen na-nyckelroll för avskall haÖversiktsplanen en

erfaren-hittillsvarandedebakgrundbör,Utredaren mot avturresurslagen.
redovisninginnehåll ochformer,frågaikravPBLzs omprövaheterna. om

miljöhänsynökad enfrämja genomMöjligheterna att enförändras.höverbe
irollÖversiktsplanensbelysas.särskiltbörplaneringfysiskförebyggande

belysasuüiDärutöverockså över.böroch kommun sesmellan statdialogen
skapadagipå änbättre sättför ettanvändas attkanöversiktsplanenhur

kulturlandska-ochlandsbygdenutvecklingpositiv avförförutsättningar en
Erfarenheter avBoverkets rapportdelbörUtredaren ta avmening.vidipet

remissbehandlats.harRapportenöversiktsplanearbetet.
kom-miljö liggergodåstadkommaför enhuvudansvaret attÄven om
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eller förebyggalösamöjligheterenskilda kommunensden attärmunerna,
mellankommunala och detDetrelativt begränsade.miljöproblemvissa re-

regionala planeringenDenutvecklas.därförbehöverperspektivetgionala
Även de kommunalaavseende utgördettaiPBL börenligt bl.a. över.ses

till hurförslagbör lämnaUtredarenunderlag.viktigtöversiktsplanema ett
främjas.sådan kanplaneringen

medberöringspunkterarbete har1989:04MEMiljöskyddskommitténs
samråda Miljö-meddärförbörUtredarendel.i berördPBLöversynen nuav

skyddskommittén.

bygglovfråga detaljplan ochFörenkling i om

i för-förenklingarmöjliggörasyftena med PBLde främstaEtt attvarav
20tillämpning istudie PBLzsEnlagstiftningen.hållande äldretill den av

kom-med SvenskasamarbeteiBoverketgenomförtskommuner, avsom
visarbyggnadsdelegation,dåvarande Näringslivets attochmunförbundet

uppnåtts.delvis harendastsyftedetta
i vissamiljöhänsynkravenframgått börvad jag harSom sagtnuav
Inomfrämjas.enrik bebyggelsemiljölevandeochhöjas ochavseenden
Upp-avreglering.förenkling ochtillmöjligheternabör prövasdenna nuram

sådana inne-förändringarhand riktasi förstabörmärksamheten som
enskilde.för denmedför lättnaderdetaljstyrning ochminskadbär somen

tid ochför kommunerna ägnaförutsättningarskapa attSyftet bör attvara
plan-hälsofrågor ochi byggandetfrågorna,angelägnakraft de t.ex.mest
lång-bedrivamiljösynpunktfrånbetydelse ettfrågor attsamtstörre merav

ef-ochdetaljregleringminskadSamtidigt kansyftande arbete.siktigt enen
både enskilde ochför denkostnadsbesparingarleda tillfektiv planprocess

allmänna..för det
från programske-ingå helaanalysuppdraget bör göraI att processenaven

Sär-slutbesiktigats.haroch byggetkraftvunnit lagabygglovtill dessdet att
frågor.följandedärviduppmärksamhet bör ägnasskild

detaljpla-s.k.detskalldetaljplan upprättas,PBL§ när15 kap. l anges en
Emellertidtill kommunen.riktatprimärtDetalj planekravet är gernekravet.

bygglovi devägrakommunen rätt2 lagstycket§ första12 att8 kap. samma
dctaljplanläggning. Den vägratsåtgärden bedöms lcrävasöktafall den som

framinte tvingaemellertidkanplanekravettill detaljhänvisningmedlov
direktärendetmöjligtvarit avgörahabordedet attplanläggning, även om.

alltså bety-paragrafen har storTillämpningenPBL.2 kap.stödmed avav
erfarenheterbakgrund debörUtredaren somenskilde. motför den avdelse

med pröv-i sambandtillämpningdetaljplanekravetsbeträffandevunnits
behövamån lagstiftningen kanbedömning ivadbygglov göraningen enav
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ställning.enskildesdenstärkabl.a.förytterligare attpreciseras
ochmarkenshuvudsak byggt att angeihardetaljplaneriRegleringen

använd-regleraändamål. sätt attDettaolikaföranvändningbyggnaders
staden, utarmatifunktionsuppdelning somtillmedverkathar enningen

anledning över-finnsDettransportbehov.ökattillområden lettochvissa
etableringfriareunderlättakanreglering endetaljeradmindreväga enom möjligtdet attgörverksamheterolikaoch somboendeblandningoch aven

I detsamhällen.och samman-stadsdelarallsidigt sammansattautforma mer
beträffande ut-bestämmelseranvändningenockså avövervägasbörhanget

långtgående hän-krävaskanmiljöer mervissaIbyggnader.formningen av
bestämmel-sidanå andrakanmiljöerandraIbebyggelse.omgivandetillsyn får intePBL§7kap.5Enligt enundvaras.heltutformningenstyrsomser motbörUtredarenerfordras.vaddetaljerad än somdetaljplan göras mer

förenklingarochavregleringarytterligarevilkaövervägabakgrunddenna
lämpliga.ochmöjligaärsom 112rskr.10,BoU19919251,prop.PBL7 §kap.ändring SEfter en

tilldetaljplanerhandelsändamål attipreciseralängreintefår kommunerna
beslutetmedsambandiuttaladeRiksdagendetaljhandel.formviss avavse genomslagskraftfåbordekonkurrensenförändradenågot synendenatt

övervägandenytterligare manomkrävsdetplaner, attgällandeockså i men
där-börUtredarensådana planer.innehållet iändraskalllagstiftninggenom ökadståndfå tillsyfteplaneri attgällandeändramöjligheterna attbelysaför

handeln.inomkonkurrens
Regelsystemetsammanhang.också i annataktualiserasKonkurrensfrågor

utsträckningmöjliga un-iså det störstautformat attbörbyggandetför vara
ochentreprenöreroch upp-byggherrarolikamellankonkurrensderlättar

börDetaljplaner ut-kvalitetstänkande.ochkostnadsmedvetandemuntrar tekniska lösningar.olikaförmöjligtlångtså utrymmeså de gerformas att
kantillämpningensåutformade attbörkontrollreglerna varaTillstånds- och

kvalitetssäk-företagensanvändningen egnaunderlätta avochtillanpassas
ringssystem.

riksdagenföreslagitEES-avtaletföljdtillnyligen avhar -Regeringen - bygg-EG:sgenomförasyfte199293:55 i attprop.byggproduktlagnyen byggpro-föreslagnadenmellanSamordningenSverige.iproduktdirektiv
egenskapskravtekniskaPBL:småste över.PBLoch sesnuduktlagen

fri-Därvid kommerhyggproduktlagen.tillflyttas överbörbyggnader m.m.
bygg-reglerinnehåller inga omByggproduktlagenfokus.ibygglovomgan lämpligenkontrollenochtillsynenhurförslaglämnabörUtredarenlov.

framtiden.iutformas
byggnads-genomförandetoch avbyggstartplanerakunnabörByggherren

till-ochkontrollentekniskaDenrationellt sätt.ekonomisktarbetena ett
byggnadsarbetenaplanerakanbyggherrenutformadså :Ittbör varasynen
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frånbeslut berördaberoende awakta slutligt myndig-utan att att ettvara av
riskerheter. Samtidigt alltförbör han för inte tvingas hastorataatt en- -

frånmöjlighet myndigheterna huruvidavid behov kunna begära beskedatt
arbetena enligt gällande regler. Deteller visst arbetsmoment utförs härärett
viktigt kommunen skall behöva besked och ingripabaraatt notera att omge

frågori samhället har för.som ansvar
för princip all lokalisering bebyggelse denEnligt PBL gäller i förstattav
från möjligtskall lämplig allmän synpunkt. Det bör i vissaprövas attvara

avstå frånfall förhandsprövning enskilt byggnadsföretagvarje varkennärav
såledesdet allmännas eller träds för Detintressen ärnär.rättgrannars ange-

ocksåenskilde utsträckning kan frihetläget den ipröva större attatt om ges
Därigenom landsbygdenuppföra byggnader. kan bl.a. byggandenya un-

möjligheternaderlättas. Mot den bakgrunden begränsa bygglov-bör att
främst byggnadsföretag utanförsprövningen belysas, gäller samladdetnär

å områdenandra sidan i med särskilt värdefullabebyggelse. Om det t.ex.-
kulturmiljöer finns bygglovsprövning dettabehov striktare börav en upp--
märksammas utredaren.av

också bygglovsprövningen i formDet bör nuvarande behö-övervägas om
bibehållas sådana planeområdendetalj bebyggelsen redan iinom där pla-ver

sådant intressen beaktats. Utredarenolika berördaprövats sättett attnen
har anförts betänkandet SOU 1992:47 Avregleradbör beakta vad isom

remissbehandlats.Del II. Betänkandetbostadsmarknad har
Som jag nämnde inledningsvis tillgängligheten för handikappadeär ett

därför analys vilka effek-viktigt allmänt intresse. Utredaren bör göra en av
fått fråga tillgänglighetenbestämmelserna har ide nuvarande i PBLter om

funktionshinder. erinras den ök-för med l sammanhanget kanpersoner om
år decen-ning 80 sker under detantalet äldre över närmastepersoner somav

tillgänglighetsfrågani del deniet. Utredaren bör i sina överväganden ta av
SOUfram Handikapputredningen betänkandetförslag lagts isom av

1992:52 Ett samhälle för alla. Betänkandet remissbehandlas för närva-
rande.

i bl.a.Ett viktigt syfte med PBL-reformen effektivitetenökaattannat var
ef-Sverige vid internationell jämförelse kort ochplanprocessen. har en en

ytterligare ef-Det inte möjligheterna tillfektiv bör hindraplanprocess. att
PBL:sfektiviseringar I översynsarbetet bör därför belysas hurbör prövas.

finnsffnfaranderegler tillämpas och det iPBL eller lagstiftningannanom
åtgärder hante-försvårar i syfte effektiviserakommunalaregler attsom

Även be-beslut. Alternativa arbetssätt bör undersökas.ringen planer ochav
kungörande ochberördakommunikation medstämmelserna annonse-om -

antagandet bördelgivning efter över.ring liksom sesom-
omfat-ochplaner ärförfarandetBestämmelserna när upprättas antasom
enkeltvidundantag s.k.Från finns antaldetaljplantande. reglerna ettom
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begränsad bety-ärplanförslaget avanvändasvilket kanplanförfarande, om översiktspla-medförenligtärallmänheten samtförintressesaknarochdelse
samrådet kanhuvudsak attiinnebärUndantagenPBL.28 §5 kap.nen till deirio-hänsynmedbör,Utredarenundvaras.kungörandeochförenklas

planerenskildaoch somoffentligaförverkningar organdeochkravkratiska
tillämpautsträckninglämpligt ökadioch attmöjligtdet ärfår, pröva om förreglernaändraellerförtydligaMöjligheterna attplanförfarande.enkelt

övervägas.därvidplanförfarande börenkelt
börinnebärakanöversiktsplanenrationaliseringsmöjligheter somDe

uppmärksammas.också
effektivitetssynpunkt.frångranskasbehöversamrådsförfarandetÄven
planeringsprocessen.itidigtuttrycktillkommabörMedborgarinflytandet

överklagandeutredningen soms.k.deniredovisatsbl.a.Erfarenheter som
välvisar1990, ett genom-atthöstenregeringentillöverlämnadeBoverket

kraftigtellerutebliröverklagandentillleder attskedetidigtsamråd i ettfört
Utreda-undvikas.kandärigenomförseningarbetydandeoch attbegränsas

närvarandeförskillnadertill de sombakgrunden storaundersökabörren ivilkadärvid övervägaochhänseendei dettakommunerolikamellanråder
utvecklas.kansamrådsförfarandetavseenden

beslutdelegationtill en-avmöjligheternabelysaslutligenbörUtredaren
kommunallagenochPBLmellansamordningbättretillPBLligt samt en

1991:900.

Medborgarinflytande
sarnhälls-ideltarochsamhällsfrågorintresseradeärmänniskorna avAtt

frågori bl.a.debattårensDedemokratin.för senaregrundenärdebatten
fråganuppmärksamheten omfästharmiljöochsamhällsbyggandeom

planeringen.fysiskadeninflytandei ochinsynmedborgarnas
Utredarenöver.börPBLenligt sesmedborgarinflytandet nuförReglerna

förmålentillhänsynmedmedborgarinflytandetutvärderabörjantillbör en
möjligheterna attövervägautredarenbörDäreftereffekterna.ochreformen

attplaneringen.i utaninsynenförbättraochmedborgarinflytandetstärka
kostnadsdri-ochineffektivblirochbyrâkratiserasplaneringsprocessen

med-ihämta atteffektivitetsvinster attdetfinnsSom storanämntsvande.
egenvärdedetförutomplaneringsprocessen,tidigtinkommer lborgarna

studerabl.a. enbör omUtredarenmedborgardeltagandet.iliggersom utveck-iskede, etttidigt t.ex.isamrådsstrategi ettochinformations-lämplig
översiktspla-fördjupningeller avdetaljplan entillprogramstadium enlat

beslutsunderlagetsåvälikvalitetenhöjaochunderlätta processenkannen. förformerAlternativakostnaderna.minskaochresultatplaneringensisom
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i PBL börförfarandereglerna studeras.samråd jämfört medinflytandeoch
intressentersakägare och andra användningenmedTidiga kontakter samt

kan underlättaochmiljökonsekvensbeskrivningar i planer program sam-av
medborgarinflytandet.rådet fördjupasamtidigtoch

års tillämpning PBL tyder överklagan-efter femErfarenheterna attav
medel för medborgarin-användassällan kommitdeinstitutet inte ettatt som

rättssäkerhetsventil. Rättenförflytande i stället över-attytterstasom en
effektiviseraöveri syfte och tyd-planer börbeslutklaga attnu sesm.m.om

därvidbör ifunktion. Utredarenöverklagandeinstitutets övervägaliggöra
tydligare. Utredaren börmån klaga ochkan avgränsas görasvad rätten att

med Fri-samråda Miljöskyddskommittén och ochmed rät-deli dennaäven
tighetskommittén.

trädde i kraftPBL densedanhar uppmärksammats ärföreteelseEn som
tidigt binder exploate-planeringförhandlingsplaneringen, dvs.s.k. somen

finansiering avtal mellan kom-omfattning ochinriktning,ringens ettgenom
ofta skerplanering,Denna närmareexploatör.och utantyp somavmun

hushållningen medmiljön ochkonsekvenserna föröverväganden natur-om
mån för planeringen enligtförutsättningarnai viss ändrakanm.m.,resurser

åsidosättsi byggandetkonkurrensenrisk förfinns dessutomPBL. Det atten
också kommu-Genom avtalet kanmarkprisutvecklingen snedvrids.och att

tilllederövervâltras exploatören sättkostnadernala ytterstett som
utvärdera effekternafinns skälmedborgarna. Detförkostnaderhögre attnu

Förhållandena stude-länder böri andrasådana förhandlingsuppgörelser.av
ras.

kontrollStatlig

medkommunernaPBLgrundläggande syfte med nämntsärEtt attsom
Sta-ifrågor miljön.lokaladenskall kunna besluta rörbindande verkan som
dels-länsstyrelsenplanläggningeninflytandesitt över attutövar genomten

samråd. angivna falli vissadelspågående planeringsarbeteideltar genom
länssty-Vidarebeslut. prövarskall kommunensinitiativ överprövaeget

överklagande.efterbeslutkommunensrelsen
alltså i handförsta§ PBLkontrollen enligt 12 kap. 1 utövasstatligaDen

kommunenslänsstyrelsen kan överprövaDet innebärlänsstyrelsen. attav
till-intenatunesurslagenenligtriksintressebefaraskan ettattbeslut oetom

vattenområdenfrågor mark- ochanvändningengodoses, som an-att avom
bebygg-lämpligt ellerhar samordnats sättintegår attflera kommuner ett

beho-eller tillhälsaboendes och övrigastillhänsyn deolämplig medblirelse
olyckshändelser.skydd motvet av

allmännadet gällerkontrollenstatligai den närtyngdpunktenGenom att
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iförhål-rollsjälvständiggivitsdennaharlänsstyrelsen, enliggerintressen
regeringen.tilllande

både kommunenregeringentill avöverklagaskanbeslutLänsstyrelsens
överklaga.ingen rätt attsektorsmyndigheternaharDäremotenskilda.och

idenharriksintressen,värnaför attbörden ageraregeringen attOm anser
planföreläggande en-ettkommunenmöjligheterfall attbegränsade gevissa

docksigskiljersäkerhetochhälsaPrövningsgrundenPBL.§6kap.12ligt
bristerattbl.a.samordning genommellankommunalochriksintressenfrån

planföreläggande.föranledakanintesäkerhetochhälsagällervad
uppmärksammatsfallantalkraft harvarit i ettharPBLtiddenUnder som

medhushållningenoch na-miljöntillhänsynenifrågasättaskan omdetdär
pla-kommunaladenisätttillfredsställandebehandlats ettharturresurser sektorsmyndigheterVissaplaner.prövninglänsstyrelsens aviochneringen

planeringripithar motintelänsstyrelsenkritik attframfört motvidarehar påtag-skadatsharriksintresseninnebär attsektorsmyndighetenenligtsom
ligt.

sinikommunennärproblemenaktualiserassammanhangOckså andrai
medhushållningenrörintressentillgodose somskallPBLenligtplanering

in-väsentligaharellerförhuvudman annarsärdäroch statennaturresurser iinvesteringarstatliga an-gällakanDetexploateringsföretag.i etttressen ärexploateringsföretagetdärochjämvägsutbyggnadellerväg-läwingar,
begränsakanregeringeniprövningtidigareEnNRL.enligtriksintresseett

skeden.iförseningar senare fråganockså omkonstaterats attdetharPBLtillämpningregeringens avI
regeringenprövaskansällan avintressenallmännaandraellerriksintressen

omfatt-nämligen attPBL äriUtgångspunktenenskild person.talan enav klagandesden yr-överklaganden styrs avprövningregeringens avningen av intebeslutlänsstyrelsens omklaga överenskild intekanVidarekanden. en
beslutet.berörddirektsjälv är avklagandeden

föreläggaåtgärd enytterstaregeringennämnde kan ensomjagSom nyss förbehövs attdetdetaljplanupphäva omellerändra enanta,attkommun mellankommunal sam-ellernaturresurslagenenligtriksintressentillgodose
instru-lämpligtingetemellertidPBL ärenligtPlanföreläggandeordning.
tänkaskankommunochmellan statmeningardeladedärfallflestadeiment eftersomplanering,kommunalibehandlasskallriksintressehurråda ettom övergripandeexploatering ettmotintresselokaltstår enavofta ettlikadet dia-hellerinteunderlättar enPlanföreläggandebevarandeintresse.statligt

varandra.står motintressenolikafrågor därilog planområdetpå ta-älvstyrelsenkommunaladenPBLiGrundtanken om Erfaren-kontrollen.statligadenomfattningenpå avrestriktivför synlar en regeringensförformernafördock atttalarPBLtillämpningen avheterna av viktStoröver.börfrågordessai sesingripa numöjligheter attochprövning
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ocheffektivitet planeringsprocessen möjligheternailäggas vid kravenbör
Utredaren bör därvidför det allmänna.kostnadsbesparingar övervägatill
riksintressen eller andrafrågorsådana innebär väsent-alternativ att omsom

i dag aktualiseraskan ochenklare och tidigare änintressenliga allmänna
naturligtregeringen. Detföremål äröverväganden hosförblivid behov att

bestämmelser i ochmed de 4samordningmöjligheterna tillutredaren prövar
möjlighetregeringen till ti-falli särskildanaturresurslagen6 kap. gersom

och andra lagar knutitsPBLenligtplaneringsprocesseninitiativ idiga som
naturresurslagen.till

Även och lag-mellan PBLsamordningenfrågor rörandei övrigt annan
kan behöva bely-kulturminnen1988:950lagenstiftning t.ex. m.m.om --

och övervägas.sas

överklagandeförInnansørdningen

regeringen löpandeavlasta ären-medbedrivits arbeteDet har länge attett
sådanvad gällerockså FörslagPBL-ärendena.berörtharDetta arbeteden.

och byggnämnd.1991:84 Plan-Dspromemorianredovisats iavlastning har
frågor bl.a. bak-ytterligarebehöver övervägasdessa motdockJag attanser

Dethar ärutredaren göra.övrigt PBLi attgrund den Översyn av somav
förkrävstill vadsvenska lagstiftningenviktigt dendärvid somatt anpassas

dettaEuropakonventionen. Iåtaganden enligtsinauppfyllaskallSverigeatt
mellangränsdragningennuvarandedensyfte bör utredaren pröva rege-

deli dennabörUtredaren ävenförvaltningsdomstolama.ochringen sam-
också lämna förslagUtredaren börrättighetskommittén.råda ochmed Fri-

besvärsord-enhetligareEnbesvärsärenden.avlastaskanregeringentill hur
rättsfrå-mellangränsdragningenpåpekasDet böreftersträvas.ning bör att

lag-svenskspecifikt förlämplighetsfrågor problem ärinteoch är ett somgor
fråndärvid särskilt intressantamodellernakontinentala ärstiftning. De
för-existensenmodeller byggereftersom dessaävensvensk synpunkt, av

bör därför studeras.från länderandraErfarenheternavaltningsdomstolar.
medställningstaganden görshålla underrättad desigUtredaren bör somom

1991:106 DornstolamabetänkandeDomstolsutredningensanledning av
Ut-Justitiedepartementet.närvarande bereds inomför2000-taletinför som

särskildatillgodose deomfattningdel i lämpligböri dennaförslagredarens
plan- ochinomförfarandet ställaseffektivitet i börochhetsnabbkrav som

byggområdet.

Övrigt

skallplatserför allmännahuvudmanegenskapi an-När kommunen IlV
så-förkostnaderfår beslutakommunen attförbättraellerlägga gator m.m.
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skallbehovområdesvissttillgodose ettavsedda attäråtgärderdana som
fördelasskallKostnadernaområdet.ifastigheternatillägarnabetalas av

med översy-sambandIgrund.rättvisochskäligefterfastigheternamellan
såvälfrånkostnadernaochtillämpasreglerna omhurbl.a.belysasbörnen

Härvid bör ävenrättvist.ochskäligtfördelassynpunktenskildallmän som
Möjlig-in.exploateringsavtal vägass.k.tillämpningenfrånerfarenheter av

övervägas.börförenklingartillheterna
täckaförplanavgift attuttasfallvissafår ibygglov enmedsambandl

riktatshåll detharkommunaltFrånplanarbetet.förkostnaderkommunens
mellan korn-tidenavsevärdadenbl.a.Kritikenregler.dessa avserkritik mot

svårigheteroch attdettaförersättningenochplanernamedarbetemunens
Även planav-reglernaarbete. omnedlagtförkostnadstäckningrimligfå en

över.börgift sesnu

arbetsformerTidplan, m.m.

samordningfråga reg-i avFörslag omibedrivas etapper.börUtredningen
1993.april30denlämnas senastbörbyggproduktlagmedPBLilerna en

detaljplan,frågaiochövrigtibygglov omrörandeförslagöverväganden och
börkontrollenstatligadenmedborgarinflytande samt omochmiljöhänsyn

redovisas senastÖvriga börförslag1993.november30denredovisas senast
1994.31den mars

och sär-kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör
1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredareskilda

verksamhe-redovisa1988:43 attdir. samt omEG-aspekterbeaktande av
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskatens

Hemställan

be-regeringenjaghemställer attanförtharvad jagtillhänvisning nuMed
planlägg-ärendenföredrauppgift omtillhar attstatsråddetmyndigar som

bebyggelseochmarkanvändningning. kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkalla -enatt
samtbygglagen,ochplan- m.m.överuppdrag attmed se1976:119 - biträde utre-och annategçpertergsekreyteragresakkunniga,besluta omatt

daren.
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Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt belastaatt
fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemstâllan.

KUNGL. man..
1993 71
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