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statsrådetTill och chefen för

Miljö- och naturresursdepartementet

Regeringen bemyndigade den 26 november 1992 det statsråd harsom
till uppgift föredra ärenden planläggning,att markanvändning ochom
bebyggelse tillkalla särskild utredare medatt uppdrag att överen 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 januari12 1993 deltagit chefsjuristen
Fredrik Bonde, avdelningschefen Carl-Johan Engström, sektionschefen
Rolf Karlsson,A. departementsrådet Kerstin Kåks, arkitekten Kerstin
Kämekull, advokaten Bengt Ljungqvist t.0.m. den 31 1993, arki-mars
tekten Elisabeth Martin, jur. kand. Claes Winberg t.o.1n. den 8 oktober

fr.o.m.1993, den april1 1993 utvecklingschefen Thomas Miller samt
fr.o.m. den april5 1994 förbundsjuristen Bjöm Andersson och tekniska
direktören Bo Eliason.

Som har fr.o.m. den 12 januari deltagitexperter 1993 samhällsbygg-
nadschefen Susanne Amborg, byråchefen Lars Berggrund t.0.m. den 4
april departementssekreteraren1994, Bo Barrefelt t.0.m. den 8 oktober
1993, förbundsjuristen Annika Gustafsson, arkitekten Cecilia Jensfelt
t.o.1n. den 4 april 1994 fildr. Bodil Jönsson t.0.m. den april4 1994,,
kanslirådet Hans Ling, länsarkitekten Torsten Lundberg t.0.m. den 4
april 1994, departementssekreteraren Birgitta Magnusson t.0.m. den 4
april 1994, fastighetsekoitomen Lars Magnusson, tekndr. Louise Ny-

t.0.m. den 4 april 1994, direktörenström Vidar Sjödin t.0.m. den 8
oktober 1993, sekreteraren Bengt Westman t.0.m. den 8 oktober 1993
och överantikvarien Keith Wijkander, fr.o.m. den april1 1993numera
landskapsarkitekten Michael Porath t.0.m. den 4 april 1994 och bitr.

Åswaldmiljövårdsdirektören Kerstin t.0.m. den 4 april 1994, fr.o.m.
den 12 maj 1992 tekniska direktören EliasonBo t.0.m. den april4
1994, fr.o.m. den 28 oktober 1993 t.f. professom Eivor Bucht t.0.m.
den april4 1994, landskapsarkitekten Per-Magnus Nilsson och avdel-



ningsdirektören Terstad den from.t.o.m. 4 april 1994, den 16Jan
november länsantikvarien1993 Anders Hillgren t.o.m. den april4

hovrättsassessom1994, Henrik och departementssekretera-Lagergren
Mikaela Schulman april fr.o.m.t.o.m. den 4 1994 den april5samtren

chefsjuristen1994 Gustafsson och änmessakkunnigePercy Magnus
Svantesson.

Huvudsekreterare har varit chefsjuristen from. denPeter Rosén 12
januari jurkand. Stig fr.o.m.1993 sekreterare Hagelstam den 12samt
januari Henrik from.1993 och hovrättsassessom den 13Lagergren
april den november 1993. Biträdande sekreterare har varit15t.o.m. as-
sistenten Lisbeth from. den november 1993.Rosén 1

Utredningen har antagit Plan- och byggutredningen.namnet
Utredningen har tidigare överlämnat betänkandena SOU 1993:94

MiljöAnpassad kontroll byggandet och SOU 1994:36 och fysiskav
planering.

Överprövningfår hämied överlämna delbetänkandet beslut iJag av
plan- och byggärenden.

särskildaTill betänkandet fogas yttranden.
Utredningen fortsätter sitt arbete med lagstiftningenöversynen avnu

med utredningens slutbetän-plangenomförande och jag räknar attom
kande skall kunna överlämnas den oktober 1995.1senast

Stockholm den september30 1994

Bengt-Olof Käck

Peter Rosén
Stig Hagelstam
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Sammanfattning
Min uppgift enligt direktiven bredär göra plan- ochatt översynen av
bygglagstiñningen bakgrund erfarenhetermot 1987 årsav vunna av
PBL-refonn och de förutsättningar samhällsutvecklingen inne-nya som
burit för planeringen mark- och vattenområden och för byggandet.av

förstaI delbetänkande den 8 oktoberett 1993 SOU 1993:94 Anpas-
sad kontroll byggandet behandlade jag frågor bygglov och bygg-av om
nadsteknisk kontroll, inklusive samordningen med den byggprodukt-nya
lagen följd EES-avtalet.ärsom en av

I andra delbetänkande denett 3 1994 SOU 1994:36 Miljö ochmars
fysisk planering behandlade jag frågor ökad miljöhänsyn i fysiskom
planering och byggande, reglering i detaljplaner och detaljplanepro-

medborgarinflytandet i fysisk planering tillgänglighetencessen, isamt
den fysiska miljön för med nedsatt rörelse- eller orienterings-personer
förmåga.

dettaI delbetänkande lämnar jag förslag instansordningen förrörsom
överklagande, vissa med överklagandet sammanhängande frågor samt
den statliga kontrollen inom plan- och byggområdet. Dessutom lämnas

förslag planavgiftett och bygglovsavgiñ.rörpar som

Instansordningenför överklagande m.m.

I mina direktiv påpekas arbete länge har bedrivitsatt med avlastaatt re-
geringen löpande ärenden och förslag vad gäller sådan avlastningatt
beträffande PBL-ärenden har redovisats i departementspromemorian
Ds 1991:84 Plan- och byggnämnd. Dessa frågor bör dock enligt direk-
tiven ytterligare,övervägas varvid det viktigt den svenska lagstift-är att
ningen till vad krävs för Sverige skall uppfylla sinaanpassas attsom
åtaganden enligt Europakonventionen. detl syftet bör bl.a. den nuva-
rande gränsdragningen mellan regeringen och förvaltningsdomstolama

Vidare betonas deprövas. särskilda krav snabbhet och effektivitet i
förfarandet bör ställas inom plan- och byggområdet.som

Överprövning de kommunala besluten kan i dag komma till ståndav
på två offcialingripandesätt, från enligt kap.12 PBL ochgenom staten
besvär enskilda. det skiktI ligger mellan dessa två fonner förav som
ingripande kommunala beslut kanmot kommunen har densägas oin-att
skränkta beslutanderätten
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Reglerna överklagande finns i Kommunala beslut13 kap. PBL.om
enligt får kommunalbesvär eller för-lagen överklagas antingen genom
valtningsbesvär. huvudsak beslutKommunalbesvär skall i användas mot

inte har direkta rättsverkningar enskilda. övrigt skallnågra 1motsom
Överklagandetförvaltningsbesvär användas. sker därvid till länsstyrel-

beslut får överklagas till i vissa angivna fall och ikammarrättsen, vars
övrigt till överväganden och förslag i huvudsakregeringen. Mina rör
instansordning förvaltningsbesvär.avseendem.m.

har länge varit avlasta regeringen ärenden lö-Det strävan atten av
får tid för ochpande så statsråd och departement större över-art att mer

naturresursdepartementetgripande frågor. PBL-ärendena hos Miljö- och
och deti dag hälften regeringskansliets besvärsärendenutgör ärnära av

utsträckning förs bort frånangeläget dessa ärenden i möjligaatt största
regeringen.

Europakon-hänsynen till regeringens arbetsbelastningFörutom utgör
beslut civilaventionens krav på till domstolsprövningrätt rörav som

rättigheter skyldigheter för instansordningen änd-och starkt skäl attett
tillVisserligen kan domstolsprövning regeringens beslut kommaras. av

dom-stånd rättsprövningslagen, det bedöms angeläget attgenom men
inom nonnala besvärsprocessen.stolsprövning skall kunna ske den För

föras tilldetta skall kunna regeringsärendenauppnås måste överatt
domstolsprövning i åtminstone sista instans.

be-och lämplighetenbedömning möjligheternaFör attav aven
först frågansvärsprövningen förs från regeringen jagbort tar omupp

vilka finnas för besvärsärenden skall förbehållasskål det kan att rege-
riktlinjema i propositionenringen. Därvid finner jag i enlighet med

1983842120 regeringens befattning med besvärsärenden att rege-om
behövs politiskringen inte bör besvärsinstans detän närannat envara

avseendestyrning praxis. behov sådan styming med påNågotav av
PBL-ärendena finns det enligt min mening inte.

finns direkt praxisbildningdet således inte något behovTrots att av av
regeringen i PBL-ärenden kan dock ifrågasättas inte besvärspröv-om

Prövningenningen ändå ligga kvar hos regeringen andra skäl.måste av
fullmäktige ikommunala beslut i fall fattademånga somavser av- -

utsträckning grundar sig lämplighetsavvägningar. Om överpröv-stor
ningen skall både det överklagade beslutets laglighet och dessavse
lämplighet, ske i politisk ordningkan gällande prövningen börgöras att
och inte vid domstol. inför domstolsprövning såle-tveksamhetDen som
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des kan finnas har mig anledninggett påatt nämnare överprövning-
och omfattning vid besvärartens PBL-beslut.över

Besvärsprövningens och omfattningart

Besvär får anföras den beslutet angår, det gått honomav som om emot.
Huvudprincipen vid förvaltningsbesvär prövningen, inomär att ramen
för klagandens yrkanden och åberopanden, omfattar både det överkla-
gade beslutets laglighet och dess lämplighet.

Besvärsprövningen skall i första hand riktas avvägningen mellan
den klagandes intressen och motstående intressen, både allmänna och
enskilda. En sådan prövning torde ligga väl i linje med normal dom-
stolsprövning. Av avgörandenett Regeringsrätten tordepar emeller-av
tid följa besvärsprövningenatt något omfattande.är Således harmera en
klagande i sambandrätt medatt överklagande tillett stånd pröv-en
ning påståttäven intrång iett motstående allmänt intresse.av ett Visser-
ligen blir denna prövning enligt Regeringsrätten begränsad med hänsyn
till PBL:s princip decentralisering beslutsfattandet och kommunalom av
självbestämmanderätt, kvar står ändå besvärsmyndighetenmen att kan
tvingas på prövning kommunala avvägningar mellanen allmäniit-av

En sådantressen. prövning mindre lämplig förär domstol.en
Det finns dock enligt min mening inga skäl för så omfattande be-en

svärsprövning. Hela PBL tanken avvägningen mellangenomsyras attav
allmänintressen kommunalär angelägenhet i de fall dåen utom staten
kan ingripa på de särskilda grunder i lagens 12 kap. Klarasom anges

bör enligt mingränser mening dras mellan besvärsprövningen och den
statliga ofñcialprövningen och jag föreslår därför det i överklagande-att
reglerna i 13 kap. uttrycklig bestämmelsetas hindrar be-en som
svärsmyndigheten från på prövningatt lämplighetsavväg-en av
ningar mellan skilda allmänna intressen. Därmed tydliggörs det kommala
ansvarsområdet i förhållande till det statliga i enlighet med ,grundtan-
kama i PBL-reformen och besvärsprövningen renodlas till prövningen

intrång i enskilda intressen, såledesav prövning traditionell dom-en av
stolskaraktär. Någon tvekan bör därför inte längre föreligga möjlig-om
heten och lämpligheten föra samtligaatt över ärenden rörande besvär till
domstolsprövning.
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överklagaRätten att

Tidi-PBL.väsentligtutvidgadesbesvärsberättigade kretsenDen genom
fickGenom PBLhade besvärsrätt.bara sakägaredet somvargare

hyresgästorganisationerboendeochemellertid hyresgäster samt samma
erfa-tyderEnligt direktiveni beslutsprocessen.sakägamaställning som

kommitsällan haröverklagandeinstitutet inte attpårenheterna an-att
stället förmeborgarintlytande imedel för ytterstavändas ett ensomsom
i vad måndärförbörrättssäkerhetsventil. rätten över-Det attövervägas

tydligare.ochkanklaga görasavgränsas
begränsade möj-förhållandevisbedömningenligt minboende harDe

in-sakligarörande detbesvärstalanmedframgångvinnaligheter att en
från någrainhämtatsuppgifterbeslut.kommunalt Avnehållet i ett som

överklagatsharbeslutantaletemellertidframgårlänsstyrelser att avsom
förhållandevis be-sakägarkretsenutanförbesvärsberättigadeenbart är

såledestycksbesvärsberättigade kretsendenUtvidgningengränsat. av
effektivitetsförluster.påtagligamedfört någrainte har

for-beslut påöverklagamöjlighetemellertidboende harDe attäven
finner jagdirektiveniantydsvadskillnadgmnder. Tillmella mot som

där-i deliggerboende främstför debesvärsrätten attbetydelsenatt av
skallreglerdebevakningmöjligheter tillmed att garan-somavenges

be-,därför inte någonföreslåriakttas.medborgarinflytande Jagetttera
i besvärsrätten.gränsning

Vägverketföreslår jagbehandlade frågantill denanslutning attI nu
förhandsbe-bygglov ochbeslutöverklagauttrycklig rätt att omges en

ljusanord-ochskyltaranläggningarandrabyggnader ochsked för samt
invid allmänningar väg.

problem rörandeslutligen ocksåjagsammanhanget ettI tar av-upp
regeringsrättsav-besvärsberättigade kretsendengränsningen ettsomav

denharRegeringsrättenEnligttill. rätt attupphovgörande har gett
ochbeslutetunderrättelsehar fåttdetaljpanebeslutöverklaga ett omsom

förvaltningsla-skalli ställetdetföreslårbesvärshänvisning. Jag att vara
skall gälla.besvärsberättigadhuvudregel är somvem somomgens

överklagandesystemutfonnningPrincipiell nyttettav

överklagandesystemutfonnningenvid är attutgångspunktEn nyttettav
skallövrigtdomstol. lskallinstansenden sistaåtminstone envara

effektivtill såmöjlighetutfonnas detsåprövningssystemet att enger
mellan kam-uppdelningennuvarandemöjligt.handläggning Densom
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och regeringen bör därförmarrättema enligt min mening ersättas av en
enhetlig instanskedja, längd bör begränsas till två instanser och därvars
det skall finnas tillgång till bl.a. expertis i plan- och byggfrågor. Det är
också angeläget få till stånd samordning överprövningenatt en av av
PBL-ärenden och miljöskydds- och naturvårdsärenden.

Inledningsvis jag till bedömning frågan länsstyrelsens rolltar iupp om
det framtida prövningssystemet. Till fönnån för länsstyrelsen be-som
svärsinstans brukar anföras länsstyrelsen besitter saklig kompetensatt
och besvärsförfarandet där snabbt och billigt. länsstyrelsenatt Motär

besvärsinstans talar framför allt principiella rättssäkerhetsaspektersom -
särskilt de dubbla rollema besvärsinstans och tillsynsmyndighetsom -
och den omständigheten Europakonventionens krav avseende muntligatt
förhandling inte kan tillgodoses där. Vid avvägning mellan för- ochen
nackdelarna med länsstyrelsen besvärsinstans finner jag att övervä-som
gande skäl talar för besvärsprövningen förs till domstol redan iatt över
första instans under förutsättning det finns någon domstolatt ärsom
lämplig för ändamålet eller det eventuellt kan tillskapas sådan dom-en
stol.

Den domstol ligger till hands för överprövningnännastsom av
PBL-beslut länsrätten första instans inom den allmännaär för-ärsom
valtningsdomstolsorganisationen. Länsrättema handlägger emellertid
frågor helt och det finns risk handläggningstidemaart attav en annan
blir för långa. kanDessutom det bli tillgodosesvårt behovet erfor-att av
derlig expertis plan- och byggområdet. Länsrättsaltemativet därförär
enligt min mening inte godtagbart. Med hänsyn bl.a. till behovet av en
lämplig processordning inte heller allmän domstol rimligt altemativär ett
för PBL-ärendena.

stället finns detI anledning inrättandet fonnnågonövervägaatt av av
regionala specialinstanser för besvärsprövningen. PBL-ärendena kan
visserligen inte bära sådana instanser, tillsammansensamma upp men
med framför allt miljöskydds- och naturvårdsärendena skulle underlaget
bli tillräckligt stort.

Miljöorganisationsutredningen har i uppdrag lämna förslag till så-att
dana organisationsförändringar behöver vidtas med anledning attsom av

miljöbalk träder i kraft. Jag har under utredningsarbetet medsamråtten
utredningen och jag har därvid inhämtat Litredningen kommer fö-att att
reslå i all tillståndsprövning i miljöbalksärendenatt stort skallsett ske
hos länsstyrelsema och besluten skall kunna överklagas tillatt Konces-
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organiseras tillför miljöskydd, därvid skallsionsnämnden om ensom
emellertid samtidigt detmiljödomstol. utredningen harFrån uppgetts att

tillståndsprövning tilllämpligt föra allsikt kan visa sigpå överattvara
det inrät-ordningen bedömsdomstol, varvid den rationella attmest vara

det för Miljöorganisa-miljödomstolar. Eftersomantal regionalaetttas
framtidsperspektiv medfråga tänkbarttionsutredningen bara är ettom
för bara PBL-ärenden,regionala och sådana inte kan inrättasdomstolar

pekar emellertid påfram konkreta förslag i den delen.lägger jag inte Jag

domstolar föraregionalamöjligheter finns till sådanade överattsom
vattenlagenenligt va-lagen,vissa andra målgrupper, ärendenäven t.ex.

skapas dom-skulle kunnafastighetsbildniirgslagen. Härigenomoch en
marksamtliga ärenden rörandehanterarstolsorganisation i stort settsom

och vatten.
domstolarregionalafinna inrättandestatsmaktema skulleOm att av

detlänsstyrelserna såsomförordar jaginte lämplig lösning, nästattär en
första instans.bästa alternativet behålls som

skall dennasista besvärsinstansendet gäller den andra ochNär vara
föreslåMiljöorganisatioitsutredningendomstol. Som attnämnts avseren

Eftersommiljödomstol.omvandlas tillKoncessionsnämnden ettatt en
instans-refonneralinje med strävandenasådant förslag ligger väl i att

för-mellan utredningamasamarbetetför PBL-ärendena, harordningen
förslag tillresulterat idjupats i den delen, vilket har gemensamtett en

lag Miljödomstol.om

arbetsfonnersammansättning ochMiljödomstolens

självständig domstol förMiljödomstolen skall central överpröv-vara en
Miljöorgaitisationsutred-i enlighet medning dels miljöbalksärendenav

blirPBL-ärendenaPBL-ärenden.förslag, dels samtliga Förningens
förslagMiljöorganisationsutredningenssista instans. Enligtdomstolen

till miljöfarlig verksam-tillståndavgöranden i ärendenskall däremot om
till domstolen.het kunna överklagas Högsta

ibefinna sig instans-Miljödomstolen kommerden nivåPå attsom
sammansättningsjälvfallet sådanordningen domstolenmåste attges en

tillgodo-sakkunskapkvalifikationer ochställda krav rättsligahögt på
domstolen börföreslås intelekmannadeltagandeNågot utan varases.

sakkunniga.juristledamöter ochsammansatt av
jag lägger fram har,Miljödomstolförslag till lagDet somsomom

Miljöorganisationsutredningen.i samråd med Detutarbetatsnämnts,
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innebär bl.a. domförhetsreglema har utfonnatsatt så de skallatt även
för miljöbalksärendena. Miljödomstolen skall i ordinärpassa samman-

sättning domför med minst ledamöter, sakkunnig.trevara varav en
Domstolen skall tidigare sista instans beträffandenämtssom vara
PBL-ärendena och vissa miljöbalksärenden. sådanaI ärenden bör det
krävas deltagande ytterligare juristledamot. Eftersom det i vissaav en
fall kan finnas behov olika slags specialistkompetens, skall ytterligareav

sakkunnig kunna ingå i domstolen.en
Vid avgöranden enklare beskaffenhet föreslås Miljödomstolenav vara

domför med enbart två ledamöter. Principiellt viktiga mål i vilka Miljö-
domstolen slutinstans skall åär andra sidan kunna domstolen iprövas av
utökad sammansättning.

Domstolens organisation föreslås med hänsyn till variationer ien
arbetsbördan flexibel utfonnning. Således skall domstolen ha dels fast
anställda juristledamöter, kallade miljödomare, och sakkunniga, dels ett
antal andra juristledamöter och ytterligare sakkunniga tjänstgör vidsom
behov.

-
Det föreslås förvaltningsprocesslagen skallatt tillämplig på rätt-vara

skipningen i Miljödomstolen. Den regel muntlig förhandlingom som
gäller för kammarrätt och länsrätt föreslås bli tillämplig på Miljö-även
domstolen.

När det gäller Miljödomstolens dimensionering har jag begränsat mig
till bedömning behovet ledamöter i domstolen. handlägg-Fören av av
ningen PBL-ärendena torde det krävas tio juristdomare och fyra sak-av
kunniga. Enligt Miljöorganisationsutredningen krävs för handläggningen

miljöbalksärendena sju juristdomare och sakkunniga.av tre

Ordningen för överklagande kommunens beslutav

Enligt förvaltningslagen skall skrivelser med överklaganden tillges
den myndighet har fattat det beslut har överklagats. Enligt 13som som
kap. 3 § PBL däremot skall skrivelser med överklaganden kommu-av
nala beslut till länsstyrelsen. sådanEn ordning medför vissa nack-ges
delar och jag föreslår regeln ändras så bättreatt överensstämmelseatt
uppnås med vad gäller enligt förvaltningslagen.som
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Ärenden andra lagarenligt vissa

finnsledningsrättslagenochanläggningslagenfastighetsbildningslagen,I
hän-inflytande i vissaavgörandekommunenbestämmelser ettsom ger

lagar.enligt dessa Dentillåtlighetsprövningeitsamband mediseenden
till länsstyrelsen,överklagasfår i dagbeslutnämndenskommunala vars

länsstyrelsens beslutföreslårregeringen.till Jagfår överklagasbeslut att
Miljödomstolen.tillöverklagasstället skalli

byggnads-egenskapskrav påtekniskalagennyligendenI antagna om
kommunaltillsynsbeslutslagvisstföreskrivsverk, att ett enavavm.m.

föreslårförvaltningsdomstol. Jagtill allmänskall överklagas attnämnd
enligttillsynsbeslutmotsvarandelikhet medbeslutet iändras sålagen att

Miljödomstolen.därefter tillochlänsstyrelsenöverklagas tillskallPBL
fråganocksåjagförslagenbehandladedeanslutning tilll tar uppnu
fastig-upphävaändra ellerbeslut intekommunalthur anta,attett en

sådant beslutskallnärvarandeöverklagas. över-hetsplan skall För ett
skalli ställetbeslutetföreslårkommunalbesvär. Jagklagas attgenom

förvaltningsbesvär.överklagas genom

kontrollenstatligaDen

regering-kontrollen, bl.a.statligaför denbör fonnemadirektivenEnligt
effektivisera den.syfteiprövning,möjlighet till attöversesens

jagplanering lämnadefysiskochMiljöbetänkandeföregåendemittl
i fysisk pla-miljöhänsynenförstärkaförtill lagändringarflera förslag att

slutbetän-Miljöskyddskommittén i sittharbyggande. Vidarenering och
överprövnings-kompletteringföreslagit viss1994:96kande SOU av

utvärderas in-meningminförslag bör enligti kap.grunderna l2 Dessa
miljöområdetingripandemöjligheter påytterligare övervägs.nan

kontrollen harstatligaför denformernadirektiven ifrågasättsI om
i anledningjag bl.a.lämnadebetänkandeföregåendeeffektiv. mittvarit I

be-i deras rolllänsstyrelsemaskall stärkaförslagvissahärav somsom
antal centralatillmigharde statliga intressena. Jagvakare ettväntnuav

denerfarenheterderasförfråganmyndigheter medstatliga avomen
anledningframkommit inteVad därvid harkontrollen.statliga gersom

ordning.övervägaatt en annan
rörandebestämmelsernuvarandealltsåfinner jagSammantaget att

väsentligatillvarataägnadevälkontrollen istatligaden attär stort sett
motiverade.docklagändringarVissastatliga intressen. är
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miljöbalk föreskrivsförslaget till3 kap.2 kap. 6 § NRL 7 §I om
områden kan i vissakulturvärden och sådanaskydd för områden med

tillämpningsområdeUtanför bestämmelsensriksintresse.fall avvara
föreslårskyddsvärda.enskilda objekt kan Jagfaller dock vissa varasom

skyddinnefattarbestämmelsen ändras så dendärför motäven ettattatt
andra anlägg-förvanskning byggnader ellerinnebäråtgärder avsom
belägna inomkulturvärden, de intesärskiltningar med ärävenstora om

kultunniljövården.särskilt intresse förområden är avsom
beslutsförfarandet i dag bara på-kommunala kanFel och brister i det

kontroll kom-föreslår dennaförvaltningsbesvär.talas Jag att avgenom
förmöjlighethandläggning kompletteras med staten attenmunernas

åsidosattsförfaranderegler harkommunalt beslut,upphäva PBL:sett om
ordning.inte har tillkommit i lagaeller beslutet annars

beslutsfattande enligt kap.Statens 12 PBL

kan angri-beslutenligt fattas primärt kommunen. DessaBeslut PBL av
ellerantingen besvär enskildapå två att statensätt, genomgenom avpas

beslutsfat-för statligai kap. detingriper enligt reglerna l2 lnom ramen
fråningripandeytterligare besvärsförfarande. Besluttandet finns ett om

överklagas tilllänsstyrelsen, beslut kanfattas i första handstaten av vars
i dag besvärslutinstans alltsåregeringen. regeringenHos möts avsom

länsstyrelsenbeslutenskilda kommunala beslut och besvär överöver av
former regleras i l3 kap.kap. Båda dessa besvärenligt l2 av

i stället skallbesvär kommunala beslutMina förslag innebär överatt
vissa beslutMiljödomstolen. vidareslutligt Jag ävenattprövas anserav

medför ord-till domstol.kunna överklagas Dettamåste attstatenav
ändras.det statliga beslutsfattandet enligrt 12 kap. börningen för

Även den inle-länsstyrelsen företari fortsättningen bör det vara som
ellerkommunalt beslut bör upphävasdande prövningen frågan ettav om

regeringen. Omprövningen föreslås dock ankomma påinte. slutligaDen
sakligabör upphävaslänsstyrelsen kommunalt planbeslutatt ettanser

fårregeringen, varefter detskall således ärendet överlämnas tillgrunder,
hänsynstaganden ipolitiskabli regeringens sak eventuellavägaatt

renodla ochmin meningbedömningen. sådan ordning bör enligtEn
allmänin-väsentligaroll i den statliga kontrollenstärka länsstyrelsens av

felgrund formellaBeslut upphävande planbesluttressen. ett avom av
Överprövningen beslut lov ochskall dock fattas länsstyrelsen. omavav
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förhandsbesked Ävenskall följa regler planbesluten. i dessasamma som
fall skall alltså beslut upphävande fattas regeringen.om av

Vissa beslut måste kunna bli föremål för domstolsprövningstatenav
enligt Europakonventionen. gällerDet regeringens beslut upphävaatt
beslut lov och förhandsbesked beslut enligt 12 kap. 7 §om samt att an-

ändra eller upphäva detaljplanta, eller områdesbestämmelser. Meden
hänsyn till enhetligheten i rättstillämpningeii, föreslås sådanaatt rege-
ringsbeslut skall kunna överklagas till Miljödomstolen. övriga beslutAv
enligt 12 kap. det bara länsstyrelsens beslutär upphäva planbeslutatt ett

formellapå grunder skall kunna överklagas.som

Övriga

Jag avslutningsvis några frågortar rörande avgifter.upp
I 1 l kap. 5 § PBL finns regler bl.a. bygglovs- och planavgifter.om

Sådana avgifter får med högst det belopptas kommu-ut motsvararsom
genomsnittliga kostnad för åtgärdema. föreslårJag bestämmel-nens att

ändras så avgifter får med högst det beloppatt tassen ut motsvararsom
kommunens självkostnad för åtgärdema. Vidare föreslår jag tilläggett
till bestämmelsen kommunen planavgift för kostna-rätt att ta utsom ger
der för arbete med upprättande miljökonsekvensbeskrivning.av

Avgifter i ärenden angående bl.a. lov och förhandsbesked får itas ut
förskott. finnsDet emellertid ingen möjlighet framtvinga förskottsbe-att
talning. Jag föreslår bestämmelse kommunen möjligheten attsom ger
awisa ansökan, föreläggande förskottsbetalning inteett följs.en om om
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Författningsförslag
tillFörslag1

l987:lO;i plan- och bygglagenändringLag om

1987:l0och bygglagenföreskrivs i fråga plan-Härigenom om
13 kap. 4kap. 12 kap. 3dels kap. 20 1l l-8 5 samtatt

skall ha följande lydelse,och 7 §§
paragrafer, kap. 30dels det i lagen skall införas 5 § samttreatt anya

följande lydelse.kap. och13 4 7 §§,a ava

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

kap.5
§30 a

stad-hinder vadUtan somav
bestämmelsen§ skall30 iigas

jfförvaIningslagen 1986:22322
överklagande.vidtillämpas

kap.8
20 §

uppgifter ibeskrivningar ochskall de ritningar,ansökanNär görs,
behövs för prövningen.övrigt lämnas som

Är före-byggnadsnämndenofullständiga, fåransökningshandlingarna
Följs inte före-inom viss tid.avhjälpa bristemalägga sökanden att en

avvi-ansökningenskick ellerfår ärendet i befintligtläggandet, avgöras
sas.

ärendetfårenligt andra stycket,Följs inte föreläggande §ett av-
befintligt skick.igöras

1 omtryckt 1992: 1769.Lagen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

byggnadsnämndenOm enligt
l l kap. §jjärde5 stycket har be-
slutat sökanden skall betalaatt
förtsrot avgiften lovärendet.på i
kan sökanden också föreläggas
attfullgöra denna skyldighet inom

tid. Följs föreläg-viss inteen
fårgandet. ansökningen avvisas.

Förelägganden i Förelägganden isom avses som avses
andra och tredje styckena skall andra jjärde styckena skall in--v
innehålla upplysning verkan nehålla upplysning verkanen om en om

föreläggandet inte följs. föreläggandet inte följs.att attav av

kap.ll
5§2

Byggnadsnämnden får avgift i ärenden angående lov och för-ta ut
handsbesked och i ärenden föranleds bygganmälan enligt 9som av en
kap. 2 i andra§ ärenden föranleder upprättande nybygg-samt som av
nadskarta, ritningsgranskning, besiktning, framställning arkivbestän-av
diga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

2Senaste lydelse 1994:852.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

får dess-Byggnadsnämnden får dess- Byggnadsnämnden
bygganmälanefter det bygganmälan efter detatt attutom, utom,

iåtgärder i åtgärder 99avser som anges som avser som angessom
första stycket ellerkap. första stycket eller kap. 22 l 2 2 § l§

uppförande,inkommit avseende uppförande, inkommit avseende
tillbyggnad eller ändring tillbyggnad eller ändringannan annan avav

byggnad eller anlägg- byggnad eller anlägg-annanen annan en
planavgiñ för planavgiñ förning, ning, attta ut att ta ut enen

för för sådanatäcka kostnaderna sådana täcka kostnadema åt-åt-
för enligtgärder erfordras för enligt gärder erfordrasatt attsom som

eller ändra de-denna lag eller ändra de- denna lag upprättaupprätta
områdesbestämmelsertaljplaner, områdesbestämmelser taljplaner,

fastighetsplaner. Planavgiñ får fastighetsplaner. frågaoch och I om
fårendast fastighetsägaren åtgärder enligt kap. 18 §5 itas ut om

inräknasplanen eller bestäm- planavgiften endasthar nytta av
upprättande mil-melsema. kostnader för av

jökonsekvensbeskrivning.
endastPlanavgiñ får uttas om

fastighetsägaren har pla-nytta av
bestämmelsema.ellernen

Avgiñema får med högst Avgiñema får med högsttas ut tas ut
kom-det belopp kom- det beloppmotsvarar motsvararsomsom

.självkastnad för åtgärder-genomsnittliga kostnadmunens munens
förför åtgärderna. Grunderna för be- Grunderna beräkning avna.

räkning avgiñema iskall i avgiftema skall taxaav anges anges en
kommunfullmäk-beslutas kommun- beslutastaxaen som av som av

fullmäktige. tige.

Avgifterna sökanden får i förskott.ochuttas tas utav

kap.l2

l§

Länsstyrelsen skall beslutKommunenspröva att anta,
detaljplanbeslut eller upphävakommunens ändra ändraatt anta, en

skalleller upphäva detaljplan eller eller områdesbestämmelseren
upphävas, beslutet innebärområdesbestämmelser, det kan attom om

innebärbefaras beslutet attatt

riksintresse enligt hushållning medlagen l987:l2ett naturre-om
inte tillgodoses,surser m.m.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

sådana frågorregleringensådana frågorregleringen avav
ochmark-användningenochmark-användningen avomavom

fleraangårvattenområdenfleravattenområden angår somsom
påsamordnatsinte harkommunerpåhar samordnatsintekommuner

lämpligtellerlämpligt sätt,ettsättett

olämpligblirbebyggelseolämpligblirbebyggelse enen
ochboendestill demed hänsynochde boendestillmed hänsyn

behoveteller tillhälsaövrigastill behovethälsa ellerövrigas avav
ellerolyckshändelserskyddolyckshändelser.skydd motmot

enligtförfarandereglerna
ellerásidos-attslag hardenna att

till-harbeslutet inteannars
ordning.lagakommit i

medgettharkommunenOm
zipphävasbeslutet.får idet. en

del.viss

2§

anledningdet finnsOmskall inomLänsstyrelsen atttre
kommunalt beslutupphävadå kommu-den dagveckor från ett

länsstyrelsen in-skallenligtlänsstyrel- ltillbeslut komnens
dåfrån den dagveckorhuruvidabesluta prövning treomsen
tillkombesluteller kommunensskall ske§enligt 1

särskildbeslutalänsstyrelsen att
ske.skallavfraganprövning
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Nuvarande lydel.se Föreslagen lydelse

3§

Länsstyrelsen skall upphäva länsstyrelsen fattat be-Har ett
kommunens beslut dess helhet, slut enligt skall2i prövningom

förhållande yttrandelänsstyrelsen mednågot i egetom som avses
§ föreligger. kommunen har1 Om överlämna ärendet till regeringen

medgett det. får beslutet upphävas för länsstyrelsenprövning, om
del. finner kommunens beslut böri viss atten

upphävas enligt §fönsta stycketl
l -

Beslut upphävande enligtom
§fönsta stycket -Ifattäs läns-l av

.styrelsen

13 kap.

1§

Följande beslut enligt denna lag får överklagas ordning fö-i den som
reskrivs for laglighetsprövning enligt kap. kommunallagenlO l99l:
900, nämligen

kommunfullmäktiges beslut översiktsplan,om
kommunfullmäktiges2 beslut uppdrag kommunal nämnd attom en

ellerändra upphäva detaljplaner områdesbestämmelser ellerochanta, att
fatta beslut skyldighet för fastighetsägare betala kostnader förattom

och allmännaandra platser eller fatta beslut villkoren förgator att om
sådan betalning,

kommunfullmäktiges och kommunfullmäktiges och
kommunala nämnders beslut kommunala nämnders beslutatt att

ändra eller upphäva inte ändra eller upphävainte anta, anta,en en
detaljplan, områdesbestämmelser detaljplan eller områdesbestäm-
eller enfastighetsplan, melser,

kommunfullmäktiges nämndersoch kommunala beslut om grun-
för skyldighet betaladerna kostnader för och andra allmännaatt gator

platser och generella villkor för sådan betalning,om
kommunfullmäktiges beslut i ärenden hos byggnads-taxaom

nämnden samt
kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut

regionplan.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§

Beslut första Vid överklagande enligt 22 §§iangessom
skall bestämmel-stycket överklagas första stycketattgenom en

§§ förvaltningsla-besvärshandling till läns- 23w25in iges serna
besvärshandlingen tillämpas med destyrelsen. 1986:223I gen

undantag andraskall vilket beslut isom angesanges som
stycket.överklagas.

Besvärshandlingen skall ha Tiden för överklagande ettav
kommit beslut ändra ellertill länsstyrelsenin inom att anta, upp-

detaljplan, områdesbe-veckor från den dag då juste- hävatre en
eller fastighelsplanringen protokollet med beslutet .stäittntelserav en

från den dag då justeringenhar tillkännagetts på kommunens räknas
med beslutet haranslagstavla. fråga andra protokolletl om av

beslut kommunala nämnder på kommunenstillkännagettsän an-av
sådant beslutbeslut angående detaljplan, slagstavla. När ettom-

kommunfull-rådesbestämmelser eller fastig- har fattats av
föreskrivsdock mäktige, skall vadhetsplan räknas besvänsti- som

förvaltntngslagenden då 2558:6från den dag klaganden 23i
den myndighetfck del beslutet. 1986:223av om

ställethar meddelat beslutet i.som
kommunstyrelsen.avse

har anförtsBesvär inte isom
tid får tillinterätt pröv-tas upp

besvärshandlingenföreHarning.
besvärstidens kommitutgång in
till kommunen, skall besvären än-
då till Besvärenprövning.tas upp
skall också till prövning,tas upp

besvärshandlingen har kom-om
inför till länsstyrelsenmit sent

och detta beror under-på att
vad skallrättesen iakttassomom

vid överklagande beslutet harav
innehållit oriktig uppgiften om
besvärstid eller besvänsinstans:
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§3

Länsstyrelsens beslut enligt l2 Länsstyrelsens beslut enligt 12
kap. 2 huruvida§ skallprövning kap. 2§ särskild prövningom
ske eller och länsstyrelsens och länsstyrelsens förordnande
förordnande enligt l2 kap. 4§ enligt l2 kap. 4§ första stycket
första stycket länsstyrelsenssamt länsstyrelsens beslutsamt enligt
beslut enligt 12 kap. 4§ andra l2 kap. 4 § andra stycket lovatt
stycket lov eller förhandsbe-att eller förhandsbesked inte skall
sked inte skall gälla får inte gällaöver- får inte överklagas.
klagas.

Andra beslut länsstyrelsen Länsstyrelsensav beslut diti
enligt denna lag deän överklagat ärende ochsom andraanges be-
förstai stycket får överklagas slut länsstyrelsen enligt dennage- av

besvär hos kammarrättennom lag får överklagas besvärgenom
beslutetom hos Miljödomstolen.avser

bygglov eller förhandsbe- Miljödomstolens beslut får
sked inom område med detalj- iverklagaszinte
plan,

bygglov eller förhandsbe-
sked inom område intesom om-
fattas detaljplan och besvärenav

frågan åtgärdernaavser om ut-
kompletteringsåtgärdergör en-

ligt 8 kap. 13 uppfyller kraven
3 kap. elleri strider mot omrä-

desbestämmelser,
rivningslov eller marklov

och besvären fråganavser om
åtgärderna strider de-mot en
taljplan eller områdesbestäm-
melser,

3 Senaste lydelse 1994:852.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

förordnanden enligt 6 kap.
§ eller uppåta mark19 avståatt

eller kap.enligt 6 § skyl-22 om
dighet bekosta anläggandeatt av

och anord-vägargator samt
för vattenförsörning ochningar

avlopp,
fråga enligt kap.,9
påföljder och ingripanden

enligt 10 kap.,
debitering avgifterav som

kap.ll 5anges
hos fall.regeringen i övriga

-la§

beslut enligt 12Regeringens
beslutkap. § upphäva4 ettatt om

ellerförhandsbesked ellerlov en-
ligt kap. § ändral 2 7 att anta,

upphäva detaljplan ellereller en
omradesbesrtänimeltrer fär över-

besvärklagas hos Miljö-genom
Miljödomstolens be-domstolen.
iverklagasuslut inte

Andra beslut regeringenav
enligt denna lag de iän som avses

överklagas.första stycket fär inte

7§

beslut i fråga lov eller förhandsbesked inom sådana skydds-Ett om
eller säkerhetsomrâden fåri kap. 9 tredje stycket8 § över-som avses
klagas Luftfartsverket, beslutet berör civil flygplats, till-av om en av
synsmyndigheten, beslutet berör kämreaktor eller käm-om en annan

Överbefålhavaren, Överstyrelsenenergianläggning, och i övriga fall av
för civil beredskap eller myndigheter deStatens räddningsverk eller de
bestämmer.

beslut bygglov förhandsbesked arbetsloka-Avser eller sådanaett om
ler eller personalrum i kap. får beslutet överklagas8 30som avses av
huvudskyddsombud eller, sådant ombud inte finns, skyddsom-annatom
bud inom verksamheten. Finns fåringet skyddsombud, beslutet i stället
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

överklagas den eller de arbetstagarorganisationer har sigav yttratsom
ansökningen.över

Avser beslut bygglovett om
eller förhandsbesked byggnader
och andra anläggningar samt
skyltar och ljusanordningar invid
allmän får beslutet Överkla-väg,

Vägverket.gas av

7a§

Vid besvärprövningen av av
enskild klagande beslutöver att

eller ändra detaljplan,anta en
fastighetsplan eller områdesbe-
stämmelser eller bevilja lovatt
eller tillstånd för-ge genom
handsbesked skall besvärsmyn-
digheten beakta beslutetinte mot
åberopade allmänna intressen.

lagDenna träder i kraft den julil 1995.
frågaI beslut länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdan-om som

det gäller 12 kap. 4 § andra stycket i sin äldre lydelse, inte annatom
följer punktav

Om beslut i punkt 2 harett överklagats till regeringensom avses
eller till kammarrätt har överlämnat tillmålet regeringensen pröv-som
ning och regeringen inte har avgjort ärendet före ikraftträdandet, får det
departement i vilket ärendet handläggs eller regeringen överlämna ären-
det till Miljödomstolen för avgörande.
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Förslag till2

Miljödomstolen;Lag om

Härigenom föreskrivs följande.

länssty-har till uppgift överklaganden§ Miljödomstolen1 prövaatt av
enskilda enligtrelsens beslut i ärenden

med stöd balken,miljöbalken och föreskrifter meddelade av
plan- och bygglagen 1987:10,

kap. fastighetsbildningslagen 1970:988,4 25 §a
ledningsrättslagen21 1973:1144,§
anläggningslageit23 1973:1 149,§

byggnadsverk,egenskapskravlagen 1994:847 tekniska17 § om
.m.

Miljödomstolens sammansättning m.m.

juristle-miljödomare andraMiljödomstolen består högst2 § 17 samtav
bestämmer.till det antal regeringendamöter och sakkunniga ledamöter

domstolens ordför-förordnar miljödomamaRegeringen attav varaen
ande.

Övrigaregeringen.Miljödomare skall lagfama.3 § De utnämns avvara
domar-innehavare ordinariejuristledamöter skall eller ha varit avvara

tjänst. förordnas regeringen.De av

och särskild erfa-sakkunniga ha lämplig utbildning4 § ledamöter skall
renhet frågor de slag förekommer vid domstolen. De utnämnsav av som
eller förordnas regeringen.av

Domstolens ordförandeMiljödomstolen delad i avdelningar.5§ ärär
mil-ordförande avdelning. Ordförande andra avdelningar depå ären

jödomare regeringen förordnar.som
finnasVid Miljödomstolen skall kansli.ett
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Miljödomstolen6 § inte särskilt föreskrivet,är, domförannat ärom
med ledamöter, vilka två skall juristertre och sakkunnig. Omav vara en
det finns skäl med hänsyn till målets beskaffenhet, får ytterligare sak-en
kunnig ledamot ingå i domstolen. Vid avgörande mål där domstolenav

slutinstans skall ytterligareär juristledainot ingå i domstolen. Fler änen
juiistledamöter och sakkunnigatvåtre ledamöter får inte ingå i Miljö-

domstolen, domstolen inte skall ha den sammansättning iom som anges
9§.

Miljödomstolen7§ domför med miljödomare ochär sakkunnigen en
ledamot

vid beslut i fråga till Miljödomstolen överklagat beslut tillsettom
vidare inte skall gälla vid åtgärd endastsamt måls be-annan som avser
redande,

vid förordnande enligt kap.13 8 andra§ stycket plan- och byggla-
l987:l0,gen

vid beslut varigenom domstolen skiljer sig från målet dettautan att
i sak,prövats

vid avgörande mål överklagande beslutav som avser av om an-
stånd med avgörandet lov enligt 8 kap. 23 plan-§ och bygglagenom
1987:l0,

vid avgörande mål, prövningen enkelt slag.ärav om av
Om det finns skäl med hänsyn till målets eller frågans beskaffenhet, är

Miljödomstolen vid handläggning enligt första stycket i stället domför
med två juristledamöter, minst skall miljödomare.varav en vara

Målet eller frågan skall hänskjutas till avgörande Miljödomstolen iav
den sammansättning föreskrivs i 6 någon ledamot begär detsom om
vid handläggning enligt första stycket.

8 Vid beslut§ avskrivning ärende efter återkallelse Miljö-ett ärom av
domstolen domför med juristledamot.en

Åtgärder endast beredandet mål får utföras ju-ettsom avser av av en
ristledamot i Miljödomstolen eller, de inte sådant slag deär attom av
bör förbehållas sådana ledamöter, tjänsteman vid Miljödom-av annan
stolen har tillräcklig kunskap och erfarenhet.som
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slutin-domstoleni visst mål därMiljödomstolens dom9§ Om ärett
inte kan överklagas,i viss fråga,eller domstolens beslutstans en som

domstolensändringbetydelse eller innebärakan principiell en av
målet ellerenligt beslutapraxis, domstolen i sammansättning 6kan § att
Domstolensammansättning.utökadskall domstolen ifrågan avgöras av

och sakkun-juristledamöterha sammansättning medskall då tresexen
miljödomare,femjuristledamötema skall minstniga. Av varavvara

skalldessaskall ordförande avdelning. Enminst två på varaavvara
hindersynnerligtordförande, det inte finns någotdomstolens motom

det.

sammansättning med-Miljödomstolensbestämmelser10 § Nännare om
delas regeringen.av

svenskaskallföredragande i MiljödomstolenLedamöter och11 § vara
harkonkurstillstånd elleriunderårig ellermedborgare. Den är somsom

befattningföräldrabalken får inteförvaltare enligt kap.ll 7 § utöva som
eller föredragande.ledamot

domar-skall ha avlagtföredragande i MiljödomstolenLedamöter och
ed.

i kap. 12varandra 4 §sådant förhållande tillstår iDe angessomsom
i Miljö-ledamöterinte samtidigt tjänstgörarättegångsbalken får som

domstolen.

vid MiljödomstolenFörfarandet

gäller för1971:291i förvaltningsprocesslagen12§ Bestämmelsema
Miljödomstolen.vidoch handläggningen i övrigtmåls anhängiggörande

sittdomstolen harden därMiljödomstolen sammanträder13§ ort
påkallat.detSammanträde kan hållas på ärsäte. även ort,annan om

i ochbestämmelserna 16omröstning i Miljödomstolen gäller14 § Vid
tillämpliga delar.omröstning i irättegångsbalken hovrätt29 kap. om

kraft juli 1995.lag träder i denDenna 1
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3 Förslag till
Lag ändring i förvaltningsprocesslagen 1971 :291;om

Härigenom föreskrivs frågai förvaltningsprocesslagen 1971:291om
och1 9 skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§I

Denna lag gäller rättskipning i Denna lag gäller råttskipning i
regeringsrätten, kammarrätt och regeringsrätten, kammarrätt och
länsrätt i försäkringsöver- länsrättsamt i försäkringsöver-samt
domstolen. domstolen och miljödonøsmlen.i

9

Förfarandet skriftligt.är

handläggningenI får ingå muntlig förhandling beträffande viss fråga,
det kan till fördelnär for utredningenantas eller främja snabbtvara ett

avgörande målet.av
kammarrättI och länsrätt skall lkammarrätt och länsrätt samti

muntlig förhandling hållas, mUödonzvtoen skall muntlig för-om en-
skild för talan i målet handlingpart hållas, enskildsom partom
begär det förhandlingen församt talan iär målet begär detsom
obehövlig och heller särskilda förhandlingen obehövligsamt är
skäl talar det. ochmot heller särskilda skäl talar

det.mot

Denna lag träder i kraft den julil 1995.

1 Senaste lydelse 1991:21
2 Senaste lydelse 1991:21
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tillFörslag4

l970:988;fastighetsbildningslageniändringLag om

fastighetsbildningslagenföreskrivs kap. 25Härigenom 4 §att a
970:988l följande lydelse.skall hal

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.4

25 §a
enligtvid samrådstycketandranämnd i l5sådan §Om avsessomen

fastighetsbildningenligt 3 kap. 3 §tillåtligheten4 kap. 25 § att avanser
från andraoch detfrågabebyggelse kan ibefintligför eller sättas omny

fastighetsbildningen,genomföraförutsättningar förfinnssynpunkter att
förnämndenärendet tillhänskjutafastighetsbildningsmyndighetenskall

fastig-hinderkap. intenämnden 3 3 §prövning. Finner motutgöratt
till denna.medgivandenämnden lämnahetsbildningen, skall

nämndenBeslut därnämndendär vägratBeslut vägrat
fastighetsbildning-medgivande tillfastighetsbildning-medgivande till

medgivandesådantgjortmedgivande ellersådanteller gjort enen
överklagasvillkor fårberoendevillkor får överklagasberoende avav

Länsstyrelsenslänsstyrelsen.hosLänsstyrelsenslänsstyrelsen.hos
Miljö-överklagas hosfårbeslutöverklagas hosbeslut får rege-

domstolen.ringen.
medgivandevarigenominstansnämnden eller högrebeslutSådana av

bin-villkorberoendeeller gjortsfastighetsbildningentill ärvägrats av
fastighetsbildningsmyndigheten.fördande

juli 1995.träder i krañ den llagDenna
ikraftträdan-föremeddelatlänsstyrelsen harfråga beslutI om som

punktföljerföreskrifter, intedet gäller äldre annat avom
regeringenöverklagats tilli punkt 2 harbeslutOm ett avsessom

får det departe-ikraftträdandet,avgjort ärendet föredenna inte haroch
tillärendetöverlämnaeller regeringenärendet handläggsi vilketment

för avgörande.Miljödomstolen

1 omtryckt 1992:1212.Lagen
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5 Förslag till
Lag ändring i ledningsrättslagen l973:l 144;om

Härigenom föreskrivs 21 ledningsrättslagen§att 1973:1144 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

21

Om sådan nämnd i 16 vid§ samråd enligt 19en §som avses attanser
upplåtelsens tillåtlighet enligt 9 kan§ i fråga och det frånsättas and-om

synpunkter i 9 ochän lO finns förutsättningarra försom avses att
medge upplåtelsen, skall fastighetsbildningsmyndigheten hänskjuta ären-
det till nämnden för prövning. Har ledningens sträckning fastställts av
koncessionsmyndighet, skall sådant hänskjutande dock inte ske.

Finner nämnden 9 och lO inteatt hinder upplåtelsen,utgör mot
skall nämnden lämna medgivande till denna.

Beslut varigenom nämnden Beslut varigenom nämnden
medgivande tillvägrat upplåtel- medgivande tillvägrat upplåtel-

eller gjort sådant medgivande eller gjort sådantsen medgivandesen
beroende villkor får överklagas beroende villkor får överklagasav av
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos Miljö-rege-
ringen domstolen

Beslut nämnden eller högre instans varigenom medgivande tillav
upplåtelsen eller gjorts beroendevägrats villkor bindande för fas-ärav

ghetsbildningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den julil 1995.
fråga1 beslut länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdan-om som

det gäller äldre föreskrifter, inte följer punktannatom av

1 Senaste lydelse 1991 1700.:

2 14-1326
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regeringentillöverklagatshari punkt 2beslutOm ett avsessom
departe-får detikrañträdandet,ärendet föreavgjortharinteoch denna

ärendet tillöverlämnaregeringenellerhandläggsärendetvilketiment
avgörande.förMiljödomstolen



SOU 1994:134

6 Förslag till
Lag ändring i anläggningslagen l973:l 149;om

Härigenom föreskrivs 23 § anläggningslagenatt l 97311 149 skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23

Om den eller de kommunala nämnder fullgör uppgifter inomsom
plan- och byggnadsväsendet vid samråd enligt 21 § anlägg-attanser
ningens tillåtlighet enligt 10 kan§ i fråga ochsättas det från andraom
synpunkter i 10än och ll finns förutsättningar försom avses att
inrätta anläggningen, skall fastighetsbildningsinyndigheten hänskjuta
ärendet till nämnden för prövning. Finner nämnden sistnämndaatt para-
grafer inte hinder anläggningen,utgör skallmot nämnden lämna inedgi-
vande till denna.

Beslut varigenom nämnden Beslut varigenom nämnden
medgivande tillvägrat anläggning- medgivande tillvägrat anläggning-

eller gjort sådant medgivande elleren gjort sådant medgivandeen
beroende villkor får överklagas beroende villkor fårav överklagasav
hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens
beslut får överklagas hos beslut får överklagas hos Miljö-rege-
ringen. d0ms10len.

Beslut nämnden eller högre instans varigenom medgivandeav till an-
läggningen eller gjortsvägrats beroende villkor bindande för fas-ärav
tighetsbildningsmyndigheten.

Denna lag träder i kraft den julil 1995.
frågal beslut länsstyrelsen har meddelat före ikraftträdan-om som

det gäller äldre föreskrifter, inte följer punktannatom av

1 Senaste lydelse 1991 l 701.;
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regeringentillöverklagatsharpunkt 2ibeslutOm ett avsessom
får det departe-ikraftträdandet,ärendet föreavgjortharinteoch denna

ärendet tillöverlämnaregeringenellerhandläggsärendeti vilketment
avgörande.Miljödomstolen för
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7 Förslag till
Lag ändring i lagen 1994:847 tekniskaom om
egenskapskrav byggnadsverk,på m.m.;

Härigenom föreskrivs 17 lagen§ 1994:847att tekniskaom egen-
skapskrav på byggnadsverk, skall ha följande lydelse.m.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17§

Om den kommunala nämnd i 16 finner§ funktionskon-attsom avses
trollanten har åsidosatt sina skyldigheter får nämnden besluta att en an-

funktionskontrollant skall Nämnden skall, i de fall funktions-nan utses.
kontrollanten har riksbehürighet, anmäla sitt beslut till det organ som
meddelat riksbehörigheten.

Nämndens beslut får överklagas Nämndens beslut får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol. hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens

Prövningstillstånd krävs vid beslut får överklagas hos Miljö
överklagande till kammarrätten. domstolen. Miljödomstolens 176.--

slut överklagas.inte

Denna lag träder i kraft den juli1 1995.
frågaI beslut den kommunala nämnden har meddelat föreom som

ikrañträdandet gäller äldre föreskrifter.
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8 Förslag till
ändring i miljöbalken;Lag om

Härigenom föreskrivs i fråga miljöbalken 3 kap. skall ha7 §attom
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
7 §

Mark och vattenområden och vattenområdenMarksom som
har betydelse från allmän har betydelse från allmän syn-syn-

områdenaspunkt på grund områdenas punkt på grund na-av na- av
kulturvärden och kulturvärden eller medoch eller medtur- tur-

hänsyn till friluñslivet till triluñslivet skallskall hänsyn såså
långt möjligt möjligt skyddas åtgärderskyddas åtgärder långtmot mot

påtagligt kan skada påtagligt kan skada natur-natur-som som
eller kultunniljön. kultunniljön. BehovetBehovet ellerav om- av om-
råden för friluftsliv i närheten för friluftsliv i närhetenråden avav

skall särskilt skall särskilt beaktas.beaktas.tätorter tätorter
Byggnader eller andra anlägg-

med särskil kulur-ningar stora
möjligtvärden skall långtså

skyddas åtgärder in-mot som
deras karaktärsdragnebär at

förvanskar.
riksintresseOmråden riksintresse Områdenär ärsom av som av
friluftslivetför eller kultunniljövården för nalurvarden ellernatur-
byggnadereller friluñslivet skall skyddas omraden ochmot samt

åtgärder första eller andra anläggningari styck- ärsom avses som
för kultunniljö-rilcs-nireszveet. av

skyddas åtgärdervården skall mot
i första stycket.som avses

lagträderi kraft den juliDenna l 1995.
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Inledning1

Direktiven1.1 m.m.

Regeringen beslutade direktiv för utredningsarbetet vid regerings-om
sammanträde den 26 november 1992 bilaga Enligt dessa direktiv
skall utredas rad frågor i den nuvarande plan- och bygglagstiñningen,en
bl.a. frågor ökad miljöhänsyn och stärkt medborgarinflytande i fy-om
sisk planering, förenkling i detaljplane- och bygglovsprocessen, till-
gänglighet i den fysiska miljön för med funktionshinder samtpersoner
den statliga kontrollen och instansordningen för överklagande inom
plan- och byggområdet.

tilläggsdirektiv denI oktober28 1993 uppdrog regeringen utred-
ningen bl.a. belysa förutsättningarna för skydda och säkerställaatt att
parker och andra grönområden i våra städer och Med anledningtätorter.

det utvidgade uppdraget beslutade regeringen samtidigtav om en
senareläggning sista dag för redovisning vissa delar detav av av ur-
sprungliga utredningsuppdraget.

Regeringen har till utredningen för vidare överväganden överlämnat
riksdagsskrivelser antal skrivelser från statliga myndighe-samt ett stort

kommuner, organisationer och enskilda med förslag till ändringar iter,
nuvarande plan- och bygglagstiñning.

Sammantaget innebär mitt uppdrag enligt bred översynovan en av
plan- och bygglagstiftningen bakgrund erfarenheterna 1987mot av av
års PBL-refonn och de förutsättningar samhällsutvecklingennya som
inneburit för mark- och vattenanvändningeii och för byggandet.

tilläggsdirektivI den 23 juni 1994 uppdrog regeringen utredningen
dessutom regelsystemet för plangenomförande.att göra översynen av

vissa reglerUtöver i berörPBL sådan lagen exploa-översyn ävenen om
teringssamverkan, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, lagen om
förvaltning samfälligheter, ledningsrättslagen och lagen allmännaav om

och avloppsanläggningar. Utredningsuppdraget i dessavatten- delar
skall redovisas den l oktober 1995.senast

1.2 Utredningsarbetet

enlighet medI direktiven har utredningsarbetet bedrivits i etapper.
8 oktoberDen 1993 överlämnade jag delbetänkandet SOU 1993:94

Anpassad kontroll byggandet. betänkandetl behandlades tillstånds-av
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lokaliseringanläggningsbyggnads ellerrörandeprövningen annanen
kravenbyggnadstekniskadekontrollenochtillsynen attsamt avm.m.

byggproduktlagenmedsamordning ärinklusiveuppfylls, ensomen
EES-avtalet.följd av

l994z36delbetänkandet SOUjagöverlämnade19943Den mars
ökadförslaglämnadesbetänkandet rörplanering. Ioch fysiskMiljö som

ochdetaljplaneriregleringbyggande,planering ochfysiskimiljöhänsyn
till-planeringfysiskimedborgarinflytandet samtdetaljplaneprocessen,

ellernedsatt rörelse-medförmiljönfysiskadengängligheten i personer
orienteringsfönnåga.

utred-enligtfrågoråterståendebehandlar jagdelbetänkandedettaI
överklagandeförinstansordningenbl.a.direktiv,ursprungliganingens

in-gällerVadbyggområdet.ochinom plan-kontrollenstatligaoch den
Miljöorganisa-medsamråttjagöverklagande harförstansordningen

utred-tillbl.a. lettharsamråd1993:04. Detta attMtionsutredningen
Miljödomstoltillförslag lagdet samtningarna process-enats omom

betänkande.redovisas i dettadomstolsådanvidordningen somen
juni 1994 kommerden 23tilläggsdirektivenifrågorDe tas uppsom

slutbetänkande.behandlas i ettatt
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Överklagande2 och statlig kontroll
2.1 Inledning
Direktiven

direktivenI behandlas skildapå ställen frågor vid betrak-nämnaresom
tande hänger intimt gällerDet 1 för överklagandesystemetsamman. av
kommunala beslut och beslut länsstyrelsen enligt kap.12 plan- ochav
bygglagen 1987210, PBL, 2 den besvärsberättigade kretsens omfatt-
ning och 3 den statliga kontrollen.

1 När det gäller för överklagande påpekas isystemet direktiven att
arbete länge har bedrivits med avlasta regeringen löpandeatt ärenden
och förslag vad gäller sådan avlastningatt beträffande PBL-ärenden har
redovisats i promemorian Ds 1991:84 Plan- och byggnämnd. Dessa
frågor bör dock enligt direktiven ytterligare, bl.a.övervägas bak-mot
grund utredningens PBL i övrigt.översyn Det därvid viktigtav ärav att
den svenska lagstiftningen till vad krävs för Sverigeanpassas attsom
skall uppfylla sina åtaganden enligt Europakonventionen. det syftetI bör
den nuvarande gränsdragningen mellan regeringen och förvaltnings-
domstolama prövas.

2 I samband med behandlingen frågor medborgarinflytandet iav om
direktiven erfarenhetema efter femsägs års tillämpningatt PBL tyderav
på överklagandeinstitutet inte sällanatt har kommit användasatt ettsom
medel för medborgarinflytande i stället för rättssäker-ytterstasom en
hetsventil. Rätten överklaga beslut planeratt bör enligt direkti-om mm.

i syfte effektiviseraöver och tydliggöra överklagandeinsti-attven nu ses
funktion. Härvid börtutets i vad månövervägas klaga kanrätten att av-

och tydligare.gränsas göras
3 Den statliga kontrollen enligt 12 kap. l § i första handutövas av

länsstyrelsen. Regeringen kan bara ingripa med stöd reglemaav om
planföreläggande och sektorsmyndigheter har inte överklagarätt att
länsstyrelsens beslut enligt 12 kap.

I direktiven påtalas del problem sammanhänger med dessaen som
regler.

Det har förekommit fall där det kan ifrågasättas hänsynen tillom-
miljön och hushållningen med har behandlats pånaturresursema till-ett
fredsställande i den kommunala planeringensätt och i länsstyrelsens
prövning planer.av
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länsstyrelsenframfört kritiksektorsmyndigheter harVissa attmot-
riksin-innebärmyndighetenenligtplanerhar ingripitinte attmot som

påtagligt.har skadatstressen
harför ellerhuvudmanaktualiseras vä-Problem ärnär staten annars-

riksintresse.exploateringsföretagsentliga intressen i ärsom av
ståndtillbesvärmöjligheterbegränsadeEnskilda har att genom-

allmänna intressen.och andrariksintressenprövning aven
gällerbrister vadfrågaanvändas ikan intePlanföreläggande om-

förlämpligt instrumentflesta fall ingeti deoch säkerhet ochhälsa är
och kommun.konflikter mellanlösning statav

pårestriktivförgrundtanken i PBLtalarEnligt direktiven om-synen
förtalar dockerfarenheternakontrollen,statligafattningen den menav

ingripa börmöjligheterochregeringens prövningförformerna att sesatt
planeringsproces-effektivitet ivid kraven påbör läggasviktStoröver.

riks-frågorinnebäraltemativ böroch sådana attövervägas omsomsen
och tidigareenklareintressenallmännaväsentligaeller andraintressen

övervägandenföremål förblivid behovochaktualiserasi dag kanän
i 4bestämmelsernamedsamordningtillMöjligheternaregeringen.hos

medhushållningl987:l2lagenoch 6 kap. naturresurser m.m.,om
lagstiftning börmedochNRL, prövas.även annan

mellan frågornaSambandet

fonnerbehandlar samtligaöverklagande i 13 kap. PBLReglerna avom
Förvalt-förvaltningsbesvär.kommunalbesväröverklagande, såväl som

kommunala beslutbådeöverklagandevidskall användasningsbesvär av
mål be-uppnående dekap.länsstyrelsen enligt 12 Föroch beslut avav
nödvän-torde detdirektiveniöverprövningenträffande varaangessom

domstolsprövning.fonntill någonmed övergångdigt aven
skekan i dagbeslutkommunalakontrollenstatligaDen över genom

kap.bestämmelserna i 12med stödinitiativ ingriperpåatt staten eget av
beslutlänsstyrelsenskankontrollmekanismför dennaInom ramen

iockså skeemellertidkontroll kanStatligtill regeringen.överklagas
efter besvär. Besvärs-kommunala beslutöverprövningsamband med av

vilket påver-berörda,vid kretsmycketenligttillkommer PBLrått aven
statligunderkastadekommunala beslutfå pröv-möjligheternakar att en
naturligtvisinverkarbesvärdomstolsprövningtillövergångning. En av

sådan övergångkankontrollmöjligheter. Möjligen ävenpå statens en
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påverka möjligheterna för andra sakägare vinna framgångän medatt en
besvärstalan.

Frågorna överklagande, den statliga kontrollen och den besvärsbe-om
rättigade kretsen således sammanvävda i sådan omfattningär deatt att
bör behandlas i sammanhang.ett

2.2 Bakgrund
2.2.1 Gällande rätt

kap.I 12 PBL regleras möjligheter initiativ granskastatens att egetav
och i vissa fall upphäva kommunala beslut planer och tillstånd.om

fonnDenna för ingripande har den tidigare statliga fastställel-ersatt
seprövningen planer. En form statlig överprövning regleras iav annan av

kap.,13 nämligen den sker med anledning sakägare ochattsom av
andra intressenter för ärenden vidare till statliga instanser i fonn av
överklagande.

Statlig kontroll enligt 12 kap. PBL

Lagstiftningen

kap.I 12 l grunderna§ för länsstyrelsens möjligheter att prövaanges
planbeslut. Länsstyrelsen skall således kommunens beslutpröva att anta,
ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, deten om
kan befaras beslutet innebär riksintresse enligtatt NRL inte tillgo-att ett
doses, regleringen sådana frågor användningen mark- ochav om av
vattenområden angår flera kommuner inte har samordnats påsom ett
lämpligt eller bebyggelse blir olämpligsätt med hänsyn till de boen-en
des och övrigas hälsa eller till behovet skydd olyckshändelser.motav
Det också möjligt för länsstyrelsen eller regeringenär förordnaatt att
beslut lämna lov eller förhandsbesked inom visstatt område skallett

på motsvarande 12 kap. 4 §.prövas sätt
Den statliga kontrollen sker således i första hand länsstyrelsen.genom

Under samråden angående planförslag åligger det länsstyrelsen att sam-
ordna de statliga myndighetemas synpunkter och till deatt attse myn-
digheter berörs planbeslutet får kännedom detta, så desoin av attom
kan framföra sina synpunkter på vad bör i samråds- ellertassom upp
granskningsyttrande och planbeslutet bör enligt 12 kap. [10prövasom
och ll plan-§§ och byggförordningen 1987:383, PBFl.
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prövning skall ske.sådan Avgö-dockLänsstyrelsen avgör ensam om
beslututtryckligtformske iskall enligt 12 kap. 2randet § ett somav

tillbeslut komfrån kommunensveckor detfattas inommåste atttre
kap. 4§får enligt 13länsstyrelsenbeslutsådantlänsstyrelsen. Ett av

beslutatlänsstyrelsen haröverklagas. Omstycket inte prövaförsta att en
be-upphäva kommunensefterföljande beslutetfår däremot detplan, att

stycket.andraenligt kap. 4 §överklagas 13godkänna detellerslut att
intebeslutsådantöverklagahar sär-Frågan ärrätt ettattsomom vem

bedömasöverklaga skallinnebärreglerad iskilt PBL. Det att rätten att
således fårbeslutetoch1986:223förvaltningslagenenligt 22§ att

Statligahonomdet gåttangår,beslutetöverklagas den emot.omav som
statligbesluten.överklaga Enintedock någonmyndigheter har rätt att

överklagaförfattningsstödsärskiltnämligen intekanmyndighet utan
företrädare förintesåvidamyndighet,statligbeslut sommanannanav

förhållandetpartsställning.direkt Detintarallmänna intresset attdet en
besluts-yttrande tillstadgandesärskiltenligtmyndighethar att avge

någrainte besvärsrätt. Förför sigi ochkonstituerarmyndigheten t.ex.
beslutöverklagamyndighetförenligtfall finns det PBLspeciella atträtt

förhandsbesked 13 kap. 7 §.lov ochom
regionplan.angåendebeslutregeringenfårkap.Enligt 12 5 § pröva

riksin-tillgodoserregionplanenfråganfår baraprövningDenna omavse
enligt NRL.tressen

kap.planförelåggande. Enligt 12reglerslutligenkap. finns12I om
upphävaändra ellerkommunenföreläggafår regeringen6 § att anta, en

det be-planföreläggande,områdesbestämmelserdetaljplan eller om
mellankommunaleller behovettillgodose riksintressenförhövs att av

utnyttjasplanföreläggande inte kansåledesmärkasamordning. Att är att
intekommunenOmsäkerhet.hälsa ochkraventillgodoseendeför av

kom-vidta åtgärden påregeringen låtakanplanföreläggande,följer ett
bekostnad kap. §.12 7munens

regler i NRL. NRLredovisas vissaocksåbör ärdetta sammanhangI
olikamellanavvägningarreglerarlagstiftningkaraktärentill somen

verkansini huvudsakfårvattenanvåndningsintressen. Lagenmark- och
lagstift-NRL-anknutensk.enligtvid besluttillämpasatt annangenom

vidskall tillämpaskap. NRLhärvid 2 och 3bl.a. Detning, PBL. är som
förhandsbesked 2 kap. 2 §ochbygglovi ärendenplanläggning och om

PBL.
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2 kap.I NRL olika intressen skall åtnjuta skydd. allmän-Ianges som
het uttrycks det så vissa mark- och vattenområden skall så långt möj-att
ligt skyddas åtgärder kan påtagligt påverka, skada, försvåramot som
eller motverka respektive intresse. För områden riksintresseär ärsom av
skyddet starkare inskränkningen långt möjligtså haratt ute-genom
slutits. Områden skall riksintresse bli utpekadesom anses vara av avses
i samband med den kommunala översiktliga planeringen i dialog mellan

företrädd länsstyrelsen och korrnnunen. Slutligt preciserasstaten av- -
dock inte riksintresset eller awägningen mellan skilda riksintressen
förrän i samband med rättsverkande beslut rörande detaljplan, områdes-
bestämmelser, förhandsbesked eller bygglov. Som harnämnts sta-ovan

sista ordet i frågan möjlighetema enligt 12 kap. PBLten attgenom upp-
häva kommunala beslut inte tillgodoser riksintresse.ettsom

Bestämmelserna i 3 kap. områden direkt enligt lagen äravser som av
Öland,riksintresse. sig kustområdenDet och skärgårdar, Got-rör om

land, flertalet insjöar och del andra sjöar, några älvdalarstora samten
vissa fjällområden. Vidare skyddas också vissa vattenområden älv-och
sträckor vattenföretag för kraftändamål.mot

Enligt förordningen 1993:191 tillämpning åligger detNRLom av
länsstyrelserna verka för bestämmelsema i och kap.2 3 ochNRLatt att
särskilt riksintressena beaktas i tidiga skeden de kommunala plane-av
rings- och beslutsprocessema. arbete skall länsstyrelserna grundaDetta
på underlag från rad särskilt utpekade centrala förvaltningsmyndighe-en
ter.

kap. föreskrivsI 4 NRL vissa anläggningar inte får utförasatt typer av
tillstånd regeringen. sig anläggningar samtidigtDetutan rörav om som -
de har betydelse för viktiga samhällsintressen har påverkanstorsom -

på omgivningen, jäm- och stålverk, massafabriker, oljeraffinade-t.ex.
rier, vissa kraftverk och oljeplattfonnar. Regeringen också rätt attges
besluta prövning andra anläggningar eller åtgärder, deävenom av om
kan få betydande omfattning eller bli ingripande beskaffenhet. Iantas av

199495:10 Miljöbalk föreslås att regeringen skalläven rättprop. ges
tillåtlighetspröva enskilda trafikanläggningar och delar trafiklederatt av

järnvägar, flygplatser, hamnar och farleder, kan medföravägar,som som
från nationell eller regional synpunkt betydande påverkan på miljönen

hushållningenoch med naturresurser.
Vad gäller den statliga kontrollen riksintressen bör slutli-över mm.

regeringen enligt kap. får6 2 besluta eller§ NRLnämnas att attgen en
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flera kommuner skall redovisa hur kommunen i sin planering enligt PBL
tillgodose intresse hushållningen medatt rörett naturresurser.avser som

Statliga myndigheter skall anmäla till regeringen, det uppkommerom
behov sådan redovisning.av

Förarbetena

PBL-utredningen hade i betänkandet SOU och1979:65 66 Ny plan-
och bygglag föreslagit länsstyrelsen i samband med den statliga kon-att
trollen fungerabara skulle mellanhand till regeringen. Länssty-som en
relsen skulle således, den finner det finns underställnings-attom en
grund, fråganhänskjuta till regeringens avgörande. Vidare skulle rege-
ringen initiativ efter framställning från statligapå eller myndighetereget
eller kommuner förordnakunna prövning kommunala beslut.om av
Förslaget stark kritik under remissbehandlingen. Enligt departe-mötte
mentschefen borde länsstyrelsen få starkare ställning deten som sam-
ordnande den statliga sidan, varvid länsstyrelsen borde anför-påorganet

uppgiften självständigt för räkning. Eventuellatros att statensagera
konflikter mellan och kommun förutsattes i första hand lösas understat
plansamrådet, där länsstyrelsen i samråds- ochstaten genom- -

beaktas.granskningsyttranden skall verka för de statliga intressenaatt
Departementschefen därvid för givet länsstyrelsens synpunkter iatttog
de flesta fall skulle komma beaktas, i fall sådana punkter därpåatt vart

till buds 198586:1,maktmedel står länsstyrelsen prop PBL-pro-
f..334positionen, s.

inflytandetdet gäller omfattningen det statliga hadeNär av
PBL-utredningen föreslagit omfattande ingripandegrunder deänmer

slutligen flyta Således föreslogs underställ-kom i lagen.att attsom
ning skulle kunna förutom de finns i l2 kap.ske, grunder lsom nu

vid uppenbara avvikelser från kvalitetskrav olika slag. Remiss-även av
kritiken dessa vida underställningsgnmder stark och departe-mot var

inskränkas. enligtmentschefen faim de borde kan departe-Manatt
till kontroll planemasmentschefen uppnå tillräckliga möjligheter attav

kvalitet inte sjunker under godtagbar nivå länsstyrelsens på-en genom
pekanden vid samråd, medborgarnas bevakning och besvärgenom
PBL-propositionen anförde vidare han, bortsett från339. Han atts.
behovet kontroll kraven skydd för människors hälsa och säker-påav av
het, helt siganslöt till det frågan miljöut-gårsynsätt ut attsom om
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formning, exploateringsgrad, tillgång till service och plankvalitet i
allmänhet interna kommunala angelägenheter a.största 340.är prop. s.

lagrådsremissenI avseende förslaget till fanns detPBL ytterligare en
punkt med avseende på det fallet beslutet inte har kommit till i lagaatt
ordning. På Lagrådets inrådan slopades emellertid denna punkt. Enligt
Lagrådet skulle krav formellpå granskning leda till omfattandeett etten
arbete för länsstyrelsen med risk för den eftersträvade snabbheten iatt
planprocessen kan förlorad. Lagrådet ansåg det borde räcka medatt

fel och brister detta slag kan påtalas förvaltningsbesvär.att av genom
propositionenI berörde343 departementschefen frågan om man

i med prövning länsstyrelsen skall foga avvägningensystemet ävenav
mellan allmänna och enskilda intressen. tanke avvisades dockDenna på
grund främst de enskildas anspråk blir tydligare därföroch kanattav

de förs fram besvärsvägen de liggerprövas noggrant, änmera om om
eller mindre dolda i ofñcialprövning.mer en

Överklagande enlig 13 kap. PBL

Lagstiftnin gen

Reglerna överklagande finns i kap.13 Regleringen därPBL.om avser
samtliga beslut fattas enligt första hand det sig kom-PBL. I rörsom om
munala beslut avseende planer översiktsplan, detaljplan fastighets-och4
plan områdesbestämmelser och lov bygglov, rivningslov och mark-- -
lov. Vissa beslut fattas emellertid också länsstyrelsen. gällerDetav
främst beslut enligt 12 kap., där det finns bestämmelser statlig kon-om
troll beträffande riksintresseområden av m.m.

13 kap. regleras olikaI två fonner för besvär, laglighetsprövniiig en-
ligt kommunallagen 1991:900 och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövningen motsvarighet till vad tidigare kalladesär en som
kommunalbesvär. Trots kommunalbesvär inte längre före-att tennen
kommer i lagtexten finns det inget hindrar omväxlandeattsom man an-
vänder denna i fortsättningen.äventerm

Genom kommunalbesvär, regleras i kap. kommunallagen,10 harsom
alla kommumnedleininar överklaga kommunala beslut pårätt att noga
preciserade grunder. lnstansordningen kammarrätt Regeringsrätten.är i
Överinstansema kan bara godta eller upphäva besluten. Prövningen är
alltså vad kallar kassatorisk.man
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13 kap. regleras uttömmande vilka beslut överklagasI l § PBL som
främstkommunalbesvär. sig beslut kommunfull-Det rörgenom om av

förmäktige översiktsplan, delegation och vissa grunder avgifter.om
kommunalbesvär fårAndra beslut de skall överklagasän genomsom

enligt överklagas besvär hos länsstyrelsen.13 kap. 2 Det§ rörgenom
förvaltnings-sig här alltså förvaltningsbesvär. Regleringen i PBL avom

förbesvär avviker på punkter från vad gäller traditionelltett par som
denna besvärsfonn. Således får förvaltningsbesvär anföras även mot
beslut fullmäktige, vilket inte hade förekommit tidigare, och vidare ärav
prövningen avseende planbeslut kassatorisk. Enligt 13 kap. 8§ skall

i regel antingen fastställa ellersåledes den överprövande myndigheten
upphäva kommunalt planbeslut i dess helhet.ett

kap. regleras frågan överklagande beslut länssty-I l3 4 § om av som
första överprövningsinstans.relsen fattat antingen instans ellersom som

till kammarrättenBeslut avseende vissa angivna frågor skall överklagas
besvär hosoch beslut avseende övriga fall skall överklagas rege-genom

ringen. frågoma mellan kammarrätt och regeringen harUppdelningen av
huvudsakligenskett med utgångspunkt från principen ärendenatt som

ärendenförvaltningsdomstolama, medanrättsfrågor skallrör prövas av
skall regeringen. enlig-där lämplighetsfrågor huvudsaken Iprövasär av

inklusive områdesbestämmel-het härmed skall beslut angående planer,
utanför områdebeslut angående lovoch något förenklat uttrycktser, - -

till kammar-med detaljplan regeringen, medan övriga beslut gårtill
rättsliga frågor ak-Ibland både lämplighetsfrågor ochkanrätten. vara

s.k. blandade mål skall överklagas hostuella i ärende. Sådanasamma
förkammarrätten lämpligt frågornadet inte avgörsär att varsom om-

sig målet till regeringen.med yttrande skall överlämnaeget-
enligt förvaltningsprocessla-Talan kammarrätts beslut skall 33 §mot

1971 2291 föras hos Regeringsrätten.gen
fullföljdtiden för13 kap. finns bestämmelser ochI 3 § sättet avom

kap. för-talan. den inte särskilda bestämmelser i 13 PBLl mån ärges
enligtvaltningslagen tillämplig i besvärsmål PBL. För-1986:223 även

hos förvaltningsmyn-valtningslagen gäller handläggningen ärendenav
dighet. Kommunfullmäktige emellertid förvaltningsmyndighetinteär en
och det har därför varit nödvändigt i föra särskilda reglerPBLatt om

och tiden för fullföljd talan. regler utfonnades med denDessasättet av
tidigare förvaltningslagen förebild. in-gällande från år l97l Dettasom

besvärshand-nebär kommunala beslut skall överklagasatt attgenom en
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ling till länsstyrelsen. Enligt den förvaltningslagengällande 23ges nu
till denoch 24 skall skrivelse med överklagande däremot§§ en ges

myndighet meddelat det överklagade beslutet och det dennahar ärsom
tid.myndighet har överklagandet har gjorts i Nå-rättprövaattsom om

förvaltningslagenanpassning besvärsordning till denPBL:sgon nyaav
har dock inte skett.

Förarbetena

sig diskussionen under förarbetena i hu-det gäller planbeslut rördeNär
kringvudsak kring frågan besvärssystemet skall byggas kom-om upp

förvaltningsbesvär. Vid remissbehandlingenmunalbesvår eller av
förordadePBL-utredningens förslag det remissinstansermånga somvar

härtill faim det olämp-kommunalbesvär. främsta skäletDet attvar man
kommunfullmäktigesförvaltningsbesvär skulle användasligt motatt

införainvändningama tanken generelltbeslut. allvarligasteDe attmot
be-departementscliefen dels denkommunalbesvär i enligtPBL attvar

prövningen skullesvärsberättigade skulle bli för vid, delskretsen att
besvärsinstansske kammarrätten första PBL-pr0po-komma iatt som

de-invändningeii framhöllsitionen Beträffande den sistnämnda359.s.
ställas in-grundläggande krav påpartementschefen måsteettatt som

iplanärenden hållsstansordningen hela prövningenär att samman enav
sambandplaner iinstans. Eñersom länsstyrelsen skalloch prövasamma

besvärsprövningen läggas påden statliga kontrollen, bordemed även
förvaltningsbesvär anfördes dettalänsstyrelsen. Till förmån för att

i sådanabäst uppfyller rättssäkerhetskravenrättsinedel det ären-är som
Kritikenförhållanden kommer iden den enskildesdär mot attcentrum.

förvalt-kommunfullmäktiges beslut skulle komma prövasatt genom
bara skulle kunnaningsbesvär beaktades förvaltningsbesvärattgenom

kassatoriska effekter.leda till
avseendeöverprövningssystemetDepartementschefen erkände att

besluteftersom den fonnella sidanplaner inte skulle bli helt logiskt, av
kommunalbe-efteröversiktsplan skulle bedömas kammarrättenavom

detaljplan ochmedan prövningen frågor i ärendensvär, omav samma
förvaltningsbesvär.områdesbestämmelser skulle överklagas genom

endast begränsad betydelseofullkomligheter borde dock tillmätasDessa
PBL-propositionen 361.s.

finnasförvaltningsbesvär avseende planer det baraFör ansågs en
lämplig och naturlig instansordning, nämligen länsstyrelsen regeringen.-
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I PBL-propositionen uppmärksammades visserligen de riksdagenav
godkända riktlinjerna för regeringens befattning medöversyn be-en av
svärsärenden prop. l98384zl20, det skedde bara i samband medmen
överväganden frågan regeringens befattning med besvär avseendeav om
lov.

När det gäller instansordningen för prövning besvär i ärendenav om
lov PBL-utredningens förslag utfonnat från principiellavar ut-samma
gångspunkter den slutliga lagen. förslagetI ingick emellertid ocksåsom
regler prövningstillstånd till regeringen, vilka sedermera awisades.om

Under remissbehandlingen det bara remissinstans föror-var en som
dade alla tillståndsärenden skulle till förvaltningsdomstolama.gåatt Ett
fåtal remissinstanser föreslog länsstyrelsen skulle bytas läns-att ut mot
rätten.

Som uppmärksammades inämnts PBL-propositionen de riksdagenav
godkända riktlinjerna för regeringens befattning medbe-översynen av
svärsärenden. Departementschefen gjorde sammanfattning riktlin-en av
jerna och citerade därefter följande uttalande från betänkandeKU:s
KU23, riksdagen anslöt sig till PBL-propositionen 362:som s.

Som uttalas i propositionen det enligt utskottet viktigtär att rege-
ringen kvarstår besvärsinstans det behövs politisk styrningnärsom en

praxis. begreppetI politisk styrning lägger utskottet inte baraav en
regerings låta sin politiska inriktning påverkarätt praxis i vissaatt

förvaltningsärenden också den vikt från allmännautangrupper av
demokratiska utgångspunkter och för rättssäkerheten kan tillmä-som

regeringens befattning med sådana ärenden.tas gällerDetta särskilt i
ärenden där det skönsmässiga inslaget i bedömningen betydande.är

Till ärendegrupper där regeringens medverkan i angivna beinärkel-
framstår särkilt betydelsefull torde enligt utskottets meningser som

höra bl.a. invandrarärenden plan- och byggnadsärenden.samt

Härefter anförde departementschefen följande:

plan-Det och beslutssystern jag föreslår i byggerPBL visser-som
ligen till del på dagens lagstiftning och på vedertagenstor praxis. Det
finns emellertid hel del principiellt viktiga inslag, detgören attsom
enligt min uppfattning inte kan ändamålsenligt befriaattanses rege-
ringen från uppgiften handlägga besvärsärenden. Det nämligenatt är
bl.a. i den rollen regeringen kan utvecklingen i viss rikt-styrasom en
ning och alltså sin prägel på den lagens tillämpning.sätta Jagnya an-

det således nödvändigt regeringen blir det samlande poli-ser attvara
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finnerpraxis. ståndpunkttiska leder utbildandet Dennaavorgan som
berörda riksdagsbeslutet.jag väl förenlig med det nyssvara

regeringen befattning med besvärsärendenkonsekvensEn att tarav
lagstift-god uppfattning hurhärigenom direkt kandenär att omen

erfarenhetsåterföring kan haavseenden.ningen fungerar i olika Denna
refonnarbete.betydelse för regeringen i fortsattett

sista instanssåledes regeringenDepartementschefen ansåg att som
omfatt-till i ungefärtillstånd bebyggelsebör ärendenpröva sammaom

dittills.ning hade skettsom
s.369 ff. fråganDepartementschefen i PBL-propositionenberörde

Europakonventionens arti-ochförhållandet mellan besvärssystemetom
domstolsprövning. Enligt departements-möjlighet tillkel med krav på6

tillämplig fallpåkunde dock artikel 6 intechefens bedömning antas vara
regeringen.kommaskulle att prövassom av

besvärsberättigade omfattningkretsensDen

tillbegränsadbyggnadslagstiftningen besvärsrättentidigaredenI var
och arrenda-räknades fastighetsägaretill vilka i första handsakägama,
utvidgatsbesvärsberättigade kretsenemellertid denharl PBL vä-torer.

sentligt.
vidgas tillsakägarkretsen skulleföreslagitPBL-utredningen hade att

PBL-proposi-bostadsrättshavare.och Iomfatta hyresgästerävenatt
försärställningendepanementschefen s.79konstateradetionen att
all-demokratins anspråkfastighetsägare inte hade ansetts motsvara

utvidgningpositiv tilloch han ställde sigdeltagandemänhetens aven
ställning beslutsprocessen. En-särskilt stark ibörden krets ges ensom

längredepartementschefen fanns anledning PBL-ut-detligt änatt
medborgarinflytandetutvidgningeneftersträvaderedningen. Den av

sådan lösninghushållsmedlemmar.omfatta alla Förborde således en
jämställdhetsaspekter.talade även

lagbestämmel-förslaget till fannslagrådsremissen avseende PBLI en
legaldefinitions.k.förslaget innehöll dessutombesvärsrätt och ense om

emellertid dessa bes-Lagrådet ficksakägare. På förslagbegreppet avav
traditionella sakägarbe-behållits dethar därförtämmelser utgå. PBLI

inneha-fastighetsägare ochsåledes i första handSakägare ärgreppet.
och hyresrätt.egendom bostadsrättsärskild till fast änrättvare av annan

liyresgästorganisatio-boendeBostadsrättshavare, hyresgäster och samt
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får emellertid enligt PBL ställning i förfarandet inberäknatner samma -
besvärsrätt sakägama PBL-propositionen 459.som s.-

finnsDet alltså inte heller någon uttrycklig bestämmelse i PBL om
vilka har besvärsrätt. Lagrådet yttrade följande i frågan PBLpro-som
positionen, bilagedelen 325 f.:s.

bestämmelserAtt kan beror på det allmänna grrund-attawaras av
har utbildats i praxis, följersatser, får överklaga beslut.som vem som

Grundtanken har kommit till uttryck i förvaltningslagen§ där det
föreskrivs besvär får föras den beslutetatt angår, det gåttav som om
honom Att exakt bestämma kretsen besvärsberättigadeemot. medav
ledning uttrycket den beslutet låterangår sig naturligaav som av
skäl ofta inte allmänhetI torde det beträffandegöra. beslut enligt PBL

tveksamt får anföra besvär. beslutDe enligt PBL därvara vem som
det kan vanskligt kretsen besvärsberättigadeatt avgöra beslutvara är
i planärenden. Här emellertid bestämmelser förfarandet godger om
vägledning. Lagrådet åsyftar kap.5 30 i lagrådets förslagnännast § 5
kap. 23 remitterade§ förslaget. l paragrafen regleras bl.a. till vem
beslut med fullföljdshänvisning skall sändas. Dessa adressater bort-e

naturligtvis från länsstyrelsen fårsett saklegitiinerade.anses vara-

Regeringsrätten har i beslut den 28 november l99l Mål 22l8-nr
1990 funnit den enligt kap.5 30 fått underrättelseatt § beslutsom om

detaljplan och besvärshänvisningatt anta också har överklagaen rätt att
beslutet med stöd 13 kap. 5av

Beträffande den föreslagna utvidgningen den besvärsberättigadeav
kretsen uttalade departementschefen avslutningsvis följande PBL-pro-
positionen 363:s.

villJag tillägga jag det lämpligt några år haratt gåttnärattanser
från ikraftträdandePBL:s utvärdera konsekvenserna den besvärs-av
berättigade kretsens omfattning avsnittse 3.5. Om det då visar sig

den föreslagna ordningen har lettatt till administrativ belastningnu en
för myndigheterna motsvarande fördelar i form förbättratutan in-av
flytande i beslutsprocessen och bör frågan den besvärsbe-annat, om
rättigade kretsen oinprövas.
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omfattningBesvärsprövningens

Förarbetena

anförasfår,kommunala beslut enligt PBLBesvär nämnts,över avsom
besvärsprövningendet gått honom Försombeslutet angår,den emot.om

Besvärsin-regler.förvaltningsprocessuellahand vanligagäller i första
yrkanden och åbe-klagandensbundenvid prövningenärstansen avav

detallsidig prövningfrågabesvärsfakta. övrigt detropade I är avom en
befo-besvärsmyndigheten harbeslutets riktighet, därklandrade samma

Även lämplig-överklagats.beslut hargenheter det renaorgan varssom
bedömande.underalltså kommaskälighetssynpunkter kanhets- och

besvärsmyndigheten kommerbefogenhet förprincipiellt vidaDenna
prövningendet gällerspeciellt lägeemellertid i något närett av

ökatförskjutningmed densammanhängerPBL-beslut. Detta mot ett
grundtankama i PBL.inflytandekommunalt ärsom en av

ochplan-1979:66i betänkandet SOU NyPBL-Litredningen hade
följande lydelse:bestämmelse medföreslagitbygglag en

syftet med planenfår intedetaljplanbeslutBesvär över ett avseom
Omutfonnning.huvudsakligaprinciper ochbebyggelsensi fråga om

syftet medintebebyggelse, får besvärengällerplanen änannat avse
markanvänd-planen angivnaden igrunddrageni frågaplanen avom

ningen.

bestämmelse begränsa-processrättsligfrågaalltsåDet somom envar
propositio-islopadeskritik ochBestämmelsende besvärsrätten. mötte

bakomuppfattning legatdendepartementschefen delade sommennen,
detoinskränkt besvärsrättfårenskildautredningsförslaget. Om nären

departementsche-enligtliknande, skullefrågor ochplanpolitiskagäller
statligatillflyttas från kommunemaavgörandetdet slutligafen samtidigt

PBL-propositionenanförde vidareDepartementschefenmyndigheter. s.
.36-5:

utbygg-kommunensprincipfrågomade viktigagällerdetNär om
statligahosbesvärregel inteenskildenadbör den myn-genomsom

andraochEnskilda sakägarebedömningar ändrade.lokaladigheter få
allmänna in-motståendeinte kunna åberopaskall alltså.intressenter

Sådana intressenbeslutfå kommunaltför omprövat.att etttressen
isamrådsskedetförsta hand underbevaka iskall länsstyrelsen men

undergivetvisofñcialprövning,tillsinhand också,andra rättgenom
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förutsättning intressena har den betydelse länsstyrelsenatt kanatt
förordna prövning enligt 12 kap. Besvären bör kunna enbartom avse
frågor betydelse för de klagande iär deras egenskap sak-som av av

eller boende inom och iägare anslutning till området.

Vad besvärsprövningen bör inriktas på enligt departementschefen iär
första hand detaljplanemas expropriativa effekter och huvudöver taget
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. Ibland kan det
också bli tal två motstående enskilda intressenvägaatt varand-om mot
ra.

I det följande PBL-propositionen 366 departementschefens. ger
exempel frågorpå enskilda skall kunna föra till prövningsom upp ge-

besvär. Det sig intresset hävdarör god nänniljö ochnom attom av en av
kommunen inte driver de allmänna intressenaatt alltför hårt degentemot

önskemål sakägama för fram. Avslutningsvis anförs följande:som

Jag medveten det i praktikenär måste bli svårtatt medävenom -
de uttalanden jag har gjort skilja det allmänna syftetatt utsom nu -
med planen från de enskilda intressena. Ofta de båda aspektemaär
egentligen två sidor sak. Jag dock det rim-att är ettav samma anser
ligt betraktelsesätt för framtiden överinstansema skalläven kunnaatt
bifalla besvären, klagandena hävdar miljön förändras påt.ex. attom

oacceptabelt detett uppstår trafrkfaror för bamen,sätt, utsiktenatt att
förstörs, parker försvinner, lekplatsema föratt småatt är etc.

De redovisade uttalandena i samband med behandlingengörsnu av
besvärsprövningen avseende beslut detaljplan, de torde i till-om men
lämpliga delar gälla besvärsprövningen avseendeäven områdesbestäm-
melser, fastighetsplan och lov.

Praxis

Här skall inte någon fullständig genomgånggöras praxis rörande frå-av
besvärsprövningens omfattning redovisningen skall begrän-gan om utan

till några fall belyser vissa problem har uppstått i anslut-sas som som
ning till de refererade uttalandena i förarbetena. Frågan gäller denom
enskilde till stöd för sin besvärstalan skall kunna åberopa inte bara in-
trång i enskilda intressen intrång i motstående allmännaävenutanegna
intressen. Regeringens praxis har växlat i detta hänseende.

I ärende rörande detaljplan för del kvarteret Bondesonen Störreav
inom stadsdelen Södennalm i Stockholms kommun Beslutm.m.
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gällande denPl m.fl.88 gjorde klagandena1988-10-27, 1714 att nya
förenligboendemiljö och intebebyggelsen skulle förstöra deras vara

kulturhistoriska miljö. Regeringen anförde:med områdets Det är en
markanvändning ochuppgiñ i första hand för kommunen beslutaatt om

frågorbyggande. yrkande enskilda endastRegeringen kan på prövaav
egenskap sakägare ellerbetydelse för de klagande i derasär avsom av
enskilda intressen. Någonboende, dvs. frågor de klagandesrörsom

vid regering-allmänna intressen kan inteprövning motstående görasav
Enligtöverklagande jfr l98586:1 365.prövning ett s.prop.ens av

sådan inverkanöverklagade planen inte påregeringens mening har den
Regeringen avslogde förhållanden den inte kan godtas.klagandes att

överklagandena.
detaljplan för Skreai ärende rörandeinställning intogsEn annan

1990-02-08,kommun Beslutmfl. fastigheter i Falkenbergs11:97
för fritidshussig detaljplan 63BO891125, 1126Pl. rördeDet om en

gjorde gällandefrån havsstranden. Klaganden600-1000 attmeter om-
bebyggelsenden tilltänktaskulle bli för hårt exploaterat ochrådet att

redanför deminnebära olägenheterdärmed skulle komma att som
ibestämmelsernaåberopade han bl.a.bodde inom området. Vidare

omfattande fritidshe-skyddinnebära starkthan ansågNRL, motettsom
intres-konstaterade klagandensRegeringenbyggelse inom området. att

skall beaktas enligt PBLintressensammanföll med de allmänna somsen
bestämmelser-stredhärefter beslutetoch Regeringen faimNRL. motatt

bifölls.varför överklagandetochi kap. 2 kap. 2 § PBL,3 4 §NRLna
regering-fall gjordei detta sistnämndaställningstagandeSamma som

inom fastig-golfbana i Toñaområdetdetaljplan föri ärende rörandeen
BeslutKungälvs kommunmfl., Lycke socken,heten Lycke-Totta

91312-316P.1991-09-05, BO
och kv.för kv. Borgarskolanärende rörande detaljplanerI m.m.

Östennalm i Stockholms kommuninom stadsdelenTräskfloden m.m.
invänd-Klagandenasemellertid regeringen åter.Jarlaplan svängde

för nytillkommande bostä-olämpligtningar gällde dels områdetatt var
trafiken omgivandemiljöstömingar från pågrund kraftigader på ga-av

olikaförsämrad miljö iklagandena själva drabbadesdelstor, att av en
M9l3l64-3l769,1992-04-09,Regeringen Besluthänseenden.

itill uttalandenakonstaterade under hänvisningBO91l759-l771P
skall kunna åberopaenskilda sakägare intePBL-propositionen att

beslutför få kommunaltmotstående allmänna intressen omprövat.ettatt
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Besvären bör kunna enbart frågor betydelse för de kla-äravse som av
gande i deras egenskap sakägare eller boende inom och i anslutningav
till området. Regeringen faim klagandenas invändningaratt delvis avsåg

sådant allmänt intresse detett ankommer på kommunen och läns-som
styrelsen bevaka. Vad klagandena anförtatt i den delen utgjorde därför
enligt regeringen inte skäl bifalla överklagandet.att

Regeringsrätten har i dom den 2 maj 1994 Mål 4331-1993en nr
behandlat det berörda problemet. Målet rörde rättsprövning ochnu res-
ning. Sökandena anförde till stöd för sin talan i sak främst detalj-att en
plan berörde homogent område riksintresseett för kultumiin-ärsom av
nesvården och kultunniljön uppenbarligen skulle kommaatt skadasatt
påtagligt, den bebyggelse planen möjliggjorde skulle komma tillom som
stånd. Enligt sökandena hade regeringen i besvärsärendet undandragit
sig vad hade åberopatsatt pröva rörande intrång på allmänintresse-som

Regeringsrätten uttalade härvid varken lagtexten eller det ina. att som
förarbetena lagstiftningens grundersagts stöd för uppfattningenom ger

det skulle föreligga något hinderatt processuell be-natur mot attav en
svärsmyndighet vid prövningen enskild överklagande iav etten persons
planärende beaktar förutom klagandens enskilda intresse också de- -
allmänna intressen enligt hans påstående står planen. Ett så-som emot
dant förbud skulle enligt Regeringsrätten i själva verket inte sällan hind-

besvärsmyndigheten denatt avvägning mellan allmännagör ochra en-
skilda intressen och den kontroll kommunernas tillämpningutövar av av
2 och 3 kap. PBL regelsystemet förutsätter. Härefter uttalar Rege-som
tingsrätten följande: En besvärsmyndighet bör följaktligen inte av pro-
cessuella skäl kunna undandra sig prövning de grunderen av som en
enskild har klagorätt, åberopar till stöd för bes-värsyr-person, som ett
kande. Det materiella innehållet i PBL:s regelsystem kan emellertid leda
till prövningen ändå i realiteten bliratt mycket begrränsad. byggerLagen
på principen decentralisering beslutsfattandet och kommunalom av
självbestämmanderâtt i frågor bl.a. riktlinjerna för markan-rörsom
vändningen inoin kommunen. konsekvensEn detta den statligaär attav
kontroll besvärsprövningen innefattar i många fall bör vidsom stanna en
prövning överklagat kommmunalt beslut liggerett inom förav om ramen
det handlingsutrymme de materiella reglerna kommunen. Vadsom ger
särskilt gäller frågan beaktande det riksintresse enligtutgörom av som
lagen 1987:l2 hushållning med förutsät-NRL,naturresurserom mm.,

PBL den statliga tillsynenter och kontrollenatt i första hand utövas av



SOU 1994:134 57

länsstyrelsen under samrådsförfarandet kap.4 och kap.5 § 225 § PBL
Ävenoch vid prövning eller beslut enligt bestämmelserna i l2 kap. PBL.

det sagda kan föranleda väsentlig begränsning den materi-senast en av
ella prövning skall i besvärsärende.göras ettsom

Ärendemängder2.2.2 m.m.

Ärendemängd och hanteringen hos länsstyrelserna

samtliga länsstyrelserFrån har inhämtats uppgifter dels besvärsären-om
den, dels beslut enligt kap.12 Vidare har från fyraPBL. länsstyrelser
inhämtats uppgifter för belysning effekternadelsatt nännareen av av
vidgningen den besvärsberättigade kretsen enligt delsPBL, resursåt-av
gång, handläggningstider och handläggningssätt avseende besvärsären-
den. Uppgifterna finns redovisade i bilaga till betänkandet2 och redovi-

därför här bara i sammanfattning.sas
Uppgifter har erhållits både antalet besvärsärenden, varvid varjeom

besvärsinlaga betraktas ärende, och antalet överklagade kom-ettsom
munala beslut. Uppgiftema i sistnämnda hänseende i det följandeanges
inom Antalet besvärsärenden respektive överklagade beslutparentes.

kom till länsstyrelserna uppgick år 1992 till 6009 3746,som varav
7282135 detaljplaneärenden, och tillår 1993 4592 3027, 1388varav
detaljplaneärenden.477

Antalet kommunala beslut ändrades uppgick tillår 1992 806,som
41 detaljplanebeslut, och tillår 1993 650, 33 detaljplanebe-varav varav

slut.
Antalet beslut länsstyrelsen överklagades uppgick år 1992 tillav som

1508, 378 beslut rörande detaljplaner, och år 1993 till l4lvarav varav
369 beslut rörande detaljplaner.

överklagadede besluten gick till kammarrättemaAv år 1992 886 och
623 till regeringen, 378 avsåg detaljplaner, och år 1993 853 tillvarav
kammarrättema och till regeringen, detaljplaner.565 369 avsågvarav

Varje länsstyrelse har i dag viss frihet inom för för-atten ramen-
valtningslagens regler utforma sin berednings- och beslutspro-egen-

Vanligen koncentreras beredningen besvärsärenden till länssty-cess. av
relsens rättsenhet. De inom rättsenheten för be-personer som ansvarar
svärsärendena konsulterar vid behov personal andra enheterpå för be-
dömningen i sakfrågor. Varje rättsenhet leds chefsjurist eller mot-av en
svarande ofta fattar det avgörande beslutet i besvärsärenden.som
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Det förekommer emellertid enhet länsstyrelsenpå haratt en annan an-
för beredningen och beslutet i besvärsärenden, trafikenhe-svaret t.ex.av

eller planenheten. Samråd förekommer naturligtvisten i dessa fall,även
rollerna ombytta, dvs. rättsenheten konsulteras de andraär enhe-men av

tema.
Om oenighet uppstår mellan olika enheter beslutet i besvärs-ettom

ärende, kan frågan i sista hand lösas länsrådet, chefsjuristen ellerav
landshövdingen.

Landshövdingen deltar bara i begränsad omfattning i beredandet av
och beslutsfattandet i besvärsärenden. Förhållandena varierar dock mel-
lan olika länsstyrelser.

I mindre grad tycks länsstyrelsens styrelse bli inblandadän i besvärs-
ärenden. Undantag finns dock.

det gällerNär beslut enligt kap. har12 sammanfattningsvis uppgetts
följande. Under åren 1992 och 1993 beslutade länsstyrelsema pröv-om
ning kommunala planbeslut i fall.61 Grunden för ingripandeav var
konflikt med riksintressen i omkring 20 fall och hänsynen tillresten
hälsa och säkerhet. I 27 de överprövade ärendena upphävdes detav
kommunala beslutet helt eller delvis.

Prövning lov eller förhandsbesked enligt kap.12 4 beslutades i§av
fall.52 dessa hänförAv sig fall28 till länsstyrelsen i Göteborgs och B0-

hus län och 10 till Norrbottens län.

Ärendemängd och hanteringen hos kammarrätterna

Enligt plan- och byggnämndspromemorian 33 uppgick antalet in-
komna byggmål till samtliga kammarrätter år 1989 till 783 och år 1990
till 804. inhämtadeAv uppgifter framgår antalet förmål åren 1992attnu
och uppgick1993 till 886 repektive 853. dessa siffrorI ingår deäven
blandade målen, vilka också har tagits med bland regeringsärendena
nedan. dubbelregistreringEn kan dock motiverad, eftersom kam-vara

skall överlämna målen med yttrande,marrättema vilket krävereget en
viss arbetsinsats.

Kammarrätten dömer med lagfama ledamöter vilka refe-tre ärav en
redovisningenAv i plan- och byggnämndspromemorianrent. framgår

följande beträffande handläggningen hos kammarrättema f..133 I
kammarrätten i Stockholm lottas byggmålen två avdelningar. Vid öv-
riga kammarrätter däremot lottas målen på samtliga avdelningar. kam-I

finns kammarrättsfiskaler, detmarrätt vanligaste attmen synes vara
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föredras referenten. Ispeciella karaktärtill derasmed hänsynmålen av
antaletdet totalabyggmål tillandelengenomsnitt uppgick procenttre av

dockför byggmålArbetsåtgångenmål hos kammarrättema.inkomna var
ochEnligt plan-för andra mål.uppgiftersamstämmigaenligt större än

anspråkiräknatskulle byggmålenbyggnämndspromemorian tagrovt en
tillalla 800 målenskulle samlaarbetstid,avdelnings hela encaom man

kammarrätt.

Ärendemängd hosoch hanteringen regeringen

Ärenden överklagandenhuvudsakiregeringen enligt PBLhos rör av
områdesbestämmelserfastighetsplan ochdetaljplan,planerbeslut om -

detalj-medutanför områdenförhandsbeskedochbeslut lovsamt om-
plan.

överklaganden,omkring 980regeringendet till1990 komUnder år
rörandeärendenomkring 310ochplanärendenomkring 670varav

ärendenaförhandsbesked.och Avbeslut lov rö-överklagande av om
de hadeslagsådantförhandsbesked 49och över-rande lov attvar av

blandade mål.s.k.yttrande, alltsåmedfrån kammarrättsänts
för-ungefärärenden med950detUnder 1991 komår sammaca

före.åretärendetyperdelning på som
vilketbesvärsärenden,sjönk antaletoch 19931992 natur-Under åren

År detkombyggandet. 1992minskademed detligtvis hänger samman
för-ochärenden lovplanärenden, 325379ärenden,766 omvarav

blandade målAntaletPBL-ärenden.övriga62handsbesked samt upp-
gick till 94.

ärendenÅr planärenden, 242ärenden, 314613kom det1993 varav
Antalet blan-PBL-ärenden.övrigaförhandsbesked 57ochlov samtom

uppgick till 102.dade mål
i Miljö-planenhetenpåregeringen handläggshosBesvärsärendena

departements-Planenheten föreståsnaturresursdepartementet.och ettav
i huvudsakrotlarfördelas påInkommande ärendenenhetschef.råd som

skötsrotlardet femnärvarande finnsgeografiskt Förefter somursprung.
jurister,Alla handläggamahandläggare.vardera ävenär varav enav en

två kammarrättsassesso-rotlama delasarkitektutbildning. Enhar avav
ocksåfinnsenhetenarbetsuppgifter.andra Inomharäven enrer, som

samhällsvetare. Iocharkitekter, lantmätaretvåtvåhovrättsassessor, en
ärendehandläggningen.dessa ideltaromfattningbegränsad även
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Sedan ärendena har förberetts handläggama granskas deav av en-
hetschefen eller någon biträder denne. finnsFör närvarande ju-som en
rist, arbetar heltid medpå denna uppgift. Därefter föredras ärende-som

för först expeditionschefen och sedan departementschefen. Slutligenna
fattas beslut i regeringen. rutiner iDessa står överensstämmelse med ett
vanligt arbetssätt i regeringskansliet innebär ärende skallatt ettsom an-
mälas för ansvarig enhetschef och för chefstjänsteman innan deten pre-

för statsrådet. Omfattningen föredragningarnapå varierar, bero-senteras
ende både ärendenas och önskemål från deart personer som upp-
rätthåller nyssnämnda befattningar. regeringen fallerHos ärendena for-
mellt utanför förvaltningslagen. Lagens regler tillämpas emellertid i stor
utsträckning hos regeringskansliet vid prövning överklagade ärenden.av
Syn förekommer endast i undantagsfall vid beredningen besvärsären-av
den. Många ärenden remitteras till Boverket för yttrande. be-Den som
reder yttrandet vid Boverket besöker därvid ofta platsen.

När det gäller frågor hänger med prövningen enligt 12som samman
kap. har från den januaril 1993 bara kommit ärenden rörandetre
överklaganden länsstyrelsebeslut. Möjligheten utfärda planföre-attav
läggande har inte utnyttjats vid något tillfälle. några fall har regeringenl
förelagt kommuner redovisningsskyldighet enligt 6 kap. 2 § NRL.

2.2.3 Internationell jämförelse

förståelsenFör överpröwiingssystemen i olika länder det nödvän-ärav
digt med kännedom vissa förvaltningsrättsliga grunder i ländema.om
Till början skall här kort beskrivning förvaltningen i deen ges en av
nordiska länderna.

nordiska ländernaDe bildar två å sidan Danmark ochgrupper, ena
ochNorge å andra sidan Sverige och Finland.

Danmark har ministerförvaltning de ämbetsverkatten genom som
under ministeriet bundna direktiv utfärdas chefensorterar är av som av

för ministeriet. kan alltsåDenne ansvarig för beslut i den underly-göras
dande förvaltningen. återfinns denna ministerförvaltningl Norge ityp av
modifierad fonn. Under tid har i dessa länder fört ned de-senare man
taljärenden på underliggande instanser för ministern skall kunnaatt ägna
sig ärenden politisk betydelse. har såledesDet inrät-är störresom av

speciella nämnder och råd har självständig ställning itats som en mer
förhållande till ministem.
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Sverige harl bekant inte något ministerstyre utan ett systemsom
Ävenmed självständiga ämbetsverk. Finland har självständiga äinbets-

verk, de finska ministeriema fungerar förvaltningsorgan medmen som
självständig beslutanderätt.

rättsliga kontrollenDen förvaltningen sker i Danmark och Norgeav
de allmänna domstolarna kan och upphävaytterst för-att prövagenom

valtningsbeslut. Sverige och Finlandl finns i stället medett system sär-
skilda förvaltningsdomstolar, dock inte kan alla förvaltnings-prövasom

Ävenbeslut. i Danmark och harNorge börjat införa särskilda be-man
svärsinstanser för förvaltningsbeslut, s.k. anke-nämnder.

Danmark

Centraladininistrationen består departement med underlydande direk-av
närmast motsvarande centrala äinbetsverk och friståendetorat mera

nämnder. Några direktorat har till uppgift kontrollera den rättsligaatt
reglering sker i kommunerna första instans. harDe såledessom som

huvuduppgift kommunema. Ett exempel på detta Plan-att styra ärsom
styrelsen handhar planläggning mark. Nämndema har mångasom av
arbetsuppgifter. liten,En betydelsefull ankenaävnema, be-men grupp,
handlar klagomål i administrativa ärenden. Nämndema själv-är mera
ständiga de flesta andra centrala förvaltningsorgan.än

danskaDen lokalförvaltningen domineras lokala oftastatsorgan,av
med direktorat högsta instans, och kommunalförvaltningen. Stat-som

del den lokala statsförvaltningen. viktigastesamten är Den uppgif-en av
för tillsyn primärkommunema.ten tillsynär Dennaamten att utöva över

sker tillsynsråd betrakta statligtett är att ettgenom som som organ un-
der inrikesministeriet. Den kommunala förvaltningen primär-utgörs av
kommuner och amtskommuner i det landsting.våra Primär-närmaste
koirnnunema fungerar under tillsyn. Någon motsvarighet tillstatens
kommunalbesvärsinstitutet finns inte i Danmark.

viktigasteDet medlet för styrning förvaltningen lagar och för-ärav
ordningar. förekommerDet också direkta order från centralförvaltnin gen
till kommunema. Ofta kan förvaltningsorgan på initiativett eget pröva

förvaltningsorgans beslut. förvaltningsorgaitEttannat kan också
hänskjuta beslut till överordnat och överordnade kanett organ organ

call-in ärenden för avgörande.överta Krav på statligt godkän-genom
nande kommunala beslut har blivit sällsynta.av mer
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viktigaste medlet för efterföljande kontroll beslutDet deär över-av
ordnade myndigheternas kompetens efter klagomål andra den under-att
ordnade myndighetens klagoinstitut administra-avgörande. kallasDetta
tiv rekurs. Rekursen först och främst möjlighet för den enskildear atten
få sin sak behandlad i instans. Rekurs till ministem har underannu en

tid begränsats för denne. stället har ofta inrättatavlasta lattsenare man
ankenamnder insatt direktoraten beträffandeeller rekursinstansersom

kommunala beslut. Ankenämndemas betydelse har ökat i sambandt.ex.
kommunerna blivit självständiga.med har Nämnderna beståratt mer av

jurister för organisationer, sakkunniga och politiker.samt representanter
administrativNämndernas beslut kan inte överklagas rekurs.genom

förvaltningen tvåinstanssys-Strävan inom endast skall haär att ettman
tem.

Enligt kompetens63 grundlagen har de allmänna domstolarna§ att
kontrollera myndigheterna håller sig inom sina Ursprungli-att gränser.

domstolarnas kompetens ganska begränsad.ansågs Domsto-gen vara
lama skulle således kunna rattsfrågor inte lamplighetsfrågor.pröva men

har domstolarna möjlighet kontrollera inte bara rattsfrå-Numera att rena
kan skönsmassi överväganden.påävenutangor ga

Domstolsprövningeii vid sidan de förvaltningsrattsligastår öppen av
besvarsmöjlighetema. Huvudregeln möjligheten till administrativär att
rekurs inte innan domstolsprövning blir möjlig.behöver ha Enuttömts

Möjlighetenrad lagar dock undantag från denna huvudregel. tillgör
domstolsprövning tidsbegrränsning, såvida intestår öppen utan annat
föreskrivs i lag.

förekommer det i föreskrivs förvaltningsbeslut intelagDet att att ett
kan bringas inför endelighetsbestämmelser. Underdomstol, s.k. senare
tid har hävdats bestämmelser strider grundlagen. Särskiltsådanaatt mot
har framhållits tilldomstolsprövning inte kan hindras med hänsynatt
Europakonventionens artikel speciella fall dock kunna föreskri-börl

domstolsprövningeii tår omfatta lagligheten i beslut.baraatt ettvas
Domstolsprövning inrättande för-bör också kunna begränsas genom av
valtningsmyndigheter jämställa med domstolar.är attsom

Grundlagen för lägga domstolskontrollen hos för-utrymme attger
Ävenvaltningsdomstol i stallet för hos de allmänna domstolarna. avgö-

randen forvaltningsdoinstol emellertidmåste kunna överprövasav en av
Højesteret därföroch har något med förvaltningsdoinstolar intesystem
vuxit fram i Dannmark. stället har rad områden inrättat del man en
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nämnda ankenämndema. Dessa administrativa och avgörandena kanär
alltid allmän domstol.prövas av

Gränsdragningen mellan lagtillämpning och fritt skön har diskuterats
mycket i Danmark liksom i de länder har liknande Irättssystem.som
Sverige har denna gränsdragning inte hañ betydelse. Viss ak-samma
tualitet har dock frågan fått i samband med införandet rättsprövnings-av
lagen.

brukarDet beträffande länder med domstolsprövning sådant slagav
finns i Damnark domstolamas kontroll begränsadsägas tillatt ärsom

laglighetsfrågor eller råttsfrågor till skillnad från lämplighets- eller än-
damålsenlighetsfrågor förvaltningsmyndighetema efter frittavgörsom
skön. Gränsen mellan de olika frågorna dock flytande ochär rätts-
tillämpningen skiñar mellan olika länder. Således torde domstolamas
prövningsrätt begränsad i Danmark i ochNorge Eng-än t.ex.vara mera
land.

Förvaltningsrättsligt skön i föreliggaDanmark förvalt-näranses en
ningsmyndighet fattar beslut med stöd lag eller förordning,ett av en som
inte innehåller någon beskrivning rättsfakta eller beskrivningennär ärav
mycket och oprecis. Myndighetens utfyllande verksamhet dockärvag
inte helt rättsligt fri.

allmänhetI finns åtminstone några rättsfakta angivna i lagen och
dessa kompletteras ofta uttalanden i förarbetena. Där kan såledesgenom

anvisningar hur det fria skönet utnyttjas. Bindandeär avsett attges om
anvisningar från högre myndigheter kan också begränsa friadet skönet.
Vidare tillmäts administrativ praxis betydelse.stor

Allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser också betydelse. Detär av
vanligt lagar för skönsmässigaär bedömningaratt utrymmesom ger

förses med ändarnålsbestämrnelser. planläggningslagenI 1 § föreskrivs
lagen skall säkra planläggningen förenar de allmännaatt intressena iatt

arealanvändningen och medverka till landets och miljö såvärnaatt natur
samhällsutvecklingen kan ske på grundvalatt respekt för människansav

livsvillkor och för bevarandet djur- och växtlivet. Sådana ändamåls-av
bestämmelser de allmänt hållna, någorlunda beskriv-trots ärattger, en
ning vilka ändamål kan läggas till grund för förvaltningsbe-ettav som
slut.

Härtill kommer principer den beslutsfattande inte fårattsom gynna
sig själv, lika fall skall behandlas lika förbud diskrimine-att samt mot

Ävenring. proportionalitetsprincipen begränsar det fria skönet. in-Den
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nebär skall använda rättsföljd i proportion till detståratt man en som
mål vill uppnå.man

kan arsenalen för förvaltnings-Allmänt verktygsägas prövaatt attav
beslut domstolskontroll har ökat.genom

domstolskontrollen betraktas mycket väsentligmåsteTrots att som
förvaltningsbeslutför den enskildes rättssäkerhet det ganska fåär som

bringas inför domstolama. sig framför alltde allmänna Det rör om
expropriationsersättning.skattemål och mål om

Norge

Regeringen det högsta förvaltningsorganet och träffar både individu-är
ella och generella avgöranden. Till centralförvaltningen räknas också

departementen och direktoraten. beslutar iDepartementen eget namn.
liknas vid centrala ämbetsverk. Vissa direktorat stårDirektoraten kan

självständiga. sist-under kontroll ministem, medan andra Deärav mer
och besluten kan i regel överklagasnämnda ärenden iavgör eget namn

under särskilthos finns också stårdepartementet. Det ettorgan som
domstolsliknandekan fattakollegium, bl.a. beslutande nämnder, som
från förvaltnings-i avlasta departementenbeslut. Strävan Norge är att

uppgifter.
nivå kan organiserasstatliga förvaltningen regional och lokalDen

avdelningareller direktoraten påministeriema upprättaratt egnagenom
delas i regionerolika eller landet sär-styrs ettattorter som avgenom

fyl-skilt förvaltningsorgan. Landet indelat i fylken leds20är som av en
byggnadsfrågor ochkesman. bl.a. för plan- ochDenne utövaransvarar

legalitetskontroll kommunema.över
beslut ellerprimärkommunema fattas kommunstyretI annatav av or-

speciallagstiftniitg. Beslut vissa kommunalaefter delegation i av or-gan
exempelvis byggnadsrådet, kan överklagas till departementet.gan,

skönsmässiga avgöranden.lagstiftningen allt förI större utrymmeges
Behovet kontroll förvaltningsmyndighetema har dänned ökat.av av

Domstolskontrollen tidi-avspeglar sig i domstolamas praxis.Detta var
laglighetsprövning. tid den kommitinriktad På har ävengare senare

omfatta Domstolskontrollen eineller-skönsmässiga bedömningar. äratt
därför försökt byggatid tids- och kostnadskrävande och har utman

tillskapandet Stortingetsandra kontrollsystem. kanHär nämnas av om-
budsman och antagandet 1967 lov behandlingsmåten iår 1962 år av om
forvaltningssaker. infördes administrativaGenom lagen till besvär.rätt
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Överklagandet går till högre instans. kanDenna stadfästa,närmast ändra
eller upphäva beslut. Klagoinstansens beslut kan i regel inte överklagas
till ytterligare instans.en

förvaltningsbeslutEtt kan också officio beslutsmyn-omprövas ex av
digheten. Vidare kan högre instans officio och ändra för-taen ex upp
valtningsbeslut. allmännaDe domstolama har generell kompetens att
underkänna förvaltningsbeslut, både statliga och kommunala.

Domstolamas prövningsrätt omfattar alla förvaltningsbeslut, be-även
slut regeringen. Prövningen kan både beslutav avse som avser en
forskriñ norm och enkeltvedtak förvaltningsbeslut. Någonett gång
kan domstolsprövningen avskuren i lag eller begränsad till lag-vara ren
lighetsprövning.

Domstolamas prövningsrätt i förhållande till Europakonventionen har
inte diskuterats i eftersomNorge, detta förhållande räknas oprob-som
lematiskt med det norska systemet.

Tidigare behövde inte möjlighetenia till administrativa besvär vara
uttömda för talan vid allmän domstol skulle kunna väckas.att Genom

lagändringar har emellertid den beslutande förvaltningsmyndighe-senare
fått bestämma talan vid domstol inteten rätt får väckasatt förrän denatt

enskilde har möjligheterna till administrativ klagan. Myndighetenuttömt
kan också bestämma talan vid domstol måste väckas inom måna-att sex
der.

Begreppet fritt skön har utvecklats för domstolspröv-att avgränsa
ningens omfattning. I Norge skiljer mellan fritt och lagbundet skön.man

lagbundnaDet skönet innebär det i lag eller förordning uppställsatt en
vissa villkor eller förutsättningar måste uppfyllas för den enskil-attsom
de skall positivt beslut. Frågan lagens villkor uppfylldaett är ärom
beroende lagtolkning och applicerande lagen detpå konkretaettav av
fallet. Detta kan innebära skönsmässig bedömning, skönet ären men
lagbundet.

vissaI lagar uppställs inte villkor vilka hänsyn skallutan anges som
tilläggas vikt vid avgörandet. Om exempelvis skall hänsyn tilltaman
miljön vid beviljande tillstånd till viss verksamhet, har myndighetenav
fritt skön den nödvändiga awägningen. Fritt skön kanatt göra också
åstadkommas bestämmelser föreskriver lagen ägnadatt ärgenom som

främja visst ändamål. Myndighetenatt får då fritt skönett fatta deatt
beslut istår överensstämmelse med detta ändamål.som

3 14-1336
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generella tolkningen lagar och föreskrifter rättsfrå-Den av anses vara
domstolarna ialltid kan domstolama. längre gårJuprövasgor som av

i vad regel har fördenna tolkning, detalj avgränsaattt.ex. engenom
innehåll, mindre finns för förvaltningen tillämpadet kvarutrymme att
det fria skönet.

domstolamanorsk praxis finns det många exempel påI prövatatt
myndighetens bedömning i ärende, den skönsmässiga.hela ävenett

rättsfrågorDomstolen har nämligen ibland det bedömaattansett som
fallet.hur eller elastiskt uttryck skall förstås i det konkretaett vagt

gäller rimlig, orimlig, lämplig, otillbörlig, nöd-det uttryckNär som
nöjer sigskäl, särskilda skäl eller allmänna intressenVändig, tillräckliga

uttryckets innebörd,ofta med generell tolkningdomstolarna me-en av
falla inom det fria skönet.dan den konkreta bedömningen Dom-anses

juridisk ellervärderingar harstolama benägnaär prövaatt ensommer
ekonomisk eller politiskvärderingar teknisk,moralisk prägel än art.av

Även för detta,förvaltningen har fritt skön finns det gränserettom
principer illojal maktanvändning ellerlagstiftning, oskrivnasåsom om

myndig-och instruktioner från överordnadeproportionalitet, anvisningar
förvaltningsbeslttt underkännas för detheter. undantagsfall kanI attett

orimligt.är
hållpunkter förbl.a. ändamålet med lagGenom lagstiftning kan en ge

friavid utnyttjande detskall relevantavilka hänsyn avanses varasom
skönet.

Även beslutförvaltningsförfarandet kan föranledaformfel i att upp-
hävs.

följande. Bygniitgslovengäller planlagstiftningeii kandetNär nämnas
generalplan, regionplanfrån fyra slags planer, nämligenår 1965 reglerar
reguleringsplanoch fylkesplan, vilka översiktliga planer, ärär samt som

fylkesplan fattas fylkesutvalget, medan be-detaljplan. Beslut aven om
kommunstyrelsen. Samtligaslut och generalplan fattasregionplan avom

bli gällande.fastställas departementet för Kom-planbeslut skall attav
stadfästasreguleringsplan. skall sedanmunstyrelsen beslutar Dennaom

allmänFastställande planer kandepartementet. överprövas avavav
domstol.

Finland

finns president och statsråd regeringen.allmänna styrelseFör statens
Statsrådet räknas förvaltningsmyndighet. Förvaltningsapparatensom en
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består i övrigt kombination ministerförvaltning ochav en ett systemav
med centrala ambetsverk. ledningenI för varje förvaltningsområde finns

ministerium. ministeriemaInom beredsett och verkställs beslut harsom
fattats presidenten och statsrådet. Ministeriema fungerar emellertidav
också förvaltningsorgan med självständig beslutanderätt.som

Inom den statliga förvaltningen finns 20 centrala ämbetsverk,ca som
lyder under något ministerium har självständighet. Ministeri-stormen

kan dock påverka de centrala ämbetsverken utfärdandeema genom av
generella föreskrifter och direktiv.

Den statliga förvaltningen regionalpå nivå handhas främst länssty-av
relserna. Länsstyrelsen allmän förvaltningsmyndighet iär respektive län
och fattar beslut i bl.a. planläggnings- och byggnadsärenden. Länsstyrel-

handlägger besvär beslut fattatsäven kommunema.översen som av
Det för fullgörandetstörsta de praktiska förvaltningsupp-ansvaret av

gifterna har kommunalförvaltningen. Kommunemas uppgifter kan upp-
delas i frivilliga uppgifter och uppgifter ålagts kommunernasom genom
olika speciallagar. Kommunfullmäktige högsta beslutandeär organ, me-
dan kommunstyrelsen det ledande törvaltningsorganet.är Dessutom
finns mängd obligatoriska nämnder, såsom byggnadsnämnden.en

Det finns ingen motsvarighet till de svenska landstingen. Exempelvis
sjukvård sköts kommunalförbund.genom

Ett grundläggande stadgande för förvaltningsrätten finns i 92 § rege-
ringsformen. Här uppställs krav formell lagbundenhet vid förvalt-
ningen. Stadgandet dessutom innehålla den omfattande le-anses mera
galitetsprincipen enligt vilken myndigheternas handlande åtminstone vid
myndighetsutövning måste ha stöd i lag. fallFör då myndigheterna skall
tillämpa allmänt fonnulerade stadganden för vissutrymmesom ger
lämpliglietsprövning kompletteras kravet på lagbundenhet med allmänna
förvaltningsrättsliga principer, objektivitetsprincipen, proportionalitets-
principen, ändamålsbundenhetsprincipen och likhetsprincipen.

Förvaltningsförfarandet regleras lag förvaltningsförfarandeav om
6.8.l982598, FörvL.

Myndighet kan enligt FörvL själv klara och uppenbara fel.rätta Den
interna kontrollen sker överordnade myndigheterattannars över-genom
vakar underordnade myndigheter. Det alltid möjligt tillär högreatt en
myndighet inom förvaltningsområde anföra s.k. förvaltnings-samma en
klagan myndighets åtgärder.över En allmän kontroll sker i övrigten

klagan hos justitieombudsmannen och justitiekanslem.genom Dessa
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ändra upphäva förvaltningsbeslutinstanser kan emellertid inte eller utan
anhängiggöra åtal.bara utdela anmärkningar eller

i likhet medskillnad Danmark ochFinland har, till Norgemot men
länsrät-med förvaltningsdomstolar.Sverige, Dessa utgörsett system av

besvärsmyndigheteroch förvaltningsdomstolen, HFD. SomHögstatema
förvaltningsmyndighetema,fungerar ofta de högrei första instans också

och ministeriema.de centrala ämbetsverkenexempelvis länsstyrelserna,
kommunstyrelsen besvärsmyndighet ikommunalförvaltningenInom är

förvaltningsbesvär,finns former för besvär,första instans. tvåDet som
förvaltningsärendeni 24.3.1950regleras lag ändringssökandeav om

kommunallagen 10.12.1976kommunalbesvär, regleras154, och som av
kommunal myndighetöverklagas beslutEnligt huvudregeln953. av

kommunalförvaltningen tillämpas ikommunalbesvär, inommengenom
med regler i speciallag-förvaltningsbesvär i enlighetstället ofta

stiftningen.
Enligtkassatorisk laglighetsprövning.leder tillKommunalbesvär en

Beslut kommunalanförs hos länsrätten.huvudregeln besvär av en
till kommunstyrelsenöverklagas emellertidnämnd eller direktion som

Slutinstansdärefter till länsrätten. HFD.första ochinstans är
förvaltningsmyndighe-beslutanförasFörvaltningsbesvär kan mot av

förvalt-ministerier, de högredessHänned statsrådet ochter. avses
omedelbart under statsrå-myndigheter lyderningsmyndighetema som
förvaltningsmyndighetemaoch de lägredet, bl.a. länsstyrelsema

förvaltningsmyndighetema.under de högremyndigheter lydersom
beslutet.berörs Vemkan anföras denFörvaltningsbesvär av somav som

i allmänhet ganskaberörd tolkasskall snävt.anses
förvaltnings-ministeriums eller högrestatsrådets,Besvär över ett en

anförs första instans.myndighets beslut hos HFD som
deni regel överklagas tillförvaltningsmyndighets beslut skallLägre

ofta centralt ämbetsverk ellerförvaltningsmyndigheten,högre ettett
föreskrivet läns-det dockspeciallagstiftning kanministerium. l attvara

förvaltningsmyndighetenshögreförsta instans.skall Denrätten vara
härefter överklagas hos HFD.länsrättens beslut kaneller

föremål för laglig-kan bara bliministeriernas beslutStatsrådets och
fria prövningsrättenutövande denhetsprövning. Myndighetens un-av

förvaltningsrättsligaprövning de allmännaderkastas dock härvid moten
principema.
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Vid besvär till länsrätt eller högre förvaltningsmyndighet blir det fråga
prövning såväl det överklagade beslutets laglighet dessom en av som

lämplighet. HFD sista instans däremot bara laglighets-äger avgörasom
frågan. Om finnerHFD besvär gäller fråga, avgörande i huvud-att vars
sak beror bedömandepå besluts eller åtgärds ändamålsenlighet, skallav
målet överlämnas till statsrådets avgörande med för statsrådet bin-ett
dande utlåtande i laglighetsfrågan.

Det finns slutligen extraordinära rättsmedel i form processuell kla-av
motsvarande våra besvär domvilla och återbrytande för-övergan av

valtningsbeslut motsvarande resning.
När det gäller planlagstiñningen kan följande.nämnas
Den allmänna planlagstiñningen finns i byggnadslagen från år 1958.

Lagen reglerar fem olika planer, nämligen regionplan,typer general-av
plan, stadsplan, byggnadsplan och strandplan. Regionplan skall under-
ställas inrikesministeriet för godkännande, medan generalplan elleren en
stadsplan regelmässigt skall underställas länsstyrelsen. Byggnadsplan
och strandplan beslutas kommunfullmäktige och skall Linderställasav
länsstyrelsen för prövning. Om strandplan område i stad, skallavser
underställning i stället ske hos inrikesministeriet. Besluten från länssty-
relse respektive ministerium i underställningsärenden kan sedan över-
klagas till HFD. Lämpligheten i planfastställelse kan dock inte avgö-en

domstolen i denna del skall ärendet överlämnas tillutan statsrå-ras av
det.

England

Den brittiska konstitutionen till delen oskriven. vilarär Den istörsta
stället på regler finns i law. grundläggandeEn konstitutio-som common
nell princip the rule of law principenung.är rättssäkerhet. Denom
innebär visst mått skönsmässighet vid ärendenasatt ett avgörandeav
måste rättssäkerheten kräveraccepteras, domstolarna haratt attmen
möjligheter kontrollera utövandet denna makt. Beträffandeatt för-av
valtningsrätteir kan har blivit försägas skönsmäs-att större utrymmet
siga bedömningar fler regler har domstolarna uppfunnit för att
kontrollera dem.

Centraladministrationen består 40 departement föreståsav ca som av
minister. Departementen ofta mycket De förär vaden stora. svarar som

i Sverige både departementsuppgifter och uppgiftermotsvarar för för-
valtningsmyirdigheter. Flertalet ärenden i departementen kräver inte re-
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tjänstemän in-geringsbeslut respektive minister elleravgörsutan avav
departementet.om

maktroll i förvaltningen. harLokala spelar Dessastor organorgan en
godkännas respektive depar-stifta lokala förordningar, skallatt som av

bli föremål för domstolsprövning.Förordningama kan dessutomtement.
kontrollerade regeringen ständigalokala hårtDe är genomavorganen

Även minister kan direkta order och han kanråd och instruktioner. en ge
myndigheten.själv kontrollen överta över

domstolsprövning.författningsenlig makt kan underkastasAll
förvaltningsdomstolar. Beslutfinns inget medDet separat system av

domstolar.således vanligaförvaltningsmyndigheter prövas av
tillkom dåexpanderade förvaltningen. Bl.a.Efter andra världskriget

tribunaler, beslutar i frågorrad förvaltningsmyndigheter, s.k. omsomen
sjukvård, invandring ochsocialförsäkring, arbetsrätt, skatter, utbildning,

judiciell administ-jordbruk. vid tribunalet-naVerksamheten änär av mer
ordinäradel detrativ karaktär och de rättssystemet.anses vara en av

administrativ tri-tilltribunal kan ofta överklagasBeslut en annanav en
till theof Appeal och sistbunal, därefter till civil domstol the Courten

of Lords.House
sidan besvärengelska skilja mellan åi detMan måste systemet ena

sidan domstols-och hos domstol och å andrahos förvaltningsmyndighet
talan.prövning väckandegenom av

förvaltningsmyn-förvaltningsbeslut till högreVid besvär över ett en
domstol sker där-i dess vidd. Vid besvär hosdighet ärendet helaprövas

beslutets laglighet,bara prövning det överklagade ävenemot omaven
kommit vidgas.småningom harbesvärsprövningen så att

alltid lag-förvaltningsbeslut besväröverklagaRätten ärettatt genom
mellan olikaöverklagande dereglerad. finns således reglerDet om

och domstol och mellandomstolama, mellan administrativa myndigheter
finns också regleradministrativa myndigheter eller tribunaler.olika Det

fråntribunal eller elleröverklagande från minister till tvärtomom en en
högre förvaltningsmyndighetenminister till domstol. Från den ären en

sig till domstol,finns föreskriven besväradet vanligt det rätt attatt en
rättsfrâgor question of law.endast övermen

inte bara rättsfrågandomstolsprövningvill till ståndOm avman en
det andra rättsmedlet, dom-sakfrågan, måste användaävenutan man

rättsmedel vilar inteväckande talan. påstolsprövning Dettagenom av
alla för-lagfasta law. Talan kan väckas röranderegler påutan common
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valtningsbeslut, således beslut ministrar, förvaltningsmyndigheter ochav
tribunaler. Den väcker talan måste berörd beslutet och talansom vara av
måste i princip väckas inom månader från beslutsdagen.tre

det följandeI skall några anmärkningar beträffande be-göras
svärsprövningen vid domstol, alltså inte prövningen i anledning väck-av
ande talan.av

takt medI den diskretionära makten i förvaltningenatt har ökat har
domstolarna ställt rad restriktiva principer bl.a. kräverupp en attsom
förvaltningsbeslut skall rimliga, de skall i överensstämmel-attvara vara

med lagens anda eller besluten skall med lagensatt överensstämmase
syfte. Domstolsprövningen speciellt ingående i mål där förvalt-görs
ningsmyndiglieterna lämnats frihet skönsmässiga bedöin-stor göraatt
ningar.

förvaltningenI finns inget kan kallas obunden diskretion, efter-som
domstolarna inte godkänner godtyckliga beslut. Besluten skallsom vara

rimliga. Domstolama kan dock inte ställa alltför försnäva gränserupp
förvaltningen. Den standard har i praxis diskretio-accepterats är attsom

beslut orimliga eller olämpliganära endastär de har tillutgångom en
vilken ingen förnuftig människa skulle ha kommit. Beslut får inte vara
utslag slumpen och de får inte heller inkonsekventa ellerav rena vara
ologiska.

Beslut får inte heller innebära illojal maktanvändning. Vidare får be-
slutsmyndigheten inte hänsyn till ovidkommande detaljer eller under-ta
låta hänsyn till relevanta omständigheter.att ta Beslutsfattandet får inte
heller motiveras syften ligger utanför den tillämpade lagens syf-av som

Som exempel kan myndighet,ten. förutsättningnämnas föratt en som
godkänna bygglov, krävdeatt sökanden skulle deltaett i finansie-att

ringen avloppssystemet utanför fastigheten. Detta beslut undanröjdes.av
En aspekt på diskretionär makt myndigheterna inte fårärannan att

binda sin utövning lämplighetsprövning. planmyndighetEn kanupp av
exempelvis inte kontrakt förbinda sig bevilja bygglov i fram-attgenom
tiden. Vidare får myndighet inte utnyttja sin diskretionäravägra atten
prövningsrätt. Myndigheten får alltså inte bara blint följa praxis utan
måste med utnyttjande lämplighetsbedömningarrätten beaktagöraattav
omständighetema i det särskilda fallet.

När det gäller gränsdragningen mellan rättsfrågor och sakfrågor är
huvudregeln felbedömning fakta i målet inteatt skall komma underen av
domstolsprövning. finnsDet dock rad undantag, domstolarnaen om
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beslut.fakta orsakat orättvisamissuppfattning har Ifinner att aven
bevis fördet skall finnas tillräckligaförsta hand kräver domstolarna att

beslut be-kan grund för undanröjandefaktum. Vidare attett av varaen
vedertaget ochmissförstånd eller okunnighetslutet grundar sig på ettom

sakförhållanden.sig felaktigasakförhållande eller baserar pårelevant
handläggning ochformella krav påDomstolama kontrollerar också att

uppfyllts.procedurfrågor har
anmärkas följande.plan- och byggfrågor kandet särskilt gällerNär

Överklaganden det administrativasker i första hand inom systemet
samtliga fall ministernofbesvär till the Secretary State. I utser engenom

delegation denneärendena. Genominspector handlägger avgörsom
ärendena påflesta ärendena. 80själv de Drygt avgörsprocent avav

avgörandet publicmaterial. övriga fall föregåsgrund skriftligt I av aav
införd fonn informell hearing.eller Besvärs-local inquiry senare aven

till veckorärendena 20 drygt 50 avgöra.atttar
förenad medkvasijudiciell förhandling,inquirypublicEn är syn.en

beslutar själv. Skälendärefter i allmänhetleds inspector,Den somav en
förpubliceras. Ersättningoch beslutet skallför beslutet skall redovisas

lokala plan-antingen klaganden eller denkostnader kan tillerkännas
planmyndighetensklagan lättsinnig ellermyndigheten, t.ex. av-om var

undantagsfall.dock bara islag orimligt. Ersättning begärsvar
prövningeni principBesvärsprövningen sker på sätt avsomsamma

tillgängligt material tilllnspektom lägger alltursprungliga ansökan.den
prejudikatsbundenhet föreligger inte,grund för prövningen. Någon även

planöverväganden kommeravgöranden.hänsyn till tidigare Närtasom
planåberopade materialet thei bilden det vanligaste structureär

och natio-local plans områdesplaneröversiktsplan och i andra hand
betydelseplanVanligen tillmäts thenal policy guidances. structure stor

hänvisning till denna.klagomålen ogillas medoch delstoren av
företag, såsomproceduren tillämplig pånonnalaDen ävenär stora
flygplats.kolgruva eller Denlokaliseringen kämkraftverk, enav en ny

callmiljöministemsådana ärenden begärsenda skillnaden är att av
in.

kämkrañverket i Si-företag, såsominquiry beträffandeEn större
Kritik har riktatstill kostnader.zewell, kan två år motän storata mer

för företagalltid stårdet judiciella Det är nästan statensystemet. avsom
domare ikritikema vänder sigdet här slaget och statenmot att agerar

fallet med tunneln till Frankri-särskild procedur användes isak. Enegen
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ke. Parlamentet saken och gick igenom den fullständiga lagreg-tog upp
lerade proceduren. därvid minskadeMen möjligheterna framföra in-att
vändningar.

huvudsakligaDet skyddet för medborgamas rättigheter ligger i deatt
kan klaga till the High Court, the Court of Appeal och slutligen the

ofHouse Lords. Klagan kan dock i princip bara grundas på lag och
domstolarna kan inte beslutet med de kan bara upphävaersätta ett nytt,
beslutet helt eller delvis. Processen alltså kassatorisk.är

Domstolama företar således i princip bara laglighetsprövning. len
enlighet med vad i det föregående har dock domstolarnasagtssom suc-
cessivt utökat prövningens omfattning. Det särskilt kravet på beslutsär
rimlighet har möjliggjort denna vidgade prövning.som

Besvärsrätt tillkommer den berörd. 1 avgöranden under 1980-ärsom
talet har domstolarna besvär inte bara från enskildaaccepterat utan även
från medborgargrupper olika slag. Besvärstiden beträffande planer ärav
6 veckor efter ministerns godkännande eller den lokala myndighetens
antagandebeslut.

Det mycket liten andel inspektoms ochär ministramas besluten av
överklagas till domstol.som

Tyskland

tyskaDe domstolama kan delas i fem allmänna domstolar,grupper,
arbetsdomstolar, administrativa domstolar, socialdomstolar och skatte-
domstolar.

artikelI 19 i den tyska grundlagen stadgas någon blir kränkt iatt om
sina rättigheter den offentliga makten, står till domstolvägen öppenav
för honom. Om någon domstol inte behörig, skall prövningenärannan
ske i de allmänna domstolama. allmännaDe domstolarnas kompetens är
alltså subsidiär. Rätten till domstolsprövning får inte inskränkas genom
lag.

År 1960 inrättades enhetlig förvaltningsdomstolsorganisation fören
allmänna förvaltningsmål med instanser, Verwaltungsgerichte, Ober-tre
verwaltungsgerichte och Bundesverwaltungsgerichte.

viktigtEtt inslag i refonnarbetet de många institutioner medattvar
domstolsliknande organisation och ställning, hade förekommit tidi-som

avvecklades. Förvaltningsuppgifter hänfördes till förvaltnings-gare,
myndigheter och rättskipningsuppgifter till någon de förvalt-av nya
ningsdomstolama.
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i huvudsak hand-administrativa domstolama,vid deProcessen som
Verwaltungsgerichtord-ibygglagstiñningen, regleraslägger plan- och

subsidiärafår meddeladessagäller i alla delstater,1960. Den mennung,
i dömandet.till viss olikhetföreskrifter kan ledasom

fem nivåer: Bundi huvudsakindelningen bildaradministrativaDen
Regierungsbezirke och Regional-Länder delstater,förbundsstaten,

regionalarespektivedelstatemaadministrativa distrikt inomverbände
och GemeindenKreisfreie Städtelandstingförbund, Kreise ung. samt

kommuner.
Bebauungspläneochkommuntäckande planerFlächemiutzungspläne

delstatlig nivåpådärefter godkännasskallkommunen. Deantas av
prin-godkännande isamband medPrövningen iRegierungsbezirk. är

frågan kommunernaKontrollen skalllaglighetsprövning.cip omavseen
har balanserats påhuruvida olika intressensärskiltföljt lagarna ochhar

Bundesver-administrativa domstolenfederalariktigt Densätt.ett
respekteramåsteslagit fast kommunemahärtillwaltungsgericht har att
kan kom-Innanför dessaplanlägga.för friheten gränsergränserna att

drasprövning. Gränsemaföremål för rättsliginte blibeslutmunerans
deBauGB.Baugesetzbuch, 1986, lbestämmelser ivissagenom

befolkningensskall tjänaföreskrivs planerbestämmelsemaåsyftade att
till behoventillbörlig hänsynbehov och måstekulturellasociala och ta

ungdomsverksamhet, trafik ochindustrin, jordbruket,ochför affärslivet
ochstäderutfonnningenochbevarandetförsvar naturensamt avav

laglig-ganska extensivfrågakan det blilandskap. Som om ensynes
hetsprövning.

överklagandeföremål förkan inte bli direktFlächennutzungsplanEn
enskilda.rättsverkningarden inte har någratill domstol, eftersom mot

Verwaltungsgerichtsordnung blienligtBebauungsplan däremot kanEn
procedur kansådanNonnenkontrollverfahren. Initiativ tillföremål för en

de bestäm-skada till följdlidersåväl och antagnatas aven somav var
myndighet.varjemelsenia som

olika intressen,mellanrättvis avvägningfinns regelBauGBI omen
dom-avvägning kontrollerasenskilda.allmänna och Denna noggrant av

vissa intressenfavoriserahar oftastolama, och kommunema ansetts
från vissa aspekter.eller ha bortsettatt

for-inom såvittplan väckas årTalan beträffande måste ett avseren
beträffandeinte väckastalan vid domstolmella fel. Efter sju år kan

mellan olika intressen.rättvis avvägningkränkning principen om enav
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Som exempel omfattningenpå invändningar kan det harnämnas attav
förekommit 13 invändningar000 till Regierungsbezirk Flächen-mot en
nutzungsplan i Münster och 8000 invändningar Bebauungsplan,mot en

vilka del gick vidare till domstol.av en
flestaDe ärenden går till domstol byggrtillstånd. Det börrörsom

dock anmärkas antalet avslag ansökningaratt byggtillstånd ärom
mycket litet, bl.a. beroende på de omfattande samråden med sökanden.
Innan talan kan väckas vid domstol i fråga byggtillståndvägratom
måste klaganden först ha sig till högrevänt administrativnännast myn-
dighet, Regierungsbezirk eller Land Minister. Efter det sista beslutet
från myndigheternas sida skall talan vid domstol väckas inom månaden
från delfående beslutet, dock inom år.senast ettav

För klaganden skall kunna ha framgångatt i administrativ domstolen
det inte tillräckligtär han visar beslutet felaktigt.att Han måsteatt är

också visa han har lidit skada beslutet.att Härigenom utesluts tredjeav
från klaga.rätten attman

Beslut administrativ domstol kan överklagas till högreav en närmast
administrativa domstol.

2.2.4 Strävanden avlasta regeringen förvaltningsärendenatt

harDet länge varit befria regeringen frånsträvan löpande ärendenatten
så statsråden och departementen får bättreatt tid för och övergri-stone
pande frågor.

Enligt regeringsformen skall i princip alla regeringsärenden avgöras
regeringen kollektiv. motiveringenl till dennaett regel anfördeav som

departementschefen i grundlagspropositionen 1973:90prop 184 atts.
sådan regel förutsatte regeringens arbete kunde begränsasatt tillen så-

dana angelägenheter typiskt kräver ställningstagande frånsom rege-
ringsorganet och det angeläget arbetsmängdenatt i regeringenattvar
ytterligare reduceras decentralisering ärendegrupper.genom av

Enligt riktlinjerna i propositionen regeringens befattning be-medom
svärsärenden 1983841120, vilka fastställdes riksdagen KUav
19838423, rskr. 250, skall reglema överklaga ärenden tillrätt attom
regeringen systematiskt. Regeringenöver skall i möjligaste mån be-ses
frias från ärenden inte kräver ställningstagande från regeringenettsoin

politiskt frågorDe enligt riktlinjerna regelmässigtsom organ. som man
bör ställa sig och de synpunkter i allmänhet bör vägledandesom vara
sammanfattades i propositionen s. 29. Utgångspunkten är att rege-
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be-detprövningsinstansringen i allmänhet inte bör än närannatvara
anvisar flera olikaRiktlinjernapraxis.politisk styrninghövs meto-aven

departementschefen tanken ienligtmål ochder för nå detta är attatt
för det fortsattaområde skallsittdepartement påförsta hand varje svara

förordningarochi olika lagarbesvärsreglemaarbetet med att anpassa
riktlinjerna.till

rättsprövningslagenEuropakonventionen och2.2.5

Europakonventionen

skydd för deangående1950den novemberkonventionen 4Europeiska
Europakon-grundläggande frihetema,deochmänskliga rättigheterna

politiskamedborgerliga ochartiklarinnehåller antalventionen, ett om
be-utvidgatsharskyddade rättigheterAntaleträttigheter. genomsenare

ratificeradeSverigekonventionen.tilläggsprotokoll istämmelser i flera
Europadomstolen årerkändefebruari ochden 1952konventionen 4

svensk lagjanuari 1995fr.o.m. den 1Konventionen gäller1966. som
rskr. 246.l99394zKu 24,bet.prop. 1993942117,

erkände Europadornsto-ochtill konventionenanslöt sigSverigeNär
uppfylldelagsvenskuppfattningensvenskt hållhade frånlen, attman

kommitpraxis harEuropadomstolenskonventionens krav, ut-attmen
områden intelagstiftning flerasvensk påsådantvecklas på sätt attett

framför alltställa.kan Detkonventionende krav ärmot ansessvarar
artikeln skallEnligtvållat problem.harkonventionens artikel 6 en-som

skyldigheter,rättigheter ochcivilaprövningendet gällernär varaavvar,
tid och in-inom skäligoffentlig rättegångopartisk ochberättigad till en

enligt lag.domstolopartiskför oavhängig och upprättatssomen
långtharskyldigheterrättigheter ochcivilaBegreppet getts en mer

de till-hakontraktsstater tordeflertaletvidsträckt innebörd näravsettän
syfta-förutsattes begreppettidpunktenVid denträdde konventionen. att

Europadorn-till civilrätten.brukar räknastraditionelltde sådantpå som
vissatillämpningenflera fallemellertid istolen har ävenansett att av

enskilda männi-mellanförhållandetoffentligai denregler rörrätten som
i denoch skyldigheterrättighetergäller civilaallmänna,skor och det

nämligen tillräckligtkonventionen.i Detmening attansesavsessom
privata rättigheter.indirekt effekt påbeslutet har en

varitEuropadomstolen harhar utvecklatspraxis sålundaDen avsom
rättstraditionberoende dendel påsärskilt kännbar för Sveriges som
förvaltningsbeslut.överprövning lmöjligheterna tillhar det gällernär av
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flertalet västerländska kan, delvis framgår beskrivningen istater som av
det föregående, förvaltningsbeslut angripas talan vid antingengenom
allmän domstol eller särskilda fristående förvaltningsdomstolar. Vanli-

omfattar därvid domstolsprövningen i princip inte lämplighets-gen utan
bara laglighetsfrågor och i allmänhet prövningen kassatorisk.är

Sverige harI emellertid område där förvaltningsdomstolar-ett stort
saknar behörighet och där förvaltningsbeslut bara kan angripas be-na

med regeringen slutinstans. Det därmedsvärsvägen uppenbartär attsom
konventionens krav på domstolsprövning inte kan tillgodoses inom stora
delar det normala besvärsförfarandet. Europadomstolen har i flera fallav

svensk överensstämmelse med artikelprövat särskilt be-rätts Det är
slut enligt expropriations- och byggnadslagstiftiringeir har varit för-som
mål för prövning. Sverige har därvid fällts i flera fall.

Artikel 6 alltså tillämplig förfarandenpå den enskildesär rörsom
äganderätt. har i de fallDet behandlats Europadomstolen sigrörtsom av
såväl förvärva egendom behållarätten elleratt rätten attom som an-
vända egendomen på visst Flertalet beslut enligt alltsåPBL civi-sätt. rör

rättigheter i konventionens mening och det därförmåste finnas en
möjlighet till domstolsprövning.

Kraven i artikel behöver6 inte uppfyllas i alla instanser, någonmen
instans måste uppfylla kraven fullt dessaI krav ligger bl.a.ut. att parter-

har till muntlig förhandling i utsträckning. Frågan tillrätt stor rättna om
muntlig förhandling i den svenska hovrättsprocessen har Eu-prövats av
ropadomstolen i fyra fall, vilka rörde brottmål. Numera har också frågan

muntlig förhandling i rättspröviringsärende Europadoin-prövatsom av
stolen i målet Fredin Sverige, dom 1994-02-23, Ser. A No. 280-mot
A. För Regeringsrättens handläggning rättsprövningsärendeir ärav reg-
lema i förvaltningsprocesslagen9 § 1971:291 tillämpliga. Enligt dessa

förfarandet i förvaltningsprocessen i principär skriftligt. Muntlig för-
handling kan dock ingå i viss utsträckning. detl nämnda målet vid Eu-
ropadomstolen hade Regeringsrätten avslagit begäran muntligen om
förhandling i rättsprövningsärende. Europadomstolen konstateradeett att
Regeringsrätten första och enda domstolsiirstans i målet,agerat attsom
dess jurisdiktion inte begränsad till rättsfrågor också kundeutan röravar
faktiska omständigheter klagandens talan i målet upphov tillsamt att gav
såväl rättsfrågor sakfrågor. Europadomstolen faim därför artikelattsom

i fall under sådana omständigheter, den enskildevart garanterar en
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till muntlig förhandling och Regeringsrättens hållarätt vägranatt att en
sådan innebar kränkning artikeln.en av

Rättsprövningslagen

det skulle bli säkerställt SverigesFör svensk åta-att rättatt motsvarar
enligt Europakonventionenganden lagen 1988:205 rätts-antogs om

prövning vissa förvaltningsbeslut, rättsprövningslagen. innebärLagenav
införts möjlighet till i Regeringsrättendet har överprövningatt en av

vissa beslut regeringen och andra myndigheter meddelar i förvalt-som
ningsärenden. tillämplig bara beslut inte kanLagen är prövassom av
domstol i ordinarie och alla möjligheter till administrativt överkla-väg

Överprövningengande hamåste sker på ansökan enskilduttöints. av en
och omfattar frågan beslutet i överensstämmelse med gäl-stårpart om

lande rättsregler.
Rättsprövningslagen tidsbegränsad. Ursprungligen gällde den tillär

vidtagen lagändring har gil-utgången år 1991,av men genom en senare
tighetstiden utsträckts till utgången år 1994.av

snabb lösningGenom rättsprövningslagen fick till stånd medman en
generell giltighet. Departementschefen förordade emellertid prop.
198788:69 18 fortsatt de författningar där krav påöversyns. en av

i frågarättsprövning kan komma med målsättningen undersöka iatt noga
vad mån det ändamålsenligt låta domstolsprövningär ersätta över-att
prövning i administrativ ordning.

lagrådsremiss den augusti föreslår regeringen giltig-I 25 1994 atten
hetstiden för rättsprövningslagen skall förlängas till utgången år 1997.av

föreslås också kammarrätt behörighet ansökningarDet prövaatt attges
enligt rättsprövningslagen, dock inte ansökningen beslutnär ettavser av
regeringen. avgörande skall enligt förslaget kunna överkla-Kaminarrätts

till Regeringsrätten allmänna i förvaltnings-enligt de reglemagas
processlagen.

Fri- rättighetskommittén föreslår nyligenoch i det presenterade be-
tänkandet förvaltningsärendenSOU 1994:1 17 Domstolsprövning av en

princip, innebär förvaltningsärenden huvudregelbeslut iattny som som
får överklagas förvaltningsdoinstolama. Förslagenhos de allmänna om
domstolsprövning förvaltningsbeslut innebär emellertid enligt kom-av
mittén inte rättsprövningslagen blir överflödig, då regeringen i vissaatt
förvaltningsärenden kommer kvarstå överklagandeinstaits iatt samtsom
vissa förvaltningsärenden första före-och enda instans. Kommitténsom
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slår därför rättsprövningslagen föreslås ingaDet änd-att pennanentas.
ringar i lagens tillämpningsområde och inte heller vad domstols-avser
prövningens omfattning. föreslåsDäremot i rättsprövningslagen in-att
förs regel till muntlig förhandling i rättsprövningsärenden.rätten om

kan anmärkasDet det hos Europadomstolen har begärts dom-att att
stolen skall Sverige rättsprövningslagen uppfyllerpröva Eu-om genom
ropakonventionens krav domstolsprövning.på

Domstolsprövningens omfattning

förarbetenaAv till rättsprövningslagen prop. 198788:69 ff.23s.
framgår i huvudsak följande rörande domstolsprövningens omfattning.

Rättsprövningen inte begränsad till lagtolkning. Prövningenär en ren
skall också omfatta sådana frågor faktabedömniirg och bevisvärde-som
ring frågor beslutet strider kravet saklighet, opartiskhetsamt motom
och allas likhet inför lagen eller någon förfaranderegel.mot

ligger iDet sakens den omfattningennatur att närmare över-av en
prövning från rättslig synpunkt kommer variera från ärendetyp tillatt en

beroende hurpå bestämmelsema olika områden utfor-ären annan
made. del bestämmelserEn utfonnade så överprövningen kan bliär att
lika omfattande prövningen i administrativ ordning. Andra bestäm-som
melser emellertid utfonnade så den administrativa prövningen kanär att
utfalla på något besluten kan stridaän sättett utan att sägas motmer av
bestämmelsema. främstHär det fallet lagstiñaren,att attavses genom ge

myndighet välja mellan flera lagligen tänkbara beslut, harrätt atten
Ävenöverlåtit myndigheten fonna policy vid beslutsfattandet.att en

bestämmelser detta slag dock ofta vissa för myndighe-sätter gränserav
handlingsfrihet. I sådana fall bör domstolsprövningen omfatta frå-tens

beslutet inom handlingsfriheteii.gan om ryms
skallDet emellertid iakttas försiktighet med utsträcka prövningenatt

till omfatta de bedömningar myndigheter inom föratt görsom ramen
sina befogenheter välja mellan flera lagligen tänkbara beslut. Dessaatt
bedömningar har ofta karaktär de prövningar nonnaltänen annan som
förekommer hos domstolar i Sverige och andra länder i vår kulturkrets.

ligger iDet sakens prövningen sker med beaktandenatur att attav
domstolar inte kan förutsättas bedömningar utpräglad skönsmä-göra av
ssig eller politisk karaktär. erinras iHär propositionen 1984 års rikt-om
1iner för regeringens befattning med besvärsärenden, enligt vilka rege-
ringen politiskt skall kunna utvecklingen vissapå områ-styrasom organ
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betydelse förden förvaltningsärenden. avgörandeAvprövaattgenom
den i propositionen valda lösningen rättsprövningen inte blir nå-attvar

domstolsprövning politiska lämplighetsfrågor i egentlig mening.avgon
frågorpraxis vid tillämpningen rättsprövningslagen påFrån somav

RÅ ref. Målet gällde antagandekan 1989 95.PBLrör nämnas av en
detaljplan för bostäder. gmnd för ansökningama rättsprövningSom om

planhandlingama inte redovisade förslagets konsekvenseråberopades att
hanteringen uppvisadei den grad föreskriver, den fonnellaPBL attsom

för-brister planförslaget kränkte sökandenas enskilda ochrättsamt att
redogjorde inledningsvis förstörde deras boendemiljö. Regeringsrätten

gälleruttalandena i förarbetena till rättsprövningslagen. det planensNär
utfonnning framhöll Regeringsrätten härefter bestämmelsema, bl.a. iatt

utfonnning-och kap. vilka intressen skall beaktas vid2 3 PBL, om som
i utsträckning allmänt hållna och lämnardetaljplan ärstoren av en

handlingsfrihet vid beslutsfattandet. enligtmyndigheterna viss Det ären
Regeringsrätten vidare tydligt vissa de avvägningar mellan olikaatt av

bestämmelsema i kap.,intressen skall grundval 2pågöras, t.ex.som av
omfattassådana politiska lämplighetsfrågor i princip inteutgör avsom

RegeringsrättenRegeringsrättens rättsprövning. ankom detDäremot
överensstämmelse med bestäm-regeringens beslut stod iatt pröva om

detmelsema i inte innehåller intresseawägningar3 kap. 2 som av
fann vadnämnda slaget. Vid denna prövning Regeringsrätten att som

felbedömt faktaframkommit i målet inte utvisade regeringen hadeatt
bestämmelser-eller överskridit för det handlingsutryminegränserna som

för beslutsfattandet.lämnarna

2.2.6 vissa reformer inomDomstolsväsendet och detta

Domstolsväsendet

i principSverige huvuddelen rättskipningen fördelad mellan tvåI är av
och de all-parallella domstolsorganisationer, de allmänna domstolama

domstolarnaförvaltningsdomstolarna. allmännaDemänna utgörs av
kedjan allmännatingsrätter hovrätter domstolen, medan deHögsta- -
förvaltningsdomstolama kammarrätterkedjan länsråtterutgörs av - -
Regeringsrätten.

förvaltningsdom-mål handläggs inom den allmännaDe typer av som
stolsorganisationen framgår följande uppgifter avseende budgetåretav
199394. handlade då följande mål, varvid siff-Länsrättema typer av
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fastighetstaxeringsmålantalet avgjorda mål:inom parentes avserroma
socialförsäkrings-körkortsmål 42.292,skattemål 27.594,10.425,

socialtjänstlagenenligtpsykiatrimål mål1 1.321,mål 16.954,
vårdbestämmelsersärskildamål enligt lagen med34349, om av unga,
4.l19i vissa fall, LVM,missbrukareoch lagen vårdLVU, samtavom

övriga mål 3.059.
målföljandeperiodhandlade underKammarrättema typer avsamma

fastighetstaxeringsmålangivna inomavgjorda målmed antalet parentes:
socialförsäkriñgsmålkörkortsmål 7.849,skattemål 7.723,1.055,

socialtjänstlagen 4.076, LVU-mål enligtpsykiatrimål 964,4.845,
PBL-mål 11.219.övriga mål, bl.a.och LVM-mål 1 .07l samt

specialisering.olikafinns detdomstolsorganisationemaInom typer av
domstolar,till vissakoncentration målSådan kan ske t.ex.avgenom

hand-domstolarna vidtryckfrihetsrättsmål,sjörättsmål och attgenom
ellersammansättningsärskildmål skall haläggningen vissa genomenav

domstolama,allmännadomstolar till desärskilda knyts vatten-t.ex.att
domstolsor-allmännadenfastighetsdomstolama.och Inomdomstolama

sig dettilldrarsistnämnda domstolardessaganisationen detär som
sammanhang.intresset i dettastörsta

tingsrättervattendomstol.vattenmål Dedomstol iFörsta är rege-som
1971:550Enligtvattendomstolar. KKringen skallbestämmer omvara

Östersunds, Växjö ochStockholms, Vä-vattendomstol Luleå, Umeå,är
vattendomstolar.nersborgs tingsrätter

vattendomsto-består1983:291,vattenlagen VL,Enligt kap. 313 §
Ytterli-nämndemän.tvåteknisk ledamotordförande,len samtenav en

ingå ibestämmandeordförandensfår efterteknisk ledamotgare en
domstolen.

föreskrivet,får, intebeslutVattendomstolens domar och ärannatom
kap. VL. Vattenöver-vattenöverdomstolen 13 65§hosöverklagas

uppgifterfullgörande hovrättensdomstol hovrätt. FörSveaär somav
ledamöter,lagfarnafinnas, förutomvattenöverdomstol skall det vatten-

minstvilkafyra ledamöter,domför medrättsråd. Domstolen treär av
kap. och VL.lagfama 13 l 11skall vara

domstolen 13 kap. 1 §vattenmål dömerdomstol i HögstasistaSom
VL.

domstolar i1969:246fastighetsdomstol finns i lagenRegler omom
fastig-skallbestämmerregeringenfastighetsmål. tingsrättDen varasom

Fastighetsdomstoleirprincip i varje län.finns ihetsdomstol. sådanEn
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består två lagfama ledamöter, teknisk ledamot och två nämnde-av en
Om särskilda skäl föreligger,män. kan efter ordförandens bestämmande

ytterligare teknisk ledamot ingå i domstolen. I vissa fall kan antaleten
lagfarna ledamöter och nämndemän utökas.

Fastighetsdomstolens domar och beslut överklagas hos hovrätt. I regel
skall teknisk ledamot och i vissa fall två tekniska ledamöter ingå ien
hovrätten. Hovrättens domar överklagas hos Högsta domstolen.

Den uttalade fonnen specialiseringmest domstolar heltär ärav som
fristående från de allmänna domstolama och de allmänna förvaltnings-
domstolama. När talar specialdomstolar Patent-närmastman om avses
besvärsrätten, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Försäkrings-
överdomstolen.

Reformer rörande .specialdomstolarna

Här skall redovisas pågående refonner specialdomstolama. Detrörsom
pågår också refonnarbete rörande instansordningenett inom den all-

förvaltningsdoinstolsorganisationen.männa En redovisning dettaav
skall lämnas i det följande i samband med redogörelse för reformeren

rörande länsstyrelsema avsnitt 2.2.7.m.m.
Specialisering inom domstolsväsendet utvecklades särskilt under

1960- och l970-talen. Därefter har utvecklingen Försäkringsrät-vänt.
avskaffades den julil 1992 ochtema domstolamas verksamhet integre-

rades i de allmänna förvaltningsdomstolania. Riksdagen har också
beslutat Försäkringsöverdomstolen skallatt upphöra den julil 1995
prop. 199293:2l5.

Vid sidan domstolsväsendet finns antal nämnderettav prövarsom
olika slag tvister, hyres- och arrendenämndemat.ex. och Statensav
va-nämnd. Konsumenttvister kan Allmänna reklamations-prövas av
nämnden. Vidare har Koncessionsnämnden för miljöskydd. Pâ senare
âr har det svenska med domstolsliknande nämndersystemet och över-
prövning förvaltningsbeslut i förvaltningsmyndigheter i stället för iav
domstolar ifrågasätts, bl.a. bakgrund Europakonventionens krav.mot av
Utskrivningsnämndema och Psykiatriska nämnden avskaffades därför
den januari1 1992. Domstolsutredningen har i betänkandet SOU
1991:106 Domstolama inför 2000-talet föreslagit övervaknings-att
nämndema skall avskaffas.

I promemorian Ds 1993:34 Specialdomstolama i framtiden diskute-
de fristående domstolama bör och kan avskaffas självstän-ras om som
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arbetsuppgifter kanvilken derasdiga rättskipningsorgan och i mån tas
förvalt-eller de allmännadomstolarnaantingen de allmännaöver av

Övervägandena ledde till förslagi promemorianningsdomstolama. om
MarknadsdomstolenPatentbesvärsrätten ochBostadsdomstolen,att

ochuppgifter skall renodlasArbetsdomstolensskall avskaffas, attatt
administrativtsamordnasoch arrendenämndema skallhyresnänmdema

med tingsrättema.
promemorieförslagen beslu-genomförandetförsta iSom etapp aven

den juli 1994skulle upphöra lBostadsdomstolentades i riksdagen att
hovrätt.skulle Sveadess verksamhetoch övertasatt av

Bostadsdomstolen harUpphörande199394:200propositionenI av
framhållsspecialdomstolama,frågor Därbehandlats vissa allmänna om

för motivera exis-harhuvudsakdet i använts attär argumentatt tre som
upprätthållanämligen önskemåletspecialdomstol, ettatttensen av en

för snabbförutsättningardomstolen, skapaspecialkurmande inom att en
förtroendeomfattasrättskipningen lättareoch partemasatt avprocess

intresseledamöter i dömandet.deltarom
sammanfattningsvisanförsi förfarandetgäller snabbhetendetNär

kanärendenHandläggningen vissföljande i propositionen. typ avav en
dennahandlägger endastspeciellabli prioriteradsägas attgenom organ
föringen garantiemellertid i sigspecialorganärendetyp. Ett ettutgör

handläggsför målinstanskedjanförfarande. och för sigsnabbt I är som
förvaltningsdomstolamade allmännadomstolarna ochde allmännaav

kan ledaspecialdomstolama, vilketför mål handläggslängre än avsom
i de målslutligt avgörandelängre tid nåtill det över-att ettatt tar som

medemellertidförra. Instansordningen hängerklagas hos de samman
skallrättskipningenTyngdpunkten irolleridomstolarnas olika systemet.

överprövning i andratillinstans med möjlighetförlagd till första envara
huvudsakinstansen skall itredje och sistainstans. Den ren pre-vara en

dennaandra instans ochmål överklagas tillRelativt fåjudikatinstans. är
Hand-slutinstans.prövningstillstånd i praktikenreglema omgenom

prioritering-ochfrågaframför alltläggningstider är om resurserenm.m.
snab-åstadkommaolika regler förturgårDet ettattm.m.omar. genom

angeläget.särskiltfall framstårnonnalt i de dettabare förfarande än som
skäl fördärför i sig ingetsnabbhet i förfarandetpåKravet ettutgör spe-

dom-specialisering kan innebäradrivencialorgan. alltför långtEn att
utnyttjas påtotala kan kommastolsväsendets sättettatt somresurser

nödvändigasjälvadomstolarnaVanligen fårinte det allra bästa. göraär
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prioriteringar mellan olika måltyper. Specialdomstolama undantagär ett
från denna huvudregel statsmakterna givit just de mål ochattgenom
ärenden behandlas där särställning. Det inte givet justärsom atten
dessa mål och ärenden i samtliga fall förtjänar sådan särbehandling.en

fårDet också inom domstolsväsendetantas att helhetresurserna som
utnyttjas bättre prioriteringama kan ske inom så få dom-om separata
stolsorganisationer möjligt.som

propositionenI behandlas frågan behovetäven särskild kun-om av
skap. Sammanfattningsvis följande härom. Särskilda ledamötersägs
förekommer inte bara i specialdomstolar i alla domstolar,utan typer av
dock inte i Högsta domstolen och Regeringsrätten. Exempel härpå deär
särskilda ledamöter deltar vid mål laglighetsprövning enligtsom om
kommunallagen mfl. lagar, de särskilda ledamöter kan ingå vidsom
prövningen s.k. ekobrottmâl och vissa konkurrensmål vid Stockholmsav
tingsrätt. Särskilda ledamöter finns vidare i fastighetsdomstolama och
vattendomstolama. Kravet på sakkunsskap inom skilda områden förut-

således inte friståendesätter specialdomstolar. Möjlighetema utnyttjaatt
sakkunnigbevisning enligt bestämmelsema i 40 kap. rättegångsbalken
och 24§ förvaltningsprocesslagen också möjlighet tillföraattger en
domstol specialkunskaper skilda slag. principielltRent sakkunnig-ärav
bevisning föredra framför särskilda ledamöter eftersomatt det ger par-

bättre insyn i och möjlighet påverkatema underlaget föratt rättens av-
görande. måltyperI vanligt förekommande kan sakkunniginstitu-ärsom

fonnaliseras så visstet sakkumiiga.att utses atten grupp personer vara
Detta lösning har valts för detär socialförsäkringsoinrådet.storaen som
För de måltyper generellt tekniskt komplicerade kan dockärsettsom

med särskilda ledamöter i vissa fallsystemet föredra. för-Dettaattvara
emellertid intetpå specialorganutsätter inrättas för handläggningsätt att

dessa mål.av

2.2.7 Reformer rörande länsstyrelsernam.m.

Länsstyrelsens dubbla roller tillsynsmyndighet och besvärsinstanssom
har diskuterats sedan lång tid tillbaka. Här skall kortfattad redo-ges en
visning de diskussioner har förts och de förändringar skettav som som
på det organisatoriska planet.

Ett väsentligt skilja rättskipningen frånsteg övrigamot funktioneratt
hos länsstyrelsen den julil 1971 de länsvisatogs prövningsnämn-när
dema omvandlades till länsskatterätter och länsrätter bildades för annan
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organisatoriskt till länssty-Domstolama knötsförvaltningsrättskipning.
År fastighetstaxerings-länsdomstolen,tredjebildades denrelsen. 1977

rätten.
År delbetänkandetiLänsdoinstolskominittén,tillsattes1977 som

länsdomstolamaföreslog deLänsdomstolama1977:80SOU treatt
fristå-tillochlänsstyrelserna läggasfrånskulle brytas ut nysamman en

huvud-benämnd länsrätt. Iförvaltningsdoinstol i varje län,allmänende
grundläg-förslaget.åberopades för Enskälprincipiellasak följande

verksamhe-dömandedenrättssäkerhetssystemprincip för vårtgande är
verksamhet idennaadministrativt inordnasjälvständighet. Atttens

förvaltningskiljaSträvan börstrider häreinot.länsstyrelserna attvara
förvaltningsmyndig-medsammanhänger bl.a.rättskipning åt. Dettaoch

delsintressen,företräda allmännaroll delsdubbla avgörahetemas att
all-ordning kan rubbasådandet allmänna. Enenskildas rätt gentemot

myndigheterna.förtroende förmänhetens
bil-länsrätternajuli 1979genomfördes den lförslagKommitténs när

dades.
SOUbetänkandetarbete medavslutade sittLänsdomstolskommittén

Administrativ tvåpartsprocess.målområde1981:75 Länsrättemas -
påförvaltningsrättskipningenförstarka skälfaim därKommittén att

domstolsfonn,iorganiserasutsträckning bordenivå i ökadregional
utredandeochbeslutandefördelning mellanrationellvarigenom en

kommitténbedömningar fästestånd. Vid sinatillkan kommauppgifter
avvägningutsträckningbesvärsprövningen ivikt vid storattstor avser

ekonomiskrättslig ochintressenoch allmännaenskilda naturmellan av
samhälletenskilde stårrättsfrågor där den ärinslagetoch motatt av
uppgiftenmedförenastillsynen intekommittén bordeEnligt attstort.
ordning kansådaneftersomområden,besvärsinstans på ensammavara

beslutsfattandet.bristande tilltro tillskapa
expertkunskapdentillviktigtframhöll detKommittén är att taatt vara

får tillbästapåfrågan hurlänsstyrelsen ochinom sättfinns att mansom
förs ilämpligasthur dennautredning ochobjektivstånd processenen

viktig imycketgranskningallsidigför övervä-bli föremålför att varen
Kommitténregional nivå.instansordningrefonneradgandena om en

iexpertutlåtandeinhämtaalltid kandomstolhärviderinrade att enom en
utformamöjlighet kanpekadeviss fråga attattsamt varaannanen

förs utred-dialogtvåpartsförfarande, i vilket överett enprocessen som
invändning-det gällerkring det.omständigheter Närningsmaterialet och
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vid förvaltningsdomstolatt kanen tungroddprocessen vidänvara mera
förvaltningsmyndighetema framhöll kommittén eventuell förläng-att en
ning handläggningstidema bara skulle bli marginell och heltav uppvägas

bättre processuellt förfarandeett och dänned fullödigareav besluts-ett
underlag. innebär,Det framhöll kommittén, mindre antal mål bliratt ett
överklagade och resultatet blir angelägenatt förskjutning be-en av
svärsprövniilgen till regional nivå.

Kommittén föreslog vissa mål skulle flyttasatt till länsrättema.över
Såvitt byggnadsmålen ansåg kommittén de ärendenavser att över-som

karnmarrätt bordeprövas länsrätt i första instans,prövas medanav deav
ärenden går till regeringen borde ligga kvar hos länsstyrelsen.som Med
hänsyn särskilt till de blandade målen ansågs dock praktiska skäl tala för

ingen del byggnadsmålenatt då borde föras till länsrätten.av över
Starka principiella skäl talade dock för sådan överföring, eftersomen
ingen målgrupp inrymmer så starka konflikter mellan enskildaannan och
allmänna intressen. Länsrätten borde därför föras första instans isom

framtida perspektiv.ett
Länsdomstolskommitténs förslag behandlades i 1984 års budgetpro-

position prop. 198384:l00 bil. 15 ff.47 Beträffande remissorga-s.
kommitténspå förslag gick skiljelinje mellan ånens sidansyn en ena

domstolar och andra i huvudsak rättsvårdande myndigheter överlagsom
positiva till förslagen och å andra sidan länsstyrelser och kommunalavar

klart negativa.organ som var
Departementschefen noterade kommittén till övervägande delatt hade

anfört principiella skäl till stöd för sina förslag. Enligt departementsche-
fen borde dock i högre grad också praktiska hänsyn vid valettaman av
besvärsinstans på länsplanet. Besvärsordningen måste med tillgodose-
ende rimliga rättssäkerhetskrav rationell och ekonomiskt för-av vara
svarbar. kanDet därvid inte bortses från det hos länsstyrelsen finnsatt

sakkunskap de aktuellastor målområdena. Praktiska skälen ansågs
därför tala för behålla länsstyrelsen besvärsinstans.att som

Domstolsutredningen tillkallades i november 1989 för utredaatt
domstolamas framtida uppgifter, arbetssätt och organisation. betän-I
kandet SOU 1991:106 Domstolama inför 2000-talet uttalades att
tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i den första domstolsinstansen
och det bör krävas mycketatt starka skäl för frångå principenatt att
första domstolsprövningen skall ske i länsrätt. Länsrättema skulle häri-

till sist bli allnämna förvaltningsdoinstolar i ordetsgenom egentliga- -
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del frågorlänsstyrelsens beslut i helUtredningen föreslogmening. att en
föreslogsförsta domstolsinstans. Vidareskall länsrätt attprövas av som

ibyggnadsmâl skall överklagas till länsrättlänsstyrelsens beslut i bl.a.
byggnadsmålendet särskilt gäller ansågstället för till kammarrätt. När

flytta hela läns-möjligt eller lämpligtutredningen det knappast är attatt
byggnadsärendenbesvärsprövning till länsrätt. Mångastyrelsens avser

sedanslag, dvs. ärendenlämplighetsprövningar skildanämligen somav
domstolprövningutöka området förtill regeringen.kan överklagas Att

länsstyrel-utredningenfråga. innebär enligtbör inte komma i Detta att
besvärsprövningen i de ärendenha kvari framtiden kommeräven attsen

besvärsprövningen i bygg-domstol. delainte bör Attprövas uppsom av
ändamålsenligt.och länsrätt knappastnadsmål mellan länsstyrelse är

förvirring hoskan skapasådan lösning opraktisk ochFramför allt är en
enskilda.både myndigheter och

principenbudgetproposition bakomiRegeringen ställde sig 1993 års
199293:l00i länsrätt prop.domstolsprövningen skall skeden förstaatt

propositionen angivnagodkände de ioch Riksdagenbil. 24 93.3 s.s.
riktlinjerna Bet. l99293zJuU24, rskr. 289.

förvaltnings-såvitt de allmännaDomstolsutredningens förslag avser
1994 prop.genomförts under våreni förstadomstolama har etappen

förvaltnings-allmännai 1971:289Således har lagen1993942133. om
inom dedomstolsinstanslänsrätten förstadomstolar slagits fast äratt
i förstaprövningenSamtidigt harförvaltningsdomstolama.allmänna

beträffande målgruppertillfrån kammarrätt länsrättinstans förts ett par
förts från länsrätt tillkörkortsingripandenden prövningenoch första av

prövningstillståndinförts möjlighet haharlänsstyrelse. Dessutom atten
kammarrätt.vid överklagande till

skallföreslås länsrättlagrådsremiss augusti 1994den 25I att varaen
enligt be-i dagför antal måltyperförsta domstolsinstans stortett som

förvaltningsmyndighet tillfrånöverklagasstämmelser i olika lagar
prövningstillstånd vidmål skall det krävaskammarrätt. dessaFör över-

domstols-förstaföreslås också dentill kammarrätt.klagande Det att
stället för ii länsrätt ikommunalbesvärsmål skallprövningen görasav

intemålgrupper be-förklaras dekammarrätt. lagrådsremissenI att som
iarbete pågårärendet de berörshandlas i annatär samman-somsom av

ochbyggutredningenRegionberedningen, Plan- ochbl.a. inomhang,
Miljöorganisationsutredningen.
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Regionberedningen, bl.a. har till uppgift tydliggöra länsstyrel-attsom
roll på det förvaltningsrättsliga omrâdet, enligt vad jagöverväger,semas

erfarit, understryka betydelsen tidigare reformeratt i riktningatt motav
länsrätterna till verkliga allmänna förvaltningsdomstolaratt göra i första

instans fullföljs. Den naturliga följden sådan förändring enligtärav en
beredningens hittillsvarande överväganden länsstyrelserna befriasatt
från befattningen med besvärsärenden.

2.2.8 Promemorian Ds 1991:84 Plan- och byggnämnd

Förslagen i promemorian

I promemorian Ds 1991:84 Plan- och byggnämnd lades fram förslag
inrättande plan- och byggnämnd för prövning främst be-om av en av

svårsärenden enligt PBL.
Huvudsyftet med promemorian utfonna instansordningattvar en som

kan leda till besvärsärendena förs bort från regeringenatt och kansom
tillgodose Europakonventionens krav i artikel

Utgångspunkten i promemorian skall ha besvärsvägär att man samma
för alla ärenden, inte ha två besvärsinstanser och åtminstoneän attmer
den sista instansen skall kunna godtas domstol enligt Europakon-som

Överprövningenventionen. i första instans bör enligt promemorian även
Övervägandenai fortsättningen företas länsstyrelsen. i det följandeav

inriktades alltså slutinstansen.på huvudsakI kom härvid valet ståatt
mellan befintliga förvaltningsdomstolar kammarrättema eller fören
ändamålet särskilt anordnad instans, antingen domstol elleren en
nämnd. Valet föll på nämndaltemativet. l promemorian föreslogs därför

det skulle inrättas särskild nämnd föratt överprövningsuppgifter ien
PBL-ärenden, plan- och byggnämnden. Nämnden föreslogs för-vara en
valtningsmyndighet och dänned skulle förvaltningslagen bli tillämplig.

Enligt förslaget skulle plan- och byggnämnden slutinstans förvara
prövning besvär dels samtliga beslutöver meddelas länssty-av som av
relserna enligt PBL beslut enligt kap.,12 dels beslut fattasutom som av
byggnadsnämnd enligt fastighetsbildningslagen 1970:988, anläggnings-
lagen 1973:1149 och ledningsrättslagen 1973:1 144, dels vissa beslut
enligt va-lagen 1970:244, Nämnden föreslogs också till uppgift iatt
stället för regeringen meddela tillstånd enligt förköpslagen 1967:868.

Nonnalt skulle nämnden beslutför med sammansättning tvåvara en av
jurister, sakkunnig i plan- och byggfrågor och två lekmannaledainö-en
ter.



SOU 1994:134 89

promemorian också vissa frågor anknytning till regler-medI togs upp
statlig kontroll i kap.12 PBL.na om

förekommit fall fackmyndigheterEnligt promemorian hade det då
varit missnöjda med länsstyrelsen inte ingripit planer harmotatt som

riksintressen har möjlighetinnebära inte tillgodosetts. Denansetts att
i samband beaktaregeringen har med prövningen besväratt ettavsom

riksintresse inte har bevakats länsstyrelsen skulle bortfalla,som av om
besvärsprövningen flyttas till plan- och byggnämnd. Dessaöver en om-

talar enligt promemorian för olika fackinyndighetersständigheter att
prövning enligt bör stärkas. Följandeställning i samband med l2 kap.

ordning föreslogs därför. Länsstyrelsen skall besluta överprövningom
myndighet begär det.enligt kap. 2 så berörd statlig Om12 § snart en

inte delar myndighetens uppfattning, skall frågan överläm-länsstyrelsen
till regeringen för prövning. länsstyrelsen delar myndighetensOmnas

uppfattning prövning skall ske, skall länsstyrelsen själv företa pröv-att
ningen enligt Därvid kan länsstyrelsen naturligtvis komma12 kap. 3
till kommunala beslutet inte skall upphävas.resultatet det Menatt om

skallmyndigheten har begärt inte bara det kommunala beslutet prö-att
frågan överlämnas tilldet skall upphävas, skallutan även att rege-vas

ringen för prövning.
länsstyrelsens beslutEnligt förslagen i promemorian skall besvär över

beslut iöverklagas till regeringen, medan länsstyrelsensenligt 12 kap.
sainord-till plan- och byggnämnden.överklagade ärenden skall De

ningsproblem kunde bedömdes inte sådanteventuellt uppstå vara avsom
slag de behövde regleras i lagen.att

iavslutningsvis förslag till ändring bestäm-promemorian lämnadesI
fullföljd talan.rörande tiden och förmelsen i l3 kap. 3 § PBL sättet av

överklagasskall kommunala beslutEnligt den gällande bestämmelsen
till länsstyrelsen. ordningbesvärshandling Dennaatt gesgenom en

nackdelar. Framför alltbedömdes i promemorian förenad med vissavara
omöjliggör den för beslutsmyndigheten, kommunen, omprövaatt uppen-

föreslogs därför förvaltningslagens reglerbart felaktiga beslut. Det att
skallskall tillämpas, skulle innebära besvärshandlingenvilket att ges

fattat dettill beslutsmyndigheten. det fullmäktige harNär över-är som
skrivelseklagade beslutet, skall emellertid uppgiften prövaatt om en

kommunstyrel-överklagande har kommit i tid ankomma påmed rätt
till förvaltningslagens reglerEnligt promemorian skulle övergångsen. en

bortfaller.lagakraftbevis enligtleda till behovet 12 PBF§att av
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Promemorian remissbehandlades.

Remissutfallet

Promemorian gick för yttrande till 61 remissinstanser. På domstolssi-ut
dan kom remissvar från Domstolsverket, alla fyra kammarrättema och
länsrätten i Stockholm. Yttranden inkom vidare från länsstyrelser,10
Svenska Kommunförbundet och 8 kommuner. Slutligen inkom yttranden
från bl.a. antal statliga verk och enskilda organisationer.ett

Enighet rådde bland remissinstansema det angelägetatt år attom re-
geringen avlastas besvärsärenden och får till stånd ordningatt man en

tillgodoser Europakonventionens krav på möjlighet till doinstols-som
prövning. Svenska Kommunförbundet hade emellertid vissa principiella
invändningar övervägandena och förslagen imot promemorian. Från
kommunal självstyrelsesynpunkt det enligt Kommunförbundet viktigtär

prövningen, den skall ske vid domstol, inskränksatt till rättsfrågor.om
Detta också tillräckligt för tillgodoseendeär Europakonventionensav
krav. Kommunförbundet avstyrkte således förslagen och förordade att
frågan utreds på Härvid bör Europakonventionens krav såvittnytt. avser
PBL-beslut analyseras och jämförelse med andra länders prövnings-en

Även kammarrätten i Sundsvallgöras. hade vissasystem principiella
invändningar övervägandena i promemorian. För ställningsta-mot ett
gande till frågan möjligheten föra bort ärenden från regeringenattom
bör enligt kammarrätten djupare analys ärendena göras.en av

Förslaget inrättande specialinstans tillstyrktes flertaletom av en av
remissinstanser, däribland alla länsstyrelser och flertalet kommuner. Det

bara Halmstads kommun ifrågasatte det inte skullevar som om vara
lämpligare med kammarrättenia överinstans i stället för special-som en

Äveninstans. antal verk, bl.a. Boverket, Lantmäteriverketett ochstort
Naturvårdsverket, många enskilda organisationer tillstyrkte försla-samt

Flertalet de nämnda remissinstansemaget. tillstyrkte slutin-av attnu
skall konstrueras nämnd.stansen Några instanser förespråkadesom en

dock domstolskonstruktion.en
Samtliga remissinstanser med anknytning till rättsväsendet Justitie--

kanslem, Domstolsverket, kammarrätterna och länsrätten i Stockholm -
förslagetavstyrkte inrättande nämnd förordadeoch i ställetom attav en

besvärsärendena skall handläggas inom för den befintliga för-ramen
valtningsdoinstolsorganisationen. Härvid föreslog Domstolsverket och
kammarrätten i Stockholm länsrätten skall skjutas mellan länssty-att
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relsen och kammarrätten. iKammarrätten Göteborg ställde sig tveksam
till länsstyrelsen besvärsinstans. Enligt Justitiekanslem och Juri-som
diska fakultetsnämnden vid universitetet i Stockholm bör övervägas att
inrätta specialavdelning vid kammarrättema.en en av

Även andra remissinstansernågra förordade förvaltningsdomstolar i
stället för nämnd. Enligt remissinstanser,några Statskontoret, Kon-en
cessionsnämnden för miljöskydd och Medborgarrättsrörelsen, bör ett
överförande ärendena till Koncessionsnämnden undertas övervä-av
gande.

promemorian föreslogsI besvär beslut länsstyrelsen enligtatt över av
12 kap. i fortsättningen tillPBL skall regeringen. Enligt Kam-även

i Stockholm finns det inte tillräckliga skäl för särlösningmarrätten en
beträffande dessa ärenden. Boverket frågor hälsa ochansåg att rörsom
säkerhet kan föreslagnatill den framkomnämnden. övrigt inteI några
invändningar förslagen i denna del. Beträffande frågan vilkamot ären-
den enligt lagstiftning skulle föras till den före-PBLän överannan som
slagna nämnden det i huvudsak bara ärendena enligt va-lagen ochvar
förköpsärendena berördes remissinstansema.som av

det gäller nämndensNär sammansättning Boverket ochansåg Lant-
mäteriverket tillgången till skulle värdefull. Förslaget iatt experter vara
den delen tillstyrktes också Kammarkollegiet och de flesta länsstyrel-av

Domstolsverket, i Göteborg länsrätten i StockholmKammarrättenser. ,
och JO ifrågasatte däremot behovet specialistmedverkan. Justitie-av
kanslern, JO och kammarrätten i Stockholm ställde sig tveksamma till
förslaget lekmän skall medverka i överinstans.att

Förslaget till utökat inflytande för statliga verk vid beslutsfattandet
enligt 12 kap. tillstyrktesPBL de statliga verk skulle kunna be-av som

förslaget. Bland dessa fanns Naturvårdsverket, dock fram-röras av som
höll länsstyrelsemas centrala roll måste behållas och synpunkteratt gav

hurpå kontakterna mellan länsstyrelsema och de statliga verken skall
kunna utvecklas.

Alla andra remissinstanser yttrade sig i frågan ställde sig däremotsom
kritiska förslaget.till Till början invändes promemorian någonattmoten
allvarlig kritik inte kunde riktas länsstyrelsemas bevakningmot stat-av
liga intressen. Vidare framhölls betydelsen länsstyrelsen företräderattav

vid samordningen mellan kommunala och statliga intressen. För-staten
slaget skulle leda till kommunema inte kan lita till de beskedatt som er-
hållits från under översiktsplaneringen följandeoch den planpro-staten
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ÄlvsborgsBoverket länsstyrelserna i Malmöhus, ochsamtcessen.
Västmanlands län tillstyrkte dock länsstyrelsen skall riksintres-att pröva

någon berörd statlig myndighet begär det.sen, om
I anslutning till yttrandet i den berörda delen föreslog Boverket attnu

det skulle möjlighet för plan- och byggnämnden till regeringenattges en
överlämna ärende i vilket riksintressen berörs.ett

Förslaget i promemorian förvaltningslagens regler i princip skallatt
bli tillämpliga i fråga tiden och för fullföljd talan 13 kap.sättetom av
3 § PBL bara fåtal remissinstanser. dessaAv dettogs ettupp av var
bara Stockholms kommun sig förslaget. till för-Hänsynenmotsattesom
valtningslagens omprövningsbestäminelser motiverar enligt kommunen
inte ändring det nuvarande har fungerat bra. Beslutsystemet,en av som

byggnadsnämnd finns det sällan möjlighet eftersom det iompröva,attav
allmänhet sig beviljade byggnadslov, således gynnande beslut.rör om

detNär gäller beslut fullmäktige kan enligt kommunen ompröv-av
ningsmöjligheten inte utnyttjas, eftersom det enligt förslaget kom-är
munstyrelsen i sådant fall fullgöraskall uppgiften att prövasom om
överklagandet har kommit i tid. Länsstyrelsen i Göteborgs ochrätt
Bohus län tillstyrkte förslaget kunde inte instämma i tillämp-attmen en
ning de reglerna skulle leda till behovet lagakraftbevisattav nya av
bortfaller. Länsstyrelsen fogade till sitt yttrande promemoria la-en om
gakraftbevis.

2.2.9 Förslaget till miljöbalk

Den 18 augusti 1994 beslutade regeringen proposition 199495:10om
Miljöbalk. Förslaget till miljöbalk innebär i första hand antalatt ett stort
centrala lagar på hälso- och miljöområdet samordnas i balk. Deen ny
lagar sammanförs till miljöbalk bl.a. naturvårdslagenärsom en
1964:822, miljöskyddslagen 1969:387, renhållningslageii 1979:596
hälsoskyddslagen 1982:1080, lagen 1985:426 kemiska produkterom
och lagen l987:l2 hushållning med Bal-NRL.naturresurserom m.m.,
kens andra avdelning 3 8 kap. innehåller i NRLzs nuvarandestort sett-
bestämmelser därutöver bestämmelser miljökvalitetsnonner 6samt om
kap.. Enligt 6 kap. fårl regeringen för§ vissa områden eller för hela
landet meddela föreskrifter kvaliteten mark,på luñ ellervatten, natu-om

i övrigt miljökvalitetsnonner, det behövs för varaktigt skyd-attren om
da människors hälsa eller miljön eller för avhjälpa skador ellerpåatt
olägenheter för människors hälsa eller miljön. Sådana miljökvali-
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kan enligt 2 tillåten förekomst§ i mark, lufttetsnonner t.ex. vatten,ange
eller i övrigt kemiska eller biotekniska produkter eller tillåtennaturen av
nivå för buller, skakning, ljus, strålning eller sådan stöming. Omannan
det behövs för miljökvalitetsnonn skall uppfyllas, skall enligt 4 §att en

åtgärdsprogram. sådantEtt åtgärdsprogram skall i skildaupprättas ett
fall kommunen, länsstyrelsen, regeringen eller myndig-upprättas av av
het regeringen bestämmer. Enligt 1 kap. förslaget till2 miljöbalk§som
skall andra avdelningens grundläggande hushâllningsbestämmelser och
särskilda hushållningsbestämmelser för vissa områden bestämmel-samt

miljökvalitetsnonner, planer och planeringsunderlag och mil-serna om
jökonsekvensbeskrivningar tillämpas enligt vad föreskrivet iärsom
PBL. innebär iDetta realiteten nuvarande bestämmelserNRLzsatt samt
de bestämmelserna miljökvalitetsnonner och åtgärdsprogramnya om
kan tillämpliga vid planläggning och i ärenden bygglov enligtgöras om
PBL.

sitt slutbetänkandeI SOU 1994:96 Följdlagstiñning till miljöbalken
har Miljöskyddskommittén föreslagit hushållningsbestämmelsemaatt
och bestämmelsema miljökvalitetsnonner enligt 4 och 6 kap.om
balkförslaget skall tillämpas vid planläggning och i ärenden bygglovom
och förhandsbesked enligt KommitténPBL. har vidare föreslagit bl.a. att
de statliga ingripandegrundema i kap.12 kompletterasl § PBL med en
punkt länsstyrelsen upphäva beslut detaljplanrätt att ettsom ger om
eller områdesbestämmelser, beslutet innebär åtgärdsprogramatt ettom
enligt kap.6 miljöbalken4 § statlig myndighet inteupprättatssom av
blir genomfört eller miljökvalitetsnonner enligt 6 kap. miljöbal-annars
ken inte blir uppfyllda. Enligt förslaget skall regeringen enligt kap.l2 6

kunna§ PBL utfärda planföreläggande också för tillgodose dessaett att
intressen.

2.2.10 Angränsande utredningar

Miljöorganisarionsurredningen W 1993:04

Miljöorganisationsutredningen har i uppdrag lämna förslag till sådanaatt
organisationsförändringar behöver vidtas med anledning attsom av
Miljöbalken träder i kraft. Utredningen skall bl.a. behandla frågor om
instansordning för prövning tillstånd enligt nuvarande miljöskyddslagav
1969:387 och instansordning för sådana överklagade ärenden enligt
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nuvarande naturvårdslag 1964:822 för närvarande slutligtprövassom
regeringen.av
Enligt direktiven viktig utgångspunkt regeringen bör avlastasär atten

löpande förvaltningsärenden. Ett åstadkomma detta, isätt att nämnssom
direktiven, i utsträckning låta länsstyrelsema förstabliär att större än nu
prövningsinstans i ärenden tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Kon-om
cessionsnämnden fungerar då överprövningsinstans. Vidare harsom
utredningen hur Europakonventionens krav doinstols-påövervägaatt
prövning bör tillgodoses i miljöärenden.

Plan- och byggutredningen och Miljöorganisationsutredningen har
samrått med varandra. Samrådet har bl.a. lett till utredningamaatt enats

förslag till lag miljödomstol processordningen vidett samtom om
denna.

och rätlighetskommilténFri- lll 1992:01

Enligt direktiven för Plan- och byggutredningen skulle samråd ske med
Fri- och rättighetskommittén, hade fått i uppdrag bl.a.att övervägasom
frågan vidgade möjligheter till domstolsprövning nonnbeslut ochom av
förvaltningsbeslut.

Fri- och rättighetskommittén har slutbetänkandet SOUpresenteratnu
1994:117 Domstolsprövning förvaltningsärenden. föreslåsDär attav
det i förvaltningsrätten skall införas princip, innebär beslutatten ny som
i förvaltningsärenden huvudregel får överklagas hos de allmännasom
förvaltningsdomstolama såvida inte särskiltnågot föreskrivet.ärannat
Införandet sådan princip innebär den gamlaattav en man ger upp
oskrivna förvaltningsbeslutregeln får överklagas hos högre myndig-att
het och i sista hand hos regeringen. principen föreslåsDen kommanya
till uttryck i förvaltningslagen 1986:223.

de författningarFör där det i dag föreskrivet överklagandeär att av
beslut får ske hos högre förvaltningsmyndighet eller hos regeringenen
får införandet den principen inga omedelbara konsekvenser utanav nya
enligt dessa kvarstår prövning på administrativ Principen skallväg.
emellertid enligt kommittén vägledande utfonnarnärvara man nya reg-
ler överklagande förvaltningsbeslut. Kommittén har försökt attom av ge
riktlinjer vilka ärenden bör domstolartyper prövasom av som av res-
pektive regeringen. Med hänvisning till det arbete bedrivs hosav som
Plan- och byggutredningen och Miljöorganisationsutredningen föreslår



SOU 1994:134 95

kommittén inga ändringar i instansordningeii för sig plan- ochvare
byggärenden eller för miljöskydds- och naturvårdsärenden.

Kommitténs förslag rörande rättsprövningslagen har berörts i det fö-
regående, avsnitt 2.2.5.

Regionberedningen 7 1992:06

RegionberedningensI uppdrag ingår bl.a. ansvarsfördel-övervägaatt
ningen i mellan den statliga och den kommunala sektom. börstort Det
enligt direktiven klargöras vilka uppgifter bör handhas inomsom ramen
för kommunal självstyrelse med lokal eller regional förvaltning ochen
vilka uppgifter bör förbehållas Betydelsen sambandstaten.som ettav
mellan nationell, regional och lokal nivå bör också belysas. Länsstyrel-

roll bör tydliggöras på det förvaltningsrättsliga området, intesemas
minst från rättssäkerhetssynpunkt.

överväganden2.3

2.3.1 Allmänt

förFöremål övervägandena här i huvudsak för överklagandeär systemet
kommunala beslut och beslut länsstyrelsen enligt kap.,12 den be-av av

svärsberättigade kretsens omfattning och den statliga kontrollen. Det
gäller alltså i korthet frågoma hur och kommunala beslut enligtav vem
PBL skall kunna angripas.

primäraDen beslutanderätten i frågor fysisk planering och byg-om
gande ligger hos kommunen. Beslutsfattandet i fonnellt hänseende styrs

lagen. materielltI hänseende lagen och grundläggande förvalt-av ger
ningsrättsliga principer för beslutsfattandet. Inom dessaramar ramar
finns emellertid för lämplighetsbedömningar vid deett stort utrymme
intresseavvägningar skall företas. enlighet medl utgångspunkternasom
för PBL det kommunema skall ha det avgörande inflytandetär översom
dessa intresseavvägningar.

Överprövning de kommunala besluten kan i dag komma till ståndav
på två ofñcialingrripande från och besvärsätt, enskilda.statengenom av

det skiktI ligger mellan dessa formertvå för ingripande kom-som mot
munala beslut kan kommunen har den oinskränkta beslutande-sägas att
rätten.

Ingripande från kan ske klart angivna grunder i kap.12staten PBL
för tillvaratagande väsentliga allmänintressen. Besvärsmögiligheten förav
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enskilda tillgodoser i huvudsak den enskildes behov kunna tillva-attav
de enskilda intressena.rata egna

Enligt utredningsdirektiven till övervägandeskall både for-tas upp
för besvär och ingripandemöjlighetema för och fonnemastatenmerna

för dessa ingripanden. kommer därför i det följande först belysaJag att
möjligheterna till renodlad domstolsprövningövergåatt en mer av en-

besvär. bedömningen möjligheterskildas dessa det nödvändigtFör ärav
klargöra vilken funktion skall ha och omfat-besvärsprövningen huratt

Övergångtande den skall till domstolsprövning leder vidarevara.
frågan hur instansordningen skall utfonnas och vilken besvärsprövning
enligt vissa andra lagar skall kunna handläggas inom denna instans-som
ordning.

anslutning till övervägandena rörande besvärsprövningen skall jagI
också vissa frågor överklaga. besvärsberättiga-Denrättenta attomupp

ifrågasättsde kretsen utvidgades väsentligt harPBL. Det attgenom
överklagandeinstittttet inte kommit användas medel försällan att ettsom
medborgarinflytande för rättssäkerhetsventil.i stället Iytterstasom en
anledning härav skall jag min frågan behovet be-på avge syn om en
gränsning den besvärsberättigade kretsen.av

Kritik har riktats det nuvarande för den statliga kontrol-mot systemet
len. skall till bedömning frågan det berättigade i dennaJag ta upp om

effektivisera kontrollen. Härvid finns det ocksåkritik och behovet attav
för statliga kontrol-anledning komma frågan formerna denatt om

Ändringar överprövningen kan moti-len. i fonnema för den statliga vara
behovet regeringen möjlighet till tidig prövning,verade dels att enav ge

dels till besvärsprövning vid domstol medförövergång över-att atten
kanklagande beslut länsstyrelsen enligt 12 kap. inte samordnasav av

med besvärsprövningen kommunala beslut i dag.sättsamma somav
möjlighet till domstolsprövningBl.a. Europakonventionens krav på ger

frågan överklagandeockså anledning till övervägandeatt ta om avupp
beslut enligt l2 kap.statenav
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2.3.2 Behovet administrativ överprövningav

Förslag: Med hänsyn till regeringens arbetsbelastning och Europakon-
ventionen det angeläget besvärsprövningen förs frånär att över rege-
ringen till domstol. Besvärsprövningen vid domstol bör dock inte avse
lämplighetsawägningar mellan skilda allmänna intressen. föreslårJag
därför uttrycklig begränsning prövningsområdet vid sådan be-en av en
svärsprocess.

Inledning

Fördelningen inflytande fysisk planering och byggande mellanöverav
och kommunema bestäms i huvudsak reglemastaten statligt in-av om

gripande enligt kap.l2 och statlig överprövning efter besvär enligt l3
kap. PBL.

Omfattningen det inflytande kan enligt reglema istaten utövaav som
kap.12 bestäms hur grundema för ingripande utfonnas, således vilkaav

intressen det skall tillkomma hävda, vilka medelstaten att samt som
ställs till förfogande för hävda dessa intressen.statens Föratt närva-
rande fimis det grunder för ingripande riksintressen, mellankom-tre -
munal samordning hälsa och säkerhet. medelDe förfo-samt statensom

det gäller ingripa består iöver möjlighetemanär upphävaattgar att
kommunala beslut och utfärda planföreläggande som dock inte kanatt
användas för till godoseende hälsa och säkerhet. sammanhangetI börav
också bestämmelsen i kap.6 2 enligt§ NRL, vilkennämnas regeringen
kan kräva redovisning hur kommun tillgodose intresseatt ettav en avser

hushållningen medrör naturresurser.som
Ett speciellt problem hur de statliga besluten enligt kap.l2 skallär

fattas. För närvarande fattas de i huvudsak länsstyrelsen med möjlig-av
Ävenhet få dem överprövade regeringen besvär.att andraav genom

former för besluten underställda regeringen har dock diskuterats.att
Omfattningen det inflytande kan enligt reglema istaten utövaav som
kap.13 besvär bestäms i huvudsak reglema vilka beslutom av om som

får överklagas, får överklaga och omfattningen överpröv-vem som av
Översynenningen. besvärsreglema skall inte i första hand medgörasav

hänsyn till gränsdragningen mellan statligt och kommunalt inflytande,
den kan självfallet konsekvenser för denna gränsdragning. Dennamen

bör därför först, varefter reglemaöversyn direkt statligt ingri-göras om
pande får bedömas med hänsyn till vilka kvarstående behov det finns för
sådana ingripanden.

4 l4-l326
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frånBehovet föra bort besvärsprövningen regeringenattav

Översynen frågan hurhand inriktas påskall i förstabesvärsreglemaav
förvalt-närvarandeutfonnas.instansordning skall För prövasen ny

länsstyrelsen i första instans,PBL-beslutningsbesvär avseende var-av
och övriga beslutkammarrättangivna beslut överklagas hosefter vissa

regeringen.hos
ärenden lö-regeringenavlastahar länge varitDet strävan att aven

tid för ochfårstatsråd och departementpande så över-störreart att mer
strävanden har varit deför dessasärskild betydelsegripande frågor. Av

regeringenspropositionen 198384:l20iriktlinjer drogs omuppsom
har på sitt områdeVarje departementbefattning besvärsärenden.med

förordningarolika lagar ochbesvärsreglerna imedarbetat att anpassa
besvärs-betydelsefulla avlastningentill dessa riktlinjer. Den mest av

Utlämiingsnämn-inrättandeåstadkoms medfrån regeringenärenden av
Miljö- ochPBL-ärendena hosHärefterden år 1992. naturresurs-utgör

besvärsärenden.hälften departementensdepartementet nära av
byggnämndspromemorianmed plan- ochhuvudsyñenaEtt attvarav

förslagvilket ledde tillriktlinjer,enlighet med 1984 årsfullfölja arbetet i
beslut enligtkommunala PBLsamtliga besvärprövningen överatt av
instämde i detremissinstanserAllaföras från regeringen.skulle bort att

sådan refonn.angeläget medär en
långtregeringen sådet angelägna ialltså rådaEnighet attomsynes

ochMiljö-belastning påbesvärsärenden.möjligt befrias från Den natur-
enligtbesvärsärendena PBLresursdepartementet ärutgör uppen-som

gällerdethur långt kan gårimlig. Till fråganbarligen inte när attman
följ-återkomma i detregeringen skall jagfrånföra bort besvärsärendena

ande.
Europakon-arbetsbelastningtill regeringenshänsynen utgörFörutom

för be-starkt skäldomstolsprövningtillventionens krav på attetträtt
EuropakonventionensEnligtregeringen.förs bort frånsvärsärendena
domstolsprövningmöjlighet tillskall finnaskrävs detartikel 6 att aven

domstolsprövningrättigheter. krav påcivila Dettabeslut rör ansessom
lagrättsprövningslagen. Dennabli tillgodosettför närvarande ärgenom

till årUrsprungligen gällde den utgångentidsbegränsad.emellertid av
giltighetstiden för-lagändring harvidtagen1991, senaremen genom en
förutsattes dettillkomstVid lagenstill år 1994.längts utgången attav

låta domstols-möjlighetemafortsattskulle översyn över attgöras en
ordning l98788:69i administrativ prop.överprövningprövning ersätta
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18. lagstiñningsärendet1 rörande förlängnings. tiden för lagens till-av
lämpning prop. 199091 :l76 konstaterades den förutsattaatt översynen

olika författningar inte avslutad,ännu varförav rättsprövningslagenvar
inte då borde Man ville alltså intepennanentas. utesluta möjligheten att
det fortsatta refonnarbetet kunde rättsprövningslagengöra överflödi

I lagrådsremiss den 25 augusti 1994 föreslåren regeringen giltig-att
hetstiden för rättprövningslagen skall förlängas till utgången år 1997.av

Fri- och rättighetskommittén lämnar i det nyligen presenterade betän-
kandet SOU 1994:117 Domstolsprövning förvaltningsärendeit för-av
slag till generell övergång till domstolsprövning förvaltnings-en mer av
beslut. Enligt kommittén leder emellertid detta inte till rättsprövnings-att
lagen blir överflödi och det föreslås därför lageng att pennanentas.

Som i det föregåendenämnts har det hos Europadomstolen begärts att
domstolen skall Sverigepröva rättsprövningslagen uppfyllerom genom
Europakonventionens krav på domstolsprövning. framstårDet dock som
osannolikt Sverige skulle fällasatt på denna punkt.

Syftet med rättsprövningslagen i första handär Sverige därigenomatt
skall uppfylla kraven i Europakonventionen. Konventionen uttryckger
för europeisk minimistandard och det måste ifrågasättasen inte denom
svenska rättsordningen bör uppfylla högre ställda krav så detän när
gäller rättssäkerheten för den enskilde. Prövningen enligt rättsprövnings-
lagen begränsad och talanär rättsprövning kan inte väckas förränom
alla möjligheter till administrativt överklagande har Om Rege-uttömts.
ringsrätten skall tjänstgöra första och sista domstolsinstans, kan detsom
vidare komma ställas omfattande kravatt muntlig förhandling i rätt-
sprövningsärenden.

Det således enligt minär mening angeläget arbetet medatt att ersätta
regeringsprövningen med domstolsprövning inom den nonnala be-en

fortsätter.svärsprocessen
Även i plan- och byggnämndspromemorian framhölls Europakonven-

tionens krav domstolsprövning starkt skäl för föra bortettsom att
besvärsärendena från regeringen och denna bedömning delades av
flertalet remissinstanser det någraäven instanser vamadeom var som
för den föreslagna plan-att och byggnämnden kanske inte skulle godtas

domstol. Svenska Kommunförbundet ifrågasattesom dock beslutom
enligt iPBL alla lägen kan civila rättigheterantas röra enligt Europa-
konventionen och därför kräver domstolsprövning. Enligt Kommunför-
bundet kan ytterligare analyser krävas.
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rättigheter i kon-civilabeslut enligtUppenbarligen inte alla PBLrör
mellan sådanabeslutenuppdelningventionens mening. En rörsomav

skäligen menings-dockinte detcivila rättigheter och sådana ärgörsom
instansord-utfonna olikasigknappast kan tänkalös, eftersom attman

innehållet i be-antagandenfrån osäkrautgångspunktningar med oin
betydelsebeslut enligträttigheter. Flertalet PBLcivila rörgreppet av

förbilda utgångspunktencivila rättigheter och detta måsteotvivelaktigt
instansordninövervägandena rörande gen.

till bådemed hänsyndet angelägetalltså konstateraskanDet att är
besvärspröv-Europakonventionenarbetsbelastning ochregeringens att

skallEuropakonventionens kravfrån regeringen.ningen förs bort För att
erbjuda möjlighetinstansordningaltemativtillgodoses måstekumia en

sista instans.domstolsprövning i åtminstonetill

bort besvärsprövningenföralämplighetenMöjligheterna och attav
från regeringen

kommunala beslutärenden rörande besvärbehandlasskall baraHär över
Ärenden enligtbeslut 12länsstyrelsensbesvärenligt PBL. rör översom

behandlingen denmedi sambandkap. skallPBL stat-tas avsenareupp
kontrollen.liga

arbetsbelastning nöd-statsrådets och departementetstillHänsynen
förs bort frånbesvärsärendensamtligaintei och för sigvändiggör att

Önskemålet enkel instans-enhetlig ochtill ståndregeringen. att en
emellertid detEuropakonventionentillordning och hänsynen gör att

dom-förs tillmöjligtalla ärendenangelägetframstår överatt omsom
sista instans.åtminstonestolsprövning i

utgångs-besvärsinstans börregeringenfrågangällerdetNär somom
endastl98384:l2Opropositionenriktlinjema ienligtpunkten attvara

verkligen krävertill regeringenbesvärsärenden skallsådana ettsom
skall kunnasida.från regeringens Förställningstagande avgöraatt man

böroch alltsåuppfyller detta kravvilka ärenden rege-varasomsom
funktionvilkenkortfattad analyspropositioneniringsärenden görs aven

regeringenanalys blirdennahar. Slutsatsenbesvärsprövningen attav
stymingpolitiskdet behövsbesvärsinstansinte bör än närannat envara

praxis.av
därvid konstate-dessa riktlinjer ochbeaktadesPBL-propositionenI

nödvändigtsådant slag detPBL-ärendenrades är attär attatt rege-av
befattningför regeringensskälutbildandet praxis. Somlederringen av
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med besvärsärendena anfördes också regeringen därigenom kanatt en
god uppfattning hur lagstiftningen fungerar i olika hänseenden ochom

denna erfarenhetsåterföring kan betydelseatt för regeringen i fort-ett
reformarbete.satt

Enligt plan- och byggnämndspromemorian 60 bör infomiations-
och kontaktbehovet inte spela någon roll ställning tillstörre när tarman
frågan vilka besvärsårenden bör till regeringen. Vidare ifrågasat-som

det finns så behovtes politisk stymingett praxisstortom av av som man
föreställde sig vid utarbetande PBL:s besvärsregler. fallI har detvartav
enligt promemorian visat sig ärendetillströmningen till regeringenatt är
alldeles för med hänsyn till eventuellt behovstor praxisbildning.ett av
Remissinstansema instämde i denna bedömning.

komPBL innehålla hel del principiella nyheteratt i förhållande tillen
den tidigare byggnadslagstiftningen och kan förstå det ansågsattman
angeläget regeringen skulle möjligheteratt sin prägel till-påsättaattges
lämpningen. Som framhölls i plan- och byggnämndspromemorian har
emellertid ärendemängden blivit behövs föravsevärt större än som en
praxisbildning. kanDet för övrigt ifrågasättas regeringen har kommitom

praxis i någon utsträckning.att styra Regeringensstörre avgöranden har
ofta varit mycket kortfattade och har inte spritts på något systematiskt

vilket delvis kan ha berottsätt, från departementets sida inteatt man
har velat avgörandena prejudicerande. Om det har funnitsse som ett
behov styming praxis, har denna styming alltså varit och frånav av svag
den synpunkten finns det inte skäl bibehålla den nuvarande ord-att
ningen.

Andra skäl behovet praxisbildningän kan emellertid ha bidragit tillav
prövningen delatt PBL-ärendena har förbehållitsstorav en av rege-

ringen. Således vilar många kommunala beslut lämplighetsavväg-
ningar och det kan ha olämpligt överprövningen i sista instansansetts att

sådana avvägningar anförtros någon regeringen.av änannan
Synpunkter detta slag framfördes Svenska Kommunförbundet iav av

remissyttrande plan- och byggnämndspromemorian.över Bl.a. anförde
Kommunförbundet följande. iDet och för sig angeläget regeringenär att
avlastas besvärsärenden och den svenska lagstiftningen tillatt anpassas
vad krävs för Europakonventionens krav skall kunnaatt uppfyllas.som
När det gäller Europakonventionen bör dock uppmärksammas dels att
det kan ifrågasättas denna tillämplig alla beslut enligtär PBL,om
dels konventionen inte kräveratt möjlighet till kassatoriskänmer en
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i allmänhetdomstol. kontinentalalaglighetsprövning De ärsystemenav
före-uppfylls.konventionens minimikrav Denutformade så enbartatt

bådeemellertid kunnabyggnämnden skulleslagna plan- och pröva rätts-
skulle innebäraprövningsrättlämplighetsfrågor. så omfattandeoch En

självstyrelsen. Omgrundlagsfästa kommunalaingrepp i den över-ett
laglig-omfattakommunala beslut skallprövningen änmer enav

ordning.överprövningen ske i politiskhetsprövning, bör
skall be-huruvida regeringenuppenbarligen inte frågadetHär är om

praxis. tordefå möjlighet Detbesvärsinstans förhållas attatt styrasom
praxis i samband medöverhuvudtaget etablera någonsvårt attvara

lämplig-utsträckning grundar sig påiöverprövning beslut storav som
vid. alltså i ställetmycket Dethetsawägningar, prövningsrätten ärärom

helt enkeltprövningsinstans för detregeringen skallfråga attatt varaom
altemativ.inte finns något

domstolsprövning ledertilltveksamhet inför övergångDenna överen
besvärsprövningens ochprincipiellt viktiga frågornatill de art om-om

fattning.

omfattningochbesvärsprövningensSärskilt artom

enligtkommunala beslutför överklagandehuvudsakliga formenDen av
anföras den beslu-får härvidförvaltningsbesvär. BesvärPBL är av som

gäller i förstabesvärsprövningenhonomdet gått Förangår, emot.tet om
vidBesvärsinstansenförvaltningsprocessuella regler.hand vanliga är

besvärs-åberopadeklagandens yrkanden ochprövningen bunden avav
överkla-både detallsidig prövningövrigt det frågafakta. l är avenom

dess lämplighet.gade beslutets laglighet och
framför allt diskuteratsomfattning harbesvärsprövningensFrågan om

efter-detaljplaner,besvär beslutsamband med prövningeni över omav
rättsverkande besluten.komplexadetaljplanebesluten deär mestsom

Även detaljplanebe-besvärsprövningen avseendei första handhär skall
behandling.slut tilltas upp

Tilli planärende.varandraolika slag kan ståIntressen emot ett enav
planintresset. Detligger bakom planen,början det intressehar som

bostäder ellertillgodose behovetfrågakan ettt.ex. att av avvara om
allmännavanligen bådedöljer sigaffärscentmm. Bakom planintresset

allmänna intres-detta planintresse kan ståoch enskilda intressen. Mot
framför allt be-enskilda intressen,kulturvårdsintresset, ochsåsomsen,

intressen.rörda fastighetsägares och boendes
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För besvärsrätt krävs, den klagandenämnts, berörsatt planensom av
och planbeslutet har gått honomatt förstaI hand måste då be-emot.
svärsprövningen riktas på avvägningen mellan den klagandes intres-

och motstående intressen, såväl allmänna enskilda.sen Frågasom upp-
står emellertid den klagande till stöd för sin talan skall kunna få tillom
stånd prövning awägningenäven mellan olika motstående allmän-en av

intressen.na
Anta planbeslut innebärt.ex. befintligatt ett bebyggelse skallatt er-

aftärscentnnnsättas och fastighetsägareett och boende iatt närhetenav
överklagar planbeslutet under åberopande intrång i kultunniljöin-av

på grund kulturellttresset värdefull miljö försvinner.att Om kla-av en
gandena inte samtidigt gällande planbeslutetgör leder till intrång iatt
deras enskilda intressen, kan de inte berörda och saknar där-egna anses
för besvärsrätt. Genom besvär går det alltså inte till ståndatt en
prövning enbart awägningen mellan planintresset och motståendeav ett
allmänt intresse. Om det emellertid i stället klagandena åbero-antas att

intrång i de enskilda intressena till följd kultunniljön förstörspar attav
och således första hand vill avvägningen mellan planintresset och
enskilda intressen prövad, uppstår frågan de i samband dänned ävenom
skall kunna till stånd prövning frågan intrång i kultunniljöin-en av om

i vidare mening.tresset Det bör observeras prövningen planintres-att av
kultunniljöintressetset mot slagär prövningen planin-ett annat änav av

de enskilda intressena.tresset bådamot I fallen grundar sig talan visser-
ligen på kultunniljön förstörs.Vidatt prövningen effekten härav påav
enskilda intressen skall emellertid bara beaktas de klagandes intresse av

miljön bevaras. Vidatt prövning däremot planintresset kul-en motav
turmiljöintresset skall värdet kultunniljön många andra aspekterav ur

in.vägas
För illustrera problemet kring fråganatt besvärsprövningensom om-

fattning tydligare kanännu klagandena i det nämndaantas att exemplet
åberopar utbyggnaden affarscentrumatt skulle leda tillett intrång iav
deras intressen störande trafik. Vidare klagandena tillgenom antas att
stöd för sin talan åberopar intrång i kultunniljöintresset, dock utan att
påstå de själva lider intrångatt kultunniljön förstörs. Härattgenom
uppkommer återigen frågan klagandena dänned skall kunna tillom
stånd prövning inte bara planintresset deras enskilda intressenen motav
med hänsyn till trafiken planintressetäven kulturmiljöin-utan motav
tresset.
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RÅ refi 1993Regeringsrättenprövadesliknande slagfrågaEn avav
bergtäkttilltillståndLänsstyrelsensrättsprövning.Fallet rörde97.

tillmiljöskyddförKoncessionsnämndentill ägamaöverklagades enav
derasstredbeslutetåberopandefastighet under motnärbelägen attav

fannNämndenintressen.allmännavissaoch attenskilda intressen mot
tillinte kundeallmänna intressensåvitt avsågöverklagandena tas upp

gnmdprincip i för-detkonstateradeRegeringsrättenprövning. äratt en
allasin talan påkan grundabesvärsberättigadvaltningsprocessen att en

överklagandetfrågabetydelse för den röromständigheter är somavsom
begränsningar i dessainnehållerinte någramiljöskyddslagenoch att

första handvisserligen ifortsätter: DetRegeringsrättenmöjligheter. är
iintressenaallmännabevaka deNaturvårdsverket ettuppgift för atten

einel-följerdettamiljöskyddslagen Avenligttillståndärende om - - - -.
skulle saknabesvärsrättharenskild rätt attlertid inte att person somen

enskilda intressenhansförutom ärtalan åberopastöd för sintill att-
verketsjälvaintressen. Iallmännakränkertillståndetocksåberörda att-

Koncessionsnämnden vid sintillbegränsning över-sådanleder atten
intresseav-fullständigadenkantillståndsbeslut inteprövning göraettav

förutsätter. Konces-tillåtlighetsreglermiljöskyddslagensVägning som
Regeringsrätteniledamotupphävdes. Enbeslutsionsnämndens var

förvaltnings-överklagarenskildbl.a.:Enanfördeskiljaktig och ettsom
allmänna intressenkränktbeslutetendaståberoparoch därvidbeslut att
konsekvens däravprövad. Ensin talanberättigadinte attär - - - - -

hanbesvärsberättigad därförvisserligen görbli den attbör äratt som
inte börenskildahanskränkerförvaltningsbeslutet rätt,gällande att

så-grunderåberopadeöverklagandetifåkunna ävenprövat avsersom
intressen.allmännadana

harprincipenförvaltningsprocessuellafastslagnasålundaEnligt den
grundöverklagandesamband mediklagandealltså etträtt att aven

iåberopande intrångenskilda intressenintrång i ävenprövat ett av
principhonom. Dennaberörapåståttsinteintressenallmänna enssom

avseendebesvärsprövningenvidutgångspunktgäller ävensom
emel-kanuttalandenRegeringsrättensframgårSomPBL-ärenden. av

möjlighetemaibegränsningarinnehållalagstiftningenaktuellalertid den
avvägningenprövningståndfå tillbesvärsberättigadeför den att aven

några så-innehållerdå PBLFråganolika allmänintressen.mellan är om
begränsningar.dana
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uttryckligen begränsarinnehåller inte bestämmelserPBL några som
fråga åberopa olikamöjligheterna för den har klagorätt i viss attsom en

helöverklagande frågan. finns detgrunder till stöd för i Däremotett en
förarbetena PBL-propositionen 364-366,del uttalanden i frågan i s.

entydiga och deredovisade avsnitt uttalanden dock intei 2.2.1. Dessa är
inte ägnadedelvis byggda teoretiska utgångspunkterpå ärär att gesom

Övervä-för besvärsprövningen.tydlig vägledning i fråga gränsernaom
PBL-utredningeni förarbetena kretsar i huvudsak kring dengandena av

Regelnplanens syfte.föreslagna regeln besvär inte skulle fåatt avse
departementschefenslopades visserligen i propositionsförslaget, men

förslaget.delade den uppfattning låg bakom De resonemang somsom
planen i princip inte fårsåledes förs kring utgångspunkten syftet medatt

vilket har lett till del-ifrågasättas blir dock inte särskilt klargörande, en
vis vacklande rättstillämpning åren.genom

förarbetena deuttalandena iInledningsvis understryks i de nämnda
decentralise-PBL-refonnen, nämligengrundläggande principema för

självbestämmanderätten,den kommunalaringen beslutsfattandet ochav
inte skalloch andra intressenteroch det bl.a. enskilda sakägaresägs att

för kommunaltkunna åberopa motstående allmänna intressen ettatt
velat ställabeslut tycks tyda på harDettaomprövat. att man upp en

prövning avvägningenbegränsning i möjlighetenia få till ståndatt aven
uttalandendet följande emellertidmellan olika allmänintressen. I görs

riktning.pekar i motsattsom
följdförarbetena kan möjligenmotstridi uttalandena iDe vara en avga

väsentligtbesvärsberättigade kretsen utvidgades PBL.denatt genom
motstående allmännaenskilda inte skall kunna åberopadetNär sägs att

traditionella besvärsberät-kan i första hand ha åsyftat denintressen man
framför alltfick emellertidtigade sakägama. Genom PBL ävengruppen,

dennatill hands detboende besvärsrätt. liggerDet ärnära att anta att
exempel tyder påbesvärsberättigade åsyftas i de attsomnya grupp som

omfatta motstående allmänna intressen.prövningen skall kunnaäven
avsnittmaj 1994 refererad iRegeringsrätten har i dom den 2ennu
beträf-frågan vilka principer bör gällatagit ställning till2.2.1 om som

Regeringsrättenomfattning i PBL-ärenden.fande besvärsprövningens
lagtexten eller förarbetena tillkonstaterar till början varken PBLatten

finnas hinderstöd för uppfattningen det skulle någraatt av proces-ger
åberopade motstå-suell besvärsmyndigheten beaktar ävennatur mot att
besvärsprövningenende allmänna intressen. Härefter emellertidsägs att
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i PBL-ärenden ändå blir begränsad med hänsyn till det materiella inne-
hållet i PBL:s regelsystein. Det hänvisas härvid till lagen bygger påatt
principen decentralisering beslutsfattandet och kommunal själv-om av
bestämmanderätt. När det särskilt gäller riksintressen framhålls att reg-
lerna statlig kontroll kan föranleda väsentlig begränsning denom en av
materiella prövning skall i besvärsärende.göras ettsom

Diskussionen under haråren främst frågan regeringen irört om sam-
band med besvärsprövning på talan enskild klagande kanävenav en

intrång i riksintressen. I ärendetpröva rörande Bondesonen från år 1988
se avsnitt 2.2.1 konstaterade regeringen med hänvisning till PBL-pro-
positionen 365 någon prövning motstående allmänna intressenatts. av
inte kan vid regeringens prövninggöras överklagande. Iettav
Skreaärendet från år 1990 och Toftaärendet från år l99l intogs motsatt
ståndpunkt. I ärenden därefter har regeringen uttryckt sig försiktigtså att
det ofta svårt harär sigatt avgöra processuell elleranväntom man av en
materiell regel för ogilla besvärstalan.att

Av Regeringsrättens dom torde följa regeringen inte bara kanatt utan
skal både åberopade riksintressen och andrapröva åberopade motstå-
ende allmänna intressen. Med hänsyn till det materiella innehållet i
PBL:s regelsystem, bör emellertid den statliga kontroll be-som
svärsprövningen innefattar i många fall vid prövning såsomstanna en av,
Regeringsrätten uttrycker saken, överklagat kommunalt beslutettom
ligger inom för det handlingsutrymme de materiella regleniaramen som

kommunen. Huruvida prövningen åberopat motstående riksin-ettger av
bör bli begränsadtresse oklart.ännu mera synes

Regeringsrättens formulering vad besvärsprövningen bör omfattaav
med den fonnuleringöverensstämmer har i samband medanväntssom

RÅprövning enligt rättsprövningslagen jfr 1989 ref 95, refererat i av-
snitt 2.2.5. Detta tyder besvärsprövningen rörande motståendeatt
allmänna intressen enligt Regeringsrätten skall ha i huvudsak samma
omfattning prövningen enligt rättsprövningslagen. Rättsprövningensom

inte begränsad till laglighetsprövning,är den ändå be-såären ren men
gränsad den faller inom för vadatt normalt lämpar sig förramen som
domstolsprövning jfr redovisningen i avsnitt 2.2.5.

Frågan emellertid rättsläget deär Regeringsrätten fast-om genom av
lagda principema har blivit tillräckligt klart och framför allt dessaom
principer för besvärsprövningen lämpliga det gäller överprövningär när

kommunala beslut enligt PBL.av
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Genom Regeringsrättens nämnda dom har rättsläget klamat, fort-men
farande det råda viss osäkerhet i fråga hur omfattande be-synes om
svärsmyndighetens prövning skall eftersom Regeringsrättensgöras, utta-
landen ändå måste läsas i förening med de tvetydiga uttalandena i
PBL-propositionen. Prövningen i Skreaärendet t.ex.synes vara mera
omfattande vad kan förenligt med Regeringsrättensän som anses vara
uttalanden eventuellt i överensstämmelse med förarbe-uttalandena imen

i fortsättningenOm skall bygga på principen besvärs-äventena. attman
instansen inte får undandra sig prövning åberopade motståendeen av
allmänna intressen, det enligt min mening nödvändigt uttalandena iär att

förarbetenPBL:s med klargörande riktlinjer för vad be-ersätts mera
svärsprövningen skall omfatta. Emellertid finns det anledning tillatt
övervägande frågan inte besvärsprövningen skall begränsas ita upp om
det aktuella hänseendet i förhållande till vad skall gällanu som anses
enligt Regeringsrätten.

denFör klagande det naturligtvis fördel kunna åberopaår att tungten
vägande allmänintressen till förstöd sin talan. i denlntrånget klagandes
intressen planbeslut kan så begränsat enbart beaktandeett att ettav vara

detta intrång inte kan leda till besvärstalan bifalls. den kla-Omattav en
gande däremot kan till stånd prövning avvägningen i för-även en av
hållande till viktigt allmänintresse, ökar självfallet hans möjligheterett

få planbeslutet undanröjt. kan emellertid fråga sig varförMan kla-att en
gande skall ha möjlighet framtvinga sådan prövningatt awäg-en av
ningen mellan allmänintressen. har givetvisHan sin talanrätt rö-att
rande intrång i det enskilda intresset prövad. det däremot gäl-Näregna
ler intrånget i allmänna intressen berörs han dock inte andra. Enänmer
omfattande besvärsprövning kan således knappast motiveras med ett
hänsynstagande till just den klagandes intressen.

Enligt Regeringsrätten skulle förbud för besvärsmyndighetenett att
beakta de allmänna intressen enligt klaganden står pla-även emotsom

inte sällan hindra besvärsmyndigheten den avvägning mellangörattnen
allmänna och enskilda intressen och den kontroll kommuner-utövar av

tillämpning och kap.2 3 regelsystemet förutsätterPBLnas av som
domen den maj2 1994.

Regeringsrättens påstående besvärsmyndighetens möjligheteratt att
awägning mellan den enskildes intressen och motstående intres-göra en

skulle hindras, inte åberopade motstående allmänna intres-ävensen om
skall få beaktas, svårt förstå. exempelvis Skreaärendetl seär attsen
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avsnitt 2.2.1 gjorde klaganden gällande området skulle bli för hårtatt
exploaterat och den tilltänkta bebyggelsen därmed skulle kommaatt att
innebära olägenheter för dem redan bodde inom området. Vidaresom
åberopade han bl.a. bestämmelsema i hanNRL, ansåg innebära ettsom
starkt skydd omfattande fiitidsbebyggelse inom området. Skyddetmot
enligt NRL tillgodose helt andra intressen de boendes in-att änavser

området inte överexploateras. Möjligheten bedöma in-tresse att attav
itrånget klagandens intressen torde därför inte beroende ävenattvara av

intrånget i de intressen skall tillgodoses NRL prövas.som genom
det naturligtvisDäremot riktigt besvärsmyndigheten i viss månär att

hindras kontroll kommunemas tillämpning och2 3 kap.,utövaatt av av
inte motstående allmänintressen får Enligt Regerings-även prövas.om

förutsätter regelsystemet i sådan kontroll,PBL och härvidrätten en
hänvisas till uttalanden i PBL-propositionen 168, 343-344 och 366.s.

åberopadeDe uttalandena emellertid motstridiga påär sättsamma
i fråga besvärsprövningens omfattning. fastslås länssty-Där attsom om

relsens ofñcialprövning inte för beakta de enskilda in-utrymme attger
det gäller väsentliga hälso- och säkerhetsaspektertressena än närannat

och avvägningen i övrigt mellan allmänna och enskilda intressen skallatt
ske besvär. De uttalanden ipå 366 PBL-propositionengenom s. som
kan stöd för besvärsprövningen har kunna omfattautgöra att avsetts

avvägningen mellan allmänintressen kan dock naturligtvis samtidigtäven
tyda på besvärsprövningen också har fungera kon-att avsetts att som en
troll kommunernas tillämpning regelsystemet. Frågorna be-av av om
svärsprövningens omfattning och kontrollen så olika sidorär sägaatt av

sak. Om avsikten har varit besvärsprövningen skall kunnaattsamma
omfatta avvägningen mellan allmänintressen, måste skälet härtilläven

det har finnas behov kontroll hur kommunemaatt ansetts ettvara av av
dessa avvägningar. Något skäl till omfattande besvärs-gör annat en

prövning det svårt finna.är
Kontrollen avvägningen förhållandei till vissa väsentliga allmänin-av

sker via reglema statligt ingripande i kap.12 och kon-PBLtressen om
trollen avvägningen i förhållande till enskilda intressen skerav genom
besvärsprövningen. Frågan besvärsprövningen skall tjänaär ävennu om

kontrolliitstrument i fråga avvägningen mellan andra motstå-ettsom om
enligtende allmänintressen sådana bevakas reglerna i 12 kap.än som

Hela PBL tanken avvägningen mellan allmänintressenattgenomsyras av
kommunal angelägenhet i de fall regleras iär 12 kap. ochlutomen som
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begränsad kon-med visstanke förenaför sig kan väl denna attatt en
kontroll blirdennabesvärsprövningen,företas i samband medtroll men

förutsättertill kontrollineffektiv. Möjlighetenmycket slumpartad ochdå
utformar sin talan påbesvärsberättigad och dennefinnsdet någon attatt

samtidigtbesvärsberättigadefungerar denvisst Kontrollen då såsätt. att
alternativteller medtalan för allmänt intresseföra etträtt att ett syn-ges

delvisbesvärsprövningensamband medintresse iallmäntsätt, att ett
på sakenenskilda intresse.den klagandes Hurförvandlas till änman ser

konstlad.kontrollmetodenframstår den här som
också den bris-besvärsprövningenmed kontroll vianackdelEn är

utsträckning besvärsinstan-för vilkenförutsebarheten. Reglema itande
allmänintressenmotståendeprövning åberopadeskall på en avsen

blirklagande svårtoch dedet för både kommunenså oklara attär att
föruppenbar riskbesvärstalan. finnsutfallet Detbedöma attenav en

bifall till besvärvinnamöjlighetemaenskilda klagande överskattar att
har tillgodosetts.allmänintressen integrundar sig viktigabl.a. på attsom

enskildbesvärsinstansen talanför påskyldighetEn prövaatt enav
iutredningenställer krav påmotstående allmänintressen ettstoraäven

prövningbesvärsprövningen frågadetbesvärsärende. Vid är en avom
i kommunenavvägning harskilda intressen.avvägningen mellan Denna

Slutpro-utställningsamråd,omfattande utredningar,föregåtts mm.av
hänseenden.i olikaresultat kompromisseroftadukten, planen, är ett av

medi sambandbesvärsinstansframstår inte rimligtDet att ensom
förbigåendeibesvärstalan såprövningen enskilds ävensägaattav en

mellan all-kommunala awägningamakompliceradeskall de oftapröva
bedömer påståttför besvärsinstansenfinns riskmänintressen. Det ettatt

perspektiv.allmänintresse utifrån alltförintrång i snävtettett
kommunalatill ingripandemöjligheternamedvetenJag motär attom

sådan betydelseinteavvägningar mellan allmänintressen är attsom av
bortfaller, besvärspröv-bestämmelserna i kap.omfattas l2de omav

emellertid besvärsinsti-tordebegränsas. praktikenningens omfattning I
i detkontrollinstnunentmycket begränsad rollha spelattutet somen

stridnämligen, iBesvärsinstansemahänseende motsynessom nu avses.
sigi allmänhet haangivna principema,Regeringsrättende ansettav

praxisintressen.motstående allmänna Dennaförhindrade att pröva
grundläggandemed demening bästockså enligt minöverensstämmer

mellan allmänin-avvägningenför nämligenutgångspunktema PBL, att
det finnsangelägenhet. den månkommunal li huvudsak ärtressen en
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behov kontroll dessa awägningar ligger inom föratt detav av ramen
handlingsutryimne de materiella reglema kommunen bör kon-som ger
trollen på antingen i denutövas ordningöppet gällerett sätt enligtsom
12 kap. eller statliga myndigheter besvärsrätt. Till fråganattgenom ges

det finns behov sådan kontroll skall jag återkomma i det föl-om av en
jande avsnitt 2.3.8.

På grund de redovisade övervägandena föreslår jag be-av nu att
svärsprövningens omfattning skall begränsas så det för besvärsmyn-att
digheten skall föreligga hinder beakta åberopade motståendemot att
allmänna intressen.

Klara bör således dras mellan besvärsprövningengränser och den
statliga officialprövningen. Besvärsprövningen bör i enlighet med vad

i PBL-propositionen begränsas till frågorsägs betydelsesom ärsom av
för de klagande i deras egenskap sakägare eller boende inom eller iav

anslutning till området.nära Den statliga officialprövningen bör inriktas
på bevakning väsentliga allmänintressen. Någon kompletterandeen av
domstolskontroll avseende allmänintressen i samband med besvärspröv-
ning bör således inte förekomma.

begränsningEn i besvärsprövningens omfattning inverkar naturligtvis
på den enskildes möjligheter framgång med sin besvärstalan.att I
PBL-propositionen 366 besvärsinstansema skall kunnasägs bi-att
falla besvären, klaganden hävdar miljön förändras påt.ex. attom ett
oacceptabelt det trafikfaroruppstår för bamen,sätt, utsiktenatt för-att

parker försvinner, lekplatsemastörs, föratt små Enskildasatt är etc.
åberopande olägenheter detta slag torde ofta innefatta påståendenav av

intrång i både allmänna och enskilda intressen. Besvärsinstansenom
skall emellertid bara kunna beakta intrånget i klagandens intressen.egna
Några svårigheter skilja mellan åberopande intrång iatt enskilda in-av

och åberopande intrång i allmännatressen intressen torde inte uppstå.av
Till ledning för avvägningen i förhållande till sakägama, särskilt fas-

tighetsägarna, finns i PBL vissa regler, framför allt reglerna ersätt-om
Ävenning och inlösen. regeln i kap.3 2 byggnaders§ placering ochom

utfonnning kan i sammanhanget. Dessa reglernämnas och det förhållan-
det intrång i sakägarintressen i allmänhet gåratt värdera ekonomisktatt
leder till sakägama har vissa möjligheter till framgångatt med be-en
svärstalan. Bedömningen intrång i boendes mfl. intressen innebärav

svårigheter. Denna kategoristörre torde för kunna framgångnå medatt
överklagande särskilt beroendeett möjligheten till ståndattvara av en
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motståendeprövning allmänintressen fråga framhöllsoch är,av som
möjlighet del-från något utgångspunkt, inte sådannyss en annan om en

vis utgjorde förutsättningen för vidgningen den besvärsberättigadeav
intrånget i boendeskretsen Förslaget här det bara dePBL. att ärgenom

enskilda intressen skall beaktas i fall delvis förändraskulle såegna som
för besvärsrätt. Huruvida skallförutsättningama de boendes detta anses

besvärsberättigade kretsen skallmotivera ändrade regler rörande den
i det följande avsnittbehandlas 2.3.4.

därvidHittills har övervägandena handlat detaljplanen. Vad somom
naturligtvis tillämpligt områdesbestämmelser och ihar påär ävensagts

utsträckning också lovärenden. lovärenden kan talapå Istor man om
ellerbyggintresset eller exploateringsintresset, kan allmäntsom vara en-

skilt, enskilda intressen. be-och detta stående allmänna och Förmot
svärsprövningen i anledning överklaganden från skallav grannar samma

Motstående allmänna intressenprinciper gälla i detaljplaneärenden.som
för enskildes besvärstalan.bör alltså inte kunna åberopas till stöd den

sökanden i anled-i bygglovsärenden vanlig situation besvärEn är av
ansökan. dessa ärenden aktualiseras inte det härning avslag på Iav en

motstående allmänintressen.behandlade problemet med åberopande av
omfattninghär föreslagna begränsningen i besvärsprövningensDen
förarbeten.har Regeringsrätten inte ha stöd i eller dessPBLansettsav

rättstillämpning skalldå hur genomslag för förändradFrågan är ett en
åstadkommas. finns i ingen bestämmelsekunna PBLDet rör pröv-som

behandlat.ningens och omfattning i de avseenden jag harart som nu
har bara berörts i förarbetena. Mina förslag till ändringar i 13Frågan

paragraf skullekap. inte till vilken motivuttalandenPBL någonrör nya
därför min mening lösaskunna knytas. Frågan måste enligt attgenom

begränsningen i prövningens omfattning kommer till direkt uttryck i la-
paragraf,föreslår bestämmelse härom i 13Jag att tasgen. en en ny

kap. 7 a

Behovet bestämmelserna kap.2precisering iav en av

ifrågasattesyttranden plan- och byggnämndspromemorianI över ettav
till domstolsprövning förutsät-remissinstanser inte övergångpar om en

materiella kravbestämmelser i särskilt kap. kompletteras2PBL:ster att
domstolama tillräckligt lagligt stöd för överprövningen iså ären-att ges

lov och förhandsbesked.den rörande
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Bestämmelserna i kap.2 allmänt utfonnade och kommunemaär ger
förhållandevis vitt handlingsutrymine. Besvärsprövningen skall dockett

inte vid prövning frågan det kommunala beslutet liggerstanna en av om
inom för detta handlingsutrymme. Det måste också ställas krav påramen
kommunens underlagsmaterial för besluten. Vid prövningen besvärav

bygglov bör således besvärsmyndigheten,över sigt.ex. ett vägrat vare
det domstol eller administrativ myndighet, det verkli-är prövaen en om

föreligger motstående allmänintresse sådan tyngd denett attgen av en-
skildes intresse bygga bör vika. Det krävs således det all-att attav

intresset tillräckligt dokumenterat. Härvid har självfalletmärma redo-är
visningen i översiktsplanen särskild betydelse. Vid den administrativa
besvärsprövning företas i dag hos länsstyrelsema och regeringensom
torde prövningen i huvudsak ske enligt de angivna principema ochnu en
sådan prövning torde inte främmande för domstolar. Således detärvara
enligt min mening inte nödvändigt med precisering bestämmelser-en av

i kap.2 för övergång till domstolsprövning skall kunna ske.attna en

Slutsatser

Inledningsvis har konstaterats det angeläget med hänsyn till bådeatt är
regeringens arbetsbelastning och Europakonventionen besvärspröv-att
ningen förs bort från regeringen och det i alternativ instansordningatt en
skall erbjudas möjlighet till domstolsprövning i åtminstone sista instans.
När det gäller frågan i vilken omfattning besvärsärendena skall kunna
föras bort från regeringen har vidare konstaterats det inte finns någraatt
besvärsärenden verkligen kräver ställningstagande från regering-ettsom

sida. främstaDet skälet brukar åberopas härför, behovetens som av
styrning praxis från regeringens sida, har inte längre sådan styrka attav
det motiverar bibehållande regeringen besvärsinstans. Denett av som
tvekan kan införåterstå tillövergång domstolsprövning hängersom en

med de överklagade beslutens karaktär i PBL-ärenden samtsamman
besvärsprövningens och omfattning.art

Besvärsprövningen skall på talan enskild i dag omfatta ävenav av-
vägningen mellan motstående allmänna intressen. Prövningen i detta
hänseende skall visserligen begränsad, besvärsmyndighetenvara men
kan ändå tvingas på överprövning kommunala lämplighetsav-en av
vägningar mellan skilda allmänna intressen. föreslåsHär det iatt attnu
fortsättningen föreliggaskall hinder för besvärsmyndigheten vidmot att
besvärsprövningen beakta enskild besvärsberättigad åberopadeav en
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motstående allmänna intressen. Därmed kommer besvärsprövningen att
renodlas till prövning intrång i enskilda intressen, såledesen av en
prövning traditionell domstolskaraktär. Någon tvekan bör därför inteav
längre behöva föreligga möjligheten och lämpligheten föraatt överom
samtliga ärenden rörande besvär kommunala beslut till domstols-över
prövning.

2.3.3 Principiell utformning överklagandesystemett nyttav

Förslag: snabbhet och effektivitetKraven på inom plan- och byggom-
rådet önskemålet samordning överprövningensamt om en av av
PBL-ärenden och miljöskydds- och naturvårdsärenden det motive-gör

tillskapa central miljödomstol i landet. föreslår därför inrät-Jagrat att en
tandet sådan domstol med uppgift i huvudsak överkla-prövaattav en
ganden länsstyrelsens samtliga beslut enligt såväl den miljöbal-av nya
ken PBL.som

det längreI perspektivet bör den besvärsprövning i dag skeräven som
vid länsstyrelserna föras till domstol. Vid denna bedömning haröver
särskild vikt lagts vid rättssäkerhetsaspektema och Europakonventio-

krav på muntlig förhandling. Därvid bör i första hand övervägas attnens
tillskapa regionala miljödomstolar för handläggningen ovannämndaav
besvärsärenden, varvid den centrala miljödomstolen slutinstans kan

miljööverdomstolen. Vidare bör inte ytterli-namnet övervägasges om
målgrupper bör föras till domstolsorganisation.sådan Somövergare en

exempel ärenden enligt va-lagen, vattenlagen och fastighetsbild-nämns
ningslagen. Härigenom skulle kunna skapas domstolsorganisationen

i hanterar samtliga ärenden rörande mark ochstort sett vatten.som

Grundläggande krav på prÖvningszCystemett

närvarande överklagasFör alla kommunala beslut hos länsstyrelsen,
varefter skerdet uppdelning vissaså angivna beslut skall överkla-atten

hos kaimnarrätt och övriga beslut hos regeringen. Primära förmålgas
utredningen till regeringen avlastas besvärsärenden ochär att att attse

prövningssystem utfonnas Europakonventionensså krav påett nytt att
Övervägandenadomstolsprövning tillgodoses. i föregåendedet har ut-

i bedömningen samtliga besvärsärenden bör föras bort frånmynnat att
regeringen och i stället underkastas domstolsprövning i åtminstone sista

instans.
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det gäller finna utfonnaNär eller lämplig domstol för prövningatt en
Ävenregeringsärendena kan dessa ärenden inte behandlas isolerat.av

de ärenden till medgår kammarrätt måste i övervägandena ochtassom
vidare framstår nödvändigtdet också besvärsprövningen i förstaattsom
instans, alltså för närvarande vid föremål förlänsstyrelsema, tillgörs
granskning. innebär hela instansordningen för besvärsprövningenDet att
skall till behandling.tas upp

Inledningsvis kan det finnas anledning hur inom närliggan-att se man
de utländska har löst frågoma beslutsfattandet inom den of-system om
fentliga sektorn och besvärstörfarandet jfr avsnitt Därvid2.2.3. kan till

början konstateras möjlighetema till domstolsprövning be-äratten mer
gränsade i Sverige de flesta andra håll. det gäller tillvarapå Närän att ta
erfarenheterna från andra länder inställer sig emellertid svårighe-genast

med det föreligger skillnader mellan Sverige och flertaletsåten att stora
andra länder såvitt relationen kommun. Sverige har förhål-ochstatavser
landevis kommuner tradition tillerkänts betydandestora som av en
självständighet. På plan- och byggområdet har detta understrukits ytter-
ligare PBL.genom

andra länder har inflytandeI betydligt i bl.a. frågorstörrestaten ett
markanvändning och byggande. flerasig uttryckDetta påtar sättom

inom beslutssystemet. många länder skall planer underställas statligI
prövning och oña kan ingripa självmant istaten avsevärt större ut-
sträckning möjligt i Sverige kap.enligt 12 PBL.än ärsom

Även inom besvärsförfarandet återspeglas i många länder den grund-
läggande maktfördelningen mellan centrala och lokala organ, som ger

vidsträckt inflytande. Besvärsförfarandet således i allmänhetstaten ett är
uppbyggt kring parallella Dels har administrativ be-system. man en
svärsprövning där det överprövande har vidsträckt prövnings-organet en

med möjligheter upphäva eller ändra lokalt fattade beslut. Delsrätt att
har domstolsprövning ibland begränsad tillsägsman en som vara en
laglighetsprövning, ofta i varierande utsträckning domsto-men som ger
larna möjligheter på lämplighetsavvägningar.ävenatt

Om i Sverige skulle bygga besvärssystemet i enlighet medupp
grunddragen i de utländska förstskulle ha vidsträcktsystemen, en
administrativ prövning hos länsstyrelse och i vissa fall regeringen och
därefter begränsad domstolsprövning hos länsrätt, kammarrätten mer
och Regeringsrätten. sådantEtt med dubbla instanskedjor skullesystem
naturligtvis leda till tids- och kostnadskrävande Om det skallen process.
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någon mening med dubbla besvärsvägar, måste besvärsprövningensvara
omfattning väsentligt olika inom de båda instanskedjoma. vid-Envara
sträckt administrativ besvärsprövning skulle emellertid för svenskt vid-
kommande komma i strid med grundläggande principer kommunaltom
självbestämmande.

det föregåendeI har jag behandlat frågan besvärsprövningensom om-
Ävenfattning. länsstyrelsen behålls besvärsinstans och såle-om som

des får administrativ prövning i första instans och domstolspröv-en en
ning i sista instans, bör enligt min mening prövningens omfattning vara
densamma i alla instanser. sådanEn ordning kan därvid ses som en
mellanfonn den administrativa prövning och domstolsprövningav som
förekommer i många länder. Prövningen således bli begränsadavses mer

många länders administrativa prövning, samtidigtän någotmen mer om-
fattande vissa länders laglighetsprövning. sådanEn avgränsningän av
besvärsprövningens omfattning leder enligt min mening till goda möjlig-
heter bygga effektiv instansordning för överprövningen,att enupp var-
vid måste förutsättas möjligheter ingripa i vissa fallatt statens att ges en
särskild reglering vid sidan besvärssystemet.av

grundläggandeEn utgångspunkt vid Lttfonnningen ett pröv-nyttav
ningssystem naturligtvis detta också skall tillgodose högt ställdaär att
krav på rättssäkerhet. Med iakttagande detta krav bör enligt minav me-
ning effektivt prövningssystem utfonnas utifrån följande utgångs-ett
punkter.

En enhetlig instanskedja

Prövningssystemet måste möjligheter till så snabb handläggningge en
möjligt. förstaI hand innebär detta skall utfonnas såatt systemetsom

enkelt möjligt och samtliga besvärsärenden således skallattsom
instanskedjan.vägsamma genom

Den nuvarande uppdelningen besvärsårendena mellan regeringenav
och kammarrättema har gjorts enligt principen ärenden huvud-att som
sakligen rättsfrågor kammarrättema, medan ärendenrör därprövas av
lämplighetsfrågor huvudsaken regeringen. helt konsek-Enär prövas av

uppdelning har emellertid inte kunnat vissa mål, de s.k.vent göras, utan
blandade målen, skall kammarrätten överlämnas till regeringen medav

yttrande. Reglema vilka ärenden skall till kammarrätteget om som
respektive regeringen komplicerade. vissa fall harI oenighet uppståttär
mellan besvärsinstansema skall ärendet.prövaom vem som
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besvärsärendenaNär skall föras bort från regeringen framstår detnu
självklar utgångspunkt dessa försärenden med deattsom en samman

ärenden till kaininarrättgår så får till stånd enhetlig in-attsom man en
stanskedja. Förslaget här regeringen skall avlastas samtliga besvärsä-att
renden grundar sig bl.a. bedömningenpå prövningen i regeringsären-att
dena, under hänsynstagande till den föreslagna begränsningen i pröv-
ningens omfattning, i allmänhet inte karaktär deär än pröv-av annan
ningar normalt förekommer vid domstolar. finns alltså inteDet nå-som

talar för de nuvarande regeringsärendena och kammarrätts-got attsom
målen inte skulle kunna handläggas i ordning. sakEn ärsamma annan

domstolens sammansättning kan behöva varieras med hänsyn frå-tillatt
art.gomas

Begränsning antalet besvärsinstanserav

För närvarande kan prövningen komma ske i två instanser efter läns-att
styrelsen. Beträffande del lovärendena blir instanskedjanstoren av
kammarrått-Regeringsrätten och beträffande planärendena och många
lovärenden går besvären till regeringen med möjlighet till rättsprövmng
hos Regeringsrätten.

Möjligheten till omprövning och överklagande till högre instansen
tillgodoser i huvudsak två intressen. Dels skall felaktiga avgöranden
kunna dels skall kunna till stånd avgörandenrättas, är väg-man som
ledande för rättstillämpningeii.

felaktigaKravet på beslut skall kunna aspekt kraveträttas äratt en av
på rättssäkerhet. En aspekt rättssäkerheten emellertidär attannan
rättskipningen också skall snabb och billig. gäller inte baraDet attvara
tillgodose den klagandes intresse beslut ändratatt ett utan ävenav
den beslutet berättigades intresse kunna utnyttja tiller-att t.ex.av av en
känd byggrätt inom rimlig tid. PBL-sammanhang det bety-1 är storav
delse överklagandeäreitdena avseende bygglovplaner och kanatt avgö-

snabbt. Stora ekonomiska värden står spel såväl för enskildaras som
för det allmänna. Betydelsefulla iprojekt samhällsbyggandet kan komma

fördröjas långsam besvärsprocess. Därför detatt är avgö-genom en av
rande betydelse överprövningssystem erbjuder rationellatt ett nytt en
hantering besvärsärendena samtidigt högt ställda krav på rättssä-av som
kerhet tillgodoses. särskild betydelse för snabb hanteringAv är atten
instanskedjan inte blir för lång.
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lämpligEn awägning för PBL:s del prövningssystemetattsynes vara
utformas detså möjlighet till överprövning de kommunalaatt ges av
besluten i instanser.två

finns i dagDet allmän inom rättsväsendet förkorta in-strävan atten
stanskedjoma och begränsa besvärsrätten prövningstillstånd.att genom
Frågan besvära sig till den här tänkta instansenandra skallrätten attom
beskäras fonnnågon prövningstillstånd hänger medgenom av samman
hur förstaden besvärsinstansen utformas. skall därför återkommaJag till
den frågan.

Saklig kompetens hos besvärsmyndigheten

Självfallet skall höga krav ställas på besvärsinstansemas rättsliga kvali-
fikationer. Härutöver måste det betydelsefullt myndighe-attanses vara

har tillgång till expertis i plan- och byggfrågor.terna

Enkel och snabb handläggning

En enhetlig instansordning med högst besvärsinstanser bör bidratvå till
snabb handläggning besvärsärendena. bör emellertidHärutöveren av

tillses processordningen vid besvärsinstansema sådan snabbatt är att en
och enkel handläggning underlättas. viktigtDetta inte minst medär
hänsyn till klagandena. skall inte behövaDessa anlita biträde eller i öv-
rigt åsamkas alltför kostnader för utförande sin talan. Dettastora av
innebär bl.a. besvärsmyndigheten skall verka för ärendet blir till-att att
räckligt och inte bör utfonnas tvåpartsförfa-utrett att ettprocessen som
rande.

Garantier måste skapas för handläggningen PBL-ärenden hosatt av
besvärsmyndigheten inte fördröjs grundpå myndigheten priorite-attav

andra måltyper på bekostnad i föreningPBL-ärendena. medDettarar av
behovet sakkunniga hos myndigheten kan motivera den inrättasattav

specialinstans.som en

Samordning med mil jöskydds- och naturvårdsärenden

del PBL-ärendenaEn har stark anknytning till de ärendenstor av som
skall enligt den föreslagna miljöbalken. angelägetDetprövas är att en
samordning tillstånds- och besvärsprövning enligt de olika lagamaav
kan komma till stånd.
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Kostnadseffektivitet

prövningssystemEtt utformat i enlighet med dessa utgångspunkter har
Ävengivna fördelar från kostnadssynpunkt. i övrigt måste självfallet

kostnadsaspekten beaktas.

Länsstyrelsens roll i prövningssystemet

förUtgångspunkt övervägandena således samtliga ärenden rörandeär att
besvär kommunala beslut enligt PBL skall inom ochöver prövas en

instanskedja, denna skall begränsas till besvärsinstansertvåattsamma
och åtminstone den sista instansen skall domstol.att vara en

Som första besvärsinstans kan länsstyrelsen tjänstgöra liksom i dag.
Alternativt kan emellertid tänka sig tillövergång domstolspröv-man en
ning redan i första instans och således föra bort besvärsprövningen från
länsstyrelsen. Inledningsvis skall här frågan länsstyrelsenstas upp om
roll i det framtida prövningssystemet.

Länsstyrelsens dubbla roller tillsynsmyndighet och besvärsin-som
har diskuterats sedan lång tid tillbaka. avsnitt 2.2.7 har lämnatslstans

redovisning de diskussioner har förts förändringaroch deen av som som
skett på det organisatoriska planet.

Utvecklingen skilja rättskipningen från funktionerövriga hosmot att
länsstyrelsen sin början är 1971, länsskatterätter och länsrätternärtog
bildades. Härefter bildades den tredje länsdomstolen, fastighetstax-
eringsrätten, år 1977. Efter ha varit organisatoriskt knutna till länssty-att
relsen bröts domstolama från länsstyrelsen den l juli 1979 och ladesut

till länsrätter.samman
denI utredningsverksamhet har bedrivits därefter Länsdom-som av

stolskommittén och Domstolsutredningen förslaghar lämnats till ytterli-
överflyttning besvärsprövning från länsstyrelserna till förvalt-gare av

ningsdomstolama med länsrätten första besvärsinstans.som
Regionberedningen, sitt slutbetänkande vid års-presenterasom avses

skiftet 199495, enligt vad jag har erfarit beredningens hittills-avser, om
varande överväganden, understryka betydelsen länsstyrelsemaatt attav
befrias från befattningen med besvärsärenden.

Under lagstiftningsarbetet med ifrågasattesPBL aldrig något altema-
tiv till länsstyrelsen besvärsinstans beträffande planärenden. Närsom
det däremot gäller övriga beslut fanns det några remissinstanser som
förordade länsrätten första besvärsinstans. Departementschefensom
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anslöt sig emellertid till vad PBL-utredningen hade anfört till stöd för att
prövningen skulle länsstyrelsen PBL-propositionengöras 363.av s.
Utredningen hade därvid framhållit erforderliga awägningar mellanatt
olika intressen skall planpolitisk bakgrund och detgöras förmot att
dessa frågor fordras plan- och byggnadsteknisk expertis länsrät-en som

inte förfogarten över.
Frågan länsstyrelsemas roll på i plan- och bygg-togs nyttom upp

nämndspromemorian ff.77 Där föreslogs det inte skulle företasatt
någon ändring med avseende länsstyrelseniaspå roll i prövningssyste-

skälSom härför anfördes i huvudsak följande.met. Om ärendena skall
flyttas till länsrättema, krävs bl.a. dessa tillförsöver medverkan frånatt

vilket måste svårt genomföra hosexperter, så antalatt ett stortanses
domstolar. Ordningen med länsstyrelserna första besvärsinstans harsom
funnits under lång tid och några allvarliga invändningar den har intemot
framförts. Länsstyrelsema besitter sakkunskap beträffande överkla-stor
gade frågor. Prövningen går vidare förhållandevis snabbt och till rimliga
kostnader.

Vid remissbehaitdlingen promemorian det inte många remiss-av var
instanser uttryckligen berörde länsstyrelsens roll i prövningssyste-som

Remissinstansema med anknytning till förordademet. rättsväsendet vis-
serligen besvärsärendena skall handläggas inom för denatt be-ramen
fintliga domstolsorganisationen, härvid det bara någon enstakamen var
remissinstans ansåg länsstyrelsen skall med länsrättenatt ersättassom

besvärsinstans.som
Ett genomgående för länsstyrelsen skall behållasargument att som

besvärsinstans i PBL-ärenden har varit särskilt de ärenden gåratt som
till regeringen innehåller så mycket lämplighetsavvägningar deattav
inte lämpar sig för domstolsprövning. Därmed har det heller inte all-

ifrågasatts bryta kammarrättsmålen till prövning i länsrätt.att ut Attvar
uppdelning ärendena redan i första instansgöra har leda tillansettsen av

alltför kompliceratett system.
har i det föregåendeJag funnit det angeläget all prövningatt är att av

besvär kommunala beslut flyttas till domstolöver i åtminstone sistaöver
instans och prövningens och omfattning inte lägger hinder iatt art vägen
för sådan refonn. finnsDet alltså enligt min mening inget skälen av
denna principiella för länsstyrelsen skall behållas besvärsin-art att som
stans.
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Följande huvudlinjer kan då urskiljas i den kvarstående argumentatio-
kring länsstyrelsen besvärsinstans.nen som

tala länsstyrelsen besvärsinstans framförDet ärmotsom anses som
allt principiella rättssäkerhetsaspekter. de fall länsstyrelsen besvärs-l är
instans den ofta också tillsynsmyndighet, vilket naturligtvis leder tillär

länsstyrelsens opartiskhet kan ifrågasättas. Vidare finns det inteatt
föreskrifter rimliga krav framför allt rättslignågra pågaranterar attsom

kompetens vid beslutsfattandet tillgodoses.
tala för länsstyrelsen skall behållas besvärsin-Det attanses somsom

i särskilt PBL-ärenden länsstyrelsen besitter saklig kompe-ärstans att
besvärsförfarandet där snabbt och billigt. har ocksåDetärtens samt att

anförts till svårigheter fördet kan leda länsstyrelserna rekryteraatt att
försvinner.kvalificerade jurister, besvärsärendena Från dettaom argu-

itorde dock kunna bortses sammanhanget.ment
dubbla roller plan- byggområdetLänsstyrelsemas på och är uppen-

bara. Vid sidan rollen besvärsinstans har länsstyrelsen tillsynsomav
plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kom-över

i deras planläggning lämnar därvid i inte ringa utsträck-samtmunema
ning råd till kommunala tjänstemän i enskilda ärenden. Länsstyrelsema
tillvaratar vidare statliga intressen i samband med den kommunala pla-

framför enskilda de kontakter mellanneringen. allt klagande måsteFör
länsstyrelse och kommun har föregått besvärsprövningen framståsom

helsttveksamma, särskilt den klagande inte har någon somsom som
fattar beslut ikännedom i vilken sammansättning länsstyrelsen sinaom

besvärsärenden.
domstolar i lag mycket preciserade bestämmelser domsto-För ges om

lens sammansättning och krav ledamötemas kompetens. Vidare till-

lagstiftning inte tillförs domstolenexpertkunskaper påatt ettses genom
för icke redovisat Motsvarande regler saknas för länssty-parterna sätt.
relsema.

Varje länsstyrelse har viss frihet utforma sin berednings-atten egen
och beslutsprocess det förekommer besvärsärendena handläggsoch att
inom tidigareplanenheten, har varit aktivt inblandad i den kommu-som
nala planeringen. Vanligtvis handläggs visserligen besvärsärendena på
länsstyrelsens rättsenhet, tjänstemännen kan ha varit rådgivandedärmen
vid länsstyrelsens ställningstaganden i förhållande till kommunen, och
vid rättsenhetens handläggning kan tjänstemän från planenheten aktivta



121SOU 1994:134

till styrelsenhänskjutsbesvärsärendenocksådel. förekommerDet att
kommunalt inflytande.starktoña finnsdär det ett

rättsställning mycketenskildesför denbyggärendenPlan- och vä-rör
svårbedömda.rättsligt Detoñaärendena kanfrågor ochsentliga vara

garantier förangeläget det skapasdärför överpröv-framstår attattsom
rättsligt kva-opartisk ochhoskommunala besluten skerningen de enav

funk-allmänhet sinsäkerligen ifyllerLänsstyrelsernalificerad instans.
denna be-intedetta hindrarmycket bra,tion besvärsorgan attmensom

minska allmän-och kanprincipiellt tveksamsvärsordning framstår som
förfarandetförtroende för Dethetens sagtsrättssystemet. ovan omsom

inte denifrågasättaanledningocksålänsstyrelserhos olika att omger
för be-till föremålkanlänsstyrelserprövningen vid vissafaktiska göras

rättigad kritik.
länsstyrelsenmedproblembör ocksåsarmnanhangetI nämnas ett som

EnligtEuropakonventionen.medvilket hängerbesvärsinstans, samman
skall densvensk lag,gällerjanuari 1995från dendenna, l en-somsom

ganskadomstol ividförhandlingmuntligkrävaskilde ha storrätt att
domstol, kan kravetlänsstyrelsen inte någonutsträckning. Eftersom är

instans. Omförst idärtillgodosesförhandling intemuntlig nästapå utan
naturligtvis uppstådomstol, kan detcentralför hela landetdenna är en

tillgodose kravet.svårigheter att
förtill fönnåitanförasbrukarpraktiska skälframför alltDet är som

betydelsenunderstrykshandförstabesvärsinstans. Ilänsstyrelsenia som
allt plan-framförpåsåledestill saklig kompetens,tillgång experterav

nöd-tordedetkaraktärspeciellaPBL-ärendenasfrågor. gör att vara
ochtill sådanafinns tillgångbesvärsinstansendet ivändigt experteratt

flyttasbesvärsärendenaproblem,till vissanaturligtvis ledadetta kan om
tillgånglänsstyrelseniSamtidigttill domstol. ärexpertemaöver ensom

opartiskhetlänsstyrelsensde invändningarbeaktasmåste motatt som
handi förstajust Detframför allt gällerkanskekan ärexpettema.resas,
kom-föregått dehardet arbeteaktiv del ikan ha tagitdessa somsom

besluten.munala
vanligt-besvärsärenden tordelänsstyrelsemaHandläggningen hos av

gäl-detkostnader. Närrimligaoch tillförhållandevis skyndsamtvis ske
invän-domstolsaltemativetbrukarhandläggningsnabbler kravet på mot

vidförfarandetarbetsbelastninghårdhardas domstolama samt attatt en
förvaltningsmyndighet.hosdomstol ofta änär tungrott enmera
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Om PBL-ärendena prioriteras i någon fomi och det tillses deatt
handläggs ledamöter har vid denna ärenden, börav typsom vana av
dock handläggningen vid domstol kunna ske minst lika snabbt vidsom
länsstyrelsen. kostnadsjämförelseEn inte så lätt Det finnsär att göra.
dock anledning misstänka domstolsprövningatt skulle bliatt något dyra-

Kostnadsökningen kan emellertid begränsas lämpligtre. ut-genom en
formad organisation.

Vid avvägning mellan de redovisade för- och nackdelama meden nu
länsstyrelsen besvärsinstans finner jag övervägande skäl talar förattsom

besvårsprövningen förs tillatt domstol redan i första instansöver under
förutsättning denna lämplig med hänsyn tillatt de grundläggandeär krav

jag inledningsvis läggerJag därvid särskild vikt vidsom rättssä-angav.
kerhetsaspektema och Europakonventionens krav påatt muntlig för-
handling inte kan tillgodoses hos länsstyrelsen.

En till d0m.vI0l.sprövnngövergång iföávla hörinstans vänta

Arbete pågår i olika sammanhang med refonner försystemet över-av
prövning förvaltningsbeslut. En härvid öka möjlighe-strävan ärav att

till domstolsprövning och tillterna överprövningen hållsatt attse sam-
inom så domstolsorganisationer möjliseparataman gt.som

Om det inte finns vägande skäl häremot, bör överprövningen ske inom
någon de två huvudorganisationema de allmänna domstolama ellerav -
de allmänna förvaltningsdomstolama jfr l99394:200 Upp-t.ex. prop.
hörande Bostadsdoinstolen m.m.. Dessa strävanden måste naturligt-av
vis beaktas det gäller refonn instansordningennär för överpröv-en av
ning PBL-beslut.av

deAv huvudorganisationematvå inom domstolsväsendet ligger de
allmänna förvaltningsdomstolama med länsrätt kammarrätt Rege-- -
ringsrätten till hands för prövningnännast PBL-beslut. Det kanav
emellertid finnas anledning först i korthet beröra altemativet med deatt
allmänna domstolama. lnom denna organisation finns bl.a. vattendoin-
stolar och fastighetsdoinstolar, handlägger mål och ärenden medsom
fastighetsrättslig anknytning sådant slag domstolama i och för sigattav
skulle kunna lämpade handlägga PBL-ärenden.ävenatt Motvara en
ordning med någon dessa domstolar första besvärsinstans talarav som
dock framför allt processrättsliga hänsyn. viktigEn utgångspunkt för en
refonn processordningen vid besvärsinstansemaär att befordrar en
snabb och enkel handläggning. innebärDet det bör regler detatt vara av
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slag finns i förvaltningslagen förvaltningsprocesslageneller börsom som
tillämpliga förfarandet, vilket fastighetsdomstolpå valetgör attvara av

eller inte framstårvattendomstol lämpligt.som
det förvaltningsdomstolsorganisationengäller den allmännaNär strä-

i arbetet med reform förvaltningsprocessen efter för-attvar man en av
stärka länsrättens roll allmän förvaltningsdomstol i första instans.som en

de fall länsstyrelsebeslut överklagas direkt kammarrätt måletI till är att
flytta prövningen från kammarrätt Regionberedningenned till länsrätt.
kommer vidare sannolikt föreslå besvärsprövningen vid länssty-att att
relserna avvecklas i huvudsak flyttas tilloch den länsrättema.överatt
Vid övervägande frågan första instans för domstolsprövningav om en av

förs-PBL-ärenden det således naturligt länsrättenär att tas ettupp som
tahandsaltemativ. Väl medveten logiken från systematisk synpunkt iom

länsrätten till första dockbesvärsinstans ställer jag mig tveksamatt göra
till lämpligheten sådan ordning.av en

Länsrättema handlägger mål och ärenden helt detänartannanav nu
fråga hos skulle kommaAntalet PBL-ärenden varje länsrättär attom.

bli förhållandevis begränsat och bara ringa del domstolar-utgöra aven
arbetsuppgifter. Rättsligt PBL-ärendena kanske intesett ärnas mer

komplicerade mål och ankny-många andra och ärenden, PBLän men
tande lagstiftning tidändå ganska speciellt slag, det kanär ett taav som

sig finns för aldrig hinnerrisk ledamöterna byggaDetatt sätta att
den erfarenhet förkrävs prövningen dessa ärenden och attupp som av

därmed rimliga kvalitet i dömandet tillgodoses.krav på inte kommer att
Vidare finns risk för handläggningstidema blir för långa vid läns-att

Dels leder naturligtvis handläggningenvid materien tillrätt. att tarovana
tid, dels kan prioriteringenPBL-ärendena komma missgrynnas vidatt
mellan de olika förekommande målgruppema. handläggerLänsrättema

ärenden omhändertagande bam och missbrukare,t.ex. natur-om av som
ligtvis ofta brådskande slag. heller i förhållande till andra målInteär av
och ärenden det säkert sådan prioriteringlänsrätten skulleär göraatt en

rimliga krav snabb handläggning PBL-ärendena skulle kommapåatt av
tillgodoses. Visserligen kan mål speciellt slag prioriterasatt av genom

förtursregler och lottas särskilda avdelningar, i princip detpå ärmen
domstolen själv i vad mån sådana metoder skall Litnyttjas.avgörsom

jag har framhållitSom tidigare torde PBL-ärendenas speciella karak-
fordra det hos besvärsinstansen finns tillgång till expertis i plan-tär att

och byggfrågor. enligt min mening inte tillräckligt domstolenDet är att
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har möjlighet kalla vid behov, böratt experter utan experterna vara
fast knutna till domstolen på fastighetsråden fastig-isättsamma som
hetsdomstolar och vattendomstolar. Visserligen skulle kunnaexperten
tjänstgöra samtidigt flerahos länsrätter, det skulle sannolikt ändåmen
bli svårt få arbetsuppgifterna till för fasträcka anknutnaatt att experter
vid så antal domstolar.ett stort

redovisade nackdelarnaDe med länsråttema första besvärs-nu som
instans enligt min mening så detta altemativ inte god-väger tungt att är
tagbart. påtalade nackdelarna hänger i huvudsakDe med attsamman
PBL-ärendena skulle komma splittras alltförpå antal dom-att ett stort
stolar detoch gäller därför finna lösning med färre domstolar.att en
Härvid naturligtvisgår tanken till kammarrättema, i dag handläggersom

del PBL-ärendena.storen av
Som pågår arbete med befria frånkammarrättema all be-nämnts att

svärsprövning första instans i enlighet med principen tyngdpunk-attsom
i rättskipningen skall ligga i den lägsta domstolsinstansen. Detten antas

således målen ofta kan utredas och enklare, snabbare ochatt avgöras
billigare, den första domstolsprövningen inte sker så högt iom upp
domstolshierarkin i kammarrätt. lösning enligt vilken kammar-Ensom

till första besvärsinstans i skullePBL-ärenden alltså gårättema görs
stick i de nämnda strävandena. Lösningen innebär intestäv mot att

den förberedandenuvarande besvärsprövningen hos länsstyrelsenens
skall finnas kvar.

Även undantag från principen länsrätten skall skjutasett attom
första instans skulle kunna finns det lösning medaccepteras, motsom en

kaimnarrättema besvärsinstaits delvis slagargumentsom av samma som
de jag redovisade länsrättema. finns således framför alltDetmotnyss en
risk för kravet snabbhet vid handläggningen intepå skulle kommaatt att
tillgodoses i tillräcklig Litsträckning.

redovisadeDe problemen med låta besvärsprövningen ske inomatt
för den allmänna förvaltningsdomstolsorganisationen anled-ramen ger

ning till övervägande frågan inrättande fonnnågonatt ta upp om av av
regionala specialinstanser för besvärsprövningen. PBL-ärendena en-

kan visserligen inte bära sådana instanser, tillsammanssamma upp men
med framför allt miljöbalksärendena skulle underlaget bli tillräckligt
stort.

Miljöorganisationsutredningen har i uppdrag lämna förslag till så-att
dana organisationsförändringar behöver vidtas med anledning attsom av
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miljöbalken träder i kraft. Utredningen kommer, enligt vad jag har in-
hämtat, föreslå i all tillståndsprövning i miljöbalksären-att att stort sett
den skall ske hos länsstyrelsema och besluten skall kunna överklagasatt
till Koncessionsnämnden för miljöskydd, därvid skall organiserassom

till miljödomstol. ändring nuvarandeNågon i den ordningen förom en
överprövning kommunala beslut tillsynsärendeni kommer inte attav
föreslås, vilket innebär länsstyrelsen kvarstår besvärsinstans.att som

utredningen har emellertid det sikt kan visa sigFrån påuppgetts att vara
lämpligt föra i fall tillståndsprövningeii till varviddomstol,överatt vart
den rationella ordningen bedöms det inrättas antalmest att ettvara re-
gionala miljödomstolar. Enligt Litredniirgen skulle i fall i framtidså en

kunna förasvattenmålen till sådana mil jödomstolar.även över
skilda utgångspunkter finns med till bådeFrån något det alltså hänsyn

PBL-ärendena miljöbalksärendena föroch skäl talar det tillska-attsom
särskilda regionala miljödomstolar. framgår Miljöorga-Som vadpas av

nisationsutredningen har förutskickat rörande sina förslag det emel-är
för framtids-lertid miljöbalksärendenas del bara fråga tänkbartettom

perspektiv. Med hänsyn härtill och till regionala domstolarsärskildaatt
inte förkan inrättas bara PBL-ärenden, saknas anledning för mig att nu
lägga fram konkreta förslag rörande sådana domstolar. börFrågan
lämpligen till samlad bedömning grundval utredningar-tas avupp en

finns anled-betänkanden och remisskritiken dessa. ocksåDetövernas
ning invänta de förslag Regionberedningen kanoch vägaatt som
komma lägga fram.att

Vid denna ligger det till hands fråganöversyn nära ta attatt upp om
också föra vissa andra målgrupper till domstolsorganisa-sådanöver en
tion.

Till början vill jag peka möjlighetema förenkla handlägg-atten
ningen ärenden enligt lagen allmänna och1970:244 vatten-av om av-

frågorloppsanläggningar, va-lagen. Enligt lagen skall vissa prövas av
Statens va-nämnd, beslut får överklagas till Svea hovrätt, där målenvars

hovrätten i dess sammansättning vattenöverdomstol. Sistaprövas av som
instans i va-mål domstolen. Vissa andra ärenden enligt lagenHögstaär
skall handläggas beträf-länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut skallav
fande vissa uppräknade fall överklagas till kammarrätt. beslutDessa

slutligt Regeringsrätten. beslut länsstyrelsen enligtAndraprövas av av
lagen skall överklagas till regeringen. regionala miljödomstolar in-Om

skulle va-nämnden kunna eller möjligen iuppgå i dessarättas, en av
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dessa. regionalaDen domstolen skulle därvid kunna både depröva
ärenden i dag handläggs va-nämnden och de ärendensom av som
handläggs länsstyrelsen. Samtliga besvärsärenden skulle därefterav
kunna till den nedan behandlade miljödomstolen, regionalasom, om
domstolar inrättas, får döpas till mil jööverdomstolen.om

Vidare kan det finnas anledning flytta de målövervägaatt att över
hos vattendoinstolama till sådan domstolsorganisation.prövassom en

Vattemnål och miljöskyddsmål hänger tillkomstenFörenära samman. av
miljöskyddslagen reglerades utsläppsfrågor i vattenlagen och det var
vattendomstolama dömde i dessa.ävensom

Slutligen bör det kan finnas samordningsvinster medprövas attom
också låta de nuvarande ärendena vid fastighetsdomstol vidprövas re-
gionala miljödomstolar. Bla. skulle sådana vinster kunna sak-göras
kunnigsidan.

Genom samordning det här slaget skulle kunna skapas dom-en av en
stolsorganisation i hanterar samtliga ärenden rörande markstort settsom
och i stället för dagens uppdelning dessa ärenden länssty-vatten av
relser och regeringen flertal domstolsliknande nämnder ochsamt ett
domstolar i särskild sammansättning.

Mina förslag innebär således länsstyrelsema skall behållasatt som
besvärsmyndigheter i avbidan resultatet det särskilda Litrednings-av
arbete rörande regionala domstolar enligt min mening bör kommasom
till stånd.

Om statsmakterna finnaskulle inrättande regionala domstolaratt av
inte lämplig lösning, återstår såvitt iag kan bedöma alternativenär en
med behålla länsstyrelserna besvärsmyndigheter eller flyttaatt attsom

besvärsprövningen i första instans till länsrätt. dessa altemativöver Av
förordar jag bibehållande länsstyrelserna. Visserligen kvarstår de iett av
det föregående anförda invändningama länsstyrelsema, alter-mot men
nativet med länsrätt innebär alltför risker för bristande kompetensstora
och förseningar vid handläggningen PBL-ärendena.av

Vad gäller handläggningen besvärsärenden vid länsstyrelserna villav
jag anföra följande. Med hänsyn till rättssäkerheten det befogat attsynes
samtliga länsstyrelser inför ordning där besvärsärenden på plan- ochen
byggområdet bereds tjänstemän, inte har varit inblandade i denav som
kommunala planprocessen. Beslut i besvärsärendena bör enligt min me-
ning fattasnormalt länsstyrelsens chefsjurist eller förste länsassessor.av

fall då beslut fattasl landshövdingen eller länsrådet bör chefsjuristenav
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eller dennes motsvarighet delta i den slutliga handläggningen. Beslut av
länsstyrelsens styrelse i besvärsärenden bör enligt min mening inte alls
komma i fråga.

miljödomstolEn

Utgångspunkt för mina överväganden det skall finnas högst tvåär att
besvärsinstanser och den sista skall domstol. Vidare har jag iatt vara en
det föregående funnit länsstyrelserna bör behållas besvärsmyn-att som
digheter under i fall den tid kan krävas för eventuelltvart attsom orga-
nisera regionala domstolar.

Utgångspunkten i plan- och byggnämndspromemorianäven attvar
länsstyrelsen skulle behållas första besvärsinstans. Härefter skullesom
det enligt promemorian inrättas plan- och byggnämnd andra ochen som
sista instans. Flertalet remissinstanser instämde i förslaget särskildatt en
prövningsnämnd skulle inrättas, däribland samtliga länsstyrelser som
hade sig. Flertalet remissinstanser inomyttrat rättsväsendet sigmotsatte
emellertid förslaget, framför allt med hänsyn till intema förhållanden av
organisatorisk inom domstolsväsendet.natur

sistnämndaDe invändningarna bedöms inte kunna tillmätas avgö-
rande betydelse. Kraven snabbhetpå och effektivitet inom plan- och
byggområdet måste så det finns anledning byggaväga tungt att attanses
vidare på förslaget i promemorian. nackdelEn med den föreslagna plan-
och byggnämnden den skulle komma friståendeatt utgöraattvar en ny
förvaltningsmyndighet. Strävandena inte inrätta specialdomstolaratt nya

ekonomiska skäl talar förstarkt iaktta restriktivitetsamt medatt stor att
inrätta myndighet detta slag. Läget kan emellertid kommaen attny av
ändras väsentligt, Miljöorganisationsutredningens aviserade förslagom
genomförs. innebärDet Koncessionsnämnden för miljöskydd för-att
vandlas från i huvudsak tillståndsmyndighet till uteslu-att attvara en
tande bli besvärsprövande myndighet, miljödomstol. framstårDeten en

naturlig lösning PBL-ärendena går till den föreslagnaävenattsom en
domstolen.

En sådan miljödomstol skulle komma brett underlag för sinatt ett
verksamhet. Detta naturligtvis till fördel från administrativär synpunkt,
bl.a. blir domstolen mindre känslig för växlingar i tillströmningen av
olika slags ärenden. Ett brett verksamhetsfält också betydelse förär av
de anställda juridiska och sakkunniga ledamötema.
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Inledningsvis berördes frågan prövningstillstånd till slutinstansen.om
Med hänsyn till länsstyrelserna enligt mitt förslag skall behållasatt som
besvärsmyndigheter under i fall övergångstid det inte möjligtvart ären

begränsa besvärsrätten prövningstillstånd. Enligt Europakon-att genom
ventionen krävs finnsdet möjlighet till domstolsprövning och dettaatt
krav torde inte kunna betraktas uppfyllt, det finns ispärrsom om en
form prövningstillstånd.av

2.3.4 Rätten överklagaatt

besvärsberärrigade kretsenDen

Min bedömning: Någon begränsning i den besvärsberättigade kretsens
omfattning bör inte göras.

besvärsberättigade kretsen utvidgades väsentligtDen Tidi-PBL.genom
det bara sakägare hade klaga. Till sakägare räkna-rätt attgare var som

des dâ, liksom fastighetsägare och innehavare särskild rättnu, av annan
till fast egendom bostadsrätt och hyresrätt. Enligt har emellertidPBLän
hyresgäster och boende hyresgästorganisationer fått ställ-samt samma
ning i förfarandet, inbegripet besvärsrätt, sakägama.som

direktiven förI utredningen följande:sägs

Erfarenheterna efter fem års tillämpning tyderPBL över-attav
klagandeinstitutet inte sällan kommit användas medel föratt ettsom
medborgarinflytande i stället för rättssäkerhetsventil.ytterstasom en

överklaga beslut planer bör i syfteRätten att över attom m.m. nu ses
effektivisera och tydliggöra överklagandeinstitutets funktion. Utreda-

bör därvid i vad mån klaga kan ochöverväga rätten avgränsasattren
tydligare.göras

PBL-propositionen redovisades motiven bakom förslaget tillI ut-en
vidgning den besvärsberättigade kretsen i huvudsak i samband medav
presentationen refonnens inriktning förbättrat medborgarinfly-mot ettav
tande f. PBL-Litredningen79 hade föreslagit sakägarkretsenatt
skulle vidgas till omfatta hyresgäster och bostadsrättshavare.ävenatt
Enligt departementschefen borde emellertid den eftersträvade utvidg-
ningen medborgarinflytandet omfatta inte enbart innehavarenav av
hyresrätten eller bostadsrätten alla hushållsmedlemmar. Detävenutan
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torde således främst ha varit önskemålet vidga medborgarinflytandetatt
låg bakom reformen i aktuellt hänseende.som nu

Som det tidigare baranämnts sakägare hade besvärsrätt. Be-var som
svärsprövningen inriktades då i huvudsak på frågan avvägningenom
mellan klagandens intressen rättighetskaraktär och motstående intres-av

sådantEtt präglar också vad isynsätt PBL-propositionensen. sägssom
inledningsvis besvärsprövningens omfattning enligt PBL-systemet.om
För det skall någon meningatt med de boendes besvärsrätt harvara
emellertid omfattningen vad skall med beaktansvärdaav som avses en-
skilda intressen vidgats TillPBL. enskilda intressen hänförs integenom
bara intressen fönnögenhetsrättslig karaktär sådantutan ävenav som
intresset god nänniljö. I materiellt hänseende torde det främstav en vara
intrång i sådana intressen kan åberopas de boende. Eftersom desom av
boendes intressen inte går värdera ekonomiskt och det i förarbetenaatt
uttalas det skall kommunenatt bestämmer vilketvara över-som ensam
gripande syfte detaljplan skall ha i fråga bebyggelsens struktur,en om
miljöutformningen det uppenbart de boendesär möjligheterattm.m. att
vinna framgång med besvärstalan begränsade.ären

Enligt gällande har emellertid den boenderätt möjlighet till stödatt
för sin besvärstalan åberopa plan leder till intrång i inte bara hansatt en
eller hennes enskilda intressen i motstående allmänna intres-utan även

se avsnitt 2.3.2. Den hänsyn vid besvärsprövningen skallsen tassom
till den kommunala självbestämmanderâtten medför emellertid inteatt
heller denna möjlighet i nämnvärd grad ökar den boendes möjligheter att
vinna framgång med besvärstalan.en

Betydelsen den besvärsberättigade kretsens utvidgningav ettsom
medel utöka medborgarinflytandetatt således ha överbetonats isynes
samband med PBL-refonnen. Reformen tycks dock inte ha lett till såett
omfattande utnyttjande besvärsrätten i förstone skulleav som man
kunna Av uppgifter inhämtats frånanta. fyra länsstyrelser avseendesom
första halvåret l992 bilaga tabellse framgårc antalet beslutatt som
överklagats besvärsberättigade utanför sakägarkretsen förhållan-av är
devis begränsat. Vidare framgår i de flesta fall sakägare haratt även
klagat, vilket innebär det ganska beslut blivit föremålär föratt som en
besvärsprocess enbart på grund besvär från icke-sakägare. Slutligenav
bekräftas påståendet denna kategori besvärsberättigade harattovan
mycket små möjligheter vinna framgång med besvärstalan.att en

5 l4-l326
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omfattningbesvärsprövningensföreslagitföregående har jagdetI att
klagandenskall beaktaintebesvärsinstansenskall begränsas så att av

leder, åtminstoneintressen. Dettamotstående allmänna teo-åberopade
vinnamöjligheterboendesbegränsningar i detill ytterligare attretiskt,

Å refonn,sådanbörsidanöverklagande. andramedframgång ett en
besvärsberätti-detillledauttryck i lag,tillden kommersärskilt attom

debegränsningar såbesvärsinstitutetsinformation atttydliggade omges
stäl-ibesvärsmöjlighetentillförhoppningaröverdrivna utaninte knyter

erbjudspåverkanochtill insynmöjligheterutnyttjar defulltlet somut
bygglovs-yttrandeplansamråd ochrörandebestämmelserna övergenom

fysisk pla-ochMiljö-1994:36SOUdelbetänkandetiharansökan. Jag
medborgarin-dettaförstärkaavsiktförslag iflertalnering lämnat attett

planeringen.fysiskai denflytande
effektivi-till såvisserligen inte lettharbesvärsrätten storavidaDen

besvärstalaneftersombefaras,kunnattetsförluster enavenmensom
kanframgångtillutsikterha småtycks sågrundermateriellaboende

nuvarandedenbehållaförtillräckliga skälfinnsdetifrågasättas attom
ordningen.

materiellapåbara besväremellertidhittillsharDet sagts avsersom
grunder.fonnellaklaga påocksåbesvärsberättigade kangrunder. Den

hand-iakttagitinte harkommunengällandesåledeskanHan attgöra
tillkommitharintenågotbeslutet påellerläggningsreglema sättannatatt
självfalletöverklagandeboendesdendelar harsådanaordning. Ii laga

sakägares.tyngd ensomsamma
justsiktebeslutsfattandetkommunalarörande detregler tarMånga

delta i ochkunnam.fl. intresse utövaboendestillgodose de attatt av
före-tidigarejagharSombeslutsprocessen.inflytande nämnts ovan

besvärsrät-inflytande. kanHärdettaförstärkaförlagändringarslagit att
kommu-bevakningenvidboendestöd för deviktigt attutgöra avettten

kan därmedhandläggningsregler. Besvärsrätteniakttar lagens varanen
skall läns-Visserligenmedborgarinflytandet.förbetydelseväsentligav
självmantmöjligheteravsnitt 2.3.8förslagenligt mitt attstyrelsen ges

fonnella grunder,felaktiga påbeslutkommunalaingripa är menmot som
heltäckande be-företaskalllänsstyrelsenintehärmedavsikten är att en

be-de boendesdärför kanochhanteringenkommunaladenvakning av
för framtiden.betydelseha ävensvärsrätt

bevaka besluts-kunnaboendes intressedesåledes attJag att avanser
besvärsberáttiga-denreglemanuvarandedemotiverar att omprocessen
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de kretsens omfattning behålls. I och för sig skulle kunna begränsaman
de boendes besvärsrätt till bara omfatta besvär på formellaatt grunder.
Det dock inte helt uteslutetär boende kan vinna bifallatt till be-en en
svärstalan på materiella grunderäven och eftersom det nuvarande sys-

har visat sig kunna fungeratemet effektivitetsförluster, finnsutan större
det enligt min mening inte anledning begränsa besvärsrätten.att

Rätt för Vägverket överklaga bygglovsbeslut beröratt allmän vägsom

Förslag: Vägverket överklaga beslut bygglovrätt att och för-ges om
handsbesked för byggnader och andra anläggningar skyltar ochsamt
ljusanordiringar invid allmän väg.

Vägverket har i skrivelse, regeringen överlämnats till utred-en som av
ningen, föreslagit verket överklagaatt besluträtt bygglov förattges om
byggnader och andra anläggningar skyltar och ljusanordiringarsamt som
berör allmän väg.

Bakgrunden till Vägverkets begäran Regeringsrätten i beslutär att
den 17 1993 Mål 3751-1991 fastställt beslut kammar-mars ettnr av

avvisanderätten Vägverkets överklagande. Det aktuella måletoin av
rörde bygglov för reklamskylt invid riksväg, Vägverketen en som
överklagat under åberopande skylten placerats påatt in-ett sättav som
verkade mycket negativt på trafiksäkerheten i redan svår trafikmiljö. len
det Regeringsrätten fastställda beslutet anför kammarrättenav att
Vägverket varken med stöd bestämmelse i författning eller påav annan
grund kan ha behörighet föra talan i förevarandeatt ärendeanses om
bygglov.

I samband med PBL upphävdes kraven i väglagen tillstånd av
länsstyrelsen för uppföra byggnader och andraatt anordningar intill
eller i närheten allmän i den mån det råder bygglovspliktväg enligtav
PBL. I PBL-propositionen anförde departementschefen därvid bl.a. föl-
jande 106

detNär gäller ansökningar uppföra byggnaderattom mm. an-
kommer det enligt PBL byggnadsnämndema allsidiggöraatt en
prövning tillåtlighet och lokalisering, där således trafiksäker-av även
hetsaspekter skall beaktas. Många kommuner i dag väghållareär en-
ligt väglagen, och allmänt har kommunerna god kunskap trafik-om
och säkerhetsfrågor. l ärenden hos byggnadsnämnden kan berörasom
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bevakaoch kan så-vägverket sakägareallmän dessutom attärväg
tillfredsställande lösning.frågor fårdana en

förarbetsuttalande utgick regeringen iframgår dettaSom av
således hadesakägare ochfrån VägverketPBL-propositionen att var

fall.i aktuellabygglovsbeslut Rege-överklaga kommunensrätt att nu
överklagandenVägverketsflera fall i sakhar också iringen prövat av

allmänbyggnadsföretag intillförhandsbesked rörandebygglov och väg.
anfört ikammarrättenmyndigheter gällerBeträffande statliga som-

myndighet inte harhuvudregelrefererade beslutetdet att ensomovan -
uttryckligtstödmyndighets beslutöverklaga utanrätt att aven annan

hellerhar inte Väg-i författning.bemyndigande Kammarrätten ansett att
aktuella fall.sakägare iverket betraktaär att som nu

myndigheter tillerkäntsvissa statligaEnligt kap. har13 7 § PBL rätt
dessaförhandsbesked berörlov ochöverklaga vissa beslutatt somom

regeringen iutgickSom framgåttmyndigheters ansvarsområde. ovan
kommunalaöverklagaVägverket harPBL-propositionen från rätt attatt
därföroch bl.a.byggnadsföretag invid allmäntillbeslut lov väg upp-om

iRegeringen har ocksåenligt väglagen.tillståndspliktenhävdes senare
denna bakgrundsådanVägverket har Motfrånbeslut utgått rätt.att en

rörande bygg-beslutöverklagaVägverket börjag rätt attatt gesanser
vägområde.till sådant Jaganslutningnadsföretag inom eller i ettnära

tillägg i 13 kap. § PBL7därför Vägverketföreslår ut-ettatt genom
förförhandsbesked bygg-ochöverklaga bygglovtryckligen rätt attges

invidljusanordningarskyltar ochanläggningarnader och andra samt
allmän väg.

visszifaIdetajpIanebeavzz/överklaga iRätten att

överklagainförs innebärbestämmelseFörslag: En rätten attattsomny
beslut enligtkommunensför dem underrättatsinte ovillkorligär omsom

kap. 305 § PBL.

byggnämndspromemorian be-ochyttrande plan-samband medI över
regeringen tillstyrelseSvenska Kommunförbundetsgärde övervä-att

den besvärs-rörande avgränsningenproblemgande skulle ettta avupp
upphov till.regeringsrättsavgörandeberättigade kretsen gettettsom

ellerområdesbestämmelser ändrasdetaljplan ellerNär antas, upp-en
boendeochbostadsrättshavare, hyresgästersakägare,hävs skall bl.a.
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underrättas, de under föreskriven tid skriftligen lämnat synpunkter iom
ärendet inte blivit tillgodosedda. Enligt huvudregeln i kap.5 30som §
första stycket skallPBL underrättelsen ske meddelandeatt ettgenom
sänds i brev till dem med bl.a. uppgift vad den vill överklagaom som
beslutet har iaktta. Om det antalatt är skallett under-stort personer som

får i de flesta fallrättas, underrättelse i stället ske kungörande.genom
beslutI den 28 november 1991 Mål 2218-1990 har Regeringsrät-nr
funnit lagstiftningens innebördten att den fått underrättelseär att som
beslut detaljplan och besvärshänvisningatt anta också harom en rätt att

överklaga beslutet med stöd 13 kap. 5 § PBL.av
Regeringsrättens tolkning PBL:s bestämmelser i aktuellt hänseendeav

leder till problem för framför allt kommunema. De måste lägga ned ett
omsorgsfullt arbete på den krets skall erhållaatt avgränsa underrät-som
telse detaljplanebeslut jämte besvärshänvisning. Det finns alltid riskom
för kretsen besvärsberättigadeatt blir vidare nödvändigt elleränav att
sådana borde ha fått underrättelse inte får det. sistnämndaI fall kansom
planbeslutet komma angripas extraordinäraatt rättsmedel lång tidgenom
efter det beslutet har vunnit laga kraft.att Enligt min mening talar över-
vägande skäl för lagändring. Jag bestämmelserna i 22§en attanser
förvaltningslagen 1986:223 skall gälla vid bedömningen rätten attav
överklaga.

bakgrundMot dessa överväganden föreslår jag det i be-av att en ny
stämmelse, kap.5 30 a§ PBL, 22§ förvaltningslagen skallattanges
tillämpas vid överklagande hinder vad stadgas i kap.utan 5 30 §av som
PBL.

2.3.5 Miljödomstolens sammansättning och arbetsformer

Förslag: Miljödomstolen skall ha sammansättning med såväl lagfar-en
sakkunniga ledamöter med möjlighet till flexibelna som anpassningen

för skilda mâltyper. Med hänsyn till domstolens arbetsbörda kan för-att
växlaväntas tiden, föreslås lågtavsevärt över antal fast anställda le-ett

damöter med möjlighet till domstolen knyta ytterligare lagfarnaatt och
sakkunniga ledamöter vid behov.ga

Inledning

Som tidigare avsnitt 2.3.3nämnts både mina och Miljöorgani-mynnar
sationsutredningens överväganden i Koncessionsnämnden för mil-ut att
jöskydd skall omvandlas till miljödoinstol. harJag under utrednings-en
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inom kort läg-Miljöorganisationsutredningen,medarbetet samrått som
anförde in-och jagmotsvarande frågor,förslag ifram sitt somger

förslag tillfram till bl.a.samråd lettledningsvis har detta gemensamtett
Miljödomstol.lag om

domstol försjälvständigskall centralMiljödomstolen över-vara en
miljöskyddsärenden,beslut ilänsstyrelsenshuvudsak delsprövning iav

miljöbalken ienligtärendenvissa andranaturvårdsärenden ochvissa
länsstyrel-Miljöorganisationsutredningen, delsfrånmed förslagenlighet

beslut enligtkommunalarörandeöverklagade ärendenditbeslut isens
framlagda förslag.med minai enlighetPBL nu

prövningengällerdetsista instansMiljödomstolen skall när avvara
Avgöranden imiljöbalken.enligtärendenoch vissaärenden enligt PBL

enligt Mil-verksamhet bör däremotmiljöfarligtillstånd tillärenden om
blir iMiljödomstolenöverklagas.jÖorganisationsutredningen kunna

för-Miljöorganisationsutredningenbesvärsinstans.ärenden förstadessa
frågor.i sådanaprejudikatsinstansblirdomstolendärförordar Högstaatt

Miljödomstolen idockprövningstillstånd blirtill kravet påMed hänsyn
ställerärenden.i dessa Dettaslutinstanspraktiken sammantagetäven

domstolen.kvaliteten hoskravnaturligtvis höga
föri stället kammarrättPBL-området trädaDomstolen kommer påatt

iniljöbalk-fall.i andra Påregeringenvissa fall ochRegeringsrätten ioch
Koncessionsnämnden och iförträda i ställetdensområdet kommer att

kvalitativinte blir någontillses detfall regeringen. måstevissa Det att
ordning.med dagensi jämförelseförsämring

Miljädomsrolens .sammansättning

andra ledamö-ordförande ochiKoncessionsnämnden består dag treav
leda-i Enerfaren domarvärv.lagfaren ochOrdföranden skallter. vara

ledamotfrågor. Eni tekniskaoch erfarenhetsakkunskapskall hamot
verksamhetsoinrådet förfaller inomfrågorerfarenhetskall ha somav

erfarenhetskall hafjärde ledamotenNaturvårdsverk. DenStatens av
förhål-kommunalai huvudsakärendetindustriell verksamhet. Om avser

erfarenhetmedingåi ställetfjärde ledamotlanden, skall avpersonsom
sakkunnige idenochlagfame ledamotenverksamhet.kommunal Den

leda-andranämnden. tvåanställda hos Deregeltekniska frågor är som
huvudsakligasinharledamöter. Debrukar benämnasmötema extema

ärende.för särskiltnämndenoch knyts tillverksamhet hållpå ettannat
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Enligt vad jag erfarit Miljöorgarrisationsutredningensom övervägan-
den skall de nuvarande ledamöterna i ställetexterna delta i länsstyrel-

handläggning i vissa ärenden. Frågan Miljödomstolenssens om sam-
mansättning måste alltså från grunden.omprövas

Den här föreslagna domstolen i utsträckningmotsvarar den istor
plan- och byggnämndspromernorian föreslagna plan- och byggnämnden.
Denna skulle i ordinär sammansättning beslutför med två lagfamavara
ledamöter, ledamot med sakkunskap i plan- och byggfrågoren och två
lekmän. Flertalet remissinstanser tillstyrkte förslaget i denna del. Några
remissinstanser ifrågasatte dock behovet specialistmedverkan ochav ett

remissinstanser tveksamma till lekmän skullepar medverka ivar att en
överinstans.

En utgångspunkt vid övervägandena rörande sammansättningen är att
domstol denna nivå i instanskedjan i rättsligt hänseendeen skall vara

kvalificerad prövningsmyndighetemaän påmer lägre nivå. Generellten
kan för det svenska dornstolssysternet gälla juristinslagetsägas ökaratt

högre i instarrskedjan kommer. Som exempel kanupp man tas pröv-
ningen vattenrnål. Vattendomstolen,av vattenmål i förstaprövarsom
instans, består lagfaren ordförande, teknisk ledamot ochav tvåen en
nämndemän. Vattenöverdornstolen, avdelning vid Svea hovrätt,en är
domför med fyra ledamöter, vilka minst skall lagfama [13treav vara
kap. 3 och 11 vattenlagen 1983:291 1 Högsta domstolen deltar
bara lagfama ledamöter.

Enligt mitt förslag skall länsstyrelsen kvarstå första besvärsin-som
med avseendestans på PBL-ärenden. Emellertid förordar jag be-att

svärsprövningen redan i första instans på sikt skall överflyttas till dom-
stol, företrädesvis lämpligt antal regionalaett domstolar. Det kan finnas
anledning redan beakta huratt dessa regionala domstolar skullenu
kunna tänkas bli Länsrätten, förstasammansatta. instans i för-ärsom
valtningsprocessorganisationen, normalt domförär med lagfaren do-en

och nämndemän [17 lagentre § 1971:289mare allmänna förvalt-om
ningsdomstolarl En sådan sammansättning kan dock inte anses vara en
lämplig förebild. Närmare till hands ligga den regionala dom-attsynes
stolen skall domför med eller två lagfama ledamöter,vara sak-en en
kunnig i plan- och byggfrågor och lekmän.två Redan den nivån
skulle alltså domstolen sammansättning i huvudsaken överens-som

med vadstämmer skulle gälla för den föreslagna plan- och bygg-som
nämnden. Målet med avseende på miljödomstolen måste då denattvara
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första in-kvalificerad dendensammansättning ängör mersomges en
juridiskaförstärkning denhandi förstakräverDettastansen. aven

minst lag-således ingå tvåbörsammansättningordinärkompetensen. I
övrigtledamöter ivilkadelvis beroendeAntaletfama ledamöter. är av

i besluten.skall deltasom
förvarit föremålrättskipningen harlekmannadeltagande iFrågan om

har skiftatdeltagandesådantSkälen fördiskussioner.omfattande ett
vanligenlekmannadeltagandevärdetbetraktasmed tiden. Numera ettav

demokratiskt idealframstårsynpunkt.demokratisk Det attfrån ettsom
maktutövningenstatligaden del dendeltar isjälvamedborgarna somav

specialister.helt överlämnasintedennaochrättskipningen attutgör
lekmändeltaganderättskipningenocksåframhållsOña att avgenom

sida.allmänhetensförtroende frånomfattaskommer störreettatt av
särskildlekmannadeltagandekan det ärvisstPå sägas att ettsätt av

beslut harPBL-beslut. Dessaöverprövningendet gällerbetydelse när av
värde-det framstårochordning valdademokratiskfattats i somorganav

Lek-funktionärer.statligaenbartinteöverprövningenfullt görsatt av
innebärförsta instans. Dettilldock koncentrerasmannadeltagandet bör

mening påenligt mindomstolarregionalaingå i debörlekmänatt som
där-miljödomstolen börbehandladedenstånd.till lsikt bör komma nu

kvalifikationerna.sakligarättsliga ochligga vid detyngdpunktenemot
domstolen.iinte ingåalltsåLekmän bör

betrak-sakkunniga kanochmellan lekmänmellanfonnslagsSom en
behandlingenvidkammarrättingå iskallsärskilda ledamöterdetas som

förvalt-allmänna1971:289lagenkommunalbesvärsmål [13 a§ omav
behandlingenvidKoncessionsnämndeni ären-ningsdomstolar] och av

särskildaförhållanden. Dessakommunalahuvudsakiden avsersoin
kommu-erfarenhetrespektivekännedomgodskall haledamöter avom,

för-kommunalahuvudsakPBL-ärenden iEftersomverksamhet. rörnal
ideltasådana ledamöterlåtadet kunnahållanden, skulle övervägas att

ärenden.dessahandläggningen av
prövninginriktademellertidskallBesvärsprövningen avenvara

ellermotstående allmännaochenskilda intressenmellanawägningen
sannoliktskulle detsynpunktklagandesdenintressen. Frånenskilda

ledamöterdomstolen ingåritvivelaktigt detmycketframstå omsom
perspektiv.kommunaltutifrånbedömningkan ettgöraantas ensom

handläggningenviddomstoleniinte ingådärförbörSådana ledamöter
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PBL-ärenden. Miljöorganisationsutredningen har i principav samma
inställning vad gäller handläggningen mil jöbalksårenden.av

detNär gäller sakkunniga delar jag uppfattningen i plan- och bygg-
nämndspromeinorian det angeläget beslutsorganet har tillgångatt är att
till sakkunskap i plan- och byggfrågor. sådanEn ordning befrämjar både
rättssäkerheten och medverkar till domstolens beslut kommeratt att
respekteras alla berörda. Sakkunniginedverkan bidrar också tillav att
förfarandet hos domstolen blir snabbare antal tekniskaän ett stortom
frågor skulle bli föremål för remissförfarande eller sakkunnigbevis-ett
ning sådant förfarande inte tillförnär ärendetett något i sakfrågan.nytt
Det framförs ibland farhågor för medverkan skulleatt experteren av
kunna innebära material läggs till förgrundatt avgörandet Lindan-som
dras insyn. Det torde dock inte finnaspartemas starkare skäl hysaatt
farhågor för detta i det här sammanhanget vad gäller förän t.ex.som
fastighetsdomstolamas avgöranden. Det givetvis inte heller meningenår

de sakkunniga skall remissförfarandeatt ersätta sådant be-ett när ett är
fogat. Domstolen skall således inte kunna grunda sina avgöranden på ny
infomiation tillförs den sakkunnige. hellerInte skall doinsto-som genom
len i någon nämnvärd utsträckning omvärdera väsentligt material i målet

frågan belysts remissförfarandeutan att eller liknande. Här-ettgenom
vidlag torde det inte bli någon skillnad hur ärenden handläggsmot nu
inom Miljö- och naturresursdepartementet, inom sig har tillgång tillsom
tjänstemän med goda tekniska fackkunskaper.

Som sakkunniga i PBL-ärenden bör i första hand anlitas personer
med teknisk eller samhällsvetenskaplig utbildning. Självfallet kan de
sakkunniga inte täcka hela det kompetensområde berörs. Medstora som
sin allmänna kompetens bör de dock kunna bedöma remissyttrandennär
behöver infordras från teknisk, arkitektonisk eller antikvariskt.ex. ex-
pertis.

Enligt Miljöorganisationsutredningen bör fördet handläggningen av
miljöbalksärenden finnas tillgång till sakkunniga i bl.a. tekniska, natur-
vetenskapliga och ekologiska frågor.

ordinärI sammansättning bör delta minst sakkunnig. börDet docken
finnas möjlighet för domstolen adjungera ytterligare sakkunnigatt nären
det behövs. Målets får bestämma vilken slags sakkunnig skallart som
delta.

När det så slutligen gäller de lagfania ledamötema måste antalet le-
damöter i ordinär sammansättning bestämmas med utgångspunkt från
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betydel-Båda aspektemarättssäkerhets- och kostnadsaspekter.både är
funnitMiljöorganisationsutredningen har jagsamråd medsefulla. I att

alla målsammansättning iminst jurister bör delta i ordinärtvå typer av
domstolen sista in-jurist bör delta i de mål däroch ytterligare äratt en

ordinärblir domstolen dänned iVad gäller PBL-målenstans. samman-
minst sakkunnig.lagfama ledamöter ochsättning domför med tre en

Miljödomstolens organisation

växla tiden, ikommer sannoliktMiljödomstolens arbetsbörda överatt
organisationkonjuktursvängningar. Domstolensberoendehuvudsak på

rättssäkert förfarandesnabbt ochdärför kunna såbör att ettanpassas
fast personalstyrka.har onödigtklaras domstolenkan storutan att en

fast anställda,bestå delsgäller föredragandena, bör dessadetNär av
beviljasoch hovrätt,i kammarrättdels andra, t.ex. somassessorerav

i Miljödomstolen.föredragande Pro-tjänstledighet för tjänstgöring som
svårlöstorganisation någotblemet till stånd flexibel näräratt meraen

de sakkunniga le-juristema ochdet gäller domstolens ledamöter, dvs.
damötema.

fastahar antaldomstolenbör emellertid kunna lösas såDet att ett
därut-ledamöter och detoch sakkunnigatjänster juristdomare attsom

till domstolen knyta kompetentaskall möjligtöver att personer somvara
enhetligfrämjavid behov.kan tjänstgöra ledamöter För att ensom

sammansättningsregler konstruerasdomstolensrättstillämpning bör dock
avgörande.vid målensjuristdomare medverkaralltid fast anställdaså att

jag till.frågan återkommerDen
skallMiljödomstolenbakgrunden föreslår jagden angivnaMot attnu

kallas miljödomare.fast anställda juristdomare Enbestå antalett somav
Miljödomstolen.förordnas till ordförande iskall regeringendessaav av

finnas antal sakkun-fast anställda i domstolenVidare skall det ettsom
finnasskall detregeringen. Härutöverniga ledamöter utnämnssom av

sakkunniga ledamöteroch ytterligareantal andra juristledamöterett som
leda-särskilt förordnaderegeringen. på dessaalla förordnas Kravenav

anställda ledamö-för de fastkompetens börmöters somvara samma
ställas krav påsåvitt juristledamötema,bör därför,Detterna. uppavser

ordinarie domare.dessa skall eller ha varitatt vara
indelad iden börMiljödomstolen blir så domstolstor att av-varaen

förordnas regeringen.Ordförandena avdelningarna bördelningar. på av



SOU 1994:134 139

Närmare Miljödomstolens sammansättningom

Miljödomstolen bör, i ordinärnämnts, sammansättning domförsom vara
med minst två juristledamöter och sakkunnig ledamot med lämpligen
utbildning och erfarenhet efter den mål ifråga.typ Förär attav som
främja enhetlig rättstillämpning bör det ställas krav på ordföran-en att
den vid handläggningen skall miljödomare och det också börattvara

miljödomare ordförande avdelning.ärvara en som
I många fall bör det tillräckligt med mindre sammansättning,vara en

företrädesvis vid beslut varigenom målet inte i sak och vidavgörs avgö-
randen enklare beskaffenhet. sådanal fall bör det tillräckligtav vara om
Miljödomstolen domför med miljödomareär och sakkunnig leda-en en

Vidare bör enligt min meningmot. Miljödomstolen domför medvara en
juristledamot i utsträckning gäller för kammarråttema. Detsamma som
innebär bl.a. rotelinnehavare kan avskrivaatt mål efter återkallelse och
fatta beslut målens beredande.som avser

Eftersom Miljödomstolens domar i det övervägande antalet mål inte
skall kunna överklagas och domstolen skall delad i avdelningar,vara
finns det skäl för domstolen skall kunnaatt principiellt viktiga målpröva
eller delfrågor i utökad sammansättning. Med tanke på det kanen att
förutsättas kommer hållas iatt relativt antalatt mål ochettsyn stort att
avdelningama kan förutsättas ofta på bör den störrevara resa, samman-
sättningen inte plenum, eller kräva samtidig samtligavara närvaroens av
miljödomare. Givetvis bör ordföranden i Miljödomstolen ingå i sådanen
sammansättning. föreslårJag Miljödomstolen skall domföratt i denvara
utökade sammansättningen med juristledamöter och sakkunniga.tresex

juristledamötemaAv skall minst fem miljödomare, minst tvåvara varav
skall ordförande på avdelning. En dessa skall Lindantags-vara nästanav
löst Miljödomstolens ordförande.vara

Processordning

Miljödomstolen kommer bli förvaltningsdomstol.att För rättskip-en
ningen i Regeringsrätten, kammarrätt och länsrätt i Försäk-samt
ringsöverdomstolen gäller förvaltningsprocesslagen l 971 2291.

harJag i det föregående betonat vikten processordningav en som un-
derlättar snabb och enkel handläggning. Klagandena skall således ien
allmänhet inte behöva anlita biträde eller i övrigt åsamkas alltför stora
kostnader för utförande sin talan. innebärDet bla. domstolenav att
skall ha viss serviceskyldighet och domstolenmot måsteen partema att
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Förvaltningsprocesslagensutredda.blir tillräckligtför målenverka att
föreslåroch jagönskemåltillgodose dessaregelsystem måste attanses

Miljödomstolen. kanDettarättskipningen iförskall gällalagen även
förvalt-förs iMiljödomstolen l §enklaståstadkommas attgenom

ningsprocesslagen.
domstolspröv-erbjudaMiljödomstolen kanEftersom det bara är som

tillpåEuropakonventionens kravPBL-ärenden, måste rättning av
kommerjanuari 1995dendär. Från lförhandling tillgodosesmuntlig

gälla såsomsvenskinkorporering iEuropakonventionen rätt attgenom
förhandling, så-muntligreglerkonventionensinnebärlag. Detta att om

förvalt-tillämpliga idirektblipraxis, kommerutbildats ide attsom
förvaltningsprocess-finns i 9och kammarrätt §länsrättningsmålen. För

iuppfylla kraven Europa-skallförhandlingmuntligkrav pålagen som
därför börochMiljödomstolenförkrav bör gällakonventionen. Samma

denna.tillämpligregeln ävengöras

verksamhetkostnadernaför desxsochdimensioneringMiljödomstolen

ilänsstyrelsenöverklagade besluthandläggaMiljödomstolen avavses
miljöbalken.enligtärendenPBL-ärenden, delssamtligadels

årli-närvarandeföruppgårPBL-ärenden hos kammarrätternaAntalet
i högrevarieratärendenhar antaletregeringentill 850-900. Hosgen

År del1993. En6l3 åruppgick antalet till 950 ären-grad. 1991 mot av
hoshandlagtsharblandade målen,s.k.regeringen, dedena hos även

minst 1600det kommerräknat kan detGrovtkammarrätt. attantas
Miljödomstolen.tillärenden åretom

vidvarje domarehandläggerDomstolsverketstatistik frånEnligt
naturligtvisOsäkerhetenmål året.omkring l50 storkammarrätt ärom

anled-dock intefinnsmål.jämföra olika Detgällerdet typernär att av
Miljödoin-ochvid kammarrättförhållandenaning annat än attatt anta

frånlattsåledesutgångspunktMedjämförbara.stolen skulle kunna vara
för handlägg-detskullemål årethandlägga l50varje kandomare om

sakkunnigaBehovettio juristdomare.krävasPBL-målenningen avav
fyra.beräknas tillkan

Miljödoinsto-naturvârdsärenden hosochmiljöskyddsärendenAntalet
omkring l60 året.respektivetill 325-350uppgålen kan beräknas om

hand-miljöbalken. Förärenden enligtandravissakommerDärutöver
Miljöorganisationsutredningenenligtärenden tordedessaläggningen av

sakkunniga.juristdoinare ochkrävas sju tre
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Behovet övrig personal vid domstolen, såväl föredragandeav som
assistentpersonal, beräkningar rörande domstolenssamt närmare me-
delsbehov i övrigt bör enligt min mening särskildövervägas av en orga-
nisationskommitté, också bör lämna förslag till förordning medsom en
instruktion för Miljödomstolen.

Vad gäller kostnaderna för särskild miljödomstol jämfört med da-en
ordning vill jag dock anföra följande.gens

För PBL-målens del kommer Miljödomstolen handlägg-att ersätta
ningen vid kammarrättema jämte Regeringsrätten och hos regeringen.

detNär gäller de mål i dag till kammarrättemagår torde kostna-som
derna vid Miljödomstolen bli ungefär desamma. Kammarrättema dömer
med lagfama ledamöter. Vid prövningen i den föreslagnatre Miljödom-
stolen tillkommer det i ordinär sammansättning minst sakkunnig le-en

Ådamot. andra sidan skall Miljödomstolen kunna domför med tvåvara
ledamöter i vissa fall. Miljödomstolen kan komma hålla påantas att syn
platsen i ungefär omfattning kammarrättema i dag. dagensIsamma som
kostnader måste också räknas kostnadema för prövningen i Rege-
ringsrätten, vilka kommer bortfalla. Slutligen bör beaktas de blan-att att
dade målen kommer försvinna. delEn det arbete läggs ned påatt av som
yttranden från kammarrättema kommer således sakna motsvarighetatt
hos Miljödomstolen.

En kostnadsjämförelse med avseende på de ärenden hand-som nu
läggs hos regeringen svårare företa. departementetI flertalär att är ett

med juristutbildning eller högre utbildning engagerade. Ipersoner annan
första hand finns det fem handläggare. Vidare finns det expertersex som
deltar i ärendehandläggningen i begränsad omfattning. Slutligenmer
deltar enhetschefen på planenheten jämte samordnande jurist,en expe-
ditionschefen och statsrådet. Detta skall jämföras med behovet hos
Miljödomstolen juristledainöter, sakkunniga ledamöter och föredra-av
gande. Europakonventionens krav möjlighetpå till muntlig förhandling
och behovet för domstolen andra skäl hålla kommer ledaatt attav syn
till vissa merkostnader. Dessa kostnader dock ofrånkomliga. Vi-synes
dare bör beaktas remissorgan, bl.a. Boverket, i inte ringa utsträck-att
ning besöker platsen inför beslut yttrande till regeringen. Personalât-om
gången behöver därför inte bli så mycket hos Miljö-sammantaget större
domstolen. viss kostnadsökningEn följer dock domstolens be-attav
fattningshavare kan förväntas bli något högavlönade flertaletänmer
tjänstemän i departementet. kostnadsbesparingEn följer å andra sidan
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rättsprövningsärendena rörande PBL-frågor i det kom-att nännasteav
försvinna.attmer

Sammanfattningsvis jag bedömningen kostnadema totaltgör att sett
inte bör bli högre med särskild miljödomstol jämfört med dagensen
ordning. finns enligt min meningDet dessutom goda förutsättningar för

rationell och effektiv hantering i Miljödomstolen, bl.a. beroendeen mer
på de samordningsvinster kan uppnås.som

2.3.6 Ordningen för överklagande kommunens beslutav

Förslag: PBL:s regler hur vissa beslut kommunen skall överkla-om av
till vad gäller enli förvaltningslagen 1986:223.gas anpassas som

Enligt förvaltningslagen 1986:223 skall skrivelser med överklaganden
till den myndighet fattat det beslut skall överklagas.ges som som

Slutfasen det lagstiftningsarbete framledde till löpte paral-PBLav som
lellt med arbetet den förvaltningslagen.med reglerPBL:s över-nya om
klagande blev därför inte till förvaltningslagensanpassade regler. Under
riksdagsbehandlingen PBL observerades olikheter mellan ochPBLav
den förvaltningslagen vad gäller ordningen för ingivande skrivel-nya av

med överklaganden. Bostadsutskottet pekade på det i propositio-attser
prop. 198586:80 förvaltningslag uttalas skälgodaattnen om en ny

talar för kommunalbesvärsreglema till den 0rd-ävenatt anpassas nya
ningen i förvaltningslagen. Utskottet anförde vidare l98687:BoUl s.

f.:125

Om detta arbete skulle leda fram till kommunalbesvär skallävenatt
till det fattat det överklagade beslutet, framstår denges organ som

föreslagna ordningen för ingivande besvär kommunensövernu av
beslut enligt PBL isolerad företeelse.som en

den angivna bakgrundenMot kan det förefalla lämpligt redanatt nu
besvärsordningPBL:s till den ordningen i förvaltningsla-anpassa nya

och förvaltningsprocesslagen. skulle dock innebäraDetta attgen
kommunfullmäktige skall besvär fullmäktiges beslutpröva överom
kommit i tid. Utskottet sig inte kunna tillräckligträtt över-anser nu

lämpligheten sådan ordning. Frågan bör lösas inomväga av en ramen
för den aviserade följdlagstiftningen förvaltningslagen.till Riksdagen
bör dock regeringen till känna anförtvad utskottet vidare över-ge om
väganden.
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Riksdagen biföll utskottets hemställan. Riksdagsskrivelsen 1986
87:27 har regeringen överlämnats till Plan- och byggutredningen förav
vidare överväganden.

kommunallagenI 1991:900 föreskrivs skrivelser med överkla-att
ganden skall till kammarrätten.ges

Den gällande ordningen i förenadPBL med vissa nackdelar. Enligtär
27§ förvaltningslagen beslutsmyndigheten skyldigär under vissaatt
förutsättningar själv uppenbart oriktiga beslut.ompröva Denna skyldig-
het föreligger dock inte myndigheten har överlämnat handlingarna iom
ärendet till högre instans. Visserligen för omprövning iär utrymmeten
PBL-ärenden begränsat eftersom omprövning i allmänhet bara kan ske i
enpartsäreirden, de möjligheter ändå finns kan sällan utnyttjasmen som
med den nuvarande ordningen.

Inte sällan innefattar byggnadsnämndens beslut också prövning av
frågor enligt naturvårdslagen 1964: 822, strandskyddsdispens.t.ex. om
I sådant fall skall skrivelse medett överklagande sändas till länssty-en
relsen såvitt gäller bygglovet, till byggnadsnämnden såvitt gällermen
strandskyddsdispensen. Denna ordning måste för den klagande framstå

onödigt komplicerad.som
Jag föreslår därför förvaltningslagens bestämmelser skall tillämpasatt

på de överklaganden enligt PBL skall länsstyrelsen. Förprövassom av
ändamålsenlig hantering inom kommunen bör dock prövningenen om
överklagande beslut kommunfullmäktigeett kommit iett tidrättav av

kommunstyrelsen. Befogenhetemagöras kan då delegeras tillm.m. av
tjänstemän. föreslårJag därför vad föreskrivs i 23-25 för-att som
valtningslagen den myndighet har meddelat beslutet i ställetom som
skall kommunstyrelsen i de fall det överklagade beslutet fattatsavse av
fullmäktige.

Ärenden2.3.7 enligt vissa andra lagar, m.m.

Förslag: Länsstyrelsens beslut i anledning besvär vissa beslutöverav
kommunal nämnd enligt fastighetsbildningslagen 1970:988,av en an-

läggningslagen 1973:1149, ledningsrättslagen 1973:1144 och lagen
1994:847 tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, skallom m.m.
överklagas hos Miljödomstolen. Vidare skall kommunens beslut inteatt

ändra eller upphäva fastighetsplananta, överklagas förvalt-en genom
ningsbesvär till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut skall i sådantäven
fall kunna överklagas hos Miljödomstolen.
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bör vid framtida utredningSom jag anförde under avsnitt 2.3.3 rö-en
rande regionala miljödomstolar prövningen vissaövervägas ytter-avom
ligare ärenden bör föras till sådana domstolar från de allmännaöver
domstolarna och förvaltningsdomstolama för uppnå bästa möjligaatt

miljö-med tillskapandet centralsamordningsvinster. Redan av ennu,
för miljöbalken, bör dock vissa ärendendomstol ärenden enligt ochPBL

enligt lagstiftning med anknytning till föras till denPBLnäraannan men
behandlar jag också vissaföreslagna instansordningen. detta avsnittInu

kommunala beslut rörande fastighetsplan.

Fastighetsildningslagen

får inomEnligt kap. fastighetsbildningslagen 1970:988, FBL,3 3§
område omfattas detaljplan fastighetsbildning inte ske,inte av omsom

föranledaåtgärden skulle försvåra områdets ändamålsenliga användning,
planläggningolämplig bebyggelse eller motverka lämplig området.av
fastighetsbildningens lämp-avgörande inflytandet fråganDet över om

lighet från eller de kommunala nämnderplansynpunkt har lagts hos den
byggnadsväsendet. Vid förrätt-fullgör uppgifter inom plan- ochsom

vidningen skall fastighetsbildningsmyndigheten enligt kap. 254 § FBL
behov nämnden därvidsamråda med den kommunala nämnden. Om
finner tillåtligheten enligt kap. fastighetsbildning för3 3 FBL§att av ny

befintlig fråga, skall ärendet enligt kap.eller bebyggelse kan i 4sättas
för prövning. den kommunala25 hänskjutas till nämnden Om§ FBLa

eller sådantnämnden medgivande till fastighetsbildningeii görvägrar
hosmedgivande beroende villkor, får nämndens beslut överklagasav

länsstyrelsen. får regeringen.Länsstyrelsens beslut överklagas hos
för prövningen medInstansordningen och grundema överensstämmer

lov. föreslårvad gäller enligt kap. i ärenden Jag13 4 § PBL omsom
därför beslutlänsstyrelsens beslut i anledning besvär överatt somav

i kap. fortsättningen skall överklagas hos Miljö-4 25 FBL i§avses a
domstolen.

Anläggningsvagen och cdningsräIIsvagen

Anläggningslagen 1973:1149 och ledningsrättslagen 1973:1144 har
bestämmelser den nämnda bestämmelsen i FBL.motsvararsom nyss
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områden inte omfattas detaljplan får gemensamhetsan-Inom som av
läggning inte inrättas och ledningsrätt inte skulle för-upplåtas, dettaom
svåra områdets ändamålsenliga användning, föranleda olämplig bebyg-
gelse eller motverka lämplig planläggning området 10 anläggnings-§av
lagen och ledningsrättslagen. Om byggnadsnämnden ifrågasatt9 § an-
läggningens respektive upplåtelsens tillåtlighet, skall frågan hänskjutas
till nämnden 23 anläggningslagen och ledningsrättslagen. Om§ 21 §
byggnadsnämnden medgivande respektivetill anläggningenvägrar upp-
låtelsen, får beslutet överklagas besvär hos länsstyrelsen. Läns-genom
styrelsens beslut får överklagas hos regeringen.

Även här alltså instansordningen med vad gälleröverensstämmer som
för motsvarande fall enligt föreslår därför överprövningenPBL. Jag att

länsstyrelsens beslut i sådana ärenden i anläggnings-23 §av som avses
lagen och ledningsrättslagen i fortsättningen skall ankomma på21 §
Miljödomstolen.

tekniska egenskapskrav byggnadsverk,Lagen påom mm.

Enligt i den nyligen tekniska17 lagen 1994:847§ antagna om egen-
skapskrav kommunala nämndenspå byggnadsverk, skall denm.m.
byggnadsnämndens beslut utbyte funktionskontrollant, somom av
åsidosatt förvaltnings-sina skyldigheter, kunna överklagas till allmän
domstol. rörande utbyteMotsvarande beslut byggnadsnämnden avav

kap.kvalitetsansvarig enligt den nyligen lydelsen 9 15 §antagna avnya
vidare tillSFS 1994:852 får överklagas till länsstyrelsen ochPBL

kammarrätt. gäller för överklaganden övriga tillsynsbeslutDetsamma av
byggnadsnämnden beslut kontrollplan,enligt 9 kap. bl.a.PBL,av om

mitt förslagändring kontrollplan och utfärdande slutbevis. Enligtav av
PBL-ärendenunder avsnitt 2.3.3 skall länsstyrelsens beslut i dessa

överklagas byggnadsnämn-hos Miljödomstolen. Enligt min mening bör
byggprojektdens samtliga tillsynsbeslut i och i anslutning till över-ett

inom instansordniitg. föreslår därför överklagan-Jagprövas attsamma
tekniska byggnadsverk,deregeln i lagen egenskapskrav på17 § om

till vad kommer gälla för motsvarande PBL-attm.m. anpassas som
ärenden.

Överklagande enfastigherspanbeslut intealt antaav

Enligt 6 kap. 3 andra stycket skall fastighetsplan bl.a.PBL§ antas om
fastighetsägare onödig.begär det och planen inte uppenbart Ettären
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beslut kommunfullmäktige och kommunala nämnder inteav att anta,
ändra eller upphäva fastighetsplan får enligt kap.13 förstal § stycketen
3 överklagas i den ordning föreskrivs för laglighetsprövning enligtsom

kap.10 kommunallagen 1991:900, kommunalbesvär.
det tillI Lagrådet remitterade förslaget hade 6 kap. 3 andra§ stycket

något formulering. En fastighetsplan skulle såledesen antasannan om
fastighetsägaren begär det under detaljplanens genomförandetid. Kom-

beslut fastighetsplan i det nämnda fallet skulleatt vägra antamunens
överklagas besvär hos länsstyrelsen 13 kap. 2 i det remitterade§genom
förslaget, således förvaltningsbesvär.

Lagrådet föreslog orden under detaljplanens genomförandetidatt
skulle utgå andra stycket i 6 kap. 3 PBL-propositionen,§ bilagede-ur
len 274. Någon ändring i sak i reglema överklagande föreslogss. om
dock inte Lagrådet. kommunaltEtt beslut inte fastighets-att antaav en
plan i det aktuella fallet skulle alltså enligt Lagrådet överklagas genom
förvaltningsbesvär.

I propositionen ändrades 6 kap. 3 andra stycket i§ enlighet med Lag-
rådets förslag. anledningl härav företogs också den ändringen kom-att

beslut inte fastighetsplan skall överklagasatt antamunens en genom
kommunalbesvär i stället för förvaltningsbesvär. Som skäl för över-
gången till kommunalbesvär departementschefen det i det tillattangav
Lagrådet remitterade förslaget fråga rättighet förnärmast var om en
fastighetsägaren fastighetsplan medan det enligtatt antagen,en pro-
positionsförslaget knappast kan fråga rättighetsägas vara om en
PBL-propositionen 812.s.

Departementschefens i propositionen svårförståeligt.ärresonemang
Enligt 6 kap. 3§ andra stycket skall, fastighetsplannämnts,som en

fastighetsägaren begär det och planen inte uppenbartantas, är onö-om
dig. Huruvida fastighetsägarens begäran framställs under detaljplanens
genomförandetid eller inte saknar betydelse för den i paragrafen angivna
förutsättningen för fastighetsplan skall skallDetatt antas. prövasen som
i samband med framställan från fastighetsägare helt enkelt baraären en

planen uppenbart onödig eller inte. Om planen inte uppenbartär ärom
onödig, har fastighetsägaren kräva plan sigDeträtt att att rörantas.en
således prövning bör ske inom för förvaltningsbesvär.om en som ramen

föreslårJag alltså kommunens beslut inte ändra elleratt att anta, upp-
häva fastighetsplan skall överklagas förvaltningsbesvär i stäl-en genom
let för kommunalbesvär.
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2.3.8 Den statliga kontrollen

Nuvarande bestämmelser kontrollen iFörslag: rörande den statliga är
väl ägnade tillvarata väsentliga statliga intressen i kommu-stort sett att

nal planering och lovgivning. Vissa lagändringar motiverade fördockär
och förstärka syfte föreslås bl.a.tydliggöra denna kontroll. dettaIatt

ändring i grundläggande hushållningsbestämmelser rörandeNRL:sen-
kulturmiljövården förvanskningtill skydd byggnader med särskiltmot av

kulturvärden,stora
upphäva kommunalt planbeslut, för-PBL:satt staten rätt att ettges om-

faranderegler åsidosatts eller inte har tillkommit i lagabeslutet annars
ordning,

beslut skall fattasupphävande kommunala beslutatt om av av rege--
ringen, vilket roll,bl.a. renodlar och förstärker länsstyrelsens

till domstol.vissa regeringsbeslut skall kunna överklagasatt-

Inledning

huvudpunktema i PBL-refonnen decentraliseringen be-En avav var
slutsfattandet rörande markanvändning och byggande till kommunema.

medtidigare statliga fastställelseprövningen planerDen ersattesav
självständiga i Samtidigt betonadesantagandebeslut kommunema.

övergripandePBL-propositionen statsmaktema har det76 att an-s.
för deför samhällets utveckling och därför måstesvaret ramamaange

befogenheter statlig tillsynregionala och kommunala samt attorganens
och kontroll den bakgrunden inte helt kan undvaras.mot

tydliggöra det kommunala ansvarsområdet i dePBLFör att anges
statliga i övrigt precist tidi-intressena och roll på sätt änstatens ett mer

sker vidfrån den bevakning enskilda intressenBortsettgare. av som
frågorbesvärsprövning, begränsades ingripandemöjligheter tillstatens

nationell betydelse till vissa frågor samordning mellanoch rörav som
flera kommuner. intressen i kap.statliga l2 l PBLDessa §anges -
riksintressen enligt lämplig mellankommunal samordningNRL, samt
skydd människors hälsa säkerhet. under avsnittoch Som nämntsav

1994:962.2.9 har Miljöskyddskommittén i sitt slutbetänkande SOU
föreslagit möjlighet till ingripande också i fall då åtgärds-att staten ges

statlig blir genomfört ellermyndighet inteupprättatsprogram som av
miljökvalitetsnonner enligt förslaget till miljöbalk inte blir upp-annars
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fyllda kommunen. lagrådsremissenI till föreslogsPBL den statligaattav
kontrollen skulle innefatta frågan det kommunala beslutetäven om
kommit till i laga ordning. Eñer kritik från Lagrådet dennapå punkt att-

statlig granskning i formellt hänseende skulle alltför mycket tid ochtaen
i anspråk fel och brister detta slag kan påtalassamt attresurser av ge-

överklagande fullföljdes inte detta förslag i propositionen a.nom -
ñi.341 Departementschefen framhöll dock det angelägna iprop. s. att

länsstyrelsen redan under plansamråd kommunema sådana rådger som
kan förebygga felaktigheter i det fortsatta förfarandet.

Som förutsättningarna för decentralisering beslutsfattan-en av en av
det till kommunema i frågor den lokala miljön ochrör motsva-som en
rande begränsning det statliga inflytandet i PBL:s förarbetenav angavs

123 det nödvändigt kommunen har aktuellatt är attprop. s. en
översiktsplan. Syftet med sådan planering bl.a. kommunen påär atten

tidigt stadium skall klargöra hurett områden riksin-gentemot staten av
enligt börNRL användas och hur problemtresse kräver mellan-som

kommunal samordning skall lösas. Länsstyrelsen har i PBL givits ställ-
ningen det samordnande på den statliga sidan med uppgiftorganetsom

självständigt för räkning i beslutsprocessen.att Konflikterstatensagera
mellan och kommun förutsätts i första hand lösas under plansamrå-stat
den. Länsstyrelsen skall därvid i gransknings- och samrådsyttranden

huruvida planförslagen tillgodoser de ovannämnda statliga intres-ange
4 kap. 9 och§ kap.5 22 §. Om kommunen inte beaktar dessasena

synpunkter i sitt beslut detaljplan eller områdesbestämmelser eller iom
sin lovgivning inte tillgodoser de statliga intressena, har istaten genom-
första hand länsstyrelsen möjlighet ingripa de kommunala be-att mot-
sluten enligt bestämmelserna i l2 kap. redovisningPBL en dessaav
bestämmelser har lämnats under avsnittet 2.2.1. En användning av
dessa bestämmelser innebär i praktiken i enskilda ärendenatt staten tar
tillbaka den beslutsdelegation till kommunema i plan- och byggärenden

PBL-refonnen innebar.som
PBL-systemet innebär således kommunema med bindande verkanatt

skall kunna besluta i rad frågor den lokala miljön. Staten harrören som
dock förbehållit sig den slutliga beslutanderätten rörande vissa precise-
rade viktiga allmänintressen bestämmelsema statlig kontroll.genom om

finnsDärutöver i lagen rad materiella regler rörande awägningenen
mellan allmänna och enskilda intressen regler rörande förfarandetsamt
och beslutsordningen i kommunen i syñe tillgodose medborgarinfly-att
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kommunen följer dessa be-tande och rättssäkerhet. Kontrollen attav
ofñcialprövningstämmelser sker dock inte statlig utan genomgenom en

överklaganden från enskilda.
erfarenheterna tillämp-Enligt mina direktiv talar de hittillsvarande av

bl.a.för fonnema för den statliga kontrollen,ningen PBL att rege-av
effektiviserabör i syfteringens möjlighet till prövning, över attses

min behovetdenna kontroll. kommer i detta avsnitt påJag att ge syn av
kommunaladelagändringar i detta avseende. Som nämnts ovan var

förutsättning för infly-översiktsplanema grundläggande statensatten
del-utformning skulle kunna begränsas.tande bl.a. detaljplanemas Ipå

Miljö och fysisk planering har jag lämnatbetänkandet SOU 1994:36
bl.a.syfte förstärka denna planering,rad förslag till lagändringar i atten

i efterföl-intressena bättre tillgodosesför säkerställa de statligaatt att
därföroch förslag i dessa delar börjande beslut. Mina överväganden

vilkavarefter jag min påförst kortfattat redovisas, kommer att ge syn
statliga kon-behöva vidtas vad gäller denytterligare ändringar kansom

trollen väsentliga allmänna intressen.av

jjsislc planeringbetänkandet Miljö ochförslag SOU 1994:36Mina i

planeringen syftarrörande den översiktligaMina förslag i betänkandet
kommunalttill kommunala översiktsplanenutveckla den ettatt som

dess vägledandemarkanvändningen och stärkahandlingsprogram för att
Förslagenoch NRL-anknutna lagar.funktion för tillämpningen NRLav

förutsättningar försyftar dock till bättreäven statenatt genomge -
beaktas ilänsstyrelsen effektivt verka för de statliga intressenaatt att-

i falleller dessa intressende kommunala översiktsplanema att vart pre-
granskningsyttrande. detta sammanhang börciseras i länsstyrelsens I

bestämmelsemasåvittmina förslag till lagändringarnämnas omavser
årlig uppföljningoch redovisning, kravet påöversiktsplanens innehåll av

uppgifterlänsstyrelsens ochbestämmelsernaplanens aktualitet samt om
Även planeringen börrörande den regionalamitt förslag nämnas,ansvar.

statliga kontrollen.eftersom det har koppling till dennäraen
huvudsakligagivits detLänsstyrelsen har tidigare nämnts ansva-som

översiktsplane-kommunalaföreträda intressen under denret att statens
haftför länsstyrelsernaringen. hittillsvarande erfarenheterna talarDe att

fönnedla under-med ocksåvissa svårigheter förena detta attatt ansvar
har därvid i hög gradtill kommunema. Länsstyrelsernalag och rådge

deoch kunskaper, medanfungerat förmedlare statliga underlagsom av
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haft svårigheter med tillräcklig tyngd ifrågasätta sektoriellaatt anspråk,
framför allt i fråga riksintressen, och entydigtsamt att sammanvägaom

ställning för räkning i planprocessen.ta bakgrundstatens Mot dessaav
erfarenheter föreslås i betänkandet lagändring tydliggör länssty-en som
relsens under plansamrådet samordna och i förekommandeattansvar
fall motståendeäven statliga intressensammanväga och anspråk. Genom
förordningen 1993:191 tillämpningen NRL tydliggörs ocksåom av nu
de centrala verkens och länsstyrelsernas uppgifter och vad gälleransvar
bevakningen riksintressena enligt NRL. Länsstyrelsemas skyldighetav

de initiativ behövs för riksintressenaatt ta skall beaktas i tidigaattsom
skeden i planerings- och beslutsprocesserna läggs fast. Vidare åläggs en
rad särskilt utpekade centrala myndigheter till länsstyrelserna lämnaatt
uppgifter områden myndigheten bedömer riksintresse.om som vara av

Bestämmelserna i ovannämnda förordning har till syfte bl.a. sä-att
kerställa anspråk och underlag från centrala statligaatt sektorsmyndig-
heter möjligt förmedlas till berörda länsstyrelsersnarast i sin tilltursom
kommunerna redovisar och sin hur detta bör påverka över-ger syn
siktsplanen. förarbetenal PBLepropositionen 462 beskrivs över-s.
siktsplaneringen kontinuerlig och det förutsätts tillsom en process -
följd planens uppgift behandla frågor riksintressen ak-attav attom i
tualiteten i löpande samråd mellan kommunentas och länsstyrel-ettupp

I det ovannämnda betänkandet har jag förslagit kommunfull-sen. att
mäktige varje skallår ställning till översiktsplanens aktualitet ochta
därvid redovisa bl.a. förutsättningarna för planen ändrats i väsentligaom
avseenden. Inför sådant beslut skall länsstyrelsen beredasett tillfälle att
redovisa intressen och i övrigt sinstatens på översiktsplänensge syn
aktualitet. Avsikten med sistnämnda bestämmelse länsstyrelsenär att
skall kunna kommunen samlat besked i vilken utsträckningettge om
underlaget riksintressena har ändrats och underlag ellerom nyttom nya
statliga anspråk, bör behandlas i översiktsplzineringen, har tagitssom
fram statliga myndigheter. Som exempel sådana anspråk nämndeav
jag bl.a. planerade investeringar i och andra trafikanläggningar.vägar

Vad gäller den statliga kontrollen bör också det förslag i be-nämnas
tänkandet den regionala planeringen.rör Enligt den föreslagna be-som
stämmelsen skall regeringen, det finns synnerliga skäl, kunnaom utse ett
särskilt regionplaneorgan med från och berördarepresentanter staten
kommuner och med uppgift fram underlag och lämna förslag tillatt ta en
regionplan, regeringen. Som förutsättningantas för sådantsom av ett
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förordnande bör gälla frivillig mellankommunal samordning inteatt en
kan förutses eller visat intesig kunna komma till stånd och det sigröratt

viktiga regionala intressen, där mellankommuiral samordning ärom en
förutsättning för ändamålsenlig in-samhällsstruktur, t.ex. storaen en

frastruktursatsningar eller allvarliga miljöproblem. sådant regionpla-Ett
neförordnande således endast för fall då viktiga statliga intres-är avsett

inblandade. statliga intresset kan såväl önskemåletDetär rörasen om
mellankommunal samordning allmänt statliga investeringar isett som

eller jämvägsutbyggnad och där exploateringsföretaget riksin-väg- är ett
tresse.

betänkandet lämnas dessutom flertal förslag rörande kunskaps-I ett
forskning kompetensutveckling i syfteuppbyggnad, metod- ochsamt

bl.a. länsstyrelsen bättre skickad företräda de statliga intres-att göra att
i dialogen och därvidmed kommunerna oversiktsplaneringeirsena om

förse kommunema med relevant och aktuell kunskap.
tidigare intar översiktsplanen nyckelroll iSom PBLAsyste-nämnts en

för till stånd tidig avstämning hur kommunen attmet att en av avser
tillgodose vid efterföljanderiksintressen och övriga statliga intressen
detaljplaneläggning Enligt mening böroch tillståndsprövning. min
förslagen i betänkandet Miljö och fysisk planering medverka till ett
kraftfullare från bevakare deagerande länsstyrelserna i rollen som av
statliga intressena. vidare medverka till kommunernaFörslagen bör att
tidigare i dag får del eller ändrade statliga anspråk ochän attav nya

i avseenden.översiktsplanen därefter successivt kompletteras dessa

riIkcn .sj.venrfiir den .stallga kontrollenK nuvarandem0

direktiven för utredningen anförs under tid har varit il det den PBLatt
kraft har uppmärksammats antal fall där det kan ifrågasättas hän-ett om

till miljön och hushållningen har behandlats påmed naturresursersynen
tillfredsställande i den kommunala planeringen och i länsstyrel-ett sätt

prövning planer. Vidare påpekas problemen med till ståndattsens av
samordning med den kommunala planeringen i fall då ärstatenen

huvudman för eller har väsentliga intressen i exploateringsfö-ettannars
Enligt direktiven talar i för restriktivgrundtanken PBLretag. en syn

omfattningen den statliga kontrollen, erfarenheterna talar dockav men
för iformema för regeringens prövning och möjligheter ingripaatt att
dessa frågor vid kraven ef-bör Stor vikt bör därvid läggasöver.ses
fektivitet i planeringsprocessen och sådana alternativ bör övervägas som
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innebär riksintressen eller andra väsentliga allmänna intressenatt enkla-
och tidigare i dag kan aktualiseras och vid behov bli föremålän förre

överväganden hos regeringen.
För konkret underlag för övervägandenaatt rörandeett denmer

statliga kontrollen har utredningen i skrivelser till berörda centrala statli-
myndigheter efterfrågat exempel fall där den statliga kontrollenga

enligt verkets mening inte fungerat tillfredsställande. Myndigheterna
möjlighet i övrigt redovisaäven sin på regelsystemet för denattgavs syn

statliga kontrollen. tiotalEtt myndigheter har inkommit med Myn-svar.
digheterna i huvudsak vissa principiella frågeställningar rörandetar upp
regelsystemet. Naturvårdsverket anför det viktigtt.ex. att är övervägaatt

nuvarande överprövningsgrunder tillräckliga och relevanta förärom att
stöd för långsiktigt bärkraftig utveckling.staten att Banver-ge agera en

ket och Vägverket bl.a. generella problem samordningentar rörupp som
mellan investeringsplanema och den kommunala planeringen. Boverket

länsstyrelserna kompetent har bevakatsammantaget att ett sättanser
och företrätt de statliga intressena i samband med kommunala beslut
enligt PBL. Från Luftfartsverket och Försvarsmaktens Organisations-
myndighet efterlyses möjlighet för den centrala myndigheten atten
överklaga länsstyrelsens beslut rörande den statliga kontrollen. vissaI

redovisas också exempel fallpå där bestämmelserna i kap.12av svaren
PBL enligt myndighetens uppfattning åsidosatts. Detta gäller framför allt

från Riksantikvarieämbetet, där flertal beslut från såvälsvaret ett rege-
ringen länsstyrelser rörande riksintressen för kultunniljövårdensom
kommenteras. Riksantikvarieämbetet också vissa problemtar rö-upp
rande definitionen och avgränsningen riksintressen kultunniljöom-påav
rådet.

Vad gäller avgränsningen riksintressen kultunniljöområdetpå be-av
handlar jag denna fråga i det följande. Beträffande miljöområdetseparat
lämnade jag i betänkandet Miljö och fysisk planering flertal förslagett
till lagändringar för förstärka miljöhänsynen i fysisk planering ochatt
byggande. Vidare har Miljöskyddskommittén i sitt slutbetänkande SOU
1994:96 föreslagit ingripandemöjligheter enligt kap.12 i frågaPBL om
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnonner enligt förslaget till miljöbalk.
Dessa lagändringsförslag bör enligt min mening utvärderas remissin-av

och regering innan ytterligare utvidgningstanser de statliga ingri-en av
pandemöjlighetema detta område framgårSom det föl-övervägs. av
jande jag dock länsstyrelsen bör möjlig-att statenanser genom ges- -
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offrcialingripande vid formella brister i den kommunala hante-het till
funnit skäl föreslå utvidgningringen. övrigt harjag dock inte någonl att

statliga intresseområdet.detav
kontrollen jag följande be-gäller formenia för den statligaVad gör

dömning.
Plan-avsnitt föreslogs i promemorianSom tidigare 2.2.8nämnts

inflytande från berörda statliga sek-och byggnärnrid starkareett
länsstyrelsens offcialprövning planertorsmyndigheter i samband med av

skulleenligt Länsstyrelsenoch områdesbestämmelser 12 kap. l PBL.§
berördöverprövning, detta begärdesenligt förslaget besluta om om av

frågan irpphä-statlig och länsstyrelsen skulle överlämnarmyndighet, om
begäranvande till regeringen, den inte delade myndighetens omom

planbeslutet. Flertalet remissinstanserupphävande det kommunalaav
framhölls bl.a. betydelsenkritiska till detta förslag. Därvid attavvar

ochsamordningen mellan kommunalalänsstyrelsen företräder vidstaten
kommunema intestatliga intressen och förslaget skulle leda tillatt att

från under översiktsplanering-kan lita de besked erhållitspå statensom
och efterföljande detaljplaneprocess.en

fysiskförslag betänkandet Miljö ochredogjort för de iharJag ovan
i deras rolltill syfte förstärka länsstyrelsernaplanering har att somsom

intressena under den kommunalabevakare de samlade statliga över-av
mening också frainde-Länsstyrelsen bör enligt minsiktsplaneprocessen.

beak-de statliga intressenales statliga följerdet omvara organ som upp
ställning tillkommunala beslut och självständigti efterföljande tatas om

bristande aktivitet fråndem. exempeldet finns skäl Deprövaatt
mig intecentrala verklänsstyrelserna lämnats berörda ger an-som av

bevakning deeffektivledning ordning. Enövervägaatt aven annan
berördatidigarestatliga intressena förutsätter dock nämnts cent-attsom

under-länsstyrelserna information och relevantrala verk förser med ny
renodla länsstyrelsens roll kanlag. avsikt bl.a. ytterligare stärka och1 att

besluten hu-det skäl regeringen fatta de slutligadock finnas låtaatt om
kommunala besluten skall ske eller Genomruvida upphävande deav

sakliga grunder sinordning länsstyrelsen låtasådan kan styrarenten
hansynstaganrlen blirtillsynsverksamhet, eventuella politiskamedan re-

ibehandlar jaggeringens sak beakta. Förslagen i denna del separatatt
kap.det följande rubriken beslutsfattande enligt 12 PBL.under Statens

grad tidiga irrsat-kontrollsysteinet i bygger i hög påstatliga PBLDet
införsida under samråden med kommunernafrån länsstyrelsensser
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planbeslut. Grundtanken effektiviteten i den kommunalaär planpro-att
bäst tidigt får del de statligaatt anspråken såcessen gagnas av man av

statliga ingripanden kanatt undvikas. förutsättningEn försenare att
kommunema skall beakta de statliga anspråken i fall då dessa inte är
förenliga med de kommunala intressena dock givetvis förfo-är att staten

effektiva instrumentöver det möjligt i slutändan för-görgar attsom
hindra bebyggelse och andra åtgärder i strid med dessa anspråk. harJag
under avsnitt 2.2.1 lämnat redogörelse för de statliga ingripandemöj-en
lighetema enligt 12 kap. ochPBL för bestämmelserna regerings-om
prövning och redovisningskrav i NRL. Enligt min mening dessa be-ger
stämmelser regering och länsstyrelse goda möjligheter hävda deatt stat-
liga intressena. förutsättningEn för kontrollsystemet skall fungeraatt är
dock givetvis beredd tillämpa dessaatt är bestämmelserstaten i fallatt
då de statliga intressena träds fömär och länsstyrelsen aktiv i sinatt är
tillsyns- och samrådsroll. förarbetenaI betonas visserligen de statligaatt
ingripandemöjlighetema avsedda tillämpas endast iär undantagsfall.att
Med detta givetvis inte skall underlåta ingripa i fallatt statenmenas att
då detta befogat. Uttalandetär uttryck för lagstiftarenär ett attsnarare
har frånutgått kommunerna i flertalet fall på tidigtatt stadiumett rättar
sig efter de statliga anspråken.

Som det således viktigtnämnts länsstyrelsenär verkligenattovan an-
vänder sig ingripaitdemöjlighetema enligt kap.12 PBL dettaav när är
nödvändigt för bevaka de statliga intressena. Enligtatt de uppgifter som
länsstyrelsema lämnat till utredningen se bilaga 2 har förordnanden om
prövning lov eller förhandsbesked enligt kap.12 4 aktualiserats§ iav
mycket begränsad omfattning. 16 länsstyrelser har under den senaste
tvåårsperioden inte i något fall kommunala beslut med stödprövat av
dessa bestämmelser. Flertalet de drygt 50 prövningsbeslitten i övrigaav
8 län torde sådana militära skyddszoner o.d. enligt bestämmelsernaavse
i 81 och 82 byggnadslagen enligt övergångsbestämmelsema tillsom
PBL 17 kap. 16 överfördes§ till förordnanden enligt kap.12 4 Det

utnyttjandet bestämmelserna i 12 kap. 4 § enligtsparsamma minärav
mening anmärkningsvärt. Visserligen skall de endast tillämpas detom
finns särskilda skäl. Enligt förarbetena kan sådant skäl läns-ett attvara
styrelsen erfarenhet viss kommun inte tillräckligt beaktarvet attav en
riksintressen enligt NRL inom bestämt område. Framför allt kan detett
bli aktuellt med förordnande i de fall där länsstyrelsenett och kommu-

inte lyckats komma i sambandöverens med antagandetnen över-av
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siktsplanen PBL-propositionen f..803 I sistnämnda fall dets. synes
enligt min mening naturligt länsstyrelsen allvarligtatt överväger ettom

Även12:4 förordnande behövs för bevaka det statliga intresset. iatt-
de fall då kommunen saknar aktuell översiktsplan bör enligt minen me-
ning länsstyrelsen aktivt sådant förordnande behövs. dettaIpröva ettom
sammanhang bör enligt uppgift från Boverket saknar fortfa-nämnas att
rande kommuner7 översiktsplan enligt ochPBL endast 16antagenen
kommuner har påbörjat revideringen den första översiktsplanen.av

Enligt mina direktiv skall jag särskilt riksintressen ellerpröva om
andra väsentliga allmänna intressen enklare och tidigare i dag kanän
aktualiseras och vid behov bli föremål för överväganden hos regeringen.
Som framgått jag länsstyrelsen fortsättningsvis böratt ävenovan anser
ha självständigt bevaka de statliga intressena. de falllett attansvar
länsstyrelsen från sina utgångspunkter finner kommunalt planbe-att ett
slut bör upphävas, jag dock det slutliga beslutet bör fattasattanser av
regeringen. Mina överväganden i denna del redovisas i föl-detnärmare
jande. förslag kan förväntasDetta innebära fler kontroversiella ären-att
den tidigarepå stadium i dag kan bli föremål för prövning hosett än
regeringen. ärenden för vilka direktiven efterlyser tidigareDe en rege-
ringsprövning torde dock i första hand sådana statliga investeringaravse
i anläggningar, eller järnvägsutbyggnad, där exploateringsföretagetväg-

riksintresse enligt i avsnitt 2.2.1 omnämnda förslaget iNRL. Detär ett
propositionen Miljöbalk regeringen för sådana projekt kan beslutaatt

tillåtlighetsprövning enligt min mening tillgodose önskemåletom synes
tidig regeringsprövning sådana projekt.om en av

dettaI sammanhang bör också bestämmelserna i 6 kap.nämnas att
2 regeringen möjlighet tidigt initiera§ NRL rederattger en process som

oklarheter eller löser tolkningstvister mellan länsstyrelse och kommunut
innebörden visst riksintresse. Regeringen kan med stödettom av av

dessa bestämmelser besluta kommun redovisaskall hur denatt en avser
tillgodose intresset. Om länsstyrelsen i sitt granskningsyttrandeatt t.ex.

kommunal översiktsplan finner riksintresse inte tillgodo-över att etten
kan anmälan från länsstyrelsen till regeringen fåsetts, sättett atten vara

frågan utredd i stället för tills ingripande enligt l2 kap. PBLväntaatt ett
aktualiseras kommunens planläggningsbeslut. Beslut enligt 6genom
kap. 2 har regeringen utnyttjat§ NRL i flera uppmärksammade fall un-
der de åren. sådant regeringsbeslut innebär inte direktEtt någotsenaste
ingrepp i den kommunala planerings- och beslutsprocessen. Redovis-
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ningen dock regeringen möjlighet hålla sig informerad pågå-attger om
ende planering för områden, där väsentliga statliga intressen berörs. Det

enligt min mening naturligt regeringenär efter hörande berördaatt av
myndigheter redovisar den kommunala redovisningen. Ettstatens syn
sådant tillkännagivande kan på länsstyrelsens gransk-sättsamma som
ningsyttrande den berörda kommunen vägledning för den fortsattage
planeringen. preciserarDet länsstyrelsens uppgifter i det berördaäven
området och kan förhandsbesked påett statens väg-ses som om syn
ningen mellan olika riksintressen enligt hushållningsbestämmel-NRL:s

ser.
Sådana tidiga ingripanden främjar enligt min effektivitetenmening i

planeringsprocessen de bidrar till klargöra avvägningaratt attgenom
och prioriteringar innan läsningar hunnit i konkretuppstå projekt. Deett
ligger också i linje med förslagmina i betänkandet Miljö och fysisk pla-
nering bl.a syftar till till stånd tidig avstämning mellan deattsom en
statliga och kommunala intressena inom för översiktsplanepro-ramen
cessen.

Sammanfattningsvis jag således nuvarande bestämmelseratt rö-anser
rande den statliga kontrollen i väl ägnade tillvarataär stort sett att vä-
sentliga statliga intressen i kommunal planering och lovgivning. Vissa
lagändringar jag dock motiverade. Mina överväganden i dessaanser
delar redovisas i det följande. Förslagen avgränsningen riksintres-rör av

på kultunniljöområdet, ingripande vid fonnella brister i den kommu-sen
nala hanteringen beslutsfattande enligt kap.12 ochPBLsamt statens
överklagande sådana beslut.av

Avgränsningen rk.sinlre.s&#39;.s&#39;enkulurmUöomradelpaav

den tidigareI byggnadslagstiñningen tillgodosågs behovet kontrollav av
kommunernas tillvarata allmänna intressen bl.a. densätt att stat-genom
liga fastställelseprövningen planer. tidigareSom inskränktesnämntsav

PBL det statliga kontrollsystemet till i första hand intres-attgenom avse
nationell betydelse, bl.a. mark- och vattenområden riksin-storsen av av

tresse.
dennaFör systematik skall konsekvent fordras riksin-att attvara

tressebegreppet utfonnat på sådant det ochär ett sätt att motsvarar
täcker de allmänna intressen skall beaktas vid planläggning ochsom
byggande.
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det gäller allmänna intressen skall beaktas vid planläggningNär som
och byggande har betänkandet fö-jag i Miljö och fysisk planering bl.a.
reslagit ändring i 2 kap. Enligt förslaget skall planläggningl PBL.§en
och bygglovsprövning ske med beaktande bl.a. befintliga värden.av
Härigenom har jag velat understryka vikten värden och kvaliteter iattav
den byggda miljön till och viktigt allmäntdetta in-tas att utgör ettvara

för kommunen beakta vid lokaliseringplanläggning ochtresse att av
bebyggelse. kommunen i sin kan hävda sådana intressenAtt tur gente-

enskilda framgår kap. och3 10 12 §§ PBL.mot av
har i det föregående avsnitt föreslagit uttrycklig be-Jag 2.3.2 en

gränsning prövningsområdet vid överklagandet kommunala plan-av av
och lovbeslut. Avsikten med detta förslag dra klara mellanär gränseratt

besvärsprövning i domstol och den statliga officialprövningen. För-en
slaget innebär bl.a. besvärsinstansen inte beakta allmänna in-skallatt

kultunniljöintresse, åberopas enskildtressen, t.ex. ett som av en som
överklagar kommunalt plan- eller lovbeslut. anförde därvidJagett att
besvärsinstitutet i praktiken torde ha spelat mycket begränsad rollen

kontrollinstrument kommunala avvägningar. före-sådana Densom av
slagna ordningen inskärper statliga ingripan-dock betydelsen deattav
demöjlighetema enligt kap. avspeglar de väsentliga allmänna12 PBL
intressen det bör nationell angelägenhet värnaatt om.som vara en

riksintressebegrepp har sin grund i den fysiska riksplaneringenNRL:s
och det planeringstänkande rådande under 1970-talet. harDetsom var
bl.a. inneburit väsentliga intressen såvitt kultunnil-allmännaatt avser
jövården förutsätts möjliga ringa och täcka områdenattatt genom av
riksintresse identifieras skall mark-och pekas Enligt kap. 62 § NRLut.
och vattenområden har betydelse från allmän synpunkt på grundsom av
områdenas kulturvärden långt möjligt skyddas åtgärder kanså mot som
påtagligt skada kultunniljön. riksintresse för kul-Områden ärsom av
turmimiesvården skall skyddas åtgärder. motsvarandesådana Enmot
bestämmelse har tagits i regeringens proposition 199495:10 Miljö-
balk kap.3 §.7

finns inget skäl riksintressebegreppDet kritisk NRL:satt motvara
desådant. Arbetet med identifiera de områden representerarattsom som

olika aspekter samlade bevarandevärdena i landet har varitstörstaur
fmktsamt. fästshar i hög grad lett till uppmärksamheten påDet att om-

medråden med bevarandevärden och bidragit till de behandlatsstora att
dockhänsyn och respekt för kulturvärdena. Samtidigt måste man



158 SOU 1994: 134

konstatera riksintressebegreppet med dess krav kulturvärdenapåatt att
skall hånförbara till områden riksintresse inte formuleratärvara av

till fullo fångar kulturvärdena, såsom de faktisktett sätt uppträ-som upp
der i vår miljö. Utanför faller sålunda enskilda byggnaderyttre systemet
eller byggnader eller anläggningar inte belägna inomärgrupper av som
områden viss given storlek eller kul-representerar sammantagnaav en
turvärden den kvalificerar för riksintresseområde.art ettav som

Enskilda byggnader med mycket högt bevarandevärde ligger isom en
stadsdel i övrigt inte framträdande bevarandevärden,representerarsom
kan således enligt NRLrs systematik inte riksintresse, oavsettvara av
vilka kulturvärden de faktiskt omfattas dännedDerepresenterar.som
inte heller den statliga kontrollen enligt l2 kap. PBL. Detsamma kanav
gälla för gårdsanläggning i landskap i övrigt saknart.ex. ett sär-en som
skilt framträdande kulturkvaliteter. kanDet också gälla för byggnader
eller anläggningar bevarandevärda först och främst deär attsom genom

kulturhistoriska drag särskilt viktiga för regionrepresenterar ärsom en
Ölandseller landsdel. Från denna synpunkt kan hävda att t.ex.en man

väderkvamar, den typiska Skånegården eller landshövdingehusen i
Västsverige bevarandevärden betydelse för regio-representerar stora av

kulturella identitet de återfinns i regionen eller hur deoavsettnens var
enskilda byggnadema eller anläggningama i detalj bevarade.är

finnsDet således diskrepans mellan riksintressebegreppet ochen
kulturvärdenas faktiska identitet, förekomst i landskapet och inte minst
deras grad allmänintresse.av

I utredningens direktiv har understrukits hänsynen till kultunniljönatt
väsentligt allmänintresse och i mitt uppdrag liggerutgör ett övervägaatt

i vad mån detta intresse kan preciseras och hur kultunniljöhänsynen kan
starkare ställning vid tillämpningen detta syftePBL. I lämnadeges en av

jag i betänkandet Miljö fysiskoch planering flertal förslag, för-bl.a.ett
stärkta krav kunskapsunderlag och redovisning i översiktsplanen av
kultunniljövärdena i kommunen krav länsstyrelsemasamt att mer
aktivt verka för översiktsplanema grundas erforderlig kunskapatt om
kultunniljöns innehåll. Med hänsyn till vad jag anfört rörandeovan pro-
blemen med nuvarande avgränsning riksintressen på kultunniljöom-av
rådet, jag dock befogat därutöver föreslå ändring iattanser en nuva-
rande 2 kap. 6 kap. förslaget§ NRL 3 till7 § miljöbalk så dessaatt
bestämmelser bättre kulturvärdenas identitet och fak-hur demotsvarar
tiskt uppträder i den byggda miljön. Bestämmelsema bör därför även
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innefatta skydd åtgärder innebär förvanskning byggnaderett mot som av
eller andra anläggningar med särskilt kulturvärden, de intestora även om

belägna inom områden särskilt intresse för kultunniljövår-är ärsom av
den. Om sådana byggnader eller andra anläggningar riksintresseär av
för kulturmiljövården, åligger det länsstyrelsen verka för intressetatt att
beaktas i den översiktliga planeringen och efterföljandei plan- och lov-
beslut.

Det bör understrykas bestämmelserNRL:s riksintressen förstatt om
och främst innebär krav på hur kommuner och andra beslutsfattare skall

för tillgodose riksintresse motstående intressenatt ett när vägsagera mot
varandra. klassificeringEn riksintresse företeelse eller ettsom av en
område dock inte jämförbart med det skydd byggnad kanär som en ges
vid byggnadsmimiesförklaring enligt kultunninneslagen 1988:950.en
Ett sådant skydd innebär i princip ställningstagande för byggna-ett att
den skall bevaras allt framgent vilka konkurrerande intressenoavsett

kan tänkas uppträda. Behovet förändringar i byggnadsmimies-som av
institutet och dess tillämpningsområde för närvarandeövervägs av en
särskild utredare inom för kultunninneslageri dir.översynramen en av
1994:57. förslag jagDet torde inte påverka förutsätt-presenteratnu
ningarna för detta arbete.

Ingripande vidformella brister den kommunala hanteringeni

innehållerPBL antal bestämmelser i syfte tillgodose med-ett stort att
borgarinflytandet och rättssäkerheten under den kommunala beslutspro-

Detta gäller bl.a. reglema rörande samråd och utställning samtcessen.
övriga förutsättningar för skilda beslut, för antagande områdes-tex. av
bestämmelser föroch förenklat planförfarande. Vidare kom-måsteett

tillämpa grundläggande kommunalrättsliga förvaltningsrätts-ochmunen
liga regler vid sin myndighetsutövning, bl.a. reglerna rörande jäv.

Avsikten med beslutssystemPBL:s det sågöra öppetattvar som
möjligt för påverkan och det skulle kommunmedleininaniaatt garantera
insyn och inflytande. betänkandetl SOU 1994:36 Miljö- och fysisk
planering lämnade jag flera förslag för ytterligare stärka detta med-att
borgarinflytande, bl.a. preciserade krav samrådsredogörelser ochmer
krav på samråd med enskilda redan under programskedet detaljpla-av
neprocessen.

Som tidigare innehöll PBL-propositionen, efter kritik frånnämnts
Lagrådet, inget förslag till statlig kontroll den formella hanteringenav
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hos kommunen. lagrådsyttrandet PBLa-propositionen,Av bilagedelen s.
317 framgår Lagrådet utgick från länsstyrelsen med be-att att en
stämmelse statlig kontroll regelmässigt skulle behöva göraom en
mycket ingående och kontroll. sådanEn kontroll skulle enligtnoggrann
Lagrådet kunna den eftersträvade snabbheten i planprocessen.äventyra

Enligt min mening intedet tillfredsställandeär att staten genom-
länsstyrelsen saknar möjlighet till ingripande falli då kommuneneget-
inte handlagt ärendet i föreskriven ordning. Flertalet de aktuellaav nu
lagreglenia har tillkommit antingen för medborgama möjlighet tillatt ge
insyn och påverkan säkerställa fullgott beslutsunderlag ellersamt att ett
för skapa rättssäkerhet för berörda sakägare. regelsystemDettaatt är av
fundamental förbetydelse den fysiska planeringen i kommunemaatt
skall bedrivas under och demokratiska former. Vidare bör beak-öppna

regelsystemet mycket detaljerat och komplext och det svår-tas att är att
ligen kan begäras enskilda skall ha fullgod kunskap dessatt en om en-
skildheter. Länsstyrelsen kan ha kunskap jävsförhållandenäven t.ex.om

okända för enskildade berörs kommunens beslut. Detär ärsom som av
därför enligt min mening inte tillfyllest formella fel och brister i han-att
teringen detta endast skall kunna påtalas överklagandesystemav genom
från enskilda. föreslår därför skall.lag ha upphävarättatt staten ettatt
kommunalt förfarandereglerbeslut, harPBLzs åsidosatts eller beslu-om

inte har tillkommit i laga ordning.tet annars
Mitt förslag innebär inte länsstyrelsen skall ingående granskaatt

samtliga planer formellti hänseende. framgått den före-Som rörovan
slagna regeln fel i förfarandet eller slag och inte det sakligaett annatav
innehållet i detaljplançâr och områdesbestämmelser. i förstaRegeln är
hand avsedd länsstyrelsen möjlighet följa felaktigheter ochatt attge upp
brister i detta avseende observerat och påtalat under samrådetsom man
och kommunen Linderlåtit till.rättaattsom

beslutsfattandeStatens enligt kap.l 2 PBL

Följande statliga beslut kan komma i fråga enligt 12 kap.:
Enligt 12 kap. skall länsstyrelsen besluta huruvida2 prövning§

enligt kommunaltl beslut detaljplan§ eller områdesbestäm-ettav om
melser skall ske eller Beslutet får inte överklagas 13 kap. första4 §
stycket.

länsstyrelsenOm enligt har beslutat2 prövning skall ske,§ att
skall länsstyrelsen under vissa förhållanden upphäva kommunens beslut
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Ävenhelt eller delvis. länsstyrelsen vid prövningen finner detom att
kommunala beslutet inte skall upphävas, torde förutsättas detta ställ-att
ningstagande skall ske i fomi beslut. Beslutet får överklagas hosettav
regeringen.

Enligt får4 länsstyrelsen§ eller regeringen för visst område för-
ordna beslut lov och förhandsbeskedävenatt skall enligtom prövas
1-3 förordnande§§. Ett länsstyrelsen får inte överklagas 13 kap. 4 §av
första stycket.

För område omfattas förordnande enligt 4 blir§ besluts-som av
ordningen densamma för planer. Först skall således beslut fattassom
huruvida prövning skall ske eller och därvid får förordnas lovetatt
eller förhandsbeskedet inte skall gälla förrän frågan prövning harom
slutligt avgjorts och därefter fattas det slutliga beslutet. förstaDet be-
slutet, inklusive eventuellt förordnandeett slag, får intenämnt över-av
klagas 13 kap. 4 första§ stycket. Det andra beslutet får överklagas i
enlighet med bestämmelserna i 13 kap. 4 § andra stycket.

Regeringen får enligt Även5 § beslut rörande regionplan.pröva
här förutsätts beslut fattas i två Först skallatt beslut fattas huruvidasteg.
prövning skall ske eller och därefter fattas det slutliga beslutet.

Regeringen får enligt 6 utfärda§ planföreläggande.
Om kommunen inte följer planföreläggande, får regeringenett en-

ligt fatta7 § beslut detaljplan eller områdesbestämmelser.om
Beslut enligt fattasPBL primärt kommunen, vissa beslut,av men

bortsett från besluten inom för besvärsprövningen kommunalaramen av
beslut, fattas Kommunen företräds byggnadsnämnd,staten. kom-av av
munstyrelse eller kommunfullmäktige. Frågan vilket skallom organ som
eller får fatta beslut regleras i lag. Staten företräds länsstyrelsen ellerav

Ävenregeringen. här regleras frågan vilket skall eller fårom organ som
fatta beslut i lag. Något överklagande den kommunalainom sektorn fö-
rekommer inte. Beslut fattas byggnadsnämnden kan såledest.ex.som av
inte överklagas hos överordnat kommunaltett När det däremotorgan.
gäller den statliga sektom, kan länsstyrelsens beslut i allmänhet överkla-

hos regeringen. Staten uppträder alltså inte enhet pågas som en samma
kommunen.sätt Denna ordning kan kanske förefalla inkonsekvent,som

det finns inom det nuvarande omständighetermen skym-systemet som
denna inkonsekvens eller, kanske leder till denmer rättare, saknaratt

betydelse.

6 14-1326
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lov ochrättsverkande planerbesluten avseendekommunalaDe samt
beträf-beslutlänsstyrelsen,överklagas hosförhandsbesked kan vars

förhandsbesked får överklagas hosochfande planer och många lov re-
heltreglema i 12 kap.överprövning enligtde fall eftergeringen. I staten

och det läns-kommunala beslutundanröjer motsvarandeeller delvis är
följdriktigtframstådessa beslut, kan detstyrelsen fattar attsomsom

länsstyrelsens be-regeringsprövningtill ståndskall kunna avenman
besvärreglemafall. kan försvaraslut i dessa Det överattäven omsom

enligt kap. be-länsstyrelsen 12och beslutkommunala beslut över av
iregeringenbesvärsinstitut såledeshandlas inom och år attett samma

slutinstans.båda fallen är
stället förinstans idomstolsprövning i sistatillövergång pröv-En en

för detordningmotiveraemellertidhos regeringen kanning annanen
kommunalakap.överprövning enligt 12 Debeslutsfattandet vidstatliga

därefterlänsstyrelsen ochöverklagas hosfortsättningenbesluten skall i
besvär skalli anledningLänsstyrelsens beslutMiljödomstolen.hos av

medingriperlänsstyrelsenMiljödomstolen. Omalltså överprövas av
det finnaskommunalt beslut, måsteoch upphäverstöd 12 kap. ettav

Mil-beslutvissa fall dettaåtminstonemöjligheter i överprövatatt av
beslutsfattandetregler fördagensbibehållandejödomstolen. Med ett av

överkla-först kunnabeslutemellertid länsstyrelsensskallenligt 12 kap.,
Miljödomstolen.hos Dennainnan det överklagasregeringenhosgas

funktiondock heltbesvärsmöjlighet fyllermellanliggande änannanen
tillgodo-här inte frågabesvärsförfarandet. Detdet traditionella ettär om

fråga skaparättssäkerhetseende kravet på nännast attutan omenav
statliga sidan skerbeslutsfattandet denpågarantier för ettatt organav

reglemakanpolitisk förankring.tillräcklig Manhar säga att omsom
juridisk-tekniskenligt 12 kap.länsstyrelsebeslutöverklagande är enav

slutligt skallreglerna i 12 kap.kompletterametod för att somom vem
nuvarandemetod har inom detsådanstatliga sidan.besluta den Enpå

ändåproblem, eftersom detanvändas någrakunnat störreutansystemet
frågaoberoende detslutinstans,vanligenregeringen ärärär omavsom

länsstyrelsebe-överklagatbeslut ellerkommunaltöverklagat ettettom
osäkerhetberört denhar jag dockavsnitt 2.3.2slut enligt 12 kap. I som

överkla-respektive slagomfattning vidprövningensröranderått av
och medsista instansmiljödomstolmedgande. Inom systemett somen

frå-regleringendet tydligareprövningsområde blirprecist attett avmer
statliga sidan enligt 12besluta deni sista hand skall pågan om vem som
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kap., länsstyrelsen eller regeringen, inte systematiskt hör hemma bland
reglema överklagande.om

Regleringen det statliga beslutsfattandet bör enligt min mening iav
fortsättningen ske uteslutande inom för kap.l2 Där skall alltsåramen
finnas uttömmande regler vilket på den statliga sidanom organ som
skall fatta besluten. I 13 kap. kommer därefter uteslutande reglerasatt
frågor rörande besvär kommunala och statligaöver beslut.

De kommunala beslut kan underkastas prövning enligt l2 kap.som är
i första hand beslut detaljplan och områdesbestämmelser. Efterom sär-
skilt förordnande kan beslut lov eller förhandsbeskedäven inomom
vissa områden underkastas prövning. Här först överprövningentas av
planbeslut till behandling.upp

likhetI med vad gäller i dag bör länsstyrelsen ställning tillsom ta om
det kommunala planbeslutet skall eller inte. Dettaprövas naturligtär
med hänsyn till länsstyrelsens roll under planarbetet och den kunskap

därigenom förvärvat rörande de enskilda ärendena.man Krav på ett
fonnellt beslut i frågan bara behöva ställas för det fallet läns-synes att
styrelsen beslutar prövning. Om något beslut inte har fattats inomom
den angivna tidsfristen, veckor, har bortsetttre från möjlighetemastaten,
till planföreläggande, således förlorat sin till ingripande enligträtt l2
kap.

Det bör fortsättningsvisäven länsstyrelsen avgörvara som ensam om
prövning skall ske eller inte. Som utvecklats i det föregående bör såle-
des inte statliga verk ha påkalla prövning.rätt helleratt Inte bör rege-
ringen kunna ingripa självmant för prövning till stånd.att en

Om länsstyrelsen fattat beslut prövning, inställerett sig fråganom om
och i fallså på vilket ärendet skall kunnasätt underställas regeringens
prövning.

Beslut från sida inte upphävastatens planbeslutatt torde baraett
kunna invändningar frånmöta grannkommun eller regionplaneor-en ett

hävdar beslutet strider 12 kap.att lgan, § såledessom bristandemot
mellankommunal samordning. Ingripanden kommunala beslut påmot
denna grund sällsynta ochär hosytterst regeringen har det bara före-
kommit något enstaka ärende sådant slag. detl föregående har jagav
konstaterat länsstyrelsen i förhållandeatt till statliga sektorsmyndigheter
bör självständig ställningta till det finns anledning kom-prövaom att
munala beslut. Liknande skäl kan anföras för länsstyrelsens ställning i
förhållande till grannkommuner Övervägandeoch regionplaneorgan.
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kommunalt be-innebärskäl talar alltså för avgörande ettett attatt som
länsstyrelsen.träffas slutligtslut inte upphävs, bör kunna av

upphävan-det gäller beslutsig annorlundaSaken ställer något när om
eko-ha gjort omfattandebeslut. kande kommunalt Kommunenettav

planbeslutet har efterplanarbetet, ochnomiska investeringar, bl.a. i sam-
demokratisk ordning i kommunen. Detfattats iråd med medborgarna

undantagsfall finner sigför dessa dåframstår rimligtdå statenattsom
kommunenkommunala beslutsprocessen,föranlåten ingripa i denatt

regeringen. Vidare detskall fattasskall kunna beslutetkräva att synsav
precisering riksintressenhävdande ochpraxis rörandeangeläget att av

regeringen.fonnasandra väsentliga allmänna intressenoch av
intebesked från sidautfonnasBeslutsordningen måste så statensatt

regeringen inte belas-Vidare bör tillsestid nödvändigt.längre attäntar
reglema utformas ialtemativonödigt ärenden.med många Ett är atttas

gäller i dag, såledesöverensstämmelse med vadhuvudsaklig attsom
varefter kommunensamtliga ärenden,först fattar beslut ilänsstyrelsen

omprövning.regeringen för Entillkan begära frågan överlämnasatt
ärendetillströmningen tillvisserligensådan ordning begränsar rege-

iblir onödigt lång. börför prövningen Dettidsåtgångenringen, men
enligt länssty-beslutrörande kommunalatillses ärendenstället att som
för prövning.till regeringenöverlämnasbör upphävas,relsen snarast

beslu-länsstyrelsen självsnabbareVisserligen kan det gårsägas att om
det tordeLippfattning.länsstyrelsens Menfall då regeringen delari detar

ochförbrådskar kommunernadessa ärendenvanligtvis inte somvara
regeringen med ändringärenden därdebyggintresseirtema utan snarare

inte skalldet kommunala beslutetförklararlänsstyrelsens beslut attav
tidsvinst, länsstyrelsenmedför alltsådessa fall detupphävas. För omen

mening böroch enligt minärendet till regeringen,överlämnarsnarast
snabba beskedbehovoch fastighetsägamastill kommunenshänsynen av

ärendetillströmnin till regeringen.intresset begränsaföre att genav
länsstyrelsebeslutregeringen rörande besvärärenden hosAntalet över

baratill i dag har detår 1992mycket begränsat. From.enligt 12 kap. är
från länsstyrel-uppgifter inhämtatsärenden. Enligtkommit fem som

länsstyrelsemabeslutadeavseende 1992 och 1993åren pröv-omserna
fall upphävdes deti fall och i dessakap. 2 61 27ning enligt 12 § av

siff-utgångspunkt från dessadelvis. Medbeslutet helt ellerkommunala
regeringen kommertill det tillskulle mitt förslag leda över-attattror

jämföras med dekanomkring ärenden året.lämnas 15 Detta om-om
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kring besvärsärenden700 året kommer föras bort frånattom som rege-
ringen den föreslagna refonnen.genom nu

Även det blir viss ökning hos regeringen ärenden rörandeom en av
beslut enligt 12 kap. måste dessa ärendens särprägel beaktas. Det sigrör
inte besvärsärenden ärenden i vilka skall ställningutanom staten taom
till hur väsentliga allmänintressen, oña riksintressekaraktär, har beak-av

och tillvaratagits i den kommunalatats planeringen. framstårDet enligt
min mening rimligt det skall regeringen beslutar i deattsom vara som
fall länsstyrelsen har funnit det kommunala beslutet inte godtagbartatt är
från statlig synpunkt och därför bör upphävas.

föreslårJag alltså länsstyrelsen inte själv skall kunna upphävaatt ett
kommunalt beslut i dessa fall. Om länsstyrelsen det kommunalaattanser
beslutet bör upphävas, skall ärendet i stället överlämnas tillsnarast re-
geringen för prövning. Därvid bör länsstyrelsen bifoga yttrande.ett eget

övrigaI ärenden skall länsstyrelsen själv fatta besluten. För möj-att om
ligt begränsa ärendetillströmningen till regeringen skulle kunnaman
tänka sig skyldigheten överlämnaatt ärendet till regeringen be-att görs
roende kommunen inom viss tid efter länsstyrelsensatt beslutav om
prövning begär det. Sannolikt skulle dock sådan begäran framställas ien
flertalet fall och dänned inget vunnet.vore

direktivenI för utredningen ifrågasätts hänsynen till miljön ochom
hushållningen med alltid har behandlats på tillfredsstäl-naturresurser ett
lande i länsstyrelsens prövningsätt planer. har i det föregåendeJagav
funnit det i huvudsak saknas fog för denatt ibland framförda kritiken

länsstyrelsema ochmot det finns bärande skäl för framdelesatt ävenatt
låta länsstyrelsen företräda de samlade statliga intressena under planpro-

vissa fallI dock länsstyrelsen ha Lmderlåtit ingripa tillcessen. attsynes
skydd för riksintressen detta kan ha varit befogat. Det tycks framförnär
allt ha sig fall då länsstyrelsensrört styrelse har fattat beslut rörandeom
politiskt kontroversiella planer. fortsättningenl bör länsstyrelsens ställ-
ningstaganden i aktuella frågor enligt min mening enbartgörasnu av
tjänstemän, inklusive landshövdingen. Det således inte meningenär att
länsstyrelsen skall ställning i politiskt hänseende. Om detta att ettanses
kommunalt planbeslut bör upphävas på sakliga grunder, bör således
ärendet överlämnas till regeringen, varefter det får bli regeringens sak att

eventuella politiska hänsynstagandenväga i bedömningen. Ett beslut
överlämnande enligt min mening sådan viktär det nonnalt börom attav

fattas landshövdingen.av
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besluts-föreslagnaviktigt skäl till den härtidigareSom nämnts är ett
kontrol-statligalänsstyrelsens roll i denoch renodlaordningen stärkaatt

sak-föreslårordning jag påmed denlen. Länsstyrelsen kan ett mersom
statli-för hävdandetövergripandedetligt konsekvent ansvaretsätt ta av

Ärenden givetvis intedockbörunder planprocessen.intressen över-ga
länsstyrelsensdet enligtfall sådana därregeringen i andralämnas till än

det kommu-upphävandeövervägande skäl förfinnsuppfattning ett av
självständig ställ-således länsstyrelsenåliggernala beslutet. Det att ta

sektorsmyndigheter och intecentrala statligaförhållande tillning i
skallmeningsskiljaktighetereventuellaförärenden baraöverlämna att

regeringen.lösas av
statliga sidandenbeslutanderättenrörandeharDet sagts ovansom
3enligt nuvarande 12 kap. l § lingripandegrundema samtrör even--

fö-Vad gäller denmiljöbalk.följdgrundertuella ovanen av ennya som
kommunalai detformella bristeringripandeinöjligheten vidreslagna nya

upphävande.fatta beslutkunnalänsstyrelsenplanförfarandet bör om
hän-politiskanågrasådant slaguppenbart inteärendenDessa attär av

önskvärda.ellerregeringen erfordras,synstaganden ärensav
för-lov ochöverprövningenstatligagäller dendet härefterNär av

länssty-områdesförordnandefårhandsbesked enligt 12 kap. 4 § ett av
anledning ioch det saknasregeringenöverklagas hosi dag interelsen att

överlämnasskallärendensådanaföreskrifterframtiden ha några attom
till regeringen.

förhandsbeskedellerlovefterföljande beslut rörandeLänsstyrelsens
regeringen.sökanden hosöverklagasnärvarandefår fördäremot av

förhandsbeskedbeslut lov ochöverprövningenstatliga ärDen omav
Över-planbeslut.överprövningenkaraktärrättsligt änsett avav annan

förhållandet mellanhand baraplanbeslut i förstaprövningen rörettav
förhandsbesked däremotlov ellerbeslutoch kommunen. Ettstaten om

allmänna,och detenskilde sökandenmellan denfrämst förhållandetrör
överprövningfallvidhand kommunen,i förstarepresenterat avmenav

kommunaladetkan krävaden enskildeLika lite attäven staten. somav
han kunnabörbyggnadsnämnden överordnatfattasbeslutet ett organ,av

detOavsettregeringen.skall fattasstatliga beslutetkräva detatt omav
sökanden haskallellerträffas kommunenslutliga avgörandet statenav

till denhänsynbeslutet.domstolsprövning Avståndtillrätt att aven
länsstyrelsenreglerinte skäl ha någrafinns det alltsåenskilde attatt om

till regeringen.ärendetskall överlämna
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Ett upphävande kommunalt beslut kanett emellertid ocksåav ses som
ingripande i den kommunalaett beslutsprocessen, vilket skulle kunna

leda till hänsynen till de kommunalaatt intressena motiverar denatt
statliga prövningen i vissa fall skall ankomma på regeringen.

Det statliga ingripandet i enskilda lovärenden torde visserligen nor-
malt mindre betydelse för kommunen det gäller planären-vara av än när
den. Det enskilda lovärendet kan dock i vissa fall ha mycket bety-stor
delse för precisering de riksintressen hanterats inomen av som ramen
för den översiktliga planeringen. Om oenighet i dessa frågor finnsen
kvar mellan och kommun, det rimligtstat det statliga intressetattsynes
läggs fast regeringen. Liknande skäl kan också anföras för upphä-av att
vande enskilda lovbeslut med hänsyn till mellankommunalav samord-
ning hälsa och säkerhet bör beslutassamt regeringen. För dessaav un-
dantagsfall då särskilt förordnandestaten förbehållitett siggenom rätten

bevaka den kommunala lovgivningen,att bör därför enligt min mening
länsstyrelsen med yttrande överlämna ärendeteget till regeringen för
prövning, den finner beslutet bör upphävasatt med hänsyn till riksin-om

mellankommunaltressen, samordning eller hälsa och säkerhet. likhetI
med motsvarande planärenden kan det förutses mycket begränsatatt ett
antal lovärenden kommer överlämnas till regeringen föratt prövning.
Mina överväganden rörande hanteringen vid länsstyrelsen ochovan
länsstyrelsens ställning relevanta för dessaär ärenden.även

deI följande fallen i kap.12 det regeringen beslutar.är Det gäl-som
ler prövningen regionplan, planföreläggande beslut rörande de-av samt
taljplan och områdesbestämmelser. Någon anledning ändra besluts-att
ordningen i dessa frågor finns inte.

Överklagande .stallga beslut enligt kap.12av

Genom bestämmelsema överprövning i 12 kap. har avgjortsom att sta-
förhållandeti mellanten och kommun skall hastat det avgörande infly-

tandet i fråga tillvaratagande vissa väsentliga allmänna intressen.om av
Besluten från sida skall enligt förslagenstatens i det föregående fattas av
länsstyrelsen Åtminstoneeller regeringen. del dessa beslut rören av
civila rättigheter i Europakonventionens mening och det måste därför i
dessa fall finnas möjlighet för den enskilde besluten prövadeen att av
domstol. Behovet möjlighet till domstolsprövning kan visserligenav en
tillgodoses rättsprövningslagen, det bör integenom övervägasmen om
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Miljö-underkastas prövningskallbesluten i stället kunnade statliga av
domstolen.

förbli föremålkunnauppenbarligen måsteenligt kap.Beslut 12 som
regeringenbeslutEuropakonventionenenligtdomstolsprövning attär av

intedetaljplan. Om detbygglov ellerbeslutupphäva att antaett enom
domstol påöverprövadesådana beslutfåfinns möjlighetnågon att av

rättsprövning enligtståndtillenskildeordinär har den rätt attväg,
kommunalaprövningeninnebäraskullerättsprövningslagen. Detta att av

Miljö-detaljplan skallbygglov ellerbeslut görasvägra antaatt aven
motsvarande statligaprövningensista instans, medandomstolen avsom

ordningsådanflera skälRegeringsrätten.skall Avbeslut ärgöras enav
tillfredsställande.inteenligt min mening

beslutmyndigheternasgrund förligger tillövervägandenDe en-som
ellerdet kommunenprincipiellt desamma,ligt PBL äroavsettär om

olikaavvägning mellanblir frågabeslutar. Detstaten om enensom
nackdelinnebärasjälvfalletmotstående intressen. måsteDet attanses en

Härtill kommerslutinstanser.olikaslagfrågor likartat prövas avav
besvärsprövningochRegeringsrättenrättsprövning hosemellertid att

Rättsprövningomfattning.torde haMiljödomstolen inte ärhos samma
ändå nå-den tordelaglighetsprövning,inte baravisserligen varamenen

Miljödomstolenskall företasprövningbegränsad denängot avsommer
Starka skälföregående.i detredovisatjag harenligt de principer som

skallbeslutoch statligakommunalaalltså för bådetalar prövasatt av
slutinstans.Miljödomstolen som

med ordinäraangripasregeringsbeslut kanordning innebärEn attsom
förinnebär nyheträttsprövninginte bararättsmedel och engenom

skulle föreligga någrafinna detemellertid intekansvensk Jag atträtt.
därförföreslårordning ochsådanprincipiella hinder ävenattmot en

hos Miljödomsto-skall överklagasförekommande falliregeringsbeslut
len.

ellerlänsstyrelsensöverklagandefråganskall härFörst tas avomupp
beslut rörande planer.regeringens

få tillöverklagande kunnasjälvfallet inteskallKommunen genom
statligtberättigade ifrågan detdomstolsprövningstånd ettomaven

förgrunderplanbeslut på dekommunaltingripande närva-mot ett som
berördheller skalli kap. l Interande finns 12upptagna grann-en

upphäva planbe-intestatligt beslutklagakommun kunna ettattett
slut.
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Statligt ingripande på grund fonnella brister i beslutsförfarandet ärav
karaktär. frågaDet rättslig prövning och medär rentav en annan om en

hänsyn till önskemålet enhetlig rättstillämpning bör länsstyrel-ettom en
sebeslut upphävande planbeslut kunna överklagas till Miljö-ettom av
domstolen den berörda kommunen.av

Frågan enskilda skall möjlighet klaga på beslut varige-att ettom ges
upphäver kommunalt planbeslut komplicerad.staten ett ärnom mer

I PBL-propositionen anförs i specialmotiveringen till 13 kap. 4 §
andra stycket 817 följande: Om plan, medger visst.ex. en som en
byggrätt, upphävs länsstyrelsen såsom stridande riksintressemot ettav
enligt NRL, kan den rättigheter det utsläcks överklagasättetvars
länsstyrelsens beslut hos regeringen.

I överensstämmelse med detta uttalande regeringen tilltar pröv-upp
ning besvär anförs fastighetsägare i sådana fall.som av

Regeringsrätten hari beslut den april10 1992 Mål 1094-1991ett nr
i rättsprövningsärende angående strandskydd tagit ställning tillett ett
närliggande problem. Omständighetema i ärendet följande. Länssty-var
relsen hade upphävt strandskyddet inom vissa områden. anledning1 av
besvär Naturvårdsverket upphävde regeringen länsstyrelsens beslut.av
Fastighetsägama ansökte rättsprövning regeringens beslut ochom av
framförde därvid andrahandsgrund för upphävande regeringsbe-som av
slutet de inte fått möjlighet sakägare sig till regeringen iatt att yttrasom
ärendet.

Enligt Regeringsrätten innebar regeringens beslut strandskyddetatt
återinfördes inom de aktuella områdena och markägamas rådighetatt

sin mark inskränktes i förhållande till vad gälldeöver enligt länssty-som
relsens beslut. Regeringens beslut ansågs därför innefatta myndighetsut-
övning enskilda. Regeringsrätten konstaterade vidare regeringenmot att
hade fattat sitt beslut sökandena beretts tillfälle sig, vil-utan att att yttra
ket enligt Regeringsrätten utgjorde klart brott den allmännaett mot
princip kommunikationsskyldighet för regeringens del kommitom som
till uttryck i kap. 2 andra7 meningen§ regeringsfonnen. det nämndaI
lagrummet gäller undantag från kommtmikationsskyldigheten, bl.a om
kommunikation uppenbart obehövlig. Enligt Regeringsrätten kundeär
dock kommunikation i det aktuella fallet inte ha varit obehövlig.anses

kundeDet således inte uteslutas argumentation skulle haatt partemas
kunnat leda till utgång vid avvägningen mellan allmänna ochannan en-
skilda intressen. Regeringsrätten upphävde därför regeringens beslut.
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PBL-propositionenöverensstämmelse med det citerade uttalandet iI
och Regeringsrättens rättstillämpning torde den enskilde kunna till
stånd rättsprövning regeringens beslut enligt 12 kap. upphäva ettattav
planbeslut. emellertid mening anledning ifråga-finns enligt minDet att

det rimliga i denna rättstillämpning.sätta
beslut detaljplan skall upphävas kommunaltEtt att ettom en avser

planbeslut inte har vunnit laga kraft. har alltså inteDet ännuännusom
inte detalj-uppstått rättigheter. kommunalt beslutnågra Ett att anta en

kap. förstaplan kan bara överklagas kommunalbesvär 13 l §genom
finnas anledning till beslutstycket 3. då inte någonDet att ettsynes av

besvärsinstans upphäva planbeslut skall kunna överklagas.ettatten
Även ståndpunkten den enskilde skall ha rättaccepterar attmanom
klaga i den situationen, inställer sig frågan han ocksånyssnämndaatt om

skall ha överklaga beslut regeringen enligt 12 kap.rätt attatt ett av upp-
häva kommunalt planbeslut.ett

tillTill början finns det anledning beröra förhållandet Europa-atten
konventionen. Enligt konventionens artikel skall skall den enskilde6 när

civila till domstolsprövning. Frågandet gäller hans rättigheter ha rätt om
omfattas konventionens kravregeringsbeslut aktuellt slag togs uppav av

f.i byggnämndspromemorian 149 konstateras, påplan- och s. Där
ald-jag det kommunala planbeslutethar gjortsätt attovan,samma som

och statligt beslutrig har upphov till några rättighetergett att ett om
därför omfattas konventionensupphävande planbeslutet inte torde avav

framfördes inte uppfatt-artikel Vid remissbehandlingen någon annan
ning i denna fråga. Enligt min mening saknas skäl någangöraatt annan

därför hänsyn tillbedömning och jag konstaterar det med Europa-att
överklagakonventionen inte finns anledning låta den enskilde beslutatt

Även således Europakonventionen interegeringen enligt 12 kap.av om
prövningkräver domstolsprövning de statliga besluten, tordeav en en-

ligt till stånd. sammanhänger medrättsprövningslagen kunna komma Det
rättsprövningslagens tillämpningsområde vidare vad ärär änatt som

nödvändigt för Europakonventionens krav.tillgodoseatt
föroch för sig kan gällande reglerI göras rätten över-att attsamma
länsstyrelsen efterklaga bör gälla planbeslut upphävsoavsett ett avom

besvär eller regeringen efter överprövning enligt l2 kap. Hänsynav
till besvärsprövningen skall omfatta i de bådamåste emellertid vadtas

fallen.
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Om länsstyrelsen i anledning besvär upphäver planbeslut ochettav en
sakägare överklagar detta beslut, kommer prövningen hos Miljödomsto-
len i huvudsak bestå i prövning avvägningen mellan planintres-att en av

Ävenoch motstående enskilda intressen. jag,set nämntsom som ovan,
ställer mig kritisk till sådan besvärsprövning överhuvudtaget skallatt en
kunna komma till stånd, blir prövningen dock inte helt orimlig.arten av
Om däremot enskild överklaga regeringen fattaträtt att etten ges av
beslut upphävande planbeslut på grund reglema i 12 kap.,ettom av av
skulle domstolens prövning komma avvägningen mellan planin-att avse

och motstående väsentliga allmänmtresseit.tresset En möjlighet för den
enskilde till stånd sådan prövning kan enligt minatt mening inteen

Prövningen kommer visserligen inte i konfliktaccepteras. med de prin-
ciper för prövningens omfattning jag har förespråkar i det föregå-som
ende, den faller ändå utanför för PBL:s beslutssystem. Ommen ramen
kommunen vid bedömningen planförslag finner motståendeett attav
allmänna intressen så förslaget inte bör kan denväger tungt att antas,
enskilde inte få denna bedömning överprövad. Detsamma bör uppenbar-
ligen gälla i samband med överprövning finner planen intestaten attom
kan med hänsyn till sådana motstående allmänintressenaccepteras som

skall tillvarata enligt reglema i kap.staten 12
Jag föreslår således enskilda inte skall kunna överklaga beslutatt ett
regeringen upphäva planbeslut. Följden härav torde visserligenatt ettav

bli den enskilde i stället får möjlighet begäraatt rättsprövningatt av re-
geringsbeslutet, olägenhetema hänned inte så stora attmen synes vara
de motiverar lösning för PBL:s del.en annan

Även i fortsättningen skall planbeslut med kommunens medgivan-ett
de kunna upphävas i viss del. Om besvär har anförts planbeslu-moten

kommer då besvärsprövningentet, planbeslutet i kvarvarandeatt avse
del.

detNär gäller regeringens beslut upphäva beslut lov eller för-att om
handsbesked ligger saken till på beträffande planbeslut.ett sätt änannat
Sökanden skall enligt PBL ha erhålla lov eller positivt för-rätt att ett
handsbesked, vissa förutsättningar Lippfyllda. Besluten såledesär rörom
den enskildes civila rättigheter och han skall därför enligt Europakon-
ventionen ha få frågan prövad domstol. föreslårrätt Jag därföratt attav
sökanden skall ha överklaga regeringsbeslut varigenomrätt att ett ett
beslut lov eller förhandsbesked upphävs.om
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domstolsprövning dessa fall inte förenad med någratordeEn av vara
innefattar alltidprincipiella komplikationer. lovprövningEn avväg-en

Huruvidaning i förhållande till bl.a. motstående allmänintressen. dessa
slag i eller begränsad karak-sådant 12 kap. 1 §är av som avses av mer

förra fallet ofta kaningen betydelse intresset i dethartär än attannan
emellertid intestatliga ställningstagandet oåt-Det ärvägaantas tyngre.

komligt för invändningar. Sökanden kan regeringsbeslutt.ex. mot ett om
intrång i riksintresse hävdaupphävande lovbeslut på grund ettett avav

förenligt riksintresset.det sökta företaget medatt är
regionplan och regering-Regeringens beslut upphäva beslutettatt om

överklagas. detplanföreläggande skall naturligtvis inte kunna Närens
ändrabeslut enligt kap. självdäremot gäller regeringens 12 7 § anta,att
finnaseller områdesbestämmelser, måste deteller upphäva detaljplanen

Överkla-motsvarande kommunala beslut.klaga pårätt attsamma som
gandet skall ske direkt hos Miljödomstolen.

inte tordemina förslag det längreSammanfattningsvis innebär att
PBL-beslut för till-behov rättsprövningkomma finnas någotatt av av

möjlighet till domstols-Europakonventionens kravgodoseende påav
prövning.

enlig och 3 kap. PBLSamordning 12prövningenav

grunder skallformellaBeslut upphävande planbeslut andra änom av
planbeslutförslag fattas regeringen. Om besvärenligt mitt över ettav

samtidigt har beslutatlänsstyrelsen och länsstyrelsenhar anförts hos att
överlämnat ärendetskall enligt kap. ochprövning planbeslutet ske 12av

innanregeringens avgörandetill regeringen, bör länsstyrelsen awakta
planbeslutet, skallpåbörjas. regeringen upphäverbesvärsprövningen Om

regeringsbeslutet. Länsstyrelsendet inte finnas överklaganågon rätt att
konstatera defrån helt enkeltkan då skilja sig besvären attattgenom

inte föranleder vidare åtgärd.någon
fonnellakunna upphävas påPlanbeslut skall enligt mitt förslag även

och överkla-skall fattas länsstyrelsen kunnagrunder. Sådana beslut av
in-möjlighet till statligtkommunen hos Miljödomstolen. Dennagas av

för det falletsäkerhetsventilgripande framför allt tänkt attär som en
anförs planbeslutetingen besvarar planbeslutet. Om besvärsig överöver

för länsstyrelsenfomella saknas i allmänhet anledningpå grunder, att
samordningen mel-rörandeingripa kap. problemmed stöd 12 Någraav
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torde därmed inteenligt kap.och prövning 12lan besvärsprövning upp-
stå.

i vissa fallbesvärsprövningförhandsbesked kanfrågor lov ellerI om
och Miljödomstolen.vid länsstyrelsenaktualiseras samtidigtkomma att

överklagats hosförhandsbesked harellerfall beslut lovdåI ett om
förtill regeringenbeslutetlänsstyrelsen har överlämnatlänsstyrelsen och

vid plan-bör länsstyrelsen påprövning enligt kap.,12 sätt somsamma
påbörjas.besvârsprövningeninnanregeringens beslutbeslut awakta

be-och regeringensdet öveiprövade beslutetregeringen upphäverOm
besvärsärendet.avskrivalänsstyrelsenvinner laga krañ, kanslut

hos Miljödom-regeringens beslutemellertid klaga påSökanden kan
Miljödomstolenoch hoshos länsstyrelsenstolen. Besvärsprövningen

detskallLänsstyrelsenolika beslut.kommer därvid prövaatt avse
regeringensMiljödomstolen skallmedankommunala beslutet, pröva

Miljödomstolenbeslutet. Så längekommunalabeslut upphäva detatt
be-vid länsstyrelsensfinns detregeringens beslutinte har upphävt
börLänsstyrelsenbeslutkommunaltsvärsprövning inte något pröva.att

besvärsprövningenavgörande innanMiljödomstolensdärför awakta
påbörjas.
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Övriga frågor3

Planavgift3.1 m.m.

skall uttryckligen föreskrivas kommunenkap.Förslag: I 11 5 § PBL att
har planavgift för kostnader för arbete med upprättanderätt att ta ut av

paragrafmiljökonsekvensbeskrivning. Vidare skall avgifter enligt denna
med det belopp kommunens självkostnadhögsttas ut motsvararsom

för åtgärderna.

utvidgades avgifter täckaGenom kommunernasPBL rätt att genom
kostnadema för sin myndighetsutövning på plan- och byggområdet.
Utvidgningen samband med bygg-innebar bl.a. byggnadsnämnden iatt
lov, förutom avgift för kostnader för behandlingen lovärendeit,aven

planavgift för kostnaderna för åtgärdertäckarätt att ta ut attgavs en
erfordras för eller ändra detaljplaner, områdesbestäm-upprättaattsom

melser och fastighetsplaner. kap. andra stycket vida-l l l PBL5 § anges
uppförande,villkor för planavgift bygglov lämnas föruttag attre som av

tillbyggnad anläggningeller ombyggnad byggnad eller samtav en annan
fastighetsägaren har planen eller områdesbestämmelsema.att nytta av

Enligt tredje får avgiftstycket med högst det belopp5 § mot-tas ut som
kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Avsvarar paragra-

fens fjärde stycke följer planavgifter får i förskott i sambandatt uttas
med bygglovet.

fastighetsägarenVad gäller kravet på skall ha planenatt nytta av an-
förs i PBL-propositionen i regel får före-797 sådanatt nytta anses

iligga, bygglov lämnas för eller tillbyggnad medgesom ny-, om- som
planen. Vidare uttalas endast sådana kostnader erfordras föratt attsom

själva planförslagen eller förslagen till planäitdring skall kunnaupprätta
täckas. medSom exempel kostnader inte skall kunna täckaspå som
planavgift framtagandet skissförslag i fonnidéer ellernämns avav
planillustrationer eller skall politiskt förankras. Planavgif-program som

får således enbart de kostnader uppkommer vidten upprättan-avse som
det formella planhandlingar för detaljplaner, områdesbestämmelserav
eller fastighetsplaner planförslagen förs fram tilloch i samband med att
antagande.

Svenska Kommunförbundet har regeringeni skrivelse,en som av
överlämnats till utredningen, föreslagit ändringar i bestämmelserna om
planavgift häroch därvid anfört bla. följande:
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ändringEn ll kap. 5 bör främst§ PBL sikte frikopplapåta attav
planavgiñen från bygglovsbeslutet. Planavgiften bör kunna tas ut av
fastighetsägaren. bör ocksåDen kunna i samband med planupp-tas ut
rättandet, och inte vid lovbeslutet. Nonnalt bör planavgiften närtas ut
planen antasvinner laga kraft. Genom avtal med exploatör kanen

andra betalningsmodeller överenskommas för omfattandeäven mer
planärenden där planprocessen drar längre tid.överut en

Kopplingen till kommunens självkostnad bör finnas kvar, liksom en
koppling till fastighetsägaren har planen. Nyttorekvisitetatt nytta av
får då inte tolkas så det enbart begränsas till fastighets-snävt att att

Ävenfår bygglov. eller ändrad byggrätt eller fastig-ägaren ny en ny
hetsindelning för fastighetsägaren ska betraktasärsom gynnsam som
nytta.
Som motiv för dessa ändringar anförs kommunerna riktat kritikatt

gällande regler i följande avseenden:mot

a avgiften fårAtt först i samband med bygglovet innebärtas ut att
det kan lång tid mellan kommunens arbete och betalningen för
detta.

b Bedömningen den söker bygglovet den haratt är nyttasom som
planen i fallmånga tveksam. Planläggningen innebär föräd-ärav en

ling marken ofta det fastighetsägaren hargör att är nyttaav som som
planen på så han kan sälja marken till helt prissätt att ett änannatav

planen inte tillkommit. dessa situationerI det fastig-ärom snarare
hetsägaren och inte den bygglovssökande har planen.nyttasom av

c Det utarbetas antal små planer begränsas tillett stort som en
fastighet eller projekt. sådana falll det svårt rimligett är att en
kostnadstäckning för det arbete läggs avgiftenKravet fårattsom ner.

högst genomsnittlig kostnad för planarbetet i kommunenmotsvara en
planersmå regelmässigt måste subventionerasgör andra planeratt av

detta de ofta har klar koppling till enskilt projekt ochtrots att etten-
kanske initierats i samband med lovansökan.t.o.m. en

Kritiken från kommunal håll således främst tidsutdräkten mellanrör
kommunens planarbete och bygglovet, då avgift kan debiteras, vis-samt

svårigheter i övrigt rimlig kostnadstäckning för nedlagt arbe-attsa en
te.

förstVad gäller den anförda tidsutdräkten jag följande bedöm-gör
ning. hänsynMed till det ofta först i samband med byggstartäratt som
fastighetsägaren har medel tillgängliga och det inte uteslutet vissaär att
fastighetsägare kan motståndare till planförslaget eller i övrigt oin-vara
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byggrätt givits i plan,tresserade utnyttja denatt ansernya som en nyav
tillräckliga skäl lagbestämmelserjag inte det finnsatt att genom ge

för bygglov.planavgift före tidpunkten Somkommunerna rätt att ta ut
anfört exploateringsavtal betal-Kommunförbundet kan genom en annan

mitt förslag i det följandeningstidpunkt avtalas i vissa fall. Genom av-
planavgift erläggs för-snittet kan också kommunen säkerställa att som

skott i samband med bygglovsansökan.
tredjeKommunförbundet har vidare anfört kravet i kap.11 5 §att

avgiftema får med högst det beloppstycket motsvararatt tas ut som
medför detkommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna, äratt

de-kostnadstäckning för det arbete läggs på småsvårt att nersom
Enligthålla med kritiken.taljplaner. denna punkt jag benägenPå är att

avgiftssystemet bättre i dagmin mening det rimligt på änsättär ettatt
ytterli-för enskilda projektet.avspeglar de faktiska kostnaderna det Ett

tillsyns- ochskäl för ändring denna bestämmelse detär nyagare en av
jag före-tekniska egenskaperkontrollsystein rörande byggnaders som

ochkontroll byggandetslog i betänkandet SOU 1993:94 Anpassad av
dettakraft januari 1995.enligt riksdagens beslut träder i den 1 1som

i högre grad iförväntas byggnadsnämndens insatserkan änsystem att
byggherrensför projekt beroende på bl.a.dag kommer variera olikaatt

jagbakgrund föreslårkompetens kontrollsystem. dennaoch Motegna
avgiftema fårskall föreskrivasdet i kap. tredje stycketll 5 § tasattatt

försjälvkostnadhögst belopp kommunensmed detut motsvararsom
får ihandläggande tjänstemäntimkostnaden föråtgärdema. Utöver av-

administrationskostnader,genomsnittligagiften givetvis räknas även
kostnader för assistentpersonal, kontorslokaler,såsom etc.resor

jag fö-Miljö och fysisk planering harbetänkandet SOU 1994:361
onödigtdet intereslagit detaljplan skall grundas äratt omen program

miljökon-och det vid utarbetandet skall upprättasprogrammetatt enav
innebär bety-planen medger åtgärdersekvensbeskrivning i de fall som
hushållningenmiljön, och säkerheten ellerdande inverkan hälsan

därvid för kommunemamed uttaladeJag rätten att taattnaturresurser.
för upprättandeplanavgift omfatta kostnadermåste ävenut avanses

min mening uttryck-miljökonsekvensbeskrivnmg. bör enligtDenna rätt
jag föreslår därför lag-ligen framgå kap andra stycket och1 1 5 § enav

jagnuvarande ordning detändring i detta avseende. likhet med1 anser
kostnaderdock rimligt i planavgiften får inräknainte kommunemaatt

för prograinarbete od.
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3.2 Förskott bygglovsavgiftpå

Förslag: Sökanden skall kunna föreläggas betala förskott på avgift iatt
ärenden i ll kap. 5 första§ stycket inomPBL viss tid. Omsom avses
föreläggandet inte följs, skall ansökningen awisas.

Justitieombudsmannen, JO, har den februaril fattat1994 beslut i ett
ärende möjligheterna förskottsavgifterrör enligt ll kap.att ta ut 5 §som
PBL. Beslutet har regeringen överlämnats till Plan- och byggutred-av
ningen.

Enligt ll kap. första5 § stycket fårPBL byggnadsnämnden ta ut av-
gift i ärenden angående lov och förhandsbesked i andra ärendensamt

föranleder upprättande nybyggnadskarta, ritningsgranskiiiiig,som av
besiktning, framställning arkivbeständiga handlingar eller andra tids-av
eller kostnadskrävande åtgärder. Enligt sista stycket paragraf tassamma
avgiftema sökanden och får förskott.iut tas utav

detI nämnda ärendet hos JO aktualiserades flera frågor rörande vilka
möjligheter byggnadsnämnd kan ha framtvinga betalning bygg-atten av
lovsavgiñ. JO anför avslutningsvis följande:

Sammanfattningsvis kan jag konstatera byggnadsnämnd sak-att en
laglig möjlighet söka framtvinga fullgörande sökandesattnar av en

betalningsskyldighet avgift ålagts honom förskottsvisoavsett om-
eller sedan ärende avslutats underlåtaett vidta erfor-att attgenom-
derliga handläggningsåtgärder eller fördröja ärendessättannat ett
avgörande. Om beslutad avgift inte betalas står således endasten
normala indrivningsåtgärder byggnadsnämnden till buds för fram-att
tvinga betalning. Boverket har i sitt yttrande bedömt det lämpligtvara

ändringöverväga kap.att 5 § PBL på så förskotts-sätten attav
avgifter skulle komma likställas med de ansökningsavgifteratt vars
erläggande till statliga myndigheter i vissa fall villkor förutgör ett att

ansökan skall till prövning. finnerJag därförtas fören upp utan att-
del någon bedömninggöra behovet eller lämplighetenegen av av en

sådan lagändring anledning tillställa Miljö- och naturresursdepar-att-
kopia detta besluttementet en av

fastighetsbildningslagenI 1970:988 och lantmäteritaxan 1971:
1101 har gjorts ändringar innebär fastighetsbildningsmyndig-attsom
heten givits möjlighet avvisa ansökan fastighetsbildning,att en om om
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förrättningskostnademaförskott påförelagtbetalarsökanden inte ett
Ändringama januari 1994.kraft den lträdde il99394z27.prop.

byggnads-lagstiftninggällandebrist imin meningenligt attDet är en
nedläggsarbeteförskottsbetalning innanframtvingakannämnden inte

kommunenframgårhos JOärendetbygglovsärenden Av attpå mm.
i efter-indrivningsåtgärdernormalatill enbarthänvisadatt varagenom

avsevärda belopp.förlorahand kan
fastighetsbild-gäller imed vadi likhetdärför detföreslårJag att som
ansökningbestämmelseförsningslagstiftiiingeii att omenomen
förskottsbetal-föreläggandeavvisas,skallbygglov ett omomm.m.

i kap.stycke 8Bestämmelsen börhar följts. nyttning inte etttas som
bestäm-blirstycketfjärdei 8 kap. 34 §hänvisningGenom20 § PBL.

övrigaförhandsbesked. Föransökningartillämplig påmelsen även om
avvisnings-införaanledningsaknasbeslutaskanfall då förskott att en

möjlighet.
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Författningskommentar4

bygglagenochi plan-ändringtill lagFörslaget4.1 om

l987:10

5 kap.

30 §a

motiveringen,allmännai denbehandlatsharParagrafen Den av-är ny.
snitt 2.3.4.

skall underrättasvilkabestämmelserfinnskap. 30 §I 5 omsomom
novemberden 28RegeringsrättenbeslutEnligtdetaljplanebeslut.ett av

ochunderrättelsesådanfåttdenhar2218-1990Mål1991 ensomnr
kap.stöd 13medbeslutetöverklagaocksåbesvärshänvisning rätt att av

§ PBL.5
1986:223förvaltningslageni 22§bestämmelsenföreslåsHär att

i kap.stadgas 5vadhinderöverklagandevidtillämpasskall utan somav
denöverklagasbeslutfårförvaltningslagenEnligt 22 § ett30 § PBL. av

kanoch beslutethonom över-har gåttdetbeslutet angår, emotomsom
föravgörandeskallbestämmelsedennaalltsåklagas. Det är varasom

underrät-faktiskt harvilkaoch intebesvärsberättigadevilka är somsom
tats.

8 kap.

20 §

avsnitt 3.2.motiveringen,allmännai denbehandlatsharFörslaget
lovangåendeärendenavgifter ifårstycketfjärdekap. 5 §Enligt
härförskott.i Detärendenandrai vissaförhandsbesked uttasoch samt

fullgöraföreläggaskansökandeninnebär attstycketfjärdeföreslagna att
fåransökningentid ochvissinomförskottbetala attskyldigheten att

i lov-avgifterBestämmelsenföljs.inteföreläggandetavvisas, avserom
till-blir denstycketfjärde34i 8 kap. §hänvisningeiiGenomärenden.

förhandsbesked.ärendenavgifter ilämplig påäven om
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ll kap.

5§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.1.

Andra stycket

betänkandetI SOU 1994:36 Miljö och fysisk planering har föreslagits
vissa ändringar i kap.5 18 § PBL. Således skall detaljplan grundas på

det inteett onödigt, och i vissa fallär skall miljökon-program, om en
sekvensbeskrivning enligt kap.5 lagen l987:l2 hushållning medom
naturresurser vid utarbetandetupprättasm.m. programmet.av

Genom tillägg i andra stycket i förevarandeett paragraf kommu-ges
i planavgiften räknarätt kostnaderatt förnen upprättande mil-av

jökonsekvensbeskrivning. Samtidigt klargörs andra kostnaderatt som
hänger med åtgärder enligt kap.5 18 således kostnader församman
programarbete o.d., inte får räknas i planavgiften

Tredje stycket

Ändringen innebär avgifter i förstaatt och andra styckena isom avses
paragrafen får med högst det belopptas ut kommunensmotsvararsom
självkostnad för åtgärdema.

12 kap.

1 §

Förslaget såvitt denna och övriga paragrafer i 12 kap. har behand-avser
lats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.8.

Första stycket

Enligt den gällande lydelsen bestämmelsema den statliga kontrol-av om
len framgår förutsättningama för kommunalt beslut skall upphävasatt ett

sammanställning bestämmelsema i l och 3av Enligten l skall§av
länsstyrelsen vissa kommunalapröva beslut, det kan befaras be-attom
slutet innebär sådana förhållandenatt i de följande punkternasom avses
i paragrafen föreligger. Förutsättningen för beslut skall upphävasatt ett

emellertid enligtär 3 § något förhållandeatt i l § verkligensom avses
föreligger, inte bara detta kan befaras.att
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det i fö-ordningsföljd ändrats såhar bestämmelsemasförslagetI att
kommunalaförutsättningarvilkaunderparagraf förstrevarande anges

regleras i debeslutsfattandetförvarefter formernaskall upphävas,beslut
paragrafema.följande

för-lagensupphävas,kommunala beslutpunkt skallEnligt 4 omen ny
tillkommit iinte harbeslutetellerhar åsidosattsfaranderegler annars

ordning.laga
främstochinnebär förstordningkommit till i lagainte harbeslutetAtt
förstaiakttagits. Iinte harförfarandetföreskrift i PBLnågonatt om

bestämmelserfinns18-36 Därreglerna i kap. §§.hand här 5 omavses
skall tillgo-vilkautställning, underrättelserkungörelser,samråd, mm.,

till insynmöjlighetersakägama och pårättssäkerhet fördose krav på
allmänheten.frånoch påverkan

deti kap.föreskrifterde 5inte sikte påpunkten rörDäremot tar som
Brister idetaljplaner.ochområdesbestämmelserinnehållet isakliga

överklagande.efterprövadebesvärsberättigadeavseende kan dedetta
besluts-iakttas vidskallibestämmelsema PBLinte baraDet är som

förfarande-grunder kanfonnellaGranskningen påfattandet. utöver
handläggningenfonnelladendirekt i Förhar tagits PBL.regler som

byggnads-föroch1991:900kommunallagenregler ifinns således -
finns1986:223. Därförvaltningslageniverksamhet t.ex.nämndens -

regler jäv.om
gransk-heltäckandeskall företalänsstyrelseninteMeningen är att en
ingripamöjlighetLänsstyrelsensbesluten.kommunalaning de attav
såledesbörbesvärsrätt. Dettill enskildaskomplementskall ettses som

förprövning enbartbeslutarlänsstyrelseninte förekomma attatt om
kontroll.ingåendetid till meren

den be-upphävande påbeslutföljerandra stycket3Av § att nuom
länsstyrelsen.skall fattashandlade grunden av

handläggning inomfömyadi vad månspeciellt problemEtt är en
länsstyrel-upptäcktsharförfarandetbrist isedan någonkommunen, av

handläggningen påellerföreskrivnainnefatta allabör moment omsen,
fall.fall tillfrånlösasproblem måstekan begränsas. Dettanågot sätt
be-Detkonstaterats.harde bristerskall kommunen botaGivetvis som

kritiserade delen.i denåtminstoneförfarandet börtyder görasatt om
intedocksamråd, detbristandetilli efterhand ärOm rättar ettt.ex.man

betydelsebehöver Avdärefter ärförfarandetgivet hela storatt upprepas.
besluts-kanmaterialframsak kommitdärvid det i utgöranytt somom
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underlag. Ett antagandebeslut måste docknytt alltid fattas, eftersom det
antagandebeslutetär har blivit upphävt länsstyrelsen.som av

Andra stycket

Bestämmelsen, det möjligt upphävagör beslut iTen viss del,attsom ett
hämtad från denär nuvarande 3

2§

Ändringen hänger i huvudsak med föreskriften i denattsamman nuva-
rande bestämmelsen i l för§ länsstyrelsen prövning skall ske harnärom
flyttats till förevarande paragraf. Uttrycket om det finns anledning av-

uttrycket om det kan befarasmotsvara i den nuvarande bestäm-ses
melsen i l Den prövning skall kunna företas enligt bestämmelsensom
har kallats särskild prövning till skillnad från den prövning företassom
dessförinnan. formelltEtt beslut behöver meddelas bara särskildom
prövning skall ske.

3§

I paragrafen föreskrifter skall fatta det slutliga beslutet,ges om vem som
länsstyrelsen eller regeringen. Om länsstyrelsen vid prövningen ettav
kommunalt beslut filmer beslutet bör upphävas, får länsstyrelsenatt själv
fatta beslutet bara i sådana fall då ingripande har skett fonnellpå grund.
I andra fall skall länsstyrelsen överlämna ärendet till regeringen med

yttrande.eget

13 kap.

1 §

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.7.
Ändringen innebär beslut inteatt ändra ellerett upphävaatt anta, en

fastighetsplan skall överklagas förvaltningsbesvär ifortsättning-genom
en.
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3§

avsnittmotiveringen,allmännai denbehandlatsharFörslaget, som
iöverklagasbesluthurreglerförvaltningslagensinnebär2.3.6, att om

tillfår överklagasenligtbeslut PBLallatillämpliga påprincip blir som
länsstyrelsen.

stycketFörsta

skallöverklagandeÄndringen medskrivelsereglemainnebär attatt en
dendetochbeslutetmeddelathar ärmyndighetden atttill somges

överklagandet harmedskrivelsenskallmyndigheten pröva omsom
förvaltnings-itillämpashuvudregel skalltid ävenkommit i rätt som

nöd-emellertidhuvudregelnfrånundantagVissaenligt PBL. ärärenden
andraisynpunkt. Dessapraktiskfrånhuvudsakligenvändiga anges

stycket.

stycketAndra

tillämplighetförvaltningslagensfrånundantagenstycketandraI anges
gällerundantagetförstaöverklaganden. Detförordningengällervad

pla-avseendestycketförstaenligt 2 §beslutöverklagandeförtiden av
såledesskallTidenredaktionelländringen art.Den är närmast avner.

justeringendag dåfrån denräknasfortsättningenibeslutför dessa även
anslagstavla.kommunenspåprotokollet tillkännagettsav

fortsättningsvisenligt PBLskall besluthuvudregelnmedenlighetI
till denöverklagandetmedskrivelsenöverklagas somatt gesgenom

överkla-prövningenföretauppgiftenEftersombeslutet.meddelat att om
kommunfull-behandling iförsiglämpartid intekommit igandet rätt

iharkommunstyrelsen. Dennastället lagts påuppgiften imäktige, har
tillbefogenhetersinadelegeramöjlighetfullmäktigetill att enmotsats

tjänsteman.

4§

i 12ändringenÄndringen föreslagnadenföranleddstycketförstai är av
formelltfattabehöverbaralänsstyrelseninnebär ettkap. 2 attsom

skall ske.prövningbeslut om
moti-allmännaÅndringarna i denbehandlatshar.styckeni andra som

beslutlänsstyrelsensinnebär2.3.8,och2.3.3avsnittenveringen, att



186 SOU 1994: 134

skall överklagas till Miljödomstolen i stället för kammarrätten eller re-
geringen. Stycket har inletts med klargörande det sigett att rörav om
två beslut länsstyrelsen,typer dels beslut i dit överklagadeav av ären-
den, dels beslut länsstyrelsen enligt PBL har fatta förstasom att som
beslutsmyndigliet.

4a§

Paragrafen Förslaget har behandlatsär i den allmänna motiveringen,ny.
avsnitt 2.3.8.

Enligt första stycket får regeringens beslut överklagas i fall,två dels
beslut enligt kap.12 4 § upphäva beslutatt lov eller förhandsbe-ett om
sked, dels beslut enligt 12 kap. 7 § rörande detaljplan eller områdesbe-
stämmelser. andral stycket klargörs andra beslut regeringen inteatt av
får överklagas.

7§

Tredje stycket Det har behandlatsär i den allmännanytt. motiveringen,
avsnitt 2.3.4.

Enligt förslaget Vägverket överklaga besluträtt bygglovattges om
eller förhandsbesked byggnader och andra anläggningarrörsom samt
skyltar och ljusanordningar invid allmän Som framgår ordalydel-väg. av

innefattar överklaga inte besluträtten attsen väganslutningarrörsom
m.m.

7a§

Paragrafen Förslaget har behandlatsär i den allmänna motiveringen,ny.
avsnitt 2.3.2.

Bestämmelsen innebär besvärsmyndigheten länsstyrelsenatt eller-
Miljödomstolen i samband med prövningen vissa beslut inte fårav-
beakta beslutet åberopade allmännamot intressen.

Besvär får anföras den beslutet angår, det honomgåttav som om
Vid överklagandet fåremot. klaganden stöd för sin besvärstalansom

åberopa intrång i enskilda intressen. Enligt gällande kan kla-egna rätt
ganden härutöver åberopa och till stånd prövning intrång iävenen av
motstående allmänna intressen. Anta detaljplan läggst.ex. att överuten
jordbruksmark och tillägaren angränsandeatt jordbruksfastighet ien
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dels planendetaljplanebeslutet åberoparsamband med besvär attöver
kap.jordbruksdriñ, dels bestämmelsen i 2 4 §leder till intrång i hans att

inte har beaktats.för brukningsvärd jordbruksmark IskyddNRL om
stående all-alltså planbeslutetsistnämnda hänseende åberopas ett mot

hänseende inteintrånget i dettaintresse skall prövasmänt trots attsom
mark i anspråk, inteangränsandeberör klaganden. berörsHan tasattav

värdefull jordbruksmark.det justärattav
vidbesvärsmyndighetenbestämmelsen innebärföreslagnaDen att

åberopade allmänna intressen,beakta beslutetprövningen inte skall mot
skyddsvärd åkennark.intrångetsåledes i det nämnda exemplet på

följandeuttryckas påbestämmelsen kan ocksåInnebörden sätt.av
intrång i det allmännaendast hade åberopatden klagande i exempletOm

besvärsberättigad, eftersom beslutethaintresset, skulle han inte ansetts
klagan-ha gåttsådant åberopande inte kanpå grund enbart ett ansesav

berättiga överkla-inte kangrund såledesden En ettemot. ensamsom
där detsamband med talankunna åberopas igande skall heller inte en

intressen.klagandes enskildabeslutet kränker dengällandegörs att
beslutprövningen besvärtillämpligBestämmelsen över attär av

områdesbestämmelserellerfastighetsplaneller ändra detaljplan,anta en
Vid beslutförhandsbesked.eller meddela positivteller bevilja lovatt ett

förhandsbesked saknaslov ellerupphäva planer eller ut-vägraatt att
bestämmelsen.föreslagnaför tillämpning denavrymme en.

besvärsmyndig-det viktigtbestämmelsenVid tillämpningen är attav
påstå-åberopanden.klagande med sina Ettheten utreder vad den menar

betraktande visaallmänintresse kan vidintrång iende nännareettom
enskilda intressen.sig gälla intrång i egna

Övergångsbestämmelser

p.1

miljö-samtidigt medkraft juli 1995, dvs.föreslås träda i denLagen l en
balk enligt 199495:10.prop.

2 och 3p.

instansändring redanefterVanligen brukar i övergångsskedet en
besvärsinstansen. Enärenden den tidigareanhängiga mål och prövas av

ikraft-mål vidfallet gälla för desådan ordning bör också i det här som
gäller dedet däremotanhängiga hos kammarrättema. Närträdandet är
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ärenden enligt äldre bestämmelser skall regeringen talaravgörassom av
dock övervägande skäl för ordning. kommerDet vid ikraftträ-en annan
dandet finnas antal ärenden hosatt regeringen.ett Avsiktenstort med
reformen emellertid bl.a. denär organisation finns i Miljö- ochatt som
naturresursdepartementet för ärendehandläggning skall kunna i huvud-
sak avvecklas. Det skulle dock medföra avsevärda problem ändraatt
departementets arbetsförhållanden i takt med successivt minskandeen
balans. föreslårJag därför Miljödomstolen omedelbart vid ikraftträ-att
dandet skall kunna samtliga regeringsärendenta över enligt de fö-som
reslagna ändringarna skall ankomma på domstolen.

4.2 Förslaget till lag Miljödomstolenom

Förslaget såvitt denna lag har behandlats i den allmänna motive-avser
ringen, avsnitt 2.3.5

.

1§

Paragrafen innehåller upplysning Miljödomstolens verksamhets-en om
område uppräkning de beslut länsstyrelse skallgenom en av av en som
överklagas till domstolen. De överklaganderegler innebär att ettsom
beslut skall överklagas till Miljödomstolen återfinns i de lagar före-och
skrifter omfattas uppräkningen. Där regleras också frågansom av om
Miljödomstolens dom kan överklagas.

2§

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen vilka leda-om
olika slag skall finnasmöter i Miljödomstolen. Domstolen bestårav som

juristledainöter och sakkunniga ledamöter. fastDe anställda jurist-av
ledamöterna skall benämnas miljödomare. Skilda benämningar fastpå
anställda och andra juristledamöter har förvalts enkelt iatt ett sätt
sammansättningsreglema kunna föreskriva någon fast anställdnär
juristledamot skall delta i domstolens avgöranden.

Enligt sista meningen skall regeringen förordna miljödomamaen av
domstolens ordförande. Som framgåratt skall5 § regeringenvara av

förordna avdelningsordförande.även
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3§

fonnella kraven juristledamötema. skallparagrafen de på DeI anges
de skall ha avlagt juristexamen ellerlagfama, varmed attavsesvara

jfr i lydelse enligt förordningen 1991:540.motsvarande 1964:29KK
skall således fastMiljödomama skall regeringen. Deutnämnas varaav

Övriga skall elleranställda ordinarie domare. juristledamöter, som vara
ordinarie domartjänst, skall förordnasha varit innehavare rege-av av

inte miljödomare skall således ocksåringen. juristledamöterDe ärsom
Miljödomstolen, tjänstgöra endast vid behovknutna till avvara men

PBL-målförstärkning. Bakgrunden till detta framför allt antaletär att
konjunktursvängningar.tiden beroende bl.a.kan förväntas växla påöver

4§

sakkunnigaparagrafens första de formella kraven deI mening anges
frågor kanledamötema. bakgrund vidden på deMot prövas avsomav

oprecist. undan-domstolen utbildningskravet något Nästanmåste vara
akademisk utbild-fråga slagtagsvis måste det dock något avvara om

naturvetenskaplig eller samhällsveten-ning, flesta fall med teknisk,i de
domstolen ocksåemellertid inte uteslutetskaplig inriktning. Det är att

Litbildninghumanistiskkan behov sakkunnig ledamot medha någonav
andra stadgasför bedöma antikvariska frågor. I meningen attatt t.ex.

regeringen.sakkunniga ledamöter skall eller förordnas Av-utnämnas av
sakkunniga ledamöterfinnas såväl fast anställdasikten det skallår att

således den-endast tjänstgör vid behov. Principensådana ärsom som
flexibilitet harför sådanför juristledamötema. skälEtt ensamma som

ledamöternaVad gäller de sakkunnigaredovisats i kommentaren till 3
till domstolenskälkan det emellertid också finnas knyta experteratt

förtillräckligt frekventakan medverka i sådana mål inte är attsom som
det motivera fast anställd sakkunnig ledamot.skall en

5§

indelad i avdel-paragrafen framgår Miljödomstolen skallAv att vara
ordförande skall ordförandeningar domstolenssamt att en av-vara

avdelningar skall förordnasdelning och ordförandena övrigaatt av
vid Miljö-stycket skall det finnas kansliregeringen. Enligt andra ett

domstolen.
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6§

Paragrafen innehåller huvudregeln för Miljödomstolens sammansättning.
Bestämmelserna innebär Miljödomstolen i ordinäratt sammansättning är
domför med ledamöter, juristertvåtre och sakkunnig. Närvarav en
domstolen skall mål i vilka domstolen slutinstans,avgöra skall dennaär
sammansättning förstärkas med ytterligare juristledamot. Oavsetten om
två eller juristledamöter skall ingå i domstolentre får det ingå sak-två
kunniga ledamöter, det finns skäl för det med hänsyn till målets be-om
skalfenhet. En sammansättning med två sakkunniga ledamöter torde bli
vanligare i mål enligt miljöbalken i de mål har anknytning tillän som
PBL. sådanEn sammansättning torde erforderlig it.ex. merpartenvara

de mål miljöfarlig verksamhet. finnsrör Det dock målav som även en-
ligt därPBL det kan finnas behov olika slags specialistkompetens.av

De sakkunniga ledamötema skall givetvis medverka i den eller de
målgrupper där sakfrågoma sådana de deras kompetensär att motsvarar
och erfarenhet. En sådan uppdelning domstolens sakkunniga ledamö-av

på skilda målgrupper bör föreskrivaster i instruktionen för Miljö-
domstolen.

För säkerställa enhetlig rättstillämpningatt vid domstolen bör i in-en
struktionen för Miljödomstolen också bestämmelser säker-tas som
ställer det alltid deltar miljödomare vid handläggningenatt målen.av
Det möjligt föreskrivaär ordföranden alltidatt skall miljö-t.ex. att vara
domare och normalt också ordförande på avdelning.

7§

Första stycket

Stycket innehåller huvudregeln Miljödomstolen domför inär ärom en
mindre sammansättning. Uppräkningen innehåller de frågor där kanman
förutse domstolens prövning enkeltatt slag. Domstolen dåär dom-ärav
för med miljödomare och sakkunnig ledamot.en en

Andra stycket

Bestämmelsen innebär Miljödomstolen kan domföratt med två ju-vara
ristledamöter i den mindre sammansättningen, det finns skäl för detom
med hänsyn målets eller frågans beskaffenhet. Närmast till hands för
denna sammansättning frågor avvisning ochär andra frågor inteom som
kräver någon särskild kunskap i sakfrågan.
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Tredje stycket

frågan Miljödom-Bestämmelsen innebär målet eller skall avgörasatt av
mindre sammansättning-stolen i ordinär sammansättning i stället för den

ledamöterna i den mindre sammansättningen begär det.om enen, av

8§

Miljödomstolen blir domför med juristle-Bestämmelserna innebär att en
damot i utsträckning kammarrätt.samma som en

9§

sammansättning förbestämmelser utökadParagrafen innehåller om en
för ändring domsto-avgörande frågor principiell betydelse eller avav av

överkla-praxis i fall Miljödomstolens dom eller beslut inte kanlens de
framgår den allmänna motiveringen har utökadSom samman-gas. av

eftersom samlasättning valts framför plenum, det kan svårt attvara
avdelningarnadomstolens samtliga ledamöter då det kan förutsättas att
utökadeofta framgår bestämmelsen skall denSomär sam-resa. av

Dominansenmansättningen bestå jurister och sakkunniga.tre avav sex
motiverasjuristledamöter i denna sammansättning.således Detär stor

framförhär frågaprejudikatsammansättning, det äratt om,av en som
förutsättningarna för mycket kvalificeradeallt behövs för främjaatt

samlade erfarenheter.juridiska bedömningar, grundade domstolens
och de sak-detta skäl ställs också olika krav de juristledainöterAv

principkunniga ingår i den utökade sammansättningen. börl samt-som
vid Miljö-liga juristledamöter miljödoinare alltså fast anställdavara i

sakkunniga le-domstolen. ställa motsvarande krav depåAtt attettupp
de sak-skall fast anställda inte befogat.damöter deltar Avärsom vara
för detkunniga bör framför allt krävas de väl behärskar sakområdetatt

aktuella målet.
inte iniljödoina-Bestämmelsen medger juristledamöterna äratt en av

öppning har lämnats huvudsakligen för det inte skallDenna att varare.
nödvändigt referent, denne inte miljödomare. kanbyta Detäratt om
dock finnas för juristledamot inte miljödoinareandra skäl äratt somen

innehåller därförskall delta i utökad sammansättning. Bestämmelsen
inte i avseende.någon begränsning detta
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Bestämmelsen har vidare utformats Miljödomstolensså ordföran-att
de undantagslöst skall ingå i utökadnästan sammansättning. Det ären
önskvärt så många möjligt avdelningsordförandenaatt ocksåsom av
ingår. bestämmelsenI ställs emellertid endast minimikravet tvåattupp
ledamöter denna kategori skall delta.av

Beslut hänskjuta mål eller fråga till avgörande i den utökadeatt ett en
sammansättningen skall Miljödomstolen i ordinärtas sannnansätt-av
ning, dvs. med två eller juristledamöter och eller sakkunnigatvåtre en
ledamöter.

10 §

Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringen utfärda in-att en
struktion för Miljödomstolen.

11 §

Paragrafen 28 lagen 1971§ :289 allmänna förvaltnings-motsvarar om
domstolar.

12 §

Paragrafen innehåller erinran förvaltningsprocesslagenatten om
1971:291 skall tillämpas vid Miljödomstolen.

13 §

Enligt paragrafen skall Miljödomstolen sammanträda den där denort
har sitt Sammanträde på kan komma ifråga vid ellersäte. ortannan syn

behovet bevisning eller andra skäl detnär lämpligtatt ta görupp annan
domstolen sammanträder utanför kansliorten.att

14§

Bestämmelsen 26 lagen§ 1971:289 allmänna förvalt-motsvarar om
ningsdomstolar.
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4.3 Förslaget till lag ändring i förvaltningsprocess-om

lagen 1971:291

1§

Förslaget, har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnittsom
2.3.5, innebär förvaltningsprocesslagen skall gälla för rättskip-att även
ningen i Miljödomstolen.

9§

Förslaget innebär vad föreskrivs för kammarrätt och länsrättatt som om
muntlig förhandling skall gälla för Miljödomstolen.även

4.4 Förslagen till lagar ändring i fastighetsbild-om

ningslagen 1970:988, ledningsrättslagen 1973:1144
och anläggningslagen 1973:1149

Förslagen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.7.
Ändringarna i 4 kap. fastighetsbildningslagen,25 a§ 21 lednings-§

rättslagen och 23 § anläggningslagen innebär länsstyrelsens beslut iatt
anledning besvär i bestämmelsema angivna beslut kom-överav av en
munal nämnd skall överklagas hos Miljödomstolen i stället för rege-

Övergångsbestämmelsemaringen. till lagförslagen har innebördsamma
övergångsbestämmelserna till förslaget till lag ändring i PBL.som om

4.5 Förslaget till lag ändring i lagen 1994:847om
tekniska egenskapskrav byggnadsverk,påom m.m.

17§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 2.3.7.
Ändringen innebär nämnds beslut enligt första stycket iatt en para-

grafen får överklagas hos länsstyrelsen i stället för hos allmän för-
valtningsdomstol och länsstyrelsens beslut får överklagas hos Miljö-att
domstolen.

7 I-i-IWG
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till lag ändring i miljöbalken4.6 Förslaget om

3 kap.

§7

behandlats i den allmänna motiveringen, avsnittFörslaget har 2.3.8.
Ändringen innebär bara områden har be-i första stycket inteatt som

kulturvärden byggnader och andratydelse på grund deras ävenutanav
bestämmelsensanläggningar med särskilt kulturvärden omfattasstora av

skydd. byggnader och andra anläggningar skall alltså så långtSådana
innebär deras karaktärsdragmöjligt skyddas åtgärdermot attsom

förvanskas.
andraändringen i andra stycket kommer byggnader ochGenom

kultunniljövården omfattasanläggningar riksintresse förär att avsom av
bestämmelsen.det kvalificerade skydd följer densom avmer
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Särskilda yttranden
Särskilt yttrande Fredrik Bondeav

Besvärsprövningens omfattning

Utredningsmannen föreslår enskild medborgare, vill överkla-att en som
kommunalt plan- eller lovbeslut, till skillnad idag inte skallett motga

kuima få den enskilde beslutet åberopat allmänt intres-prövat ett motav
Lämplighetsawägniitgar mellan skilda allmänna intressen skall alltsåse.

framtideni inte kunna till föremål för överprövning på talangöras av
enskild.

En konsekvens förslaget blir möjlighetema till ingripandeatt motav
kommunala avvägningar mellan allmänintressen inte sådanärsom av
betydelse de omfattas bestämmelsema i 12 kap. riksintresse,PBLatt av
lämplig mellankommunal samordning eller hälso- och säkerhetskrav
bortfaller. Följande exempel med anknytning till det området kanagrara
belysa detta. kommunEn beslutar detaljplan lokaliseringanta en om av
bebyggelse för fritidsändamål inom i den kommunala översiktsplanenett

område särskilt intresse för jordbruket. lantbrukareNågra medavsatt av
lantbruksföretag i det utlagda bebyggelseområdets grannskap överklagar
beslutet och yrkar upphävande detaljplanen. Som grund för yrkandetav
åberopar de dels bebyggelselokaliseringen strider jordbruketsatt mot
intressen, dels bebyggelsen kommer leda till stömingar i driftenatt att av
deras jordbruksföretag. Den grunden planintressetrör ett motsenare
stående enskilt intresse och får därför förra grundenDenprövas. avser
däremot planintresset stående allmänt intresse, jordbruksintres-.ett mot

och får därför inte beaktas överprövningsmyndigheten.set, Kommu-av
avvägning i planärendet mellan behovet fritidsboende och jord-nens av

bruksintresset kan alltså inte besvär enligt reglema iöverprövas genom
13 kap. PBL. Den kan heller inte föremålbli för statlig prövning enligt
12 kap. eftersomPBL, jordbruk enligt lagen hushållning med natur-om

näring enbart nationell betydelse och alltså inteärresurser m.m. en av
har dignitet riksintresse. Något överklagande den kommunalainomav
sektorn inte heller möjligt. ifrågavarandeOm det detaljplanebeslutetär
har fattats byggnadsnämnden kan det således inte överklagas host.ex.av

överordnat kommunaltett organ.
Jag både principiella och praktiska skäl talar den be-att motanser

gränsning besvärsprövningens omfattning utredningsmaititeitav som nu
förordar.
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Enligt förvaltningsprocessuella principer gäller denallmänna att som
berättigad klaga förvaltningsbeslut har få intepåär prövatatt ett rätt att

enbart avvägning mellan den klagandes enskilda intresse och etten
motstående allmänt intresse avvägning mellan olika motstå-utan även en

fast iende allmänna intressen. har också slagits RegeringsrättenDetta av
RÅ Regerings-några avgöranden under tid 1993 ref. 97 ochsesenare

dom den maj Varken grundsatsen decentralisering2 1994.rättens om
beslutsfattandet och kommunal självbestämmanderätt byg-PBLsomav

eller andra utredningsmannen anförda omständigheter,på utgörger av
tillräckliga för i strid de förvaltningsprocessuellaskäl nämndaatt mot

refonnprincipema införa särreglering för PBL-ärenden. sådanEnen
kontrollskulle inte sällan hindra besvärsmyndigheten från denutövaatt

kommunernas kap. regelsystemettillämpning 2 och 3 PBLav somav
förutsätter. i bevis denUtredningsmannen har inte heller kunnat leda att

kommunaltnuvarande ordningen uppfattas problem. Om ettettsom
beslut innefattar felaktig mellan motståendeuppenbart avvägning tvåen

bebyggelselokaliseringallmänna intressen, i därsåsom exemplet ovan
beträffande jordbruket,beslutats i strid översiktsplanens intentionermot

kap.och beslutet inte angripa sig enligt reglerna i ellergår 12 13att vare
står rättssäkerheten spel.PBL på

förslag antyddes, riktasutredningsmannens kan,Mot ävennysssom
invändningar det inte alltid lättpraktisk verkligheten såI attnatur. ärav
urskilja motstående in-de exempelvis planintresse åberopadeettmotom

åberopande olä-allmän eller enskild Enskildastressena är natur.av av
genheter innefattar ofta i både allmänna ochpåståenden intrång en-om
skilda intressen. sammanvävda inteinte sällan så de gårDessa är att att
särskilja. Besvärsmyndigheten sannolikt ofta ställas inför vansk-skulle
liga fullständig överprövningawägningsproblem. kunnaFör göraatt en

ställnings-det överklagade beslutet och till undvikande konstladeav av
taganden skulle myndigheten troligen allra flesta fall känna sigi de
tvingad alla grunder.åberopadeprövaatt

Sammanfattningsvis jag sålunda besvärsberättigad enskildattanser en
fortsättningsvis sin talanmedborgare skall kunna grundaäven mot

förkommunala PBL-beslut alla omständigheter betydelsepå ärsom av
den fråga överklagandet rör.som
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Instansordningen för överklagande

Utredningsmannen har på övertygande för be-ett sätt argumenterat att
svärsprövningen beträffande kommunala PBL-beslut skall föras över
från länsstyrelse till domstol i första instans samtliga besvärs-samt att
ärenden i andra instans skall föras bort från regeringen och i stället un-
derkastas domstolsprövning.

det gäller besvärsprövningenNär i första instans utred-utmynnar
ningsmannens överväganden dock i övergången till domstolsprövningatt
skall ske på sikt. Motivet härför andra utredningar arbetarär ävenatt
med frågan instansordningen förvaltningsrättsligapå det området.om
Utredningsmannen därför förslag framtidaden domstols-attmenar om
organisationen bör anstå och till samlad bedömning längretas upp en
fram grundvalpå utredningamas betänkanden och remisskritiken överav
dessa.

Så långt finns inte några invändningar vad utredningsmannen läg-mot
fram. Utredningsmannen emellertid vidinte detta ställnings-stannarger

tagande. stället föregriper hanI resultatet den samlade bedömningav
han själv förespråkar. Utredningsmannen binder sig nämligen för en
framtida domstolsorganisation i första instans skall bestå sär-som av
skilda regionala miljödomstolar och i andra och sista instans mil-av en
jööverdomstol, tillskapad ombildning och sammanslagninggenom en av
Koncessionsnämnden för miljöskydd och Va-nämnden. Utredningsman-

tänker sig de regionala miljödomstolama skall besvärs-att prövanen
ärenden enligt och den föreslagnaPBL miljöbalken deävenm.m. men
mål idag handläggs fastighetsdomstol och vattendomstol.som av

Enligt min mening saknar utredningsmaitnen tillräckligt underlag för
tillskapa specialdomstolsorganisation. Utredningsmamieii dis-att en ny

kvalificerar mycket lösa grunder de nuvarande domstolsorganisatio-
dvs. alternativen med överprövning inom de allmänna domsto-nema, en

larna respektive de allmänna förvaltningsdomstolama.
Från principiell synvinkel kan tillskapande specialdomsto-mot av nya

lar invändas detta strider statsmaktemas intentioner deatt mot attom
måltyper för närvarande handläggs specialdomstolar i framtidensom av
bör de allmänna domstolarna eller de allmänna förvaltnings-prövas av
domstolarna prop. 1993942200 och l99394:JuU 31. Härutöver måste
starkt ifrågasättas överprövning exempelvis beslut rörande bygg-om av
lov, hör till de frekventa besvärsärendena på PBL-området,mestsom
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innefattar prövning miljöaspekter i sådan grad det motiverar inrät-attav
tande särskilda miljödomstolar.av

sigDet anmärkningsvärt utredningsmannen så lätt-ter även attsom
vindigt avskriver fastighetsdomstolen första prövningsinstans.som
Denna domstol handlägger redan idag ärenden med anknytning till PBL.
Hit hör exempelvis plangenomförandefrågor. Vidare har fastighetsdoms-
tolen tillgång till särskild sakkunskap i fastighetsrättsliga frågor genom
det till domstolen knutna fastighetsrådet.

Överhuvudtaget utredningsmamieiigår alldeles för förbisnabbt vä-
sentliga frågor. Om utredningsmannen i specialdomstolsorganisa-en ny
tion vill blanda mål idag rättegångsbalkens reglerstyrssamman som av
med mål idag handläggs enligt förvaltningslagenregler i eller för-som
valtningsprocesslagen sig flera frågetecken. spörsmål gällerEttreser
rättegångskostnader. Vad skall gälla härvidlag i de specialdomsto-nya
lama fråganEtt förfarandet i de domstolama skallrörannat om nya

dvs. i vilken den enskilde saknarenpartsprocess,vara en en process en
offentlig eller med exempelvis förvalt-tvåpartsprocess denmotpart, en
ningsmyndighet meddelat det överklagade beslutet tillmotpartsom som
den klagande. ytterligare gäller officialprincipEtt spörsmål för-contra
handlingsprincip. Skall i de specialdomstolama gälla den i såvälnya
dispositiva indispositiva tvistemål förhärskande förhandlingsprin-som
cipen eller skall den för förvaltningsmål officialprincipengällande råda

och fundamentalaDessa andra rättssäkerhetsfrågor utredningsman-ger
inte något på.närmarenen svar

finner slutligen det mindre välbetänktJag Litredningsmannen attav
lägga fram detaljerat förslag slutinstansen,hur miljööverdomsto-ett om
len, skall organiserad det inte klart framgår i vilka fonner denärvara
särskilda miljödomstolarna skall verka.

Sammanfattningsvis jag utredningsmannen borde vidatt stannatanser
förslaget besvårsprövningen beträffande kommunala PBL-beslutattom
skall föras till domstol i samtliga besvärsinstanser. Frågan denöver om

utfonnningen domstolsorganisationen borde han ha överläm-nämnare av
till avgörande i skede, då det möjligt beakta resulta-nat årett attsenare
från samtliga de kommittéer frågan instansordningentet utrettsom om

förvaltninpå det gsrättsli området.ga
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Särskilt yttrande Rolf A Karlsson, Annika Gus-av
tafsson och Per-Magnus Nilsson

lnstanvordn för överklagandeingen
j

innehållerPBL regler för betydande mått lämp-utrymme ettsom ger av
lighetsbedömningar. Vi det från kommunal synpunkt viktigtatt äranser

beslut fattade politiskt nämnd, ochatt är sammansattsom av en som
lämplighetsfrågor, instanser med politisktöverprövas ettavser av an-

Möjlighet till rättsprövning för enskilda i domstol måste självfalletsvar.
finnas.

Om PBL-beslut i framtiden redan i första instans ska iöverprövas
domstol, krävs det enligt uppfattningvår genomgripande översynen av
lagstiftningens uppbyggnad och innehåll i syfte begränsa maktför-att
skjutningen från politiskt till domstolar.sammansatta organ

Vi fn. vår lagstiftning till råttstraditioner gäller inomanpassar som
medlemsstater.EU:s EU-rätten bygger på historisk utveckling ochen

kulturtradition i viktiga avseenden skiljer sig från den svenska. Se-som
dan rättsprövningsinstitutet infördes i det svenska tillgodo-rättssystemet

i princip kraven i Europakonventionen de mänskliga rättighe-ses om
tema.

I Sverige saknas från statsmaktemas sida klart redovisad helhets-en
vad gäller det framtida prövningssystemet. Fri- och rättighetskom-syn

mitten har inte någon bedömning lämplig instansordningt.ex. egen av
för överprövning beslut enligt miljölagstiftningen eller plan- ochav
bygglagen.

Plan- och byggutredningen har lagt energi i detalj dis-stor attner
kutera för och nackdelar med olika domstolslösningai för besvärspröv-
ningen. Centrala frågor har gällt ska bygga special-om upp en ny
domstolsorganisation eller öveiprövningen kan ligga inom deom nuva-
rande allmänna domstolarna eller förvaltningsdomstolama. Vi för vårär
del inte beredda ställning för någon de diskuterade doinstols-att ta av
lösningarna så länge bl.a. gränsdragningen mellan lämplighetsfrågorsom
och laglighetsfrågor inte klarats med tillräcklig tydlighet statsmak-ut av
terna.

Utredaren har tagit frågorna besvärsprövningeus ochartupp om om-
fattning på väl genomarbetat Förslaget uttrycklig be-ett sätt. om en
grränsning grunderna för överprövning får självklar kon-av ses som en
sekvens föra besvärsprövningen från regeringen till domstol.överattav



200 SOU 1994: 134

Ett kommunalt beslut i detaljplaneärende innehåller regelt.ex. ett som
breda lämplighetsöverväganden. besvärsprövningenOm i framtiden en-
dast ska omfatta laglighetsprövning begränsningsnävsamten ren en av
prövningen till frågor betydelse för den klagande i egenskapärsom av

sakägare eller boende, kommer medborgarinflytandet i praktiken attav
begränsas. minskat inflytandeEtt sådant ligger i linje med vad gäl-som
ler i flertalet medlemsländer.EU:s Domstolsprövningen där inrik-ärav
tad i huvudsak fonnaliafrågor.på

En utveckling i den utredaren föreslagna riktningen kan enligt vårav
uppfattning hota den kommunala självstyrelsen kommunernaattgenom
kan uppfattas intill enväldiga vad lämplighetsbedömning-nästsom avser

i plan- och byggärenden. därför inte uteslutet opinionenDet är attar -
utredarens förslag genomförs kommer kräva antingenatt attom an--

svarsfördelningen mellan och kommunema ytterligare förskjuts istaten
statlig riktning eller bestämmelsema i ändras så förPBLatt att utrymmet
lämplighetsbedömningar minskar också den kommunala nivån.

Avgränsning riksintressen kulturnriüöomrádetpåav

RAÄRiksantikvarieämbetet enligtska gällande bestämmelser efter
samråd med berörda länsstyrelser skriftlig fonni lämna uppgifter om
områden ämbetet bedömer riksintresse för kultunniniies-som vara av

RAÄvården 2 kap. 6 för§ NRL. NRL-underlag utarbetasattsvarar
och för metodutvecklingen inom kultunniimesvårdsområdet. Länsstyrel-

och de centrala verken ska bl.a. vid uppsikten inom sina verksam-serna
hetsområden regeringen uppmärksam fonnema förpågöra att taom
tillvara riksintressen enligt 2 kap. behöver regleras nännare.

Mycket i utredningsarbetet har det kommit fråga änd-sent upp en om
ring NRLzs grundläggande hushâllningsbestämmelser för kultunnil-av
jövården. Vi aktuella regler i väl anpassade till flertaletNRL ärattanser
planeringssituationer. områdesbegreppet inte skulle innefattaAtt
byggnader eller byggnader riksintressengrupper av som anser vara
felaktigt.
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Särskilt yttrande Kerstin Kämekull och Thomasav
Miller

delbetänkandetI Miljö och fysisk planering föreslog utredningen 5att
kap. 18§ första och andra styckena PBL skall följande lydelse:ges

Detaljplanen skall grundas på utgångspunk-ett program som anger
och mâl för planen, det inte onödigt.ter ärom

de fallI detaljplan medger användning mark elleren en av av
byggnader eller andra anläggningar innebär betydande inverkansom

miljön,på hälsan och säkerheten eller hushållningen med naturresur-
skall miljökonsekvensbeskrivning enligt kap. lagen5 1987:l2ser en
hushållning med vid utarbetandetnaturresurser upprättasom m.m. av

programmet.

ÖverprövningdetI aktuella betänkandet beslut i plan- ochnu av
byggärenden föreslås ändring i kap.ll 5 § PBL, uttryckligenen som
föreskriver kommunen har planavgiñ för kostnader föratt rätt att ta ut
arbetet med upprättande miljökonsekvensbeskrivning.av

amnäldeJag tveksamhet till förslaget i det tidigare betänkandet och
jag det finns anledning, bl.a. utifrån begränsningsförordningen,attanser

begrunda konsekvenserna de två förslagen. Enligt dessa förslagatt av
får kommunen besluta miljökonsekvensbeskrivning skallatt upprät-en

Kostnaden, kan betydande, läggs fastighetsägarenpå itas. som vara
samband med ansökan bygglov. Hur fastighetsägareom agerar en som
tycker miljökonsekvensbeskrivning obehövlig i den aktuellaatt ären
situationen eller kostnaden orimlig Möjlighetema överklagaatt är att
kommunens bedömning torde obefintliga.vara

Enligt de regler i dag gäller för beräkning planavgift får kom-som av
inte debitera kostnader för utarbetande enbartutanmunen av program

kostnader i samband med framtagande fonnella planhandlingarav m.m.
Enligt min mening strider förslaget låta kommunen planav-att ta utom
gift för upprättande miljökonsekvensbeskrivning denna princip.motav
Eftersom miljökonsekvensbeskrivning vid utarbetandetupprättasen av

börprogrammet miljökonsekvensbeskrivningen rimligtvis betraktas
del och således inte kunna ingå i planavgiften.programmetso1n en av

Nu hävdas i det tidigare betänkandet arbetet med miljökon-att
sekvensbeskrivningen regelmässigt kommer vidareutvecklas underatt
det fortsatta planarbetet. Om så fallet kan det rimligtär göraattvara en
uppdelning kostnadema där planavgiñen omfattar den del arbetetav av

X 14-1326
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idel utförsinte denmed detaljplaneni sambandgörs sommensom
samband med programmet.

fåravgiftemabetänkandeti detSlutligen föreslås tas utattsenaste
självkostnad för åt-kommunensbeloppmed högst det motsvararsom

från fallvariera kraftigtkanbl.a. kostnadernagärderna. Motivet är att
hittills utgå ifrånmedförbättring jämförttill fall. Detta attär ge-somen

saknasdetåterstående problemetdetnomsnittliga kostnader. Men är att
kostnaden påövervältrakanså längekommunenkostnadspress på man

kommunalautredningi allsidigbörfastighetsägarna. Detta tas avupp en
boendekostnader.ochavgifter påverkar bygg-ochtaxor som



BILA GOR





Bilaga l

@

Kommittédirektiv
ww

w

1992:104Dir.

Översyn bygglagen,ochplan- m.m.av

1992:104Dir.

1992-11-26regeringssammanträdevidBeslut

anför.ThurdinStatsrådet

förslagMitt

vissauppdrag övermedtillkallas attutredaresärskildföreslår seJag att en
PBL.1987:10,bygglagenochfrågor i plan-

stärktmiljöhänsyn,störrekraventillgodoseskallförslagUtredarens
lagstiftning.förenkladochavregleringmedborgarinflytande,

Sverigesöversynsarbetet.itillbörfrån länderandra tasErfarenheter vara
beaktas.skallförhållande EGtilliförpliktelser

medPBLibestämmelsernaockså samordna nyingår enuppgiftenI att
Näringsdepar-förchefensamrått medfrågadennahariJagbyggproduktlag.

tementet.

utgångspunkterallmännaochBakgrund

hushållningenfrågaibyggområdetochplan- samtinom omlagstiftningen
års lagreformer1987medi ochgenomgickochmark-med vattenresurserna

de-nyhetenviktigasteDenförändring. vargenomgripandeochsamladen
planeringenfysiskadenförtill kommunerna ansvaretcentraliseringen av

byggnadsväsendet.föroch
bevakningtillhuvudsakiområde begränsas endettainomStatens ansvar

Säkerhetsfrå-ochhälso-mellankommunala intressen samtriksimrcssen.av
kommit väsent-därigenom attharuppgiftermyndigheternasstatligaDegor.

inmindreriktassidafrånuppsikten nuoch statensTillsynenförändras.ligt
planeringenkommunaladenibeslutenskildakontrollochbevakning av

frå-långsiktigakringmed kommunernasamverkansamråd ochoch motmer
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De allmänna intressenatillämpning.lagstiftningensuppföljningsamt avgor
regeringen iendastlänsstyrelse elleromprövninghävdasskall avavgenom

fall.angivnasärskilt
utökat medborga-reglernai PBLförändringar ettviktigaAndra omvar

för denlättnadervissainnebarfrämstförenklingarrinflytande och en-som
också modemi-innebarPBLbyggherren.förökat enskilde ettsamt ansvar

vid plan-lagtsvikt haroch störreplansystcmetförenkling attochsering av
genomförandefrågor.

förutsättningarNya

planeringenförförutsättningarnaförändrar avsamhällsutvecklingen
fysiska plane-Inom denbyggandet.och förvattenanvändningenochmark-
miljöhänsyn,kravökadeochställs bl.a.stadsbyggandetochringen nya

Ökad uppmärk-resurshushållning.ochkulturvärdenaktsamhet om
egenskaperbebyggelsemiljönsbefintligadendärvid ägnasbehöversamhet

FN-kon-kompletteringar.ochförändringarsuccessivaåt möjliggöraoch att
måste följas1992UNCEDutvecklingmiljö och sommarenferensen om

underlättaför ochförutsättningarblir skapa enhuvuduppgiftEn attupp.
samhälletmåsteuppgiftdennaklaraFörhållbar utveckling.långsiktigt att

återanvändningbl.a.resursutnyttjandeeffektivt genomriktas ettmot mer
kretsloppsprinci-Tillämpningenkretsloppsprincipen.återvinning avoch

ökathar attBehovetmåste underlättas. avbyggandeochplaneringipen
sektors-ochinfrastrukturinvesteringar attolikasamordnarkommunerna

utvecklasbeslutsprocesserochändamålsenliga planerings-ochövergripande
kom-fleraofta rörinvesteringarnivå. Tungalokal somsåväl regional som
tidigaochsamverkanmellankommunalkravalltställer störremuner

kultur-miljön,påverkanutbyggnadsalternativsolikabedömningar av
Integrations-ochmed mark-hushållningen vattenresurscrna.ochvärden

miljö-såvälharmoniseringfrågoraktualiserar avEuropaisträvandena om
byggande.ochplaneringfysiskförreglernakrav som av

avregleringBehovetbyggandet.berörtillkommit enavharlagarNya som
måstekravDessastarkare.alltsigregelsystem växerolikaförenklingoch av

all-viktigahävdaför attkommunoch ettmed tar ansvarförenas att stat
medpågår arbetebostadsfinansieringsområdet ettInomintressen.männa

produktionskostnademasyfteibl.a.förenkling att pressaochavreglering
effektivitet.ochfrämja konkurrensattsamt

kommunalaochstatligadentillletthar attutvecklingenekonomiskaDen
kostnadersektornsoffentliga sesdenochmåste minskasadministrationen

över.
tjiinsteproduktiongrundläggandehurförändringar rorAndra synen
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ioffentliga sektorns rolldenändringbl.a.innebärochorganiserasbör aven
detaljrcglering ochminskadäganderätt,Stärktenskilda.denförhållande till

påverkaockså utform-kansådantexempelprivatisering ärökad som
lagstiftningen.ningen av

organisationsfonnerocharbetssätttillhar lettsamhällsutvecklingen nya
fått frihethar störreKommunernakommun.ochiförvaltningeninom stat

området myndighetsutöv-förutanförverksamhet,sinorganisera somatt -
konkurrensut-utföraskommerutsträckning attallti större genomningen -

upphandling.satt
måste tillgo-demokratiskadenväxande kravMedborgarnas processen

inärvarande deltaförtidigare änmöjligheterförbättrade attdoses genom
utformningenochbebyggelseutvecklingenpåverkaochplaneringsprocessen

miljön.byggdadenav

ochutvärderingUppföljning, översyn

efterkortinleddesPBL-reforrnenutvärderingenochUppföljningen av
refor-medHuvudsyftenajuli 1987.den li kraftträddelagendendet att nya

bl.a.vunnitserfarenheterdevisaruppnåtts. Samtidigthar i somstortmen
punkterviktigavissareformenuppsiktsverksamhet attBoverketsgenom

försådana lättnaderfrågabl.a. igällerDetfått genombrott.sittinte omännu
också oklarheterifinnsDetbeslut.kommunalaförutsätterenskildeden som

miljönshävdauppgiftenikommunerna attPBLfråga stöddet gersomom
kulturvärden.

till denhänsynmedmeningminenligt nyssPBL behövsEn översyn av
lagstiftningenssäkerställaför attsamhällsutvecklingen attskisserade samt

Enfullföljs. sär-nämnde,inledningsvisjagintentioner,grundläggande som
angrän-ochPBLuppgift övermedtillkallasdärför attbör seskild utredare

förhållanden.nämndautgångspunkt imedlagstiftningsande

Uppdraget

151991922100 bil.1992 prop.budgetpropositionentillanmälanminVid
1990-talet.underhuvuduppgifterplaneringensfysiskadenjagerinrade om

Dessa är att
ochmark-hushållning med vattenresurserna,godlångsiktigtsäkerställa en- anläggningarbebyggelse.,lokaliseringförnuftiglångsiktigt av-främja cn

stadsmiljö,levanderik ochutvecklainfrastrukturoch ensamt
samhällsplaneringen.ikretslopptillhänsyn naturens-ta

mil-ökadutveckling,tekniskförförutsättningarbör skapaLagstiftningen
kostnadsmed-ochKvalitetstänkandekonkurrens.effektivochjöhänsyn en
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underhåll befintligochförvaltningiLångsiktighet avfrämjas.skallvetande
skall tillgodosesenskildeÖkad denvalfrihet förpremieras.börbebyggelse
sidan.ställsskulldenförintressenallmännaväsentligaattutan

översynsarbetet.ivägledandebörhuvuduppgifterDessa vara
ellerbehövsdärlagstiftningändradtillÖversynen förslagtillledabör

förnödvändigbedömsintelagstiftningdärlösningar varaandratillförslag
skallförslagenkonsekvensernasamhällsekonomiska re-målen. avnå Deatt

dovisas.

enskilda intressenochAllmänna

grundläg-Dennauppgift.kommunalhandförstaiplanering ärFysisk en
Kommunenfortsättningsvis.ocksågällasjälvfalletskallutgångspunktgande

möjlighethaoch attochmarkplanläggning vattenförskall ha avansvaret
bestämmel-förinomutvecklingönskvärd rameni kommunenutforma en

PBL.iserna
ochbåde allmännaföreskrivet, en-inte ärskall,PBL annatEnligt om

iärintressendessamellanGränsen§.51 kap.beaktasintressenskilda
be-normaltfrågorMångaentydigt sätt. somsvår dra ettpraktiken att

från all-intressebyggande ärochplaneringfysisk avmedisambandhandlas
många fall.isammanfallerintressenenskildaochAllmännasynpunkt.män

enskilda intres-ochallmännadepreciseramöjligt närmarebörDet attvara
respektiveåligger kommunenskyldigheterochrättigheter som-och desena

kunnaförförfoga över attskalloch kommunmedelVilkaenskilde. statden
gällerDetsammanärmare.övervägasbehöverintressenaallmännadevärna

och kommunernaskommunalekonomintillhänsynenutsträckningvilkeni
prövningenvidbeaktasskallservicetillhandahållafallvissaiskyldighet att

PBL.enligtlovärenden omav så väsent-ärintressenallmännavilka somklarläggandebehövsDet avett
säkerhetochHälsaintressen.enskildaframförföreträdehabördeliga att

liksommiljöhänsyn.måste bl.a.Därutöverintressen.allmännaväsentligaär
medhushållning naturresursemaochkulturmiljönochtillhänsyn natur-

byggdadeniTillgänglighetenintressen.allmännaviktigavaraansesm.m. måsteorienteringsförmågaellerrörelse-nedsattmedförmiljön personer
intresse.allmäntviktigtockså ettvaraanses

tydligtdettaochpreciseras attintressenallmännadessaviktigtDet är att
framgår lagtexten.av

skyddasbörintressenenskildaframgå vilka somocksåbörlagtextenAv
intressen.enskildaolikamellanawägningvid en vid awäg-beaktasrattssäkcrhetsaspektcrgrundläggandeviktigtDet är att

in-enskildaolikamellanochintressenenskildaochallmannamellanningen
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tressen.
JUrättighetskommitténFri- ochsamråda medbör utredarendelI denna

förstärkt grundlags-frågorredovisa bl.a.uppdragihar1992:01, att omsom
äganderätten.förskydd

och formerna föromfattningenfrågantillframåterkommer längreJag om
intressen.allmännagällerdetkontrollen närstatligaden

byggherrendet ärbörfråga byggande attUtgångspunkten i somvaraom
uppfyllda. Kommunenegenskapskraven ärtekniskadeförhar attansvaret

allmänna intres-väsentligaförhafrämstavseende attiskall detta ett ansvar
tillgodosedda.blirsen

Ökad nriljöhänwn

utform-förhuvudsakligafått det ansvaretPBL har kommunernaGenom
mil-lokalaför dennivå. Statenslokalbebyggelsemiljönningen ansvarav

PBL begränsats.medochjön har i
vi-imiljö,vår ävenoch enUtvecklingen gemensammaomomsorgenav

miljö-Kravenhittills.änuppmärksammasbehövermening,dare mera
medsambandnaturligtharDettaökar.byggande ettochplaneringihänsyn

effektivaremiljövård ochförebyggande resursan-strävandena enmot en
ocksåharBebyggelsemiljön storkretsloppsprincipen.baseradvändning

grundförut-ochvälbefinnande ärtrivsel ochmänniskors avför enbetydelse
kommunochviktigtliv. Det stat sam-socialt är attriktförsättningarna ett

imiljögodochutvecklinghållbarvaraktigttillomställningen enverkar i en
delar.allalandets

Lokali-isarnmanhanget.betydelsecentralplaneringen ärfysiskaDen av
församordnasbehöverinfrastrukturochanläggningarbebyggelse,sering av

Utforrn-transportförsörjning.effektivförförutsättningarbättreskapa enatt
arbetsområden behöverbostads- och an-såväl befintliganingen nyasomav

god hus-långsiktigtEnåstadkommas.kankretsloppslösningarså attpassas
pla-fysiskförutseendemåste främjashållning med genom ennaturresurser
jagmeningvidarei denmiljöhänsyn somkraveninnebärDetnering. att -

tydligare.måste görasplaneringenfysiskai denbeskrivitharnu -
handlings-21 ärAgenda ettbl.a.UNCED-konferensen somantogsVid

Agendaiutveckling. Ansatsenhållbarlångsiktigtuppnåför att enprogram
politikenmiljöanpassningskall förebyggas avproblem21 genomär att

medi arbetetinstrumentviktigtkanplanering ettområden. Fysiskolika vara
ochresursutnyttjandeeffektivtåstadkommamiljöproblem. ettförebyggaatt

medhushållning naturrcsurscrna.
konflikterundvikas, somkonflikterkanplaneringförutseendeGenom en

effektivitetsförluster.därmedläsningar ochtillledakanskedei ett senare
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föreslå riksdagen kap.1första attdärför steg,Regeringen ettatt, somavser
syftarbestämmelser tillframgår PBL:sså klartdet enändras att§ PBL1 att

vadbör sättprövaUtredarenlivsmiljö.hållbarlångsiktigt reg-ochgod
långsiktigtfrämjai syfteförtydligasbehöva atti övrigt kan eni PBLlerna

samhällsutveckling.hållbar
utredaren ägnaplanering, börfråga fysiskiövervägandenFörutom om

från byggnader ochmiljöpåverkan kommerdenuppmärksamhet som
ekonomiskaEuropeiskafråga detinomdetHärbyggnadsmaterial. är attom

påfår produk-kravvipåverka utvecklingensamarbetsområdet EES att
ingåimån kanmöjligastei ettochmiljöochhälsainte skadar somter som

stimulerasimportöreroch att ut-tillverkaresvenskaVidare börkretslopp.
skadligatillochåtervinning attåteranvändning och ma-för seveckla system

omloppstiden för byggna-vill pekaJagbyts attprodukterterial och ut.
förhållandevisbyggnadingår ärimaterialdärmed deochder ensom -- återanvänd-gällerdetbl.a.överväganden närsärskildalång, vilket kräver

återvinning.ning och
våra ochstäderplaneringenfysiskadcnangelägetsärskilt avDet attär

miljöfrågorna.utifrån helhetssynskertätorter en
närvarandestorstadsområdena. Förpåtagligast ii dagMiljöproblemen är

ochBoverketstyrmedelolikamiljösituationen och effekterna avstuderas av
behovetstuderaingår bl.a.uppdrag attBoverketsnaturvårdsverk. IStatens

stadsmiljö.godgrönområden för bevaraoch att ennatur-av
delvismiljöproblemenlandsbygden annanäroch avstädermindreI

fysisk-bl.a.insatserbehövshärMen genomävenstorstäderna.ikaraktär än
planeringfysiskframsyntEnlivsmiljö.godfrämjasyfteiplanering att en-

miljöproblemen, utanbegränsatillmedverkabarainte attsjälvfalletbör
Dettafördel.relativadessaofta ärmiljökvaliteter ortersockså dcvärna som

utveckling.ekonomiskhållbarlångsiktigtfrämjaförnödvändigt attär en
NaturvårdsverketsochBoverketsbakgrund bl.a.börUtredaren avmot

PBLenligtplaneringfysiskimöjligheternabedömning attstudier göra aven
be-nytillkommandesåväl befintligmiljöfrågorna itill somhänsynstörreta

byggelse.
regeringentillhanteringeniochplanerupprättande avmedsambandI av

hälsoriskerochmiljö-bedöma upp-svårigheternahar attplaneröverklagade
saknasfallmångapå idet un-bl.a.berorsvårigheterna attmärksammats.

utveck-pågårnärvarande ettFörbedömningar.sådanaför göraderlag att
planering.fysiskisäkerhetochhälsarörandeBoverketinomlingsarbete

förtillkallatsutredaredenbehandlas somljudstörningar avFrågor yttreom
1992:02.Mbullerhandlingsplansamlad mottillförslagutarbeta ettatt
behöverplaneringenihiilsotriigor skall hanterasochmiljö-för hurRiktlinjer

dettatillanslutningidärförbörUtredarenutvecklas.minenligt mening
möjligheterna attövervägaochpågående arbeteunderrättadhålla sig om
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planering.fysiskisådana kvalitetskravtillämpa
miljökonsekvens-utvecklingensammanhanget ärisärskilt intresseAv av

ochmiljö-regelinnebärPBLkap.i 2 attMKB. Kravenbeskrivningar som
fråga miljökonse-iunderlagetdelhushâllningsfrågor belyses omavsom en

underla-emellertidvisarErfarenheternaPBL. attenligtför planerkvenser
Frågan aktualise-många förbättras.fall böriplanerför beslutget m.m.om

området.bestämmelserockså EGzsavras
vilkenredovisamiljökonsekvensbeskrivningar är attsyfte medviktigtEtt

hushåll-får på hälsan ochmiljön,åtgärdellerverksamhetinverkan enen
sig.möjligheterallmänhetenoch yttraattmedningen naturresurserna ge

gångermånga förenklas. Denockså beslutsprocessenDärigenom kan
1987:12lagen5 kap.området bl.a.utgörslagstiftningen omsvenska av

förPBL finnsdet gällerNRL. Närhushållning med naturresurser m.m.
miljökonse-skall upprättanågot kommunernakravintenärvarande att

änd-tillförslag lagmed199293:60propositionenkvensbeskrivningar. I om
uppfyllaföreslås i syftedock,1969:387 attmiljöskyddslageniring m.m.

så miljökonsekvensbe-PBL ändrasEG-direktiv, attibestämmelserna attett
EG-direkti-vissa ifördetaljplaner upprättasskall utarbetas närskrivningar

samtidigt kanverksamhetentilltänktaändamål antasdenochangivnavet
kravetbör övervägamiljöpåverkan. Utredarenbetydandemedföra omen

till-generellutvidgas ochskallmiljökonsekvensbeskrivningar merges en
enligt PBL.i-ärendenlämpning

belysasmiljöfråga behöverockså viktigvårt kulturarv ärVärnet somenav
frågorPBLtillämpningenvidhandförstaDet isammanhanget. är somi av

Till-bebyggelsemiljöer prövas.byggnader ochvärdefullabevarande avom
iområdet tolkningsutrymmetvisarlagstiftningen attlämpningen av

häv-ofta inte kanalltförkulturvärdenaochmånga alltförblivit attfall stort
kulturrniljöhänsynenhurbör övervägaUtredarenintressen.andradas mot

PBL:shurutvärderadärvidUtredaren börställning. reg-starkarekan ges en
de hareffektervilkaochtillämpatshartill fastighetsägareersättningler om

fått.
ochPBLtillämpningennyckelroll förÖversiktsplanen na-haskall aven

erfaren-hittillsvarandedebakgrundbör,Utredaren motturresurslagen. av
redovisninginnehåll ochfråga former,iPBL:s kravprövaheterna, omom

miljöhänsynökadfrämja engenomMöjligheterna attförändras. enbehöver
Översiktsplanens roll isärskilt belysas.börplaneringfysiskförebyggande

belysasockså bönDärutöverbör över.och kommunmellan sesdialogen stat
skapai dagpå bättre änsättföranvändas ettkan attöversiktsplanenhur

kulturlandska-ochlandsbygdenutvecklingpositivförförutsättningar aven
ErfarenheterBoverkets avdel rapportbörUtredarenmening. tai vid avpet

remissbehandlats.harRapportenöversiktsplanearbetet.
kom-liggermiljögodåstadkommaÄven förhuvudansvaret att enom
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förebyggaellerlösamöjligheter attenskilda kommunensdenärmunerna,
och detmellankommunalaDetbegränsade. re-relativtmiljöproblemvissa

planeringenregionalaDenutvecklas.därförbehöverperspektivetgionala
kommunalaÄven deavseende utgöri dettabör över.PBLbl.a.enligt ses

till hurförslaglämnaUtredaren börunderlag.viktigtöversiktsplanema ett
främjas.kansådan planeringen

medberöringspunkterhar1989:04 arbeteMEMiljöskyddskommitténs
samråda Miljö-meddärförbörUtredarendel.berördPBL iöversynen nuav

skyddskommitté n.

bygglovochdetaljplanårigaFörenkling i om

i för-förenklingarmöjliggöraPBLmedsyftena attfrämstadeEtt varav
i 20tillämpningPBL:sstudieEnlagstiftningen.äldretill denhållande av

kom-SvenskamedsamarbeteiBoverketgenomförtskommuner, avsom
visarbyggnadsdelegation, attNäringslivetsdåvarandeochmunförbundet

uppnåtts.delvis harsyfte endastdetta
vissaimiljöhänsynkravenbörharframgått jagvad sagtSom nuav

Inomfrämjas.bebyggelsemiljöenrik levandeochochhöjasavseenden
Upp-avreglering.ochförenklingtillmöjligheternaprövasrambördenna nu
inne-förändringarsådanariktas somhandförstaibörmärksamheten

enskilde.denförlättnadermedförochdetaljstyrningminskad sombär en
ochtidägnakommunernaför attförutsättningarskapaSyftet bör attvara

plan-ochbyggandethälsofrågor ifrågorna,angelägna t.ex.dekraft mest
lång-bedrivamiljösynpunkt ettfrån att mersamtbetydelsefrågor störreav

ef-ochdetaljregleringminskad enSamtidigt kansyftande arbete. ensiktigt
enskilde ochbåde denförkostnadsbesparingartillledaplanprocessfektiv

allmänna.detför
programske-frånhelaanalysingå processengöraböruppdraget avI att en

Sär-slutbesiktigats.harbyggetochkraftvunnit lagabygglovtill dessdet att
frågor.följandedärvid ägnasböruppmärksamhetskild

detaljpla-s.k.detskall upprättas,detaljplannärPBL§15 kap. 1 enanges
Emellertidtill kommunen. gerriktatprimärtärplanekravetDetaljnekravet.

deibygglovvägrarättkommunenlag att2stycketförsta§12kap.8 samma
vägratsDendctaljplanläggning. somkrävabedömsåtgärdensöktafall den

framtvingainteemellertidkandetaljplanekravettillhänvisningmedlov
direktärendetavgöramöjligtvarit atthabordedetplanläggning, även om

alltså bety-paragrafen har storTillämpningenPBL. avkap.2stödmed av
erfarenheterde sombakgrundbörUtredaren avmotenskilde.denfördelse

med pröv-sambanditillämpningdetaljplanekravetsbeträffandevunnits
behövakanlagstiftningenmånibedömning vadbygglov göra enningen av
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ställning.enskildesdenstärkabl.a.förytterligare attpreciseras
ochmarkensbyggthuvudsak atti angehardetaljplaneriRegleringen

använd-regleraändamål. Detta sätt attolikaföranvändningbyggnaders
staden,i utarmatfunktionsuppdelning somtillmedverkatharningen en

anledning över-finnsDettransportbehov.ökattillområden och lettvissa
etableringfriareunderlättareglering kandetaljerad enväga mindreenom
möjligtdetgör attverksamheterolikaochboende somblandningoch aven

I detsamhällen.ochstadsdelar samman-allsidigt sammansattautforma mer
beträffandebestämmelser ut-användningenockså övervägas avbörhanget

långtgående hän-krävasmiljöer kanvissaIbyggnader. merformningen av
bestämmel-sidanå andramiljöer kanandraIbebyggelse.omgivandetillsyn

får intePBL§75 kap.Enligtundvaras. enheltutformningenstyrsomser
bör motUtredarenerfordras.vaddetaljerad än somdetaljplan göras mer

förenklingarochavregleringarytterligarevilkabakgrund övervägadenna
lämpliga.ochmöjligaärsom

112rskr.10,BoU199192:51,prop.PBL7 §5 kap.iändringEfter en
tilldetaljplanerhandclsändamål i attpreciseralängreintefår kommunerna

beslutetmedsambandiuttaladeRiksdagendetaljhandel.formviss avavse
genomslagskraftfåbordekonkurrensenförändradenågotden synenatt

övervägandenytterligare mankrävsdet omockså planer, attgällandei men
där-börUtredarensådana planer.innehållet iändraskalllagstiftninggenom

stånd ökadfå tillsyfteplanerigällande attändramöjligheterna attbelysaför
handeln.inomkonkurrens

Regelsystemetsammanhang.också i annataktualiserasKonkurrensfrågor
utsträckningmöjligaså i un-det störstautformat attbörbyggandetför vara

ochentreprenörerochbyggherrar upp-olikamellankonkurrensderlättar
börDetaljplaner ut-kvalitetstänkande.ochkostnadsmedvetandemuntrar

lösningar.tekniskaolikaförmöjligtså långt utrymmeså de gerformas att
kantillämpningensåutformade attbörkontrollreglernaochTillstånds- vara

kvalitetssäk-företagensanvändningen egnaunderlättaoch avtillanpassas
ringssystem.

riksdagenföreslagitEES-avtaletföljdtillnyligenhar avRegeringen -- EG:s bygg-genomförai syfte199293:55 attprop.byggproduktlagnyen byggpro-föreslagnadenmellanSamordningenSverige.iproduktdirektiv
egenskapskravtekniskaPBLzsmåste över.PBLoch sesduktlagen nu

fri-kommerDärvidbyggproduktlagen.tillflyttas överbörbyggnader m.m.
bygg-reglerinnehåller ingaByggproduktlagen omfokus.ibygglovomgan lämpligenkontrollenochtillsynenpå hurförslaglämnabörUtredarenlov.

framtiden.iutformas
byggnads-genomförandetochbyggstart avplanerakunnabörByggherren

till-ochkontrollentekniskaDenrationellt sätt.ekonomisktarbetena ett
byggnadsarbetenaplanerakanbyggherrenutformadså attbör varasynen
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från berörda myndig-beslutslutligtawaktaberoende ettatt attutan avvara
risker haalltförför inte tvingasSamtidigt bör hanheter. storataatt en--

från myndigheterna huruvidabeskedvid behov begäramöjlighet kunnaatt
regler. Det härgällandeutförs enligt äreller visst arbetsmomentarbetena ett

och ingripabeskedskall behövabaraviktigt kommunen omatt attnotera ge
frågor för.samhället hari ansvarsom

den förstbebyggelseall lokaliseringi principPBL gäller förEnligt attav
möjligt i vissafrån synpunkt. Det börallmänlämpligskall attprövas vara

varkenbyggnadsföretagfrån enskilt näravstå förhandsprövning varjefall av
såledesDetträds för äreller när.allmännas intressen rättdet ange-grannars

ocksåfrihetutsträckning kanenskilde iden större attläget pröva gesatt om
landsbygdenbyggandeDärigenom kan bl.a.uppföra byggnader. un-nya

bygglov-begränsamöjligheternabakgrundenden börderlättas. Mot att
utanför samladbyggnadsföretagdet gällerfrämstsprövningen belysas, när

områden särskilt värdefullamedå isidandet andraOmbebyggelse. t.ex.-
dettabygglovsprövning börstriktarebehovkulturmiljöer finns upp-av en-

utredaren.märksammas av
behö-nuvarande formiockså bygglovsprövningenDet bör övervägas om

redan i pla-detalj bebyggelsensådana därbibehållas inomver
Utredarenbeaktats.sådant intressenolika berördasättprövats attettnen

anförts Avreglerad1992:47SOUbetänkandetbeakta ivad harbör som
remissbehandlats.Betänkandet harII.Delbostadsmarknad

handikappadeförtillgängligheten ettinledningsvisnämnde ärSom jag
effek-vilkaanalysdärförUtredaren bör göraintresse.viktigt allmänt aven

tillgänglighetenfått frågahar iPBLbestämmelserna inuvarandede omter
ök-denerinrassammanhanget kanfunktionshinder. Imedför ompersoner

decen-år sker under det närmaste80äldre överning antalet sompersonerav
detillgänglighetsfrågan deliöverväganden tai sinabörniet. Utredaren av

SOUbetänkandetHandikapputredningen iframlagtsförslag avsom
förremissbehandlas närva-Betänkandetalla.samhälle för1992:52 Ett

rande.
i bl.a.effektivitetenökaPBL-reformenmedsyfteviktigt attEtt varannat

ef-ochkortjämförelseinternationellvidharSverigeplanprocessen. enen
ef-ytterligaretillmöjligheternahindraintebörDet attfektiv planprocess.

PBL:shurbelysasdärföröversynsarbetet börIbör prövas.fektiviseringar
finnslagstiftningiPBL ellerdetochtillämpasförfarandercgler annanom

hante-effektiviseraåtgärder syfteiförsvårar kommunala attregler som
Även be-undersökas.arbetssätt börAlternativabeslut.ochplanerringen av

ochkungörandeberördamedkommunikation annonse-stämmelserna om -
antagandet bör över.efterdelgivningliksom sesring om- omfat-och ärplaner upprättas antasförfarandet närBestämmelserna om

enkelts.k.vidundantagantalfinnsdetaljplanFrån reglerna etttande. om
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begränsad bety-ärplanförslaget avanvändasvilket kanplanförfarande, om
översiktspla-medförenligtärallmänheten samtintresse försaknarochdelse

samrådet kanhuvudsak attiinnebärUndantagenPBL.§28kap.5nen till demo-med hänsynbör,Utredarenundvaras.kungörandeochförenklas
planerenskildaoch somoffentligaförverkningar organdeochkratiska krav

tillämpautsträckningökadilämpligtoch attmöjligtdet ärfår, pröva om
förreglernaändraellerförtydligaMöjligheterna attplanförfarande.enkelt

därvid övervägas.planförfarande börenkelt
börinnebärakanöversiktsplanenrationaliseringsmöjligheter somDe

uppmärksammas.också
effektivitetssynpunkt.frångranskasbehöverÄven samrådsförfarandet
planeringsprocessen.tidigt iuttrycktillkommaMedborgarinflytandet bör

överklagandeutredningen soms.k.i denredovisatsbl.a.Erfarenheter som
välvisar1990, ettatt genom-höstenregeringentillöverlämnadeBoverket

kraftigtellerutebliröverklagandentillleder attskedetidigtsamråd ifört ett
Utreda-undvikas.kandärigenomförseningarbetydandeoch attbegränsas

närvarandeförskillnadertill debakgrunden somstoraundersökabörren ivilkadärvid övervägaochhänseendei dettakommunerolikaråder mellan
utvecklas.kansamrådsförfarandetavseenden

beslutdelegationbelysa till en-möjligheterna avslutligenbörUtredaren
kommunallagenochPBLmellansamordningbättretillPBLligt samt en

1991:900.

Medborgarinflytande

samhälls-isamhällsfrågor deltarochintresserademänniskorna är avAtt
frågori bl.a.årens debattdemokratin. Deförgrunden senareärdebatten

fråganuppmärksamhetenfästmiljö har omochsamhällsbyggandeom
planeringen.fysiskainflytande deni ochinsynmedborgarnas

Utredarenöver.medborgarinilytandet enligt PBL börför sesnuReglerna
målen förtillmedborgarinflytandet med hänsynutvärderabörjantillbör en

möjligheterna attbörDärefter utredaren övervägaeffekterna.ochreformen
attförbättra planeringen.och imedborgarinflytandct insynen utanstärka

kostnadsdri-ochbyråkratiseras ochblir ineffektivplaneringsprocessen
med-effektivitctsvinster idet hämtafinnsSom attstora attnämntsvande.

egenvärdeplaneringsprocessen, dettidigt förutominkommer iborgarna
medborgardeltagandet. Utredaren studerabLabör eni omliggersom

samrådsstrategi nweck.och i iinformations- skede,tidigt enLexlämplig ett
detaljplan översiktspja.ellertillprogramstadium fördjupningenlat avcn

höjaoch kvulilctcn beslutsundeyjagctsåvälunderlätta iprocessenkannen.
minskaoch kostnmlcrnn, förresultat gonna;-Alternativaplaneringensisom
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PBL böriförfarandereglerna studeras.samråd jämfört medinflytandeoch
intressenter användningenandramed sakägare ochTidiga kontakter samt

underlättakanochmiljökonsekvensbeskrivningar i planer program sam-av
medborgarinflytandet.rådet samtidigt fördjupaoch

års PBL tyder överklagan-tillämpningefter femErfarenheterna attav
förmedel medborgarin-användassällan kommitintedeinstitutet ettatt som

rättssäkerhetsventil. Rätten över-föri ställetflytande attytterstasom en
effektivisera tyd-syfte ochiplaner bör överklaga beslut attnu sesm.m.om

idärvidUtredarenfunktion. bör övervägaöverklagandeinstitutetsliggöra
Utredarentydligare. börochmån klaga kan görasavgränsasvad rätten att

med Fri-och ochsamråda Miljöskyddskommittén rät-meddeli dennaäven
tighetskommittén.

denträdde i kraftPBLsedan ärhar uppmärksammatsföreteelseEn som
tidigt binder exploate-planeringförhandlingsplaneringen, dvs.s.k. somen

avtal mellan kom-finansieringochomfattninginriktning,ringens ettgenom
ofta sker närmareplanering,exploatör. Dennaoch utantyp somavmun

hushållningen medmiljön ochförkonsekvenserna natur-överväganden om
enligtplaneringenförmån förutsättningarnai viss ändrakanresurser m.m.,

åsidosättsi byggandetkonkurrensenrisk fördessutomfinnsPBL. Det atten
också kommu-avtalet kansnedvrids. Genommarkprisutvecklingenoch att

tilllederexploatören sättövervältras ytterstkostnadernala ett som
effekternautvärderafinns skälDetmedborgarna.förkostnader atthögre nu

stude-Förhållandena länder böri andrasådana förhandlingsuppgörelser.av
ras.

kontrollStatlig

medkommunernaPBLsyfte nämntsmed ärgrundläggande attEtt som
Sta-miljön.frågor lokaladenibesluta rörkunnaskallverkanbindande som
dels-länsstyrelsenplanläggningeninflytande attsitt över genomutövarten
fallangivnasamråd. vissaidelsplaneringsarbetepågåendeideltar genom

länssty-Vidare prövarbeslut.kommunensskall överprövainitiativeget
överklagande.efterbeslutrelsen kommunens

alltså handi förstaPBL§12 kap. l utövasenligtkontrollenstatligaDen
kommunenskanlänsstyrelsen överprövainnebärDetlänsstyrelsen. attav

till-intenaiunesursiagcnenligtriksintressebefaras ettattbeslut det kanom
vattenområdenmark- ochfrågor användningen som an-godoses. avatt om

bebygg-ellerlämpligt sätt attsamordnatsharinte ettgår kommunerflera
till beho-hälsa ellerövrigasboendes ochtill deolämplig med hänsynblirelse

olyckshändelser.skydd motvet av
allmännagällerdetkontrollenstatliga näri dentyngdpunktenGenom att
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förhål-irollsjälvständiggivitsdennaharlänsstyrelsen,ligger enintressen
regeringen.tilllande

både kommunenregeringentillöverklagas avbeslut kanLänsstyrelsens
överklaga.ingen rätt attsektorsmyndigheternaharenskilda. Däremotoch

den iharriksintressen,värnaförbör attdenregeringenOm ageraattanser
planföreläggande en-kommunen ettmöjligheterfallbegränsade attvissa ge

docksigskiljersäkerhetochhälsaPrövningsgrundenPBL.§6kap.12ligt
bristerbl.a. attsamordningmellankommunal genomochfrån riksintressen

planföreläggande.föranledakanintesäkerhetochhälsagällervad
uppmärksammatsfallantalkraft harvarit i ettharPBLtidUnder den som

medhushållningenochmiljön na-tillifrågasättas hänsynenkandetdär om
pla-kommunaladenitillfredsställande sättbehandlatshar ettturresurser

sektorsmyndigheterVissaplaner.prövninglänsstyrelsensiochneringen av
planeringripithar motintelänsstyrelsenkritikframfört attvidare mothar
påtag-skadatsharriksintresseninnebärsektorsmyndigheten attenligtsom

ligt.
i sinkommunenproblemen näraktualiserassammanhangOckså i andra
medhushållningenrörintressentillgodoseskallPBLenligt somplanering

in-väsentligaharellerförhuvudman annarsdär äroch statennaturresurser
iinvesteringarstatligagälla an-kanDetexploateringsföretag.i etttressen

ärexploateringsföretagetdärochjämvägsutbyggnadellerläggningar, väg-
begränsakanregeringeniprövningtidigareEnNRL.enligtriksintresseett

skeden.iförseningar senare
fråganockså konstaterats attdet omPBL hartillämpningregeringensI av

regeringenkan prövassällanintressen avallmännaandraellerriksintressen
omfatt-nämligeni PBL är attUtgångspunktenenskildtalan person.enav

klagandesdenöverklaganden styrs yr-prövning avregeringens avningen av
intebeslutlänsstyrelsensklaga över ominteenskildkanVidarekanden. en

beslutet.berörddirektsjälvklagande är avden
åtgärd föreläggaregeringen yttersta ennämnde kan ensomjagSom nyss

förbehövsdetdetaljplan attupphävaeller omändra enkommun anta,att
mellankommunalellernaturresurslagen sam-enligtriksintressentillgodose

lämpligt instru-emellertid ingetPBL ärenligtPlanföreläggandeordning.
och kommun tänkaskanmellan statmeningardeladedärfallde flestaiment

planering,kommunal eftersombehandlasiskallriksintressehurråda ettom
exploatering övergripandemot ettintressestår lokalt enavoftalika ettdet

inteunderlättar dia-hellerPlanföreläggande enbevarandeintresse.statligt
varandra.stårintressen motolikafrågor därilog

påälvstyrelsen planområdetkommunala m-denPBLiGrundtanken om
statliga kontrollen.den Erfaren-omfattningen avrestriktivför synlar en

formernaför fördock regeringenstalar attPBLtillämpningen avheterna av
frågor bördessa viktStoriingripa övernumöjligheter sesattochprovning
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möjligheternaochi planeringsprocesseneffektivitetvid kravenläggasbör
därvidUtredaren bör övervägaför det allmänna.kostnadsbesparingartill

andraellerfrågor riksintressen väsent-sådana innebäralternativ att omsom
aktualiseras ochkani dagtidigareoch änenklareintressenliga allmänna

Det naturligtregeringen.hos ärföremål övervägandenbli för attbehovvid
ochbestämmelser imed de 4samordningtillmöjligheternautredaren prövar

möjlighet till ti-regeringenfallsärskildainaturresurslagen6 kap. gersom
knutitsandra lagarochenligt PBLinitiativ i planeringsprocessendiga som

naturresurslagen.till
och lag-Även PBLmellansamordningenfrågor rörandei övrigt annan

behöva bely-kankulturminnen1988:950lagenstiftning m.m.t.ex. om --
och övervägas.sas

överklagandeförlnstansordningen

löpanderegeringen ären-avlastamedarbetebedrivitshar längeDet attett
sådanvad gällerFörslagockså PBL-ärendena.har berörtarbeteden. Detta

byggnâmnd.och1991:84 Plan-promemorian Dsiredovisatsavlastning har
bak-frågor bl.a.ytterligarebehöver övervägas motdessadockJag attanser

Det ärharutredaren göra.PBLövrigt attigrund den översyn somavav
förkrävsvadtilllagstiftningensvenskadendärvid viktigt somanpassasatt

I dettaEuropakonventionen.åtaganden enligtsinauppfyllaskallSverigeatt
mellangränsdragningennuvarandeden rege-utredaren prövasyfte bör

deli dennabörUtredaren ävenförvaltningsdomstolama. sam-ochringen
förslagockså lämnabörUtredarenrättighetskommittén.råda ochmed Fri-

besvärsord-enhetligareEnbesvärsärenden.avlastasregeringen kantill hur
rättsfrå-mellangränsdragningenpåpekasbörDet attning bör eftersträvas.

lag-svenskspecifikt förproblem ärlämplighetsfrågor inte äroch ett somgor
frånsärskilt intressantadärvidmodellerna ärkontinentalastiftning. De
för-existensenmodeller byggerdessaeftersom avävensynpunkt,svensk

studeras.därförbörfrån andra länderErfarenheternavaltningsdomstolar.
medställningstaganden görsdeunderrättadhålla sig sombörUtredaren om

Domstolama1991:106betänkandeDomstolsutredningensanledning av
Ut-Justitiedepartementet.inomberedsnärvarandeför2000-taletinför som

särskildadetillgodoseomfattninglämpligidel böri dennaförslagredarens
ochplan-inomställasbörförfarandetieffektivitetochsnabbhet somkrav

byggområdet.

Övrigt

skallplatserför allmännahuvudman an-egenskapikommunenNär :iv
så-förkostnaderbeslutatår kommunen attförbättraellerlägga gator m.m.
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skalltillgodose områdes behovvisstettavsedda attåtgärder ärdana som
fördelasskallKostnadernaområdet.ifastigheternatillägarnabetalas av

medsamband översy-Igrund.rättvisochskäligefterfastigheternamellan
såvälfrånkostnadernaochtillämpasreglernabl.a. hur ombelysasbörnen

Härvid bör ävenrättvist.ochskäligtfördelassynpunktenskildallmän som
Möjlig-in.exploateringsavtal vägass.k.från tillämpningenerfarenheter av

övervägas.börförenklingartillheterna
täckaförplanavgift attfall tas utfår vissaibygglovmedsamband enI

håll riktatsdetharkommunaltFrånplanarbetet.förkostnaderkommunens
mellan kom-tidenavsevärdadenbl.a.Kritikenregler.dessa avserkritik mot

svårigheteroch attdettaförersättningenochplanernamedarbetemunens
Även planav-reglernaarbete.nedlagtför omkostnadstäckningrimligen

över.gift bör sesnu

arbetsformerTidplan, m.m.

samordningfrågaiFörslag reg-avibedrivas ombörUtredningen etapper.
1993.april30denlämnas senastbörbyggproduktlagmedPBLilerna en

detaljplan,frågaiochövrigtbygglovirörande omöverväganden förslagoch
börkontrollenstatligadenmedborgarinflytande samtoch ommiljöhänsyn

redovisasÖvriga senastbörförslag1993.november30denredovisas senast
1994.31den mars

och sär-kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör
1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredareskilda

verksamhe-redovisa1988:43 attdir. samtEG-aspekter ombeaktande av
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskatens

Hemställan

be-regeringenhemställerjag attanförtharvadjagtillhänvisningMed nu
planlägg-ärendenföredrauppgift omtillhar attstatsråddetmyndigar som

bebyggelseochmarkanvandningning, kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkalla -enatt
samtbygglagen,ochplan- m.m.överuppdragmed att1976:119 se- biträde utre-ochsekreterare annatsakkunniga, experter.besluta omatt

darcn.
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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 hemställan.

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Smckhom11992
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rörandelänsstyrelsernafrånUppgifter

enligthandläggningen ärenden PBLav
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Tabell b. Sammanställning länsstyrelsernas i nedan angivnaav svar
frågor:

mångahur fall åren1 under 1992 och fattade länsstyrelsen1993 beslut om
prövning enligt kap.12 § och hur fördelade2 PBL sig dessa prövningsgrundema
112 kap. §PBL1

hur många1 de under angivna fallen1 upphävdes, helt eller delvis, kommunensav
planbeslut

mångahur fall åren1 under och1992 beslutade1993 länsstyrelsen prövningom
lov eller förhandsbesked enligt 12 kap. § PBL4av

Län Fr 1 Fr 2 Fr Anmärkningar3
92-93 92-93 92-93

Stockholm 9 4 1 3 12:1 1 5 12:1 3st st
1st 12:1 1po3p

Uppsala 1 1 0 x 12:1 Sexlp, x ärenden aktuali-
inomserades redan beslutade 12:4-

områden.
Södermanland 1 O 2 12:1 3 p
Östergötland 4 3 2 12:1 3 2 12:1stp,-
Jönköping 0 0 O
Kronoberg O 0 O
Kalmar 1 O 0 12:11 3 p
Gotland 0 0 4
Blekinge 1 0x O 1 12:1 3 p

x omarbetadeKommunen planen
Kristianstad 5 3 0 1 12:1 1 4 12:1 3st st p
Malmöhus 4 3 20 12:1 1 2 12:1 3 p
Halland 4 0 j0 4 12:1 3 p
Göteborgs-o 9 2 2st12:128 1 p,2st 12:1 1po3 p,5
Bohus 12:1 3 p
Älvsborg 7 4 5st12:l3p,2st12:11pl
Skaraborg 1 0x 0 12:1 31 x Kommunen0p

omarbetade planen
Värmland 2 2 0 2 12:1 3st p
Örebro 1 12:11 0 1 p
Västmanland 0 0 6
Dalarna 7 1 O 6st12:13p,1st12:11p
Gävleborg 1 1 O 1 12:1 1 p
Västernorrland O 0 O
Jämtland 1 1 0 1 12:1 1p+3st p
Västerbotten O 0 O
Norrbotten 2 1 10 1 12:1 1 1 12:1 3st p

17 12:1 1 39 12:1 3st st
SUMMA 61 27 52 5 12:1 1 3p o p
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Kalmar,ilänsstyrelsernaSammanställningTabell svar avavc.
AvserVärmlands län.ochNorrbottensoch Bohus,Göteborgs-

halvåret 1992.1:alänsstyrelsentillinkomärenden som

Förhandsbesked,inklusiveoch lov,planerbeslut rörandekommunalamångaHur
sakägarkretsenutanförbesvärsberättigadeöverklagatshar av

utanförbesvärsberättigadedet enbartärendendessamångahur ärl av
klagatharsakägarkretsen som

besvärstalanbifallitlänsstyrelsenharavsedda ärendenamånga de under 2hurl av
delvishelt eller

avjuristresurser.angivandesärskiltmedöverklagandehantering 1993iResurser

handläggningstid.Genomsnittlig

FrSFrSFr4Fr3 Fr3Fr2Fr2FrlFrl
Handl.-Hand1-Resur-Pla- LovPla- LovPla- Lov
tidtidsernernerner

Planer Lov
dgrdgr 53l 1201,6O5 OO16 5Kalmar

dgrdgr 90908,0 6O 237 612Göteborgs-
Bohusoch

dgrdgr 150902,750 0O0 27Norrbotten
,601

dgrdgr 12013570 IO0 OOVärmland 0 to
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Tabell d. Sammanställning länsstyrelserna i Väster-av svar av
Örebro,bottens, Malmöhus och Göteborgs- och Bohus län.

På vilken organisatorisk enhet handläggs bereds ärendena rörande överklagade
planer och övriga PBL-beslut

Vilka deltar i den slutliga handläggningen och fattar beslut fattas några be-vem
slut landshövding eller styrelseav

Hur sker det interna samrådet infor beslut

Hur skulle handläggningen och beslutsfattandet enligt din mening kunna eñektivi-
och rättssäkertgörasseras mer

Fr 1 Fr 2 Fr 3 Fr 4
Väster- Rättsav- Föredragande ju- Förslag till beslut Förbättringar ge-botten delningen rist, beslutande föredragande. ändringar inom

normalt chefs- Förslaget diskuteras förordningen med
juristen tillsammans medsamt länsstyrelseinstruk-
foreträdarePlan- övriga deltagare. tion.I
ñmktionen och i vissa fall upprättar
särskilda fall före- PMexpert som
trädareMiljö- kommuniceras.o
kultur, Lantbruk
och Rennäring.
Nej

,Orebro Plan- och Länsarkitekten Föredragandeär och Inget svar.
bostads- beslutande och frånrepresentanteren
enheten bitr länsarkitekt de olika enheterna

föredragande. harEn kontinuerlig
jurist deltar alltid i kontakt.
besluten. övrigtl
deltar vid behov

frånrepresentanter
övri enheter.a
Ja

Mal- Planbeslut Jurister fore- De deltar isamt Genom organisa-som
möhus Planen- trädare for lstzs handläggningen tionsforändring lex-

heten Besluten träffaspertomr. och disku- juli-94 flyttas
Övriga fattas länsarki- ärendet. handläggningenterarav avöverkla- tekten planären- överklagade planer
ganden den ellerjurist till rättsen-en ny
Juridiska juridiska enheten het.
enheten övrbeslut.

Nej

Länsstyrelsensstyrelsebeslutari ärendendär lst ändrar kommunaltbeslut.ett
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Allmänt detin-Föredragande ju- skerDet ärGöte- Rätts- settett
tillräckligtinteformelltföre- underristenheten attborgs- sättsamt

ijurist deltarberedning..för de ärendetsträdareoch enen-
handläggningenIbland inhämtasinom lstheterBohus avvars
besvärsärenden.muntligenuppgifterberörs.intressen

ju-börDetskriftligen.Planbesvärsären- vara
fore-risteralltidden beslutas som

gdragandechefsjuristen. somav
Övriga beslutandeärenden av

erfa-ellerdenne av
länsassessor.ren

mer

zLandshövdingen betydelsefulltärende.politisktnågongång dcl gällthar beslutatnär
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M.miljöpåverkan.undvikaförPVC plan104.EG. Fi. attoch74. Punktskatterna en- radio ochTV. Ku.lagstiftning105.NyPatientskadelag.C.75. om

Sjöarbetstid.K.106.towardsEnvironment76. Tradeandthe a- kärnavfallsframtidafinansieringlO7.Säkrareplayingfield. M.sustainable av -
kostnader.M.trösklar. C.77.Tillvarons

kärnavfalls-framtidafinansiering108.SäkrareMalmö. K.i78. Citytunneln av
M.kostnader Underlagsrapporter.Fi.bankombudsman.79. Allmänhetens -

Tågetkommer. K.109.frånreform LägesrapportIakttagelserunder80. en A konkurrens.S.ochllO. OmsorguniversitetuppföljningvidResursberedningens sex
EG. M.miljöklassningochBilarslll.resurstilldelningssystemetdetochhögskolor nyaav

livsmedelskvaliteten.och112.Konsumenternahögskoleutbildning.U.grundläggandeför
konsumentupplevelser.Jo.studieEnskiljeförfarande.Ju.lag81. Ny avom

M.Växanderåvaror.113.i jordbruketmiljöinsatserFörstärkta82.
framtid. M.Avfallsfri114.Jo.EG:smiljöprogram.tillämpningsvensk av- länder. S.Sjukvârdsreformeri andraÖvergång 115.kollektivaochverksamheter83. uppav

kol. N.olja ochlagra116.Skyldighetarbetsrätten.A.densvenska attEU ochsägningar.
Ju.förvaltningsärenden.Domstolsprövningll7.U.högskoleutbildningen.Samvetsklausulinom84. av

människanslnformationsteknologin-Vingar118.energi.skatt85. Ny lagom
förmåga.SB.EG-anpassning.ochtekniskEn översyn

ReformenLivsmedelspolitikför konsumenterna.119.Motiv. Del -4 sig. Jo.komDel Fi.bilagor. ll.Författningstextoch avsom- lösegendom.Ju.Finansiellleasing120.inom slutenvárdkonsumtionTeknologioch86. av
Bosparande.Fi.l2l.1981-2001.S.korttidsvárdsomatisk

Kartläggning,lokalsamhället.brott i122.Trygghetbetalningochför redovisning mottidpunkter87. Nya av
och förslag.Ju.principiellasynpunkteravgifter. Fi.ochskatter

Miljöombudsman.M.123.Fi.och EG.Mervärdesskatten88.
Ju.vid EU:s gräns.personkontrolloch124.Varu- yttreEG. Fi.Tullagstiftningenoch89.

miljödata.K.Samordnadinsamling125.fastighetsverksamhetoch avKart-. förstahalvår. S.l-lusläkarrcformens126.samordningochfinansiering,- Äpplet. univcrsitetsstrukturEnSpiranKronan127.författningsreglering.M. ny
Stockholmsområdet.U.i södraminskaPrinciperförkoldioxidenoch9 Trafiken att-. vägledning.M.Agenda21128.Lokalkoldioxidutsläpp.K.trafikens en-arbetslöshetsersättning.A.129.Företagarestrafik i K.Miljözoner för tätorter.92.

krigsförhállanden.Fi.Försäkringunder130.skärgårdar.Jo.93. Levande
Ju.deninreSkyddetvid gränsen.131.medielandskap.Ku.1990-taletsi94. Dagspressen

ochforskningsklinisktförLandstingensregi. 132.i offentlig S.sjukvårdsförsäkringallmän95. En ansvar
utvecklingsarbete.S.miljöbalken.till M.Följdlagstiftning96.

principer. M.Miljöpolitikens133.enskildabrunnar. M.97. Reglering Vattenuttagurav Överprövning byggärenden.M.ochbesluti plan-134.förmåner. Fi.98. Beskattning avav



Statens offentliga utredningar 1994

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Kostnaderochindivideffekter.[21]
Refonneratpensionssystem.BilagaB.Om kriget kommit...Förberedelserför mottagandeav KvinnorsATP ochavtalspensioner.[22]militärt bistånd1949-1969 Bilagedel.+ Svenskalkoholpolitik förstrategi framtiden.[24]enInfonnationsteknologin -Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]-Vingar människansR5nnåga.[118] -förebyggaAtt alkoholproblem.[26]
Vård alkoholmissbrukare.[27]Justitiedepartementet av
Kvinnor ochalkohol. [28]VapenlagenochEG [4] Barn Föräldrar Alkohol. [29]-Kriminalvård -ochpsykiatri. [5] Gamla blivitär äldre.OmsolidaritetmellanungasomÅrs- ochkoncemredovisningenligtEG-direktiv. generationema.Europeiskaäldreåret1993.[39]Del I och [17]11.Ju. SambandetmellanSamhällsekonomi,transfereringarFörvaltabostäder.[23] ochsocialbidrag.[46]Vallagen.[30]
Rättentill reformeratbilstöd. [55]rattenUtrikessekretessen. -[49] Ett för kvinnor våldtagitsochcentrum som6 Juni Nationaldagen.[58] misshandlats.[56]Personnummer integritetocheffektivitet. [63]- Om intyg ochutlåtanden utfärdas hälso-som avNy lag skiljeförfarande.[81]om ochsjukvårdspersonali yrkesutövningen.[71]Domareni Sverigeinför framtiden sjukpenning,arbetsskadaoch förtidspensionutgångspunkterför fortsattutredningsarbete.- förutsättningarocherfarenheter.[72]-Del A+B. [99] Teknologiochvårdkonsumtioninom slutenStudiemedelsñnansieradpolisutbildning.[103] somatiskkorttidsvård1981-2001.[86]Domstolsprövning förvaltningsärenden.[117]av En allmänsjukvårdsförsälcringi offentlig regi. [95]Finansiellleasing lösegendom.[120]av Omsorgochkonkurrens.[110]Trygghet brott i lokalsamhället.Kartläggning,mot Sjukvárdsreformeri andraländer. [115]principiella synpunkteroch förslag. [122] l-lusläkarreformensförstahalvår. [126]Varu- ochpersonkontrollvid EU:s [124]gräns.yttre Landstingens för kliniskt forsknings-ochansvarSkyddetvid deninre [131]gränsen. utvecklingsarbete.[132]

Utrikesdepartementet
KommunikationsdepartementetHistorisktvägval Följdemaför Sverigei utrikes-och- På [15]väg.säkerhetspolitiskthänseende bli, respektiveintebliattav Citytunnelni Malmö. [78]medlemi Europeiskaunionen.[8] Trafiken ochkoldioxiden Principerför minskaattAnslutningtill EU Förslagtill -övergripande- trafikenskoldioxidutsläpp.[91]lagstiftning.[10] Miljözoner för trafik i [92]tätorter.Suveränitetochdemokrati Sjöarbetstid.[106]bilagedelmed [12]+ expertuppsatser. Tågetkommer. [109]Renaroller i biståndet- styrningocharbetsfördelning Samordnadinsamling miljödata. [125]avi effektiv biståndsförvaltning.[19]en

Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder1900-talet Finansdepartementeti Sverige.[37]
Ändradansvarsfördelningför denstatligastatistiken.[l]Kvinnor, barnocharbetei Sverige1850-1993.[38]
SverigeochEuropa.En samhällsekonomiskAnalysochutvärdering bistånd.[102]av konsekvensanalys.[6]

Försvarsdepartementet JIK-metoden, [13]m.m.
VissamervärdeskattefrågorIII- Kultur m.m.Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.[67] Uppskattadsysselsättning skattemasbetydelseom-för denprivatatjänstesektom.[43]Socialdepartementet
Folkbokföringsuppgiñemai samhället.[44]föreställningarMäns kvinnor ochchefskap.[3]om Allemanssparandet [50]översyn.en-Refonneratpensionssystem.[20] Beskattning fastigheter,del Principiellaav -Reformeratpensionssystem.BilagaA. utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m.m.
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ochandras.[62] Vår andesdel Fi.fastighetstaxering, stämmaRationaliserad -internationalisering,[35]Kulturpolitik ochdel 2integritet,Statistikoch
uppdragochbildning. Museernasstatistik [65] Minne ochofficiellpersonregisterförLag m.m.om- bilagedel.[51]organisationförändring. [66]i +Finansiellatjänster

roller. [52]insiderfrágor.[68]vissa TeaternskurspáverkanochOtillbörlig
hantverkare.[53]förMästarbrevutjämning.[70]lnomkommunal

asylärenden.[54]praxisiUtvärdering[74]och EG.Punktskatterna av
2 kap.tillämpningutformningochSärskildaskäl[79]bankombudsman. avAllmänhetens - [60]utlänningslagen.bestämmelseriandra5 § ochenergi.lag skattNy om

[94]medielandskap.1990-taletsiEG-anpassning. DagspressenochtekniskEn översyn
[105]radioochTV.lagstiftningNyMotiv. Del om- [85]bilagor. Del II.Författningstextoch- NäringsdepartementetochbetalningredovisningförNya tidpunkter av

[87] kreditgivning. [61]ochavgifter.skatter Pantbankernas
[116]och EG. [88] olja ochkol.Mervärdesskatten lagraSkyldighetatt

[89]och EG.Tullagstiftningen
Arbetsmarknadsdepartementetförmåner. [98]Beskattningav

gränsöverskridandevidBeskattningen [41]Ledighetslagstifmingen översynen-[100]EG,inomomstruktureringar [48]utveckling bilagedel.förm.m. Kunskap +
Bosparande.[l2l] Övergång kollektivaverksamheteroch upp-av

[130]krigsförhállanden.underFörsäkring [83]arbetsrätten.svenskaEU ochdensägningar.
[129]arbetslöshetsersättning.Företagares

Utbildningsdepartementet
Civildepartementetlärande.[45]livslångtGrundenför

anslutningentillobligatoriskadenAvveckling av LandstingenochEuropaKommunerna
nationer. [47]Studentkåreroch Bilagedel.[2]+frånreform LägesrapportIakttagelserunderen tid. [14]Konsumentpolitiki- ennyuniversitetuppföljningvidResursberedningens nationellverksamhetkommunalKvalitet isex -resurstilldelningssystemetdetochhögskolor [18]utvärderinguppföljningochnyaav

högskoleutbildning.[80]för grundläggande [32]Tak.MycketUnderSamma
högskoleutbildningen.[84]Samvetsklausulinom [42]trossamfunden.ochStaten

ribbanHöj under-välfärdochvärderingarUngdomars en-yrkesutbildning.[101]förLärarkompetens ]73]attityder.livsstil ochlevnadsvillkor,sökningomÄpplet. universitetsstrukturEnSpiranKronan ny Patientskadelag.[75]
[127]Stockholmsområdet.i södra trösklar. [77]Tillvarons

Jordbruksdepartementet naturresursdepartementetMiljö- och
ijordbruketmiljöinsatserFörstärkta miljön. [7]ochEESEU,

[82]miljöprogram.tillämpning EG:ssvensk skogsmarkochpåjordbruks-Skoterkörningav-
skärgårdar.[93]Levande [16]åtgärdsförslag.ochKartläggning

livsmedelskvaliteten.ochKonsumenterna planering [36]fysiskMiljö och
12]konsumentupplevelser,studieEn [40]strålskyddsforskning.Långsiktigav

för konsumenternaLivsmedelspolitik ochPrinciperskall skyddasvattendragVilka
sig. [119]komReformen [59]av förslag.som-

BeskrivningarskyddasskallvattendragVilka av
Kulturdepartementet vattenområden.[59]

tankarna [64]iochkultur Medkontinuitet konstochFörnyelse rapsom4 of EnvironmentPrinciplesGeneralOn thei framtiden.[9]
[33]medborgarskapsärenden,iVandelnsbetydelse Protection.[69]m.m.

TV-sändningar,[34]ytterligareforTekniskt utrymme
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Tradeandthe Environment towardsa-sustainableplayingfield. [76]
Kart- och fastighetsverksamhetfinansiering,-samordningoch författningsreglering.[90]
Följdlagstiftningtill miljöbalken. [96]
Reglering enskildabrunnar. [97]Vattenuttagav ur
PVC plan för undvikamiljöpåverkan.[104]atten-
Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnader.av
[107]
Säkrarefinansiering framtidakämavfallskostnaderav

Underlagsrapporter.[108]-
Bilars miljöklassningoch EG. [111]
Växanderåvaror. [113]
Avfallsfri framtid. [114]
Miljöombudsman.[123]
Lokal Agenda21 vägledning.[128]en-
Miljöpolitikensprinciper. [133]
Överprövning besluti plan-ochbyggärenden.[134]av


