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Sammanfattning
Enligt direktiven min uppgift bred plan- ochär göra översynatt en av
bygglagstiñningen bakgrund erfarenheter 1987 årsmot av vunna av
PBL-refonn och de förutsättningar samhällsutvecklingen inne-nya som
burit för planeringen mark- och vattenområden och byggandet.av

första delbetänkandeI den 8 oktober 1993 SOU l993z94 Anpas-ett
sad kontroll byggandet behandlade jag frågor bygglov och bygg-av om
nadsteknisk kontroll, inklusive samordningen med den bygg-nya
produktlagen följd EES-avtalet.ärsom en av

detta delbetänkandeI lämnar jag förslag ökad miljöhänsyn irörsom
fysisk planering och byggande, reglering i detaljplaner detaljpla-och

medborgarinflytandet i fysisk planering tillgänglighe-samtneprocessen,
i den fysiska miljön för med rörelse-nedsatt eller oriente-ten personer

ringsfönnåga.

Ökad miljöhänsyn planering och byggandei

mina direktiv pekas det inomI den fysiska planeringen stads-ochatt
miljöhänsyn,byggandet ställs och ökade krav på på aktsamhetnu nya

med kulturvärden och på resurshushållning. tilläggsdirektiv har särskiltI
pekats behovetpå skydda park- och grönområdena i städervåraattav
och den s.k. grönstrukturen.tätorter

Vid konferens i Rio de JaneiroFN:s år 1992 miljö och utvecklingom
bl.a. den s.k. Agenda handlingsprogram21, för nationellt ochantogs ett

internationellt miljöarbete för långsiktigt hållbar utveckling.uppnåatt en
grundläggandeEn princip i Agenda 21 miljöhänsynen skall integ-är att

i olika verksamheter och sektorer, med tonvikt lokala insatser.påreras
Programmet betonar förutseende samhällsplanering haräven att storen
betydelse för främja målet långsiktigt hållbar utveckling.att om en

tillHänsyn kretslopp, resurshushållningsaspekter och inaturens ävenett
övrigt ekologiskt bör arbetet. Principema i Agendasynsätt genomsyra

förutsätts21 bl.a. i lokalt Sverigesarbete.nämnts omsättas ettsom
kommuner förutsätts ha påbörjat arbete med lokala hand-ett
lingsprogram för miljöarbetet, s.k. lokala Agenda 2l år 1996.senast

,
Förutsättningama för kunna skapa långsiktigt hållbar livsmiljöatt en

bestäms givetvis i hög grad hur den byggda miljön bebyggelse, tra-av -
fikanläggningar, övrig teknisk infrastruktur den s.k. grönstrukturensamt
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utvecklas och bevaras. Kommunerna har fått detPBL huvud-genom-
sakliga för denna fysiska planering. betänkandetI lämnasansvaret en
rad förslag till ändringar och kompletteringar PBL:s regelsystem förav

stärka miljöhänsynen i fysiskaden planeringen.att

förstärktEn och aktuell översiktsplanering

Om kommunernas beslut enligt skall medverkaPBL till god ochen
långsiktigt hållbar livsmiljö, bör ökad vikt läggas vid översiktsplanen.
Översiktsplanen möjlighet till helhetssyn inte möjlig vidärger en som
prövning enskild detaljplan eller bygglovsansökan. Härigenom kanav en
den bidra till bebyggelseutvecklingen i hållbar riktning,att styra mer

också rationalisera efterföljande planläggning och tillståndspröv-men
ning.

dennaMot bakgrund föreslår jag det i bestämmelsema de all-att om
intressen skall beaktas vid bl.a. planläggning enligtmänna PBL,som

införs krav på planläggningen med beaktande befintliga värdenatt av
skall främja ändamålsenlig samhällsstruktur från hushållningssyii-en
punkt. Härigenom klargörs fysiskaden planeringen bör underordnasatt
kraven på miljöanpassad utveckling. Vidare betonas de befintligaatten
förutsättningar finns bl.a. i den byggda miljön värden börutgörsom som

tillvara i den fysiska planeringen.tas
syfte tillI stånd ökad miljöhänsyn i den förebyggande fysiskaatt en

planeringen föreslås vidare förstärkning översiktsplaneringenen av ge-
bl.a.nom

tydligare och utvidgade krav på översiktsplanens innehåll, bl.a. såvitt-
de allmänna intressena och övriga miljöförhållanden betydelseavser av

konsekvensema förändringar i mark- och vattenanvänd-samt störreav
ningen,
-tydligare krav på redovisning översiktsplanens syfte innebörd,ochav

förstärkning medborgarinflytandet under samrådet,en av-
krav årlig uppföljningpå översiktsplanens aktualitet, ochav-
tydligare krav länsstyrelsenpå tillvara och samordna in-att ta statens-

råd och förse kommunerna relevantmed och aktuelltressen samt att ge
kunskap för översiktsplaneringen.

miljöfrågomaFör framgångsrikt skall kunnaatt ett sätt tas om
hand i den översiktliga planeringen kommer krävas betydande insat-att

kunskapsuppbyggnad,på forskning metod- och kompetensut-samtser
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iLantmäteriverketBoverket ochDärvid föreslås bl.a.veckling. att ges
metoder förstandards ochprojekt utarbetauppdrag i gemensamtatt ett

planering.ADB-stöd i fysiskett

regionala planeringenDen

godnödvändigt medsamband dettlerfunktionellaområden medI är en
långsiktigtuppnåför skall kunnamellankommunal samordning att en

storstadsområdena,särskilt hög grad igäller ihållbar livsmiljö. Detta
lokaliseringmiljöproblem ochdär komplexai andra områden,ävenmen

fleraföljdinvesteringar isamordning ochkräververksamheter somav
nödvändigtkollektivtrafik, detochjämvägarkommuner, ärvägar,t.ex.

lösningar.rationellasamordning för uppnåmed tydlig atten
skäl skall hafinns synnerligadetföreslår regeringenJag att om --

frånregionplaneorgan medsärskiltmöjlighet representanteratt utse ett
framskallregionplaneorgansådantoch berörda kommuner. Ett tastaten

regeringen.regionplan,förslag tillunderlag och lämna antas avsomen
frivilliggällasådant förordnande börförutsättning förSom attett enen

sig inte kunnaförutses eller visatsamordning inte kanmellankommunal
därregionala intressen,sig viktigadetkomma till stånd och röratt om

samhällsstmktur,ändamålsenligförutsättning församordning är enenen
miljöproblem.eller allvarligainfrastruktursatsningarstorat.ex.

Miljökonsekvensbeskri vnin gar

s.k.införts i allaenligt harmiljökonsekvensbeskrivningar NRLpåKrav
emellertiduttryckliga kravhardet gäller PBLNRL-anslutna lagar. När

förpliktelseruppfyllande våratill vad erfordras förbegränsats avsom
nämligenfinnskonsekvensbeskrivningarEES-avtalet. påenligt Krav

inbyggda iändå PBL.
ochoch enhetlighetförenklinguppnående systematiskFör enav en

föreslås kravetprövningssystemiintegreringbättre NRL PBL:s attav
gällautvidgas tillmiljökonsekvensbeskrivningar skallpå att mer gene-

således såmiljökonsekvensbeskrivning skallrellt. En upprättas snart en
miljön,inverkan påinnebär betydandedetaljplan medger åtgärder som

Miljökon-hushållningen medoch säkerheten ellerhälsan naturresurser.
utarbetandetsamband medisekvensbeskrivningen skall upprättas av

under det fortsattadärefter utvecklasför detaljplan för attprogrammet
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planarbetet. Konsekvensbeskrivningar i översiktsplanen skall kunna ut-
miljökonsekvensbeskrivninggöra påen innehållet isättsamma som

översiktsplanen skall kunna för detaljplan.utgöra ettanses program

Tätortemas grönområden

Tätortemas grönområden eller grönstruktur har betydelse från i huvud-
sak ekologiska, kulturella och sociala synpunkter. Tätortsutbyggnaden

emellertidutgör allvarligt hot dessaett viktiga områden.mot På ut-
redningens uppdrag har i utredningen Eivorexperten Bucht redovisat en
bild kunskapsläget rörande grönstruktur.av tätortemas På grundval hä-

lägger jag fram följande förslag för behovetrav skyddetatt grön-av av
områdena skall kunna tillgodoses.

Skyddet grönstmkttrren kräver i första hand kommunernaav fåratt en
samlad bild den så dess betydelse uppmärksanunas.attav Detta förut-

kunna åstadkommassätts främst den föreslagna förstärktagenom över-
siktliga planeringen. Genom vissa ändringar i PBL:s och NRL:s kravbe-
stämrnelser betydelsenpoängteras grönområden.tätortemas speci-Iav
ella fall skall också regionplanering kunna framtvingas.en

Det framhålls angeläget kommunemaatt detaljplane-som genom
läggning grönområden fullföljer översiktsplanens intentioner.av

För särskilt värdefulla och allmänna platsertomter skall kommunen
kunna meddela skyddsbestämmelser i detaljplan på försättsamma som
värdefulla byggnader.

Avslutningsvis understryks behovet forskning och utbildningav rö-
rande tätortemas grönområden.

Kulturmiljön

Mina förslag rörande den översiktliga planeringen innebär för-ovan
stärkta krav på kunskapsunderlag och redovisning i översiktsplanen av
kulturmiljövärdena i kommunen. Vidare länsstyrelsema i uppgiftges att

aktivt verka för översiktsplanema grundasattmer på erforderlig kun-
skap kultunniljöns innehåll.om

Det önskvärt det skapasär allmäntatt accepterad i frågaen nonn om
vad kunskapsunderlaget rörande kultunniljön bör innehålla. Jag föreslår
därför Riksantikvarieämbetetatt tillsammans med Boverket i dialog med
kommunerna utarbetar allmänna råd i detta avseende. Vidare föreslås
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kunskapsuppbyggnadenkommunalastödja den att tastaten an-genom
inventeringsarbetet.teknikutvecklingen förför metod- ochsvar

oinrådesbe-detaljplan ellermöjlighet iföreslåsKommunerna att
preciserarvarsamhetsbestämmelsersärskildameddelastämmelser som

ändring byggnad.hänsynsreglema för av
fö-till fastighetsägareersättningförenkla reglersyfte PBL:sI att om

reslås
rivningsförbud,ocksåinnebäraskyddsbestämmelser alltid skall ettatt

införs, ochför ersättningkvalifikationsgränsenhetligatt en
rivningstillståndvidskyddsbestämmelsersåväl vid vägratatt er-som

kvalifikations-för skada gårskall enbart densättning utgå utöversom
gränsen.

Återanvändning byggnadsmaterialåtervinningoch av

byggnaderrivningsäkerställaföreslås få möjlighetKommunen attatt av
och återvin-för återanvändningförutsättningarsker på sättett som ger

avfall. Bl.a. skall kommunenmiljöfarligtomhändertagandening samt av
medskall utförasbeskriver hur arbetetrivningsplankunna kräva somen

rivningsavfall.omhändertagandetavseende på av

detaljplaneprocessen,detaljplaner ochReglering i m.m.

olikafråndetaljplaneprocesseningår ocksåuppdragetI överatt syn-se
konkreta frågor,vissatill övervägandepunkter. Dels skall jag ta upp

för-avregleringar,möjligheterna tilldels skall jag allmänt översemera
skall jagSamtidigtökad effektivitet i planprocessen.enklingar och

medborgarinflytandetmöjlighetema stärkaockså attutanöverväga att
ineffektiv.blirplaneringsprocessen byråkrati ochseras

för-ochplaneringsprocessenökad effektivitet iSträvandena mot en
med-motstridi Kravetmedborgarinflytandet delvisstärkning ärav

ikanför hur långtsåledesborgarinflytande sätter gränser man en
planeringsin-förskjutningförenkling beslutsprocessen. Genom avenav

emellertidöversiktliga nivån kanbeslutsfattandetoch denmotsatsema
hänger in-Detaljplaneprocessenhänseenden.vinster i båda dessagöras

förstärkning denöversiktliga planeringen. Dentimt med den avsamman
till delvismöjligheterplaneringen föreslåsöversiktliga vävaattsom ger

in-översiktliga planeringen.med den Dedetaljplaneprocessensamman
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i den översiktliga planeringen kansatser oña läggasgörs till grundsom
för detaljplaneringen och medborgarna möjligheter till insyn och på-ges
verkan i tidigt skede. För den enskilde fastighetsägarenett därmedges
också möjligheter till förutsebarhet och dennes ställningstörre kan i nå-

mån förstärkas den ökade kommunala planberedskapen. Degon genom
följande förslagen har i utsträckning sin utgångspunkt i denna för-stor
skjutning den översiktliga nivån.mot

Detaljplanekravet

I PBL ställs krav på prövningen frågor förändring markan-att av om av
vändningen och byggande i utsträckning skall ske detaljplan.stor genom
Bl.a krävs detaljplan för uppförande enstaka byggnad underav en ny
vissa förutsättningar. Undantag från kravet gäller dock, prövningenom
kan ske i samband med bygglov eller förhandsbesked. Om det beträf-
fande sökt åtgärd krävs detaljplan och undantaget inte tillämpligt,ären
skall ansökan bygglov avslås. enskildeDen kan häreñer inte fram-om
tvinga detaljplan, det ligger helt i kommunens hand bestäm-utan atten

och detaljplan skallnär upprättas.ma om en
ordningDenna det gäller uppförande enstaka byggnadär när av en ny

inte tillfredsställande och det föreslås kommunens möjligheteratt att
åberopa detaljplanekravet grund för bygglov skall begrän-att vägrasom

Om ansökan bygglov har avslagits på grund det krävssas. atten om av
detaljplan och ansökan kommer efter fårår, denna ansökantreen ny
avslås grundpå detaljplanekravet bara det finns synnerliga skäl.av om

Funktionsuppdelning i planer m.m.

ofta alltförDen långtgående funktionsuppdelningen i våra beror itätorter
första hand inte på detaljplanelägga. Genom ensidigt utfonnadesättet att
användningsbestämmelser kan emellertid detaljplanema låsa an-
vändningssättet i onödan; För underlätta funktionsblandning i särskiltatt
bostadsområden föreslås det i bestämmelsen mindre avvikelseratt om

tillägg möjligheter betraktagörs flerett något avvikelseröppnar attsom
för närvarande förenliga med planens syfte.än som

undersökningEn användningen bestämmelser beträffande ut-av av
fommingen byggnader visar sådana bestämmelser förekommerattav
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ganska finns alltsåDet inte anledning ingripasparsamt. att sättetmot att
utforma planer i den delen.

Livsmedelshandel i äldre detaljplaner

den april kundeFöre l 1992 handelsändamålet i detaljplan preciserasen
till viss form detaljhandel och därvid kunde livsmedelshandeln be-en av

Övergångeller förbjudas. från detaljhandelsändamål tillgränsas ett ett
inom detaljplaneområde med preciserad bestämmelseannat ett rö-en

rande handelsändamålet kräver planändring. hyser tveksamhetJag till att
kommunernas planbeslut skall fråntas sin verkan i eñerhand. Om sådant
ingripande ändå skall föreslår jag regel innebärgöras, atten som en an-
sökan bygglov för övergång från detaljhandelsändamål tillett ettom an-

inte fär avslås på grund åtgärden strider detaljplan.nat att motav

Förutsättningar för enkelt planförfarande

S.k. enkelt planförfarande, tidsbesparande, f°ar i dag tillämpasärsom
under förutsättning detaljplaneförslaget begränsad betydelse,att är av
saknar intresse för allmänheten förenligt med översiktsplanenärsamt
och länsstyrelsens granskningsyttrande. föreslås möjligheternaDet att

använda enkelt planförfarande vidgas. förfarandeSådant skall fåatt
tillämpas, förslaget med översiktsplanen och kon-överensstämmerom
sekvenserna förslaget framgår denna. krävs förslagetHärutöver attav av

förenligt med länsstyrelsens granskningsyttrairde.är

och samrådsskedenaProgram

Enligt bör detaljplanenPBL grundas vissapå För åtgärderett program.
sådant obligatoriskt. föreslåsDet detta obligatoriumär ett attprogram

utvidgas till omfatta i princip alla detaljplaner. Vid utarbetandetatt av
skall berörda sakägare och vissa andra enskilda beredasprogrammet

tillfälle till samråd. Resultatet samrådet skall redovisas i samråds-av en
redogörelse. Innehållet i översiktsplanen skall i vissa fall kunna utgöra

för detaljplan. förutsättning härför kravetEn påär atten program
samråd uppfyllt.är
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Vissa andra frågor

kommunernas utgifter förFör kungörelsekostnader skall nedbringasatt
föreslås innehållet i den kungörelse utställningen detaljpla-att av ettom
neförslaget skall publiceras i får begränsas.ortstidningsom

Enligt skall detaljplanen kommunfullmäktige,PBL antas av som un-
der vissa förutsättningar får delegera tillbeslutanderätten kommunstyrel-

eller byggnadsnämnden. föreslås denna bestämmelseDet attsen upp-
hävs. Därigenom blir reglema i kommunallagen tillämpliga1991:900 i
stället. kommer då inte finnas lagligt hinder enklareDet någotatt mot att
detaljplanebeslut delegeras till tjänsteman.en

Särskilt medborgarinflytandeom

förstärkaSträvan medborgarinflytandet många de iatt genomsyrar av
betänkandet presenterade förslagen. särskild betydelse denAv är
förskjutning beslutsfattandet till tidigare skede plane-ettav av

Ökaderingsprocessen förslagen leder till. krav samråd ställs ipåsom en
förstärkt översiktlig planering. Samråd rörande detaljplaner skall inledas
redan i prograinskedet och i samband dänned får samrådskretsen del av

påbörjad miljökonsekvensbeskrivning, sådan erfordras. Syftetnären en
med samråden på alla nivåer tydligare och kravpå sätt störreettanges
ställs utfonnningenpå samrådsredogörelser. Boverket föreslås få iav
uppgift utveckla och sprida infonnation kring metoder för samråd ochatt
upprättande samrådsredogörelser.av

PBL:s bestämmelser IilIgänglghetför rörelsehindrade m.fl.om

direktiven förI utredningen slås fast tillgängligheten i den byggdaatt
miljön för med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga är ettpersoner
viktigt allmänt intresse att väma om.

den analysI tillgängligheten utredningen låtit utföra fram-harav som
kommit det ofta i den offentliga miljön det finns hinder föräratt som

med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga.personer
precisaMer krav bör ställas tillgänglighetsskapandepå åtgärder i

samband med nybyggnad och ändring allmänna platser Be-av m.m.
myndigande skall därför för tillämpningsföreskriñer med krav påges
sådana åtgärder.
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föreslåsKrav också på enkelt åtgärdade hinder tillgänglighe-att mot
och användbarheten för rörelsehindrade mfl. skallten åtgärdadevara

före år 2000 i befintliga publika lokaler och på befintliga allmänna
platser.

Vidare bör tillämpningsföreskriftema till rörande tillgänglighetenPBL
och användbarheten för rörelsehindrade mfl. tydligare detsågöras att
klart framgår vad samhällets minimikrav. Därutöver krävsärsom
intensiñerade infonnations- och utbildningsinsatser för öka kun-att
skapen inom byggsektom tillgänglighetskraven.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Författningsförslag

Förslag till1

ändring iLag plan- och bygglagen 1987: l 0;om

1987:101Härigenom föreskrivs i fråga plan- och bygglagenom
dels kap. skall upphöra gälla,5 29 §att att
dels kap.1 3 2 kap. l och 4 3 kap. kap.§§, 18 4 1-6 §§, 5att

kap. och kap.16, 18, 21, 24, 25 28 6 12 8 kap. l4wl6 och§§,
22 kap. och kap.§§, 9 l 3 11 3 14 kap. 8 och 10 kap.§§, 17samt
20 skall ha följande§ lydelse,

dels det i lagen skall införas paragrafer, 3 kap. 17 4att tre nya a
kap. 14 och kap. före kap. rubrik§ 7 9 § 97 §samt nännast en ny av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kapl

3

Varje komun skall ha aktuell Varje komun skall ha aktuellen en
översiktsplan, omfattar hela översiktsplan, omfattar helasom som

Översiktsplanen Översiktsplanenkommunen. skall kommunen. skall
hur mark- och vägledning för besluti stort vat-ange ge om an-

tenområden avsedda vändningen mark- ochär att vatten-an- av
vändas och hur bebyggelseut- områden utveckling ochsamt om
vecklingen bör ske. översikts- bevarande den byggda miljön.I av
planen får regleras huruvida översiktsplanen får regleras hu-åt- I
gärder kräver tillstånd enligt den- ruvida åtgärder kräver tillstånd

lag. övrigt översiktsplanen enligtI denna lag. övrigtIär är över-na
inte bindande för myndigheter och siktsplanen inte bindande för
enskilda. myndigheter och enskilda.

1 Lagen omtryckt 1992: 1769.
2 Lydelse enligt SOU 1993:94.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Regleringen markens användning och bebyggelsen inom kom-av av
sker detaljplaner. detaljplan fårEn omfatta endastmunen genom en

begränsad del kommunen.av
För begränsade områden kommunen inte omfattas detalj-av som av

plan får områdesbestämmelser det behövs för syftet medantas, attom
översiktsplanen skall elleruppnås för säkerställa riksintressenatt att en-
ligt lagen 1987: l 2 hushållning med tillgodoses.naturresurserom m.m.

Fastighetsplaner får för underlätta genomförandet de-antas att av
taljplaner.

För samordning flera kommuners planläggning får regionplanerav
antas.

2 kap.

1

Planläggning skall ske Planläggning skall medså beak-att
den främjar från allmän tande beñntliga värden främjaen syn- av
punkt lämplig utveckling och ändamålsenlig samhällsstruk-ger en
förutsättningar för från social från hushållningssynpunktturen
synpunkt god bostads-, arbetsa och förutsättningar för frånge en
trafik- och fritidsmiljä. Hänsyn social synpunkt god livsmiljö.
skall därvid till förhållandena i skall därvidHänsyn till förhål-tas tas
angränsande kommuner. Mark- landena i angränsande kommuner.
och vattenområden skall använ-
das för det eller de ändamål för
vilka områdena lämpadeär mest
med hänsyn till beskaffenhet och
läge föreliggande behov.samt

Vad i första stycket skall beaktas i ärendenävensom anges om
byggtillstånd.

4 §

Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön
utfonnas med hänsyn till behovet av

skydd uppkomst och spridning brand trafikolyck-mot samt motav
och andra olyckshändelser,or

skyddsåtgärder för civilförsvaret,

3 Lydelse enligt SOU 1993:94.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

hushållning med energi och goda klimatiska och hy-vatten samt
gieniska förhållanden,

trafikförsörjning och god trañkmiljö,
parker och andra4 grön-a.

områden,
möjligheter för nedsattmed rörelse- eller orienterings-personer

förmåga använda området,att
förändringar och kompletteringar.

eller iInom anslutning till områden med sammanhållennära bebyg-
gelse skall det finnas lämpliga platser för lek, motion och utevis-annan
telse möjligheter anordna rimlig samhällsservice och kom-samt att en
mersiell service.

3kap.

17a§

Tomter, särskilt värde-ärsom
fulla från historisk, kulturhisto-
risk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, får förvanskas deinte i
avseenden de omfattas skydds-av
bestämmelser detaljplan elleri en
områdesbestämmelser.

l8§

frågaI allmänna platser och frågaI allmänna platser ochom om
områden för andra anläggningar områden för andra anläggningarän än
byggnader skall vad före- byggnader skall vad före-som som
skrivs i 15-17 skrivs i 15-tomter 7 a§§tomterom om
tillämpas i skälig utsträckning. tillämpas i skälig utsträckning.

Sådana platser och områden
första stycket skallisom avses

uppfylla kravet enligt § första15
stycket användbarhet5 förpå

med nedsatt rörelse- el-personer
ler orienteringsjförmåga deni ut-
sträckning följer före-som av
skrifter meddelade med stöd av
denna lag.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

1§

I översiktsplanen skall redovi- I översiktsplanen skall redovi-
allmänna börintressensas som sas

beaktas vid beslut använd-om
mark- ochningen vattenområ-av

den.
Av planen skall framgå allmänna enligt 2intressen

kap. bör beaktas vid beslutsom
mark- och vattenområdenom
bebyggelse,samt

grunddragen fråga den sådanai miljöförhål-övrigaom
avsedda användningen mark- landen har betydelse förav som en
och vattenområden fråga långsiktigt god hushållning medisamt

tillkomst, förändring och be- naturresurserna.om
varande bebyggelse.av

hur kommunen grunddragen fråga deniattavser om
tillgodose riksintressen enligt la- avsedda användningen mark-av

1987:12 hushållning och vattenområdengen samt ut-om om
med veckling och bevarande dennaturresurser m. m. av

byggda miljön,
konsekvenserna avseddaav

förändringar använd-större i
mark- ochningen vattenområ-av

den.
hur kommunen till-attavser

godose
riksintressena enligt lagen

0987:12 hushållning medom
naturresurser m..m.

b grunddrag och riktlinjer i
regionplan enligt kap.7
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2§

ÖversiktsplanenÖversiktsplanen skall utformasutformasskall
medoch syftetinnebördeninnebörd kan utläsas så,dessså, attatt

delar kan utläsasplanens skildasvårighet.utan
svårighet.utan

ochi 8planbeskrivning §skall fogas sådanTill planen som avsesen
enligtgranskningsyttrande 9länsstyrelsens

del, skall deti vissgodtagit planenlänsstyrelsen inte harOm an-en
planen.märkas i

3§

översiktsplantillförslagöversiktsplanförslag till NärNär
planeneller ändringeller ändring planen upprättas,upprättas, avav

medsamrådamed skall kommunensamrådaskall kommunen
regionplaneor-länsstyrelsenregionplaneor-länsstyrelsen samtsamt

berörsoch kommunerberörsoch kommuner avsomgansom avgan
ochmyndigheterförslaget. Andraförslaget. Andra har vä-ettsom

enskildasammanslutningarskallförslagetsentligt intresse samtav
intresseväsentligthartill samråd.beredas tillfälle ett avsom
tillfälle tillberedasförslaget skall

usamråd.

4§

samrådetmedutbyte SyftetSamrådet syftar till är attett
ochkunskapsunderlagetsynpunkter. fördjupaochinformationav

sammanslut-myndigheter,motiven tillsamrådet börUnder att ge
mojlighet tillenskildaochplaneringsunderlagförslaget, ningarav
Underpåverkan.ochförslagets innebördbetydelse och insyn sam-

motiven till förslaget,börrådetredovisas.
betydelseplaneringsunderlag av

innebörd redovisas.förslagetsoch
skallsamrådetResultatetResultatet samrådet och för- re-avav

Samrådsredogörelse. Idovisas ianledning deslag med enav syn-
synpunkterdeskallskall dennahar framförtspunkter angessom

kommen-har framförtsSamrådsredogörel-redovisas i samtsomen
med anledningförslagellertarerse.

Synpunkterna.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§

Under samrådet åligger det Under samrådet åligger det
länsstyrelsen särskilt länsstyrelsen tillatt ochatt ta vara

samordna ochintressenstatens
därvid

råd tillämpningen underlag och råd frågage iom av ge
2 kap. och verka för riksin- sådana allmännaatt intressenom
tressen enligt lagen 198 l 2 enligt 2 kap. och sådana övrigaom
hushållning med miljoförhållanden börnaturresurser beak-som

tillgodoses. vid beslut användningenm.m. tas om
mark- och vattenområden,av

verka för sådana frågor verka föratt sådana frågoratt
användningen mark- och §l tillgodoses5angesom av som samt

vattenområden angår två eller verka föri sådanaäven övrigtsom att
flera kommuner samordnas frågor användningen mark-ett om av
lämpligt ochsätt, vattenområden angår tvåsom

eller flera kommuner samordnas
på lämpligtett sätt,

tillta intressen.statensvara

6§

Innan översiktsplanen eller Innan översiktsplanen elleren en
ändring den skall kom- ändring denantas, skall kom-av antas,av

ställa planförslaget ställaut planförslagetmunen utun- munen un-
der minst månader.två Den der minst månad. Den villsom en som
vill lämna synpunkter på förslaget lämna synpunkter på förslaget
skall detta skriftligen undergöra skall detta skriftligen undergöra
utställningstidext. Lutställningstiden.

14 §

Kommunfullmäktige skall varje
ställning till översiktspla-är ta

aktualitet. Därvid skallnens re-
dovisas huruvida

planens följtsintentioner i
efterföljande beslut använd-om

mark-ningen och vattenområ-av
den,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förutsättningarna för planen
ändrats väsentliga avseenden.i

Inför beslut enligt förstaett
stycket skall länsstyrelsen bere-

tillfälledas redovisaatt statens
ochintressen i övrigt singe syn

översiktsplanens aktualitet.på

kap.5

7

vad enligtUtöver 3 skall redovisas i detaljplanen får§ i planensom
meddelas bestämmelser om

i vad åtgärder krävermån tillstånd enligt 8 kap. och4 115 §§, §
första och tredje styckena förstal2 och andra styckena,§samt

den omfattning i vilken byggande och under markytanstörsta över
får ske och, det finns särskilda skäl medhänsyn till bostadsförsörj-om
ningen eller miljön, minstaden omfattning i vilken byggandet skalläven
ske,

byggnaders användning, förvarvid bostadsbyggnader kan be-
andelen lägenheter olika slag och storlek,stämmas av

placering, utfonnning och placering, utfonnning och
utförande byggnader, andra utförande byggnader, andraav av
anläggningar och varvid anläggningar och varvidtomter, tomter,
bestämmelser i fråga ändring bestämmelser i fråga ändringom om

byggnader och andra anlägg- byggnader och andra anlägg-av av
ningar, skyddsbestämmelser för ningar, varsamhetsbestämmelser
byggnader i kap.3 enligt kap. 10§ första stycket,12 3§som avses
och rivningsförbud för sådana skyddsbestämmelser för byggna-
byggnader får meddelas, iderrsom 3 kap. 12avses

skyddsbestämmelser för tomter
3 kap. 17a § och föriavsessom

allmänna platser omfattassom av
bestämmelsen,den

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

inte skall huvudman,nen vara
stängsel utfart eller allmänna platser,utgångsamt motannan

4 Lydelse enligt SOU 1993:94.
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placering och utformning parkeringsplatser, förbud användaattav
viss mark eller byggnader för parkering skyldighet anordnasamt att ut-

för parkering, lastning och lossning enligt kap.3 förstal5§rymme
stycket

tillfällig användning mark eller byggnader, inte be-genastav som
höver i anspråk för det ändamål i planen,tas som anges

markreservat för10. allmänna ledningar, energianläggningar samt
trafik- och väganordningar,

skyddsanordningar11. för motverka störningar från omgivningenatt
och, det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningarom

luñförorening, buller, skakning, ljus eller sådantannat prö-genom som
enligt miljöskyddslagen 1969:387,vas

12. principerna för fastighetsindelningeii och för inrättande av ge-
mensamhetsanläggningar.

Bestämmelser byggnaders användning enligt första stycket får3om
inte utformas så effektiv konkurrens motverkas.att en

detaljplanen fårI meddelas bestämmelser exploateringssam-även om
verkan enligt 6 kap. detaljplan2 Om efter det exploa-antas att etten
teringsbeslut enligt lagen 1987 zll exploateringssamverkan harom
vunnit laga kraft, skall det i planen den skall genomförasanges om en-
ligt nämnda lag. Skall mark i anspråk från någon fastighettas ägarevars
inte deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift därom.

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

16

begränsade områdenFör inte omfattas detaljplan kan områ-som av
desbestämmelser för säkerställa syftet med översiktsplanenantas att att

elleruppnås riksintresse enligt lagen 1987:l2 hushållningatt ett om
med tillgodoses. Med områdesbestämmelser fårnaturresurser m.m. reg-
leras

har föreslagits upphävd SOU 1993. 94i
gmnddragen för användningen mark och vattenområden för be-av

byggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra
jämförliga ändamål,

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

5 Lydelse enligt sou 1993:94.
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placering, utfomining och placering, utfomming och
utförande byggnader, andra utförande byggnader, andraav av
anläggningar eller varvid anläggningar eller varvidtomter, tomter,
bestämmelser i fråga ändring bestämmelser i fråga ändringom om

byggnader och andra anlägg- byggnader och andra anlägg-av av
ningar, skyddsbestämmelser för ningar, varsamhetsbestämmelser
byggnader i kap. kap. §3 12 enligt 3 10 första stycket,§som avses
och rivningsförbud för sådana skyddsbestäminelser för byggna-
byggnader får meddelas. der i 3 kap. 12som avses

skyddsbestämmelser för tomter
3 kap. 17a§ och förisom avses

allmänna platser omfattassom av
den bestämmelsen,

användning utformningoch allmänna platser,av
vegetation markytans utfonnning och höjdläge inom sådanasamt

områden i 8 kap. 12 tredje stycket,§som avses
skyddsanordningar för motverka stömingar från omgivningen,att
exploateringssamverkan enligt 6 kap. 2

1s§

Detaljplanen bör grundas på Detaljplanen skall grundas påett
utgångspunk- utgångs-ettprogram som anger program som anger

och mål för planen. punkter och mål för planen,ter om
det onödigt.inte är
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detaljplanEn medger de fall detaljplanI medgersom en en
användning mark eller användning mark ellerav av en av av
byggnader eller andra anlägg- byggnader eller andra anlägg-
ningar innebär betydande ningar innebär betydande in-som som
miljöpåverkan skall grundas verkan miljön, hälsan ochpå på sä-

sådant kerheten eller hushållningen mediett program som anges
första stycket, detaljplanen skall miljökon-naturresurserom en
innebär planområdet får sekvensbeskrivning enligt kap.5iatt tas
anspråk för lagen 198712 hushållningom

industriändamål, med upprättasnaturresurser m.m.
sammanhållen bebyggelse, vid utarbetandet programmet.ny av

skidliftar eller kabinbanor.
hotellkomplex ellerfritids-byar

eller
tävlings- ellerpermanenta

testbanor för bilar eller motor-
cyklar.

de fall1 andra Vid utarbetandetisom anges av program-
stycket skall miljökonsekvens- skall sakägare och de bo-meten
beskrivning enligt kap. lagen stadsråttshavare, hyresgäster5 och
0987:12 hushållning med boende berörs detaljpla-om som av

vid nearbeter de sammanslut-naturresurser upprättas samtm.m.
utarbetandet och enskildaningar i övrigtprogrammet.av som

har väsentligt dettaintresseett av
beredas tillfälle till .samråd Syftet
med samrådet fördjupaär att
kunskapsunderlaget och att ge
möjlighet till och påverkan.insyn
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21 §

Samrådet syftar till utbyte Syftet med samrådetett är attav
information och synpunkter. Under fördjupa kunskapsunderlaget och
samrådet bör motiven till förslaget, möjlighet till ochinsyn på-att ge
planeringsunderlag betydelse verkan. Under samrådet bör moti-av

de viktigaste följderna för- till förslaget, planeringsunder-samt av ven
slaget redovisas. Om det finns lag betydelse de viktigasteett samtav

eller miljökonsekvens- följderna förslaget redovisas.program en av
beskrivning for planen, skall också det finnsOm ellerett program en
dessa redovisas. miljökonsekvensbeskrivning för

planen, skall också dessa redovi-

sas.
Resultatet samrådet och för- Resultatet samråden enligtav av

slag med anledning de synpunk- och18 §§ skall20 redovisas iav en
har framförts skall redovi- Samrådsredogörelse. dennaI skallter som

i Samrådsredogörelse. de synpunkter harsas en anges som
framförts kommentarer ellersamt
förslag med anledning av syn-
punkterna.

24 §

Kungörelse utställningen planförslaget skall minst vecka fö-om av en
utställningstidens början anslås kommunenspå anslagstavla och infö-re

i ortstidning. Kungörandet får dock ske den dag då utställ-senastras
ningstiden bestämtsbörjar, denna till minst fyra veckor. kungö-Avom
relsen skall framgå

planområdet ligger,var
förslaget avviker från översiktsplanen,om

vilken mark eller särskild till mark till följd planensrätt som av
antagande kan komma i anspråk enligt kap.6 17-19 §§,att tas

utställningen ägervar rum,
inom vilken tid, på vilket och till synpunkter förslagetsätt vem

skall lämnas,
den inte under Litställningstiden framfört synpunkteratt senastsom

förslagetpå enligt 13 kap. kan förlora5 § överklaga besluteträtten att
planen.att anta
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Innehållet kungörelsen fåri i
ortstidning, falliutom som avses

§ tredje stycket. begränsas25 såi
de uppgifter förstaiatt som anges

utelämnas.stycket och 65
iskall gälla vad föreskrivet lagen 1977:654kungörandetFör ärsom

myndighetkungörande i mål och ärenden hos m.m.om
exemplar förslaget planbeskrivning enligtmed 26Ett av en en ge-

nomförandebeskrivning enligt kap. och samrådsredogörelsen skall,6 l §
innan till länsstyrelsen och kommunerförslaget ställs sändasut, som
berörs förslaget.av

25§

i Underrättelse innehållet iUnderrättelse innehållet omom
kungörelsen skall dagen för den kungörelse anslås påsenast som

anslagstavla skallkungörandet i brev sändas till kommunens se-
för idagen kungörandet brevnast

sändas till
kända sakägare,

förhandlings-känd organisation hyresgäster har avtal omav som
ordning fastighet planförslaget eller, förhand-för berörs omen som av

tilllingsordning inte gäller, känd förening hyresgäster anslutenärsomav
verksamhetsområde fastighetenriksorganisation och inom ären vars

belägen,
andra har väsentligt intresse förslaget.ettsom av

förslaget samfallighet för vilken finns styrelse el-Om berör det enen
förvaltaler utsedd samfällighetens angelägenheter, får under-attannan

rättelsen till styrelsen eller till förvaltaren. Saknassändas ledamot aven
styrelse eller förvaltare, får underrättelsen sändas till delägama fören av

hållas tillgänglig för alla.att
Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, ett stortom

antal skall och skulle innebäraunderrättas det kostnadstörrepersoner
och besvär försvarligt med hänsyn till ändamålet med under-än ärsom

Ägarerättelsen sända den till och dem. sådan mark ochatt var en av av
innehavare sådan särskild till mark i första24§rättav som avses

förstastycket 3 skall dock alltid underrättas enligt stycket. Detsamma
galler meddelats föreläggandeden har enligt 28som a
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28§

stället förI vad föreskrivs i stället förI vad föreskrivs isom som -
18 20 21 andra§ stycket 18 20 21 § andra stycket

22-27 får bestäm- 22-27 fårsamt bestäm-samt
melserna andra stycket tillämpas melserna andra stycket tillämpas
enkelt planförfarande, for- enkelt planförfarande, för-om om
slaget till detaljplan begrän- slaget till detaljplan begrän-är ärav av
sad betydelse, saknar intresse för sad betydelse, saknar intresse för
allmänheten förenligt med allmänheten förenligtär medsamt samt är
översiktsplanen och länsstyrelsens översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 4 kap. granskningsyttrande enligt 4 kap.
9§. 9 de fall förslagetI överens-

med översiktsplanen ochstämmer
förenligt med granskningsytt-är

rande får enkel planförfarande
alltid tillämpas konsekvenser-om

förslaget framgår över-na av av
siktsplanen.

Vid enkelt planförfarande skall Vid enkelt planförfarande skall
länsstyrelsen och de i länsstyrelsen och de isom anges som anges
25 första§ stycket beredas tillfälle 25 första§ stycket beredas tillfälle
till samråd. förslagNär till detalj- till samråd. förslag tillNär detalj-
plan föreligger skall de underrättas plan därefter föreligger skall de

detta och, de inte god- underrättas detta och, deom om om om
känner förslaget, under minst två inte godkänner förslaget, under
veckor ha tillfälle skriftligen minst två veckor ha tillfälleatt att
lämna synpunkter på förslaget. skriftligen lämna synpunkter på

tidDenna kan förkortas alla förslaget. tid kan förkortasDennaom
berörda det. En alla berördaär det.ärense om sam- om ense om
manställning inkomna sammanställningEn inkomnaav syn- av
punkter och förslag med anledning synpunkter och förslag med an-

dem skall redovisas i ledning dem skall redovisas iettav av
särskilt utlåtande skall fogas särskilt utlåtande skall fo-ettsom som
till handlingama i ärendet. till handlingama i ärendet.gas
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kap.6

12 §

kap. 19-28Bestämmelsema i 518-28Bestämmelserna i kap.5
fas-tillämpasoch skallfas- 30tillämpasoch skall när30 när
fas-Omtighetsplanenfas-Omtighetsplanen upprättas.upprättas.

intetighetsplanenintetighetsplanen upprättasupprättas ge-ge-
detaljplanen behö-medbehö-detaljplanenmed mensamtmensamt

medsamråd skedock inteske medinte samråddock verver
och kommunerlänsstyrelsenlänsstyrelsen och kommuner somsom

heller be-förslaget.berörs Inteheller be-förslaget. Inteberörs avav
sändas tillplanförslagettill höversändasplanförslagethöver

dem.dem.
fastighets-detaljplanredovisas vilkenskallplanbeskrivningenI som

fastighetsplanenutfonnningtill dentill och skälenhänför sigplanen av
skall avvikel-detaljplanen,frånavvikerplanförslagethar valts. Omsom

beskrivningen.redovisas itill dennaoch skälensen

kap.7

särskilda fallRegionplanering i
9§

skäl,synnerligafinnsdetOm
särskiltfår regeringen ettutse

medregionplaneorgan represen-
berördaoch detanterfrån staten

rikt-skallbeslutetkontmunerna. I
regionplaneor-förlämnaslinjer

arbete.ganets
skallRegionplaneorganet ta

lämna för-underlag för ochfram
förregionplanslag till regionen

Därvid skallden.del 4eller aven
§ tillämpas.ochandra stycket 5§

Regionplanen antas rege-av
regionplansådanFörringen. en

skall § tillämpas:8
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kap.8

14

Ansökningar byggtillstånd för åtgärder områdeninom med de-om
taljplan skall bifallas om

åtgärden inte strider detaljplanen eller den fastighetsplanmot som
gäller för området, varvid det förhållandet genomförandetiden föratt
detaljplanen inte har börjat löpa hinder byggtillståndutgör läm-mot att
nas,

den fastighet och den byggnad eller anläggning vilkenpå åt-annan
gärden skall utföras

a med detaljplanenstämmer ochöverens med den fastighetsplan som
gäller för området eller

b avviker från dessa planer avvikelsema godtagits vid till-men en
ståndsprövning enligt denna lag eller vid fastighetsbildning enligt 3en
kap. 2 första§ stycket andra meningen fastighetsbildningslagen
1970:988, och

åtgärden uppfyller kraven i 3 kap. lO, 12, 14-16 och 18 §§.
Ansökningar byggtillståndom

områdeinom fårett använ-som
das för detaljhandelsändamål för
atgärder 1 § förstaisom avses
stycket 3 skall bifallas, kravenom
iförsta stycket 2 och 3 är upp-

fyllda och det ändamålet ärnya
hänföra till detaljhandel.att

15

Om fastigheten i fall i 14 2 b inteannat än § stämmer över-som avses
med fastighetsplanen och ansökningen kommer föreens utgångenom
genomförandetiden för detaljplanen, skall sökanden föreläggasav att

inom viss tid visa ansökan förrättning gjortsatt för genomföraattom
den fastighetsindelniiig, förutsätts i fastighetsplanen.som

Beträffande sådana åtgärder byggnaderpå i l första§som anges
stycket skall4 byggtillstånd lämnas förutsättningarna iäven l4 § 2om
inte uppfyllda.är

5 Lydelse enligt SOU 1993:94.
7 Lydelse enligt sou 1993:94.
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tillbyggtillstånd åt-Även uppfyllda, fårförutsättningarna i 14 § ärom
allmäntkvartersmark fördetaljplanenenligtmark utgörgärder på som

planen.angivet iändamåletendastlämnasändamål nämnareärom
användningbyggnadensbestämmelsersaknardetaljplanenOm om

bostadsförsörj-förbehövsbostadslägenhetansökningenoch somavser
i l §åtgärderför sådanalämnasbyggtillstånd intefårningen, som anges

stycketförsta

till åt-Byggtillstånd får lämnastillfår lämnas åt-Byggtillstånd
awi-mindreinnebärgärderavvi-mindreinnebärgärder somsom

fas-ellerdetaljplanenkelser frånfas-ellerdetaljplanenfrånkelser
awikelsematighetsplanen,awikelsematighetsplanen, är omom

åtgärdenstill påver-med hänsynmed planen. Imed syftetförenliga
förenligakan omgivningenoch på ärb 17i 14§ 2fall som avses
fallmed planen. Isyftetmedsamlad be-skallkap. 18a§ somen

kap.ochb 17i 214§avvikandededömning göras avsesav
bedömningsamladskall18ti- §och desöksåtgärder enasomsom

åtgärderavvikandedegodtagits.digare göras av
tidigareoch desöks somsom

godtagits.

16

områdenåtgärder inteförbyggtillstånd inomAnsökningar somom
åtgärdenbifallasskalldetaljplanomfattas omav

oinrådesbe-striderintekap.i 2 motuppfyller kraven
stämmelser,

ochkap.i 2uppfyller kravenkap.i 3uppfyller kraven
och14-1612,10,kap.3och 182,10,12,14-16

och18
detalj-föregåsskallintedetalj-skall föregåsinte avav

be-grundplaneläggning påbe-grundplaneläggning på avav
kap.stämmelsemai l5ochi kap.stämmelserna 5 l §

områdesbe-striderinte mot
stämmelser.

8 1993:94.Lydelse enligt SOU
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Om det har förlutit frånårtre
det ansökan uppförandeatt en om

enstaka byggnad harav en ny
avslagits med hänvisning till kra-

detaljplanpå enligt förstavet
stycket skall den omständighe-

detta krav uppfylltinteten att är
vid ansökan åt-en ny om samma
gärd hinder för bifall tillutgöra
ansökan endast det finnsom syn-
nerliga .skäl.

22

Ansökningar rivningstillstånd skall bifallas, inte byggnadenom om
eller byggnadsdelen

omfattas rivningsförbud i omfattas .vkyddsbestäm-av av
detaljplan eller områdesbestäm- melser enligt kap.5 7§ fönsta
melser, stycket eller 16 §

behövs för bostadsförsörjnin ellergen
bör bevaras på grund byggnadens eller bebyggelsens historiska,av

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

9kap.

1§10

Den för räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-som egen
eller markarbeten byggherren skall till arbetena utförs enligtattse
bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller beslut harsom
meddelats med stöd dessa bestämmelser. skallHan vidare tillav attse
kontroll och provning utförs tillräckligi omfattning.

Arbetena skall planeras och införas med aktsamhet så att personer
och egendom inte skadas och så minsta möjliga obehag uppkommer.att

Lydelse enligt9 SOU 1993:94.

1°Lydelse enligt SOU 1993:94.



1994:36SOU38

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

rivningsplanfalldeI er-en
stycket,förstaenligt §3fordras
sådantskeskall pårivningen ett

material kanolika tassätt att om-
hand för sig.var

3§11
skriñ-skallBygganmälanskrift-skallByggamnälan varavara

be-fogasskallTill amnälanlig.be-fogasskallTill anmälanlig. enen
ochprojektetsskrivningoch artprojektetsskrivning art avav

enkla åt-Beträffandeomfattning.enkla åt-Beträffandeomfattning.
muntli-anmälangärder fårmuntli- görasanmälangärder fâr göras

anmälan rivningTill omengen.gen.
beskrivningfogasskall också en

medskall utförasarbetethurav
omhändertagandeavseende pá av

rivningsplan.rivningsmaterialet
beslutaByggnadsnämnden fár att

erfordras.rivningsplan inte
underrättai brevdröjsmålskallByggnadsnämnden omutan grannar

i 2§åtgärdersådanadeni anmälaninnehållet angessomavserom
åtgärdenskeinteunderrättelse behöverstycket Sådanförsta om-om

bevisligen påeljest annatbyggtillstånd ellerfattas ett grannamaomav
byggnadsåtgärdenra.underrättatssätt om

kap.

3§

nämnder iföreskrivetvadbyggnadsnämnd gäller ärFör omsomen
:900.kommunallagen l 991

omfat-får intekommunallagenenligt kap. 336 §Delegationsuppdrag
befogenhet attta

ärenden äravgöra avsom
ellerprincipiell övrigtinatur av

vikt,större

Lydelse 1993:94.enligt SOU
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meddela förelägganden eller meddela förelägganden eller
förbud vid vite i sådana fall förbudutom vid vite i sådana fallutom

i 10 kap. 3 § och 16 § isom kap.avses 10 3 § och 16 §som avses
andra stycket eller meddela före- andra stycket eller meddela före-
lägganden med föreskrift åt- lägganden med föreskriftatt åt-en att en
gärd kan komma utföras gärd kanatt komma utförasgenom att genom
byggnadsnämndens försorg denpå byggnadsnämndens försorg på den
försumliges bekostnad eller försumli bekostnad ellerges

frågor avgiftavgöra frågor avgiftavgöraom en- om en-
ligt 10 kap. ligt kap.lO

14 kap.

g§12
Ägare och innehavare särskild till fastigheter harrätt tillav rätt er-

sättning kommunen, skada uppkommer till följdav om attav
byggtillstånd till rivenvägras elleratt ersätta olyckshän-en genom

delse förstörd byggnad med i huvudsak likadan byggnad och ansökanen
byggtillstånd har gjorts inom fem år från det byggnadenom elleratt revs

förstördes,
rivningsfärbud meddelas rivningstillståndi medvägras

detaljplan eller omradesbesväm- stöd kap.8 22 § 2 ellerav
melser eller rivningstillstånd väg-

med stöd 8 kap. 22 eller§ 2ras av

skyddsbestämmelser för skyddsbestämmelser med-
byggnader 3 kap. delasi i detaljplan ellersom avses en om-
12 § meddelas i detaljplan el- rådesbestämmelser enligt kap.5en
ler områdesbestämmelser, 7 gçförsra stycke respektive4 16

.få
vegetation markytans utfonnningsamt och höjdlägeom inom så-

dana områden i kap.8 12 tredje§ stycket meddelas isom områ-avses
desbestäimnelser,

marktillstånd med stöd 8 kap.vägras 23 första§ stycket 2 ellerav

12Lydelse enligt SOU 1993:94.
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iföreliggerersättningtilli RättföreliggerersättningtillRätt
stycketi förstafallstycketi förstafall avsessomavsessom

förstörsbyggnadenförstörsbyggnaden genomomgenomom
fallövrigaolyckshändelse. Ifallövriga somolyckshändelse. I som

föreliggerstycketförstaifallochstycket 1första ii avsesavses
med-skadanersättning,tillföre-2stycketförsta rätt omiavsessom

markanvändningpågåendeförtill attersättning,ligger rätt om
delberördinomförsvårasförhål-betydande avsevärtskadan iär

fastigheten.berörd delvärdettilllande avavav
fall ifastigheten. 1 avsessom

föreliggerstycket 3-5 rättförsta
medförskadanersättning,till om

markanvändningpågåendeatt av-
delberördinomförsvårassevärt

fastigheten.av
uppkom-synnerligtstycketi förstabeslut attMedför menavsessom

fas-lösaskyldigkommunen attfastigheten,användningen ärvid avmer
det.begärtigheten, ägarenom

beaktasskallstyckenatredjeoch ävenandratillämpningenVid av
la-2kap. §enligt 3beslutstycketförstaibeslut samtandra avsessom

naturvårds-och 19 §§l1killtunninnen1988:950 mm.,omgen
andraoch 21 §stycketandra20enligt §förbud1964:822,lagen

1979:429skogsvårdslagen18enligt §beslutochlagstycket samma
beslutenförutsättningunder att1983:291,vattenlagen2och 19 kap. §
beaktasskallbeslutet. Dessutomdetföretio årinommeddelats senaste

iskogsvårdslagenenligt 30 §hänsynstaganden sominverkansådan av
tillellertalan ersätt-tid. Har rättinomhar inträttsärskilda fall samma

påförloratsbeslutangivnaanledningmedinlösenellerning nyssav
ibestämmelsermotsvarandeellerkap. 4 §ibestämmelserna 15grund av

, vattenlagen,eller utgörnaturvårdslagenkultunninnenlagen mm.,om
beaktas.beslutethinderinte någotförhållande attmotdetta
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föreläg-efterkommunenefter föreläg- HarkommunenHar
beslutatkap. 6§enligt 12gandebeslutatgande enligt kap. 6§12

skyddsbestämmelserskydds-rivningsförbud eller av-somomom
för tillgo-första stycket 3ii förstabestämmelser attsesavsessom

lagenenligtriksintressetillgodose doseförstycket eller 32 ettatt
hushållning med1987112lagenenligtriksintresseett om

skyl-medhushållning är staten1987:12 naturresurser m.m.,om
desskommunendigskyl- ersättaattär statennaturresurser m.m.,

eller inlö-ersättningförkostnaderdesskommunendig ersättaatt
i förstafalleller in- lersättningkostnader för som avsessen.
till denochstycket 4 5förstaifall är ägarenlösen. I avsessom

ellerskydds-vilkenanläggning förtill denstycket och4 5 är ägaren
beslutatsharsäkerhetsområdetskydds- ellervilkenanläggning för

desskommunenskyldigbeslutatssäkerhetsområdet har ersättaatt
inlö-ersättning ellerförkostnaderdesskommunenskyldig ersättaatt

eller in-ersättningkostnader för sen.
lösen.

10§

i fallmarknadsvärdefastighetensför minskningErsättning som av-av
bestämmasstycket skallförstaellerstycket 8 §förstai 3 4 5 §ses

beslu-och eftermarknadsvärde förefastighetensskillnaden mellansom
förvänt-frånskall bortsesHärvidi 4åtgärdeller dentet som avses

markanvändningen.iändringningar om
skadaErsättning föriför skadaErsättning avsessomavsessom

mins-skalll----3första stycketskall i 8 §och 2första stycket l8§
beloppkas med motsvararmed beloppminskas ettmot-ett somsom

andragrund 8§vad pågrund 8§påvad avsomavsomsvarar
ersättning.skall tålasstyckettålasskallandra stycket utanutan er-

sättning.

kap.l7

20§

bygg-för vilkaellerjuli 1960uppförts före den lByggnader harsom
för-behövs,detskall,dagbeviljats före nämndanadslov har varaom

tillanordningarochtaketpåuppstigninganordningar förmedsedda
taket.frånnedstörtningolycksfallskydd mot genom
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frågaI byggnader uppförts före den juli1 1974 eller för vilkaom som
byggnadslov har sökts före nämnda dag skall och liknandeportar an-
ordningar utförda så risk för olycksfall inte uppkommer.attvara

Till byggnader har uppförts före den julil 1977 eller för vilkasom
byggnadslov har beviljats före nämnda dag skall höra sådana anord-
ningar skäligen kan fordras för åstadkomma godtagbara arbets-attsom
förhållanden för dem hämtar avfall från byggnaden.som

Krav enligt första-tredje styckena får inte påtagligt avvika från vad
kan krävas enligt motsvarande äldre bestämmelser.som

Enkelt åtgärdade hinder mot
tillgängligheten och användbar-
heten för med nedsattpersoner
rörelse- eller orienteringsjförmå-

skall lokaler till vilka all-iga
mänheten har tillträde pasamt
allmänna platser undanröj-vara
da före 2 000 denär utsträck-i

följer föreskrifterning som av
meddelade med stöd dennaav
lag.

lagDenna träder i krañ den juli1 1995.
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hushållning medändring i lagen 1987:12Lag om om

naturresurser m.m.;

hushållning medHärigenom föreskrivs kap. lagen l987:l22 6 §att om
m.m.1skall ha följande lydelse.naturresurser

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.2

6 §

Mark- och vattenområdenMark- och vattenområden somsom
från allmänhar betydelsehar betydelse från allmän syn-syn-

punkt grund områdenaspunkt grund områdenas påpå na-na- avav
kulturvärden ellereller turvärden ellerturvärden eller kulturvärden

friluftslivet skallskall med hänsyn tillmed hänsyn till friluftslivet
möjligt skyddas åt-långtlångt möjligt skyddas åt- såså motmot

påtagligt skadaskada gärder kangärder kan påtagligt somsom
kultunniljön. Behovetellereller kulturmiljön. Behovet natur-natur-

grönområden och i närhetenområden för friluftsliv i närhe- iavav
särskilt beaktas.beak- skallskall särskilt tätortertätorterten avav

tas.
kultunninnesvården ellerför naturvärden,Områden riksintresseärsom av

första stycket.åtgärder ifriluftslivet skall skyddas mot som avses

i kraft den julilag träder l 1995.Denna

lLagen omtryckt 1987:247.
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Inledning1

Direktiven1.1 m.m

regerings-vidutredningsarbetetdirektiv förbeslutadeRegeringen om
direktivEnligt dessabilaganovember 1992sammanträde den 26

bygglagstiñningen,ochplan-nuvarandei denrad frågorskall utredas en
i fy-medborgarinflytandestärktochmiljöhänsynökadfrågorbl.a. om

till-bygglovsprocessen,ochdetaljplane-förenklingsisk planering, av
ellerrörelse-med nedsattförfysiska miljöni dengängligheten personer

plan-inomöverklagandeförinstansordningenorienteringsförrnåga samt
byggområdet.och

regeringenuppdrogbilaga 2oktober 1993tilläggsdirektiv den 28I
säkerställaskydda ochförförutsättningarnabelysautredningen attatt

städer ochigrönområden våraandraparker och tätorter samt ge en
underlag förgrönområdenarörandekunskapslägetsamlad bild somav

utvecklingsarbete.fortsattbehovetbedömning avaven
ochplan-breduppdraginnebär mittSammantaget översyn aven

PBL-reformenerfarenhetemabakgrundbygglagstiftningen mot avav
mark-inneburit församhällsutvecklingenförutsättningaroch de somnya

byggandet.och förvattenanvändningenoch

Utredningsarbetet1.2

bedrivas iutredningsarbetetdirektiven skallframgår etapper,Som av
reglernasamordningenomfattaförutsattes rö-varvid första etapp aven

byggproduktla-medibyggnadstekniska egenskapskraven PBLrande de
be-svårighetenobserverades dockregler. Tidigtmotsvarande attgens

imiefat-bygglovsförfarandeeftersom dagensfråga isolerat,handla denna
utformningochlokaliseringbyggnadsprövningsåväl yttretar av enen

egenskapskravenbyggnadstekniskakontroll detillsyn och attavsom en
frågor samlat.dessanödvändigtdärföruppfylls. blevDet övervägaatt

1993:94SOUdelbetänkandetöverlämnade jag8 oktober 1993Den
tillstånds-betänkandet behandladesbyggandet.Anpassad kontroll Iav

lokaliseringanläggningsellerrörande byggnadsprövningen annanen
byggnadstekniska kravendeoch kontrollentillsynen attsamt avm.m.
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uppfylls, inklusive samordning med den byggproduktlagenen nya som
följd EES-avtalet.är Därvid föreslog jag bl.a. den nuvarandeen attav

tillståndsprövningen bygglovet inskränks till endastatt pröv-avse en
ning lokaliseringen och den placeringen och utfonnninnärmareav gen av
byggnader medan kontrollen de tekniska egenskapskravenattm.m., av
uppfylls sker i fristående förfarande, inleds medett anmälan frånsom en
byggherren till kommunen. Enligt min mening sådan uppdelningär en
mellan lokaliseringsprövningen och byggkontrollen nödvändig för att
uppnå bättre anpassning samhällets kontroll rörande fysisk plane-en av
ring och byggande till de verkliga behoven i enskilda fall. Samma motiv

dvs. kontrollen till det verkliga behovetatt ocksåanpassa styr-var- -
ande för mina förslag rörande lokaliseringsprövningen i övrigt och som
innebär den enskilda kommunen utifrån sina lokalaatt förutsättningar i
ökad utsträckning skall vilken prövning erforderlig.avgöra ärsom
Vad gäller områden med detaljplan föreslog jag kommunen skallatt
kunna besluta genomförandet planen skall kunna skeatt någonutanav
ytterligare tillståndsprövning. frågaI områden utanför detaljplan fö-om
reslog jag kommunen beslut i översiktsplanatt skall rätt attgenom ges
variera tillståndsplikten i betydligt utsträckning vad nuvarandestörre än
regelsystem möjlighet till.ger

Som jag uttalade i det ovannämnda betänkandet har den föreskrivna
etappindelningen mitt utredningsuppdrag inneburit vissa problem påav
grund bl.a. komplexiteten i PBL-systemet. vissa frågorI jag där-av var
för nödsakad hänvisa till utredningens fortsatta arbete.att gälldeDetta
bl.a. ambitionsnivån i den kommunala översiktliga planeringen, där ett
fullgott kunskapsunderlag i skilda miljöfrågor, bl.a. rörande kultunnil-
jön, förutsättning för kommunenär skall kunna till-atten anpassa
ståndsplikten till det verkliga kontrollbeliovet. Detsamma gällde i fråga

tillgängligheten i den byggda miljön för med nedsatt rörel-om personer
eller orienteringsfönnåga. Till dessa frågor återkommer jag i dettase- nu

delbetänkande, behandlar ökad miljöhänsyn i fysisk planering ochsom
byggande, regleringen i detaljplaner och detaljplaneprocessen, medbor-
garinflytandet i fysisk planering tillgängligheten för medsamt personer
nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga.

frågorDe behandlas i betänkandet har jag fortlöpande tagitsom
ställning till vid sammanträden, vid vilka oftast samtliga sakkunniga och

deltagit. Därutöver har arbetsgrupper iexperter olika sammansättning
under min eller sekretariatets ledning arbetat med frågor tekniskav mer
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särskilt inbjudnaseminarier medvidare hållitUtredningen harart.
sakkunnig- ochutanförorganisationerfrån myndigheter ochpersoner

infor-haft åtskilligavidaresjälv och sekretariatet harexpeitkretsen. Jag
utredningsarbetets gång.slag undermella kontakter dettaav

Övriga behandlas idirektiv kommeri minafrågor ut-atttassom upp
bl.a. in-behandladetta kommer jagredningens slutbetänlcande. I att

inklusivebyggområdet,plan- ochstansordningen för överklagande inom

ordningen förkontrollen,rörande den statligavissa övriga frågor samt
planavgiñ.ochs.k. gatukostnadsersättninguttag av
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Allmän bakgrund2

2.1 Historisk tillbakablick

2.1.1 Inledning

Om betraktar de drygt 100 årens utveckling vad gäller stads-senaste
byggande och miljöskydd finner klara paralleller. inte särskiltDet är
förvånande båda områdena har påverkats samhällsutvecklingen iav-
övrigt detpå ekonomiska, sociala och kulturella fältet. Och
samhällsförändringama under dessa 100 år har varit mycket Vistora.
har gått från agrarsamhälle via industrisamhället tillett ett
tjänstedominerat samhälle.

detI gamla bondesamhället det viktigt använ-att naturresursemavar
des så de räckte långsiktigt. Principen hushållning, inte skövling.att var
Staten drog sig inte för starka regleringar för bättre hushållning,nåatt

skiftesrefonnema. innebar genomgripandeDe samhälls-t.ex. genom
förändringar för rationellareuppnå brukning marken, och de leddeatt av
också till starkt ökad livsmedelsproduktion.

Städer och byar utformades planlöst mycket medvetet. Bebyg-men
gelsens utformning bestämdes produktions-, markägo- och naturför-av
hållanden, vilket ofta lokala skillnader i material, teknik och lokali-gav
sering. städernaI utvecklades lokala byggnadsstadgor för lösaatt
sanitära och tekniska problem allt eftersom de uppmärksammades.

I det förindustriella samhället rådde närhet mellan produktion ochstor
konsumtion, miljöpåverkanmellan och effekter. problem i dagDe
förknippar med exploatering och miljö blev inte synliga förrän i sam-
band med industrialismens genombrott. Vi kan sedan utvecklingen ise

perioder här rubriceras tidiga indusrrisamhället, dendettre som som
framväxande välfärdsstaten och sökande efter helhetssyn.en ny

2.1.2 Det tidiga industrisamhället, 1870 1930ca -

skulleNaturresursema dem hade fönnågan utnyttjagaranteras attsom
dem. Miljöstömingar uppfattades lokala problem regleradessom som

fråga mellan Naturskyddet inriktade sig på objekt. Densom en grannar.
fysiska planeringen förebyggde skilja boende från störandeattgenom
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förklinga-industrialiseringen uppstodverksamheter. Motstånd mot men
de periodens slut.mot

tidiga industrialiseringen, 1870 1900Den ca -

jordbruket.varit reserverad förhade fram till industrialiseringenNaturen
industrialiseringen baserades pårikedom;blev den källa tillNu en ny

traditionen godinhemska skogen, malmen, Urråvaror vattnet. om-
stärkts, ñckforskningen kringhushållning hade ettnaturresursema

och fiske.näringama jord, skog Närvetenskapliggörande de areellaav
oftast denstod pådet uppstod konflikter experternanaturresursema,om
fömuñiga.exploatering, det ekonomisktsida förordade rationellsom

denförbehållen eliten. inriktades påtidiga turismen uppstod, DenDen
främst tillstrapatsrikaoch härdande ochvilda pånaturen resor,

bildadesSvenska turistföreningen 1885.fjällvärlden.
bodde iorenade.Utsläppen från industrin praktiskt Detaget somvar

tidigare,inte hade förekommitgrannskapet for stömingarutsattes som
hand klart samhället måstevilket ledde till tvister. stod efterDet sättaatt

utveckladeoch domstolarnaför omgivningen,gränser rätten störaatt en
s.k.fastighetsgränsemapraxis kring miljöstömingar över genom granne-

det fö-reageradeförutsatte enskilda fastighetsägarelagsrätt. Den näratt
fleraallmänhet.skydd för miljön i Irekom stömingar, ingetmen gav

förprövningmed koncession, dvs.andra länder infördes system aven
konfliktenlösaförsökteden industriella verksamheten. Pâ så sätt man

industrins intebli störda ochmellan intresse inte attatt avgrannars av
hälso-Förslaget till allmänständigt hotas förbud och skadestånd.av

koncessionsförfarande, någotvårdsstadga 1874 tanken påtog menupp
of-åtskilliga reglersådant inte till stadgan ändåkom stånd. I togs om

obliga-fabriker, och det blevfentligt inskridande olägenheter frånmot
i städema.toriskt med hälsovårdsnämnd

anslutning tillstadsbyggnadsideal fram i HaussmannsEtt växtenytt
totalfömyelse åstad-omgestaltning Paris med början Genom1851.av

exploateringsgradenkom breda och höga hus. högaDengator gavman
självgående. Sverigegod ekonomi saneringsprocessen kunde blioch I

därbyggnadsstadga, den första i sitt slag,tankama i 1874 årstogs upp
introduceradefastslog allmänt plankrav för första gången. Denman

med samband mellanvidare europeiskt stadsbyggnadsmönsterett ett
åtminstone igatubredd hushöjd ledde till och höga hus,och som avenyer

femvâningshus. rivs för få luft och ljus skrevde städerna Härstörre att
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Strindberg i dikten Esplanadsystemet 1883. Och visst blev gatorna
luñiga och ljusa, bakom gatufasaden kvarteren och mörkatätamen var
med bostadselände överbefolkade lägenheter och urusla Sanitäraett av
förhållanden. Omvandlingen gick långsamt och etappvis, nybyggandet

för Byggnadsstadgan saknade genom-förandemedel och densvagt.var
enskilde markägarens vilja fortfarande avgörande stadensänvar mer
planer. Utanför stadsgränsen utvecklades kåkstäder för småfolket, utan
reglering och teknisk försörjning. förstDet med 1907 årsvar
stadsplanelag kunde börja planera markanvändning isom man mera
detalj och reglera bebyggelsens utformning.

Industrialisering och naturromantik, 1900 1930ca

tiderI snabb omvandling glorifierar oña det förflutna, och fickav man
vid sekelskiftet svensk nationalism hyllade Naturennaturen.en ny som
stod i fokus i konsten och litteraturen. Turismen till bredareväxte
folklager med inriktning på hembygd och Men naturvärdennatur. var
inte exploateringsfientlig inriktad skydd särskilt värdefullautan av
områden. Det speglas i den första naturvårds-lagstiñningen 1909 då
nationalparken och natunninnesmärket införs.

bredaDet folkliga motståndet den snabba industrialiseringenmot
nedkämpades med vidlyftig nationell retorik i tecken.naturresursemas
Eliten och vetenskapsmännen gick i bräschen för industriell expansion -

pekade på de positivamånga värdena förbundna med in-man som var
dustrialiseringen. 1903 kom den första skogsvårdslagen, 1909 tillbaka-
visade förslag koncessionsprövning industriutslâpp, 1915man om av
upprepades förslag koncessionsförfarande, farhågoma föro-om men om
reningamas skador avfördes från dagordningen. Vattenlagen 1918 blev

exploateringslag. l skogsvårdslag 1923 skärpte kravenen ren en ny man
rationelltpå skogsbruk. Naturskyddsföreningen, bildades 1909,som

minskade i medlemsantal under hela 1920-talet. Man måste minnas att
industrialiseringen upplevdes mycketstora nyttor, störregav som som

miljöskadoma.än
Haussmanndoktrinen i stadsbyggandet tappade i trovärdighet genom
sambandet mellan TBC och bristen solljus i de hårdexploateradepåatt

städerna uppdagades. arkitekturenI blommade nationalromantisktett
ideal i de framväxande villaförstädema och blev byggmaterialet påträ
modet. tidenI låg stadsideal, i direkt till det haussmann-ett nytt motsats
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Howard iförknippad med Ebenezerfrämstträdgårdsstaden,ska. Det var
rationell inves-framställdesträdgårdsstadenEngland. Men även som -

romantisk. Under 10- ochmarkeffektivteringssnål och änsnarare-
rutnätspla-regularistiskaplanerautfördes jättearbete20-talet attett om

delHallman. helLilienberg och Enträdgårdsstädertill t.ex.avner
grundgenomfört, bl.a. påblev aldrigdetbyggdes, mot-mesta avmen
sig hotadekändebyggmästarefastighetsägare ochståndet från avsom

idealet.det nya
industrialiseringen brutit igenom,1920-talet hadeslutetMot menav

och börjatföljdproblemdessuppmärksammat mångahade också avman
bostadsbrist, ochråddeUnder hela periodenmotåtgärder.vidta stor

ökade gradvis.intresse för bostadsfrågomasamhällets

1930 1970välfärdsstaten,2.1.3. framväxandeDen ca -

lokala bekymmerinte längreuppfattadesMiljöproblemen utansomnu
ochföroreninginfördesSkyddsreglersystemfrâgor. vatten,mot avsom

till omfattavidgadesluft. Naturvårdenslutligen också störreatt sam-av
anspråksstäl-accepteradesoch friluftslivetmanhängande områden, som

gick ökadplaneringenfysiskaoexploateradlare på Den motnatur. reg-
Zoneringen,glesbebyggelsen.omfatta ocksåoch vidgades tilllering att

utspridning ochledde tillarbetsplatser,service ochskilja på boende,att
framväx-och dentill städernainflyttningeiiökade Den storatransporter.

bilismen problem.ande gav nya

1950Instrumentell planering och 1930natursyn, ca -

personifieradstadsbyggnadsdoktrinen LefunktionalistiskaDen av-
skivhus medstadsbyggnadssystem: högalanseradeCorbusier ett nytt-

effektivt och hy-maximalt,skulleemellan. Det ettgrönytorstora vara
den högaindustriella civilisationen. Genomförgieniskt uttryck den nya

för byggandet.ekonomiskexploateringsgraden fick åter motorman en
Ge-Athen-chartan 1933.i berömdaDoktrinen fick sitt uttryck den

kriget.lågkonjunkturen och sedanförstnomslaget fördröjdes dock av
höghusbyggandet slog ige-efter andra världskrigetförstDet somvar

nom.
bestämmelsernaborti byggnadsstadganRedan 1931 tog omman

höghusbyggande. byggnadsstad-möjliggjorde Imaximal hushöjd, vilket
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ökade också regleringen glesare bebyggelse infö-attgan man av genom
byggnadsplaneinstitutet och utomplansbestämmelser. introduce-Manra

rade också särskild planfonn för översiktlig planering, stomplanen,en
dock inte fick någon betydelse. och rad andra bristerDettastörresom en

i lagstiftningen från 1931 ledde efter omfattande utredning fram till 1947
års byggnadslag, svåra situationenBL. Den på bostads-marknaden ledde
till bostadssociala utredningen tillsattes 1933. grundPå krigetatt av
försenades dess förslag ända till 1945. Under 30- och 40-talen
genomfördes dock rad bostadssociala reformer, bl.a. med stöd tillen
olika förhindrade inteDet bostadsbeståndet iattsvaga grupper. var
mycket dåligt skick vid krigsslutet. fjärdedel lägenheternaBara en av
hade dusch eller bad, tredjedel saknade och avlopp, 40vatten procenten

lägenheternaav var enrummare.
Problemen med förorening luft och återkommandevatten togsav upp

i olika utredningar, framför allt luñproblemen avvisadesmen som mar-
ginella. Skador, framför allt fisket, grund orenade avloppsut-av
släpp ledde till vissa regler till skydd vattenförorening infördes iatt mot
vattenlagen inslag1941. i debattenEtt också Lubbe Nordströmsvar
Lortsverige, kom 1939. Eftersom problemen inte minskade,utsom
förstärktes successivt skyddsreglema. 1946 infördes medett nytt system
förprövning avloppsvatten från industrin. Under den här periodenav var
naturresursdebatten och de bolagens över-tagandestorasvag, av

betraktades självklar. skogsvârdslagenInaturresursema nännast som
1948 betonades markens virkesalstrande fönnåga, också attmen
skogen skulle ha jämn avkastning.

starkaDet samhället. 1950 I 970ca -

krigetNär hade modemiseringsparadigmet tagit alla dessöver över,var
vedersakare nedkämpade. fonnerMed milda för planekonomi ochvar
samförstånd mellan och näringsliv skulle folkhemmet byggas; Redanstat
1938 hade slutit Saltsjöbadsavtalet mellan facket och arbets-man
givarna, skulle leda till lång period samförstånd arbets-som en av
marknaden. rad bostadssocialaEn reformer genomfördes efteråren
kriget. Bland ledde bostadsförsörjningslagen 1947 till bildandetannat av
de allmännyttiga kommunala bostadsföretagen fick betydelsefullsom en
roll för försöka lösa den svåra bostadsbristen.att



SOU 1994:3654

fast endast sådan mark vidbyggnadslagen slogs det1947I att som
förtätbebyggelse fick användas dettaplanläggning lämplig förprövats

översiktlig planläggning,infördes planfonner förändamål. Det re-nya
för detaljplaneläggning,gionplan och generalplan. Stadsplan behölls

landskommunerbyggdes bl.a. ñckbestämmelserna ävenut,men
genomförande stärktesmark föranvända stadsplan. lösaRätten att

flerai expropriationslagen 1949 ochnågot, och detta följdes upp
lagändringar de kommande åren.

fysiska planeringen.zonering tillämpats i denSedan lång tid hade
från in-skilja från arbetsplatser kunde utsläppenGenom bostäderatt

emellertid tillhälsoeffekter. leddedustrin ske alltför Detta ut-utan stora
ingaspridning stadsbebyggelsen och förutsatte ökade Dettransporter.av

oerhörda expansion.planeringsteorier hade kunnat förutse bilismensvar
glesadeBilen möjliggjorde glest villaboende för många,ett men

samhällelig service.samtidigt underlaget för kollektivtrafik ochut annan
medgamla stadskäniomaledde också till belastning på deDen

stark inflyttningmiljöbelastning.utrymmeskrav, barriäreffekter och En
Bristenfrån glesbygden städema förstärkte problemen. pämot

miljonbostäder till miljonprogrammetbakgrunden nyaenvar -
detlägenheter byggdes ökande1965-75, protester mottrotssom

koncentrerade höghusbyggandet.
brådska.Vattenvårdsfrågoma utvecklades, påtaglig 1956utanmen

för rening kommunaltinfördes bestämmelser minimistandard av av-om
in-loppsvatten, vilka snabba samliällsutbyggnadenskärptes 1964. Den

Luft-med allt modemare teknik.nebar investeringar istora va-systein
problem.vård betraktades dock fortfarande marginellt Såett sentsom

Ingenjörsvetenskapsakademin lagstiftning inte1955 faim att varsom
naturvårdslagstiñningen fart. kompåkallad. Under 50-talet sköt 1952

förde fram friluftslivetsden första naturvårdslagen, där bland annatman
fickbetydelse. Vi begreppet social naturvård. Samma år antogs

friluftslivets betydelse.strandlagen. Under de kommande åren växte
stentäkter i värdefulla naturområden.Man hade problem med ochgrus-

infördes,ledde fram till naturvårdslag, därDetta 1964 års naturreservat
strandskyddet inarbetades och täkttillstând infördes.

omvandlingUnder 50- och 60-talet skedde snabb påav synenen
frånoch miljö. Olika vamingsklockor hade klingat redannatur

1940-talet Elin Internationella naturvårdsunionent.ex. Wagner.
naturtillgångamaIUCN bildades 1948 och konstaterade att pressas
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allt hårdare. Georg Borgström också tidigt med Jorden vårtutevar -
öde 1953. StenI Selanders klassiska Det levande landskapet 1955
dominerade lovsången till det svenska landskapet, här fanns ocksåmen

mollackord kring hoten, förfulningen ochett exploateringen. Tillväxten
hade skapat Överflödssamhälle, 1960 visade sigett radruntmen en
problem. Rachel Carsons Tyst vår 1962 genombrott för kriti-ettgav
ken föroreningar och kemikaliehantering.mot

Men folkhemmet skulle väl klara också detta tilltron till det starka-
samhället hade gjort också miljöfrågan till socialpolitisk fråga. Ochen

mängd åtgärder kring miljö och vidtogs slutetnaturresurseren mot av
1960-talet. Naturvårdsverket bildades 1967. samlingEn lagreglerav

förorening mark, och luft kommot äntligen till stånd i mil-vattenav
jövârdslagen 1969, och där infördes också det koncessionsförfarande

föreslagits redan i dikningskommitténs betänkande 1915. Detsom nya
infördes också i Jordabalkensynsättet 1970 med fonnuleringen Var

och skall vid nyttjande sin eller fasta egendom skäligen tagaav annans
hänsyn till omgivningen.

Tankar på riksplanering fanns med redan inaturresursemaen av so-
cialiseringsutredningen på 1920-talet, och hade diskuterats också under
50-talet. detMen antal kontroversiella etableringar miljöstö-ettvar av
rande verksamheter 1960 allvarpå aktualiserade den fysiskarunt som
riksplaneringen. 1967 påbörjades förarbeten inom det nystartade Plan-
verket och 1972 riksdagen beslut riktlinjer för den fysiska riks-tog om
planeringen sedan bedrevs i flera under samverkan mellanetappersom

och konnnunema. Samtidigt infördes ändringarstaten i byggnadslagen
för få genomslag för riksdagens riktlinjer. innebaratt Det bl.a. att gene-
ralplanen lämnade rollen strategiskt dokument, till förmån för ettsom
dokmnent, kommunöversikten, kommunens förhållningssättsom angav
till markanvändningen i känsliga områden, framför allt där riksintressen
fanns utpekade. infördeMan också koppling mellan byggnadslagenen
och miljöskyddslagen det gällde prövningen omgivningspåverkannär av
136 § BL.a

2.1.4. Sökande efter helhetssyn, 1970en ny ca -

Kritiken den ohejdade exploateringen och utvecklingsoptimismenmot
tilltog. 1970 kom Romklubbens hotadevåra råvarureserverrapport om
och år bildades OECD:s miljökommitté bl.a. initiativ tilltogsamma som
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föroreningorsakardvs. denPrinciple, PPP,Polluter Pays att ensom
miljö-förstaför FN:stidenskadorna. 1972skall betalaockså mogenvar

allvar ifrå-påmiljösynpunkt börjadeFråni Stockholm.konferens man
olikaeffekter påmedinsatserutvecklingen storatrots storagasätta -
ladesminska. 1987stället förimiljöproblemenpunktutsläpp ökade att

mellan konsum-sambandenpekade påochframBnmdtlandrapporten
andrafickinriktning FN:sresursförbrukning. Sammalivsstil ochtion,

stårProblemanalysenJaneiro 1992.i Rio demiljökonferensstora
omfattandekräverförändringsarbetetitillämpningenmedanganska klar,

färre di-blir alltSamtidigtvärderingsförändringar.ochattitydpåverkan
energianvändning, ochråvaniexploatering eller högberoenderekt av

fler.för alltblir rationellmiljövänlighet
sociala naturvår-denoch 70-talet60-hade undernaturvärdenInom

pendeln tillbakasvängde80-taletUnderbetydelse.fått alltden större -
livsbe-mångfalden,biologiskaägnades denuppmärksamhetallt större

och djurarter.hotadetingelsema för växt-
produktionsinriktning-fortfarandestod sigVad gäller naturresursema

Skogsmark medochkonstaterade kortSkogsvårdslagen 1979 gott:en.
värdefullhög ochvaraktigtdenskall skötas så,dess skog att ger en
produk-ocksådomineradesMinerallagen 1982virkesavkastning. av

miljökommittén,ochtillsattes Naturresurs-tionsmålet. årMen samma
inriktning. Naturre-markeradebetänkande 1985med sitt en nysom

denochmarken,portalparagrafi sinsurslagen 1987 talar vattnetattom
social ochekologisk,frånanvändas såskallfysiska miljön i övrigt att en

främjas.hushållning Dengodlångsiktigtsynpunktsamhällsekonomisk
samtidigtnaturresurslagen,kodiñerades ifysiska riksplaneringen som

vattenförändringarmark- ochtillståndsprövningbreddades allden av-
hushållningsprinciper.frånska utgå samma

ochstädema, påtillinflyttningeiibromsadevågenDen gröna upp
Kritiken hög-lägenheter.meduppkom problemhåll motmånga tomma

fick till-stadsbyggnadsdoktriningenhusbyggandet stark, nymenvar
med olikauppstodskolorolikadominera. Mångaräckligt stöd för att
stadeneuropeiskamedeltidadenfrån idealiseringinriktning allt av-

ekologiskadentill tankarstadsmiljöngrönboki EG:s sta-omomex.
miljonprogrammetfrånErfarenhetemaåterbruk.kretslopp ochden med

präglat helaplaneringssynrationelladenskapade misstro mot som
bygg-arbetet medpåbörjade1968ledde det1900-talet. SverigeI en ny

PBL.bygglagen år 1987ochtill plan-nadslagstiftnirtg långt längeom
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förbätt-innehåll kanplaneringensuppfattninghävdas attDär en annan -
fler intressenterlåtersektorsöverskridande ochden görsattgenomras

stadsfömyelseomfattatillvidgasplaneringFysisktals.till attkomma
Översiktsplanen införsmiljöhänsyn.möjligheterökadeoch får ta somatt

möjliggöraoch förmedhushållning attbredredskap för naturresurseren
till kommunerna.beslutendecentraliseringfortsatt av

Gällande2.2 rätt

Inledning2.2.1

planeringimiljöhänsynökadfrågorbehandlasdelbetänkandedettaI om
Idetaljplaneprocessen.ochdetaljplaneriregleringenbyggandeoch samt

medborgarinflytandefrågordessutombehandlasavsnittsärskilda om
behand-till debakgrundm.fl. Somhandikappadetillgänglighet föroch
gällandeförredogörelsekortfattadhär lämnasskallfrågomalade en

skallkaraktär,behandlade frågomastill deMed hänsynrätt.
beslutsprocesseninklusiveplansystemet,inriktasredogörelsen främst

l987:l2lagendelarplaner,antagandemedsamband samti omavav
NRL.hushållning med naturresurser m.m.,

198586:1, PBL-pro-propl987:lO, PBL,bygglagenPlan- och
allt frågorframförreglerarrskr. 27198687:BoUlbet. ompositionen, ,
åtgärderbebyggelserelaterade samtbebyggelse ochförmarkanvändning

anläggningar.andrautförandeochbyggnaderuppförande avav
följandepåbeskrivaskan PBL sätt.Förenklat

påhuvudsaklagstiftningen igår attoch utmark någon,All ägs av
till-hanmarksinmedinte fårfår och samt,vadreglera göra omägaren
i la-tillliknande,ellerbygga attmarkanvändningen och attändralåts se

främstSamhällskontrollen attuppfylls. utövasställda krav genomgen
be-någonåtgärdervidtagandelov, förtillstånd,påställs kravdet avav

åtgärderuppräkningomfattandefinnsPBLtydenhet. 8 kap.I somaven
rivningslov.marklov ellerbygglov,lovkräver -

ellertillåtarollenpassivadenemellertid inte bara attSamhället har
undantagsfallisida barasamhälletsfrånkanVisserligenlov.vägra man

bindanderättsligtåtgärder,genomförandeframtvinga genommenav
byggande.och Imarkanvändningframtidasamhälletplaner kan styra

samhälletföråterstårtillräckliga attinteinstrumentdessaden mån är
regi elleriåtgärdemagenomföraantingenochmarkenförvärva egen
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överlåta marken med villkor genomförande i enlighet med deom sam-
hälleliga intentionema.

första handI regleras alltså i förhållandetPBL mellan samhället och
fastighetsägarna. Gränsen för samhällsinflytandet dras i huvudsak ge-

reglerna förutsättningar för lov i kap.8 11-18 §§. Enligt dessanom om
bestämmelser skall ansökningar lov bifallas, vissa förutsättningarom om

uppfyllda.är
En huvudpunkt i PBL regler beslutsfattandet inomutgörsannan av om

den samhälleliga sektorn. lagenI dras här mellan statligt ochgränser
kommunalt inflytande. Beslut rörande planläggning och lov fattas
primärt kommunen. Innehållet i besluten de i lagenav styrs av
uppställda materiella kraven i framför allt 2 och kap.,3 och fonnerna för
besluten regler förfarandet vidstyrs beslut planer och lov. Enav om om
viktig sida hos lagstiftningen de krav beslutsunderlagpåär riktassom

kommunema, framför Ävenalltmot kravet översiktlig planering.
har visst inflytandestaten beslutsfattandet.ett över Det statliga

inflytandet dels i samband medutövas överklagande, dels vissagenom
möjligheter till självmant ingripande eller anspråk på kommunalamot
beslut.

Vid sidan finnsPBL lagstiftning reglerar frågorav annan som om
markanvändning och miljö från delvis andra utgångspunkter, såsom
väglagen 1971:948, naturvårdslagen 1964:822, hälsoskyddslagen
1982:1080, miljöskyddslagen 1969:387, vattenlagen 1983:291, la-

1979:425 skötsel jordbruksmark, skogsvårdslagengen om av
1979:429 och lagen 1988:950 kirltttnninnen. finnsDet emellertidom
vissa samband mellan de olika prövningssystemen. Således skall NRL
tillämpas vid prövningen enligt många lagar, bl.a. ochPBL, vidare är
PBL:s detaljplaner bindande vid prövningen enligt vissa andra lagar.

Kravbestämmelser2.2.2

PBL:s kravregler, skall ligga till grund för prövningen vid plan-som
läggning och i ärenden rörande lov och förhandsbesked, frångår all-

principer l kap.männa l och kap.§ 2 ochl 2 via§§ bestämmelser om
lokaliseringen bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning 2 kap.av
3 och 4 §§ ned till byggnaders placering och utfonnning och krav avse-
ende de enskilda byggnademas och anläggningamas egenskaper 3 kap.
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föreskrivs också bådekap. lagstiftningens syften.I 1 Där attanges
frågorvid prövningenallmänna och enskilda intressen skall beaktas av

enligt lagen.
bostads-, arbets-,Enligt från social synpunkt god2 kap. skall1 § en

Mark- ochtrafik- och fritidsmiljö främjas vid beslutsfattandet. vattenom-
vilka områdenaråden skall användas för det eller de ändamål för är mest

lämpade.
vid planläggning och i ärendenEnligt kap. skall tillämpas2 2 § NRL

be-förhandsbesked. bestämtbygglov och Det är närmareom
kap.skall tillämpas 1 2 § NRL.stämmelserna i 2 och 3 kap. NRL som

hushållniitgsbestämmelser och ifinns grundläggande 32 kap.I NRL
för vissa områden isärskilda hushâllningsbestämmelserkap. anges

delintegreradlandet. Reglema i kan således betraktasNRL som en av
i dettaoch därförkravbestämmelsema i kap.2 PBL tas upp

sammanhang.
kap. medEfter inledande bestämmelse i 2 l NRL,allmänt hållen §en

i och 5-9 be-delvis lydelse kap. 3 §§2 l § PBL, gessamma som
inte alls ellermark- och vattenområdenstämmelser skydd för somom

in-exploateringsföretag eller andraendast obetydligt påverkadeär av
ekologisk synpunktsärskilt känsliga fråni miljön l §, ärgrepp som

yrkesfisket eller förrennäringen ellerhar betydelse för2 §, vat-som
grundbetydelse från allmän synpunkt påtenbruk §, har5 av om-som

till friluñslivetkulturvärden eller med hänsynrådenas naturvärden eller
materialinnehåller värdefulla eller 7 §,6 §, är sär-ämnen somsom

energiproduk-för industriell produktion,skilt lämpliga för anläggningar
Vattenförsörjning ellerkommunikationer,tion, energidistribution, av-

för totalförsvaret 9betydelse §.fallshantering 8 eller har§ som
skyddasmöjligt åt-mark- vattenområden skall långtoch såDessa mot

Enligtangivna intressena. 4 §gärder kan inverka negativt på desom
här uttrycktSkyddet påskyddas jordbruksmark och skogsmark. äräven

annorlundanågotett sätt.
områdenbeträffandede fall i 5-9 har skyddetI §§ ärnämns somsom

långt möjligt harinskränkningeii såriksintresse förstärkts attgenomav
bliriksintresseuteslutits. Områden skall avsessom anses vara av

översiktliga planeringen.den kommunalautpekade i samband med
med rättsverkandefrågan förrän i sambandSlutligt dock inteavgörs

förhandsbesked ellerbeslut rörande detaljplan, områdesbestämmelser,
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bygglov. Sista ordet i frågan har möjligheten enligt kap.12staten genom
upphäva kommunalaPBL beslut inte tillgodoser riksintresse.att ettsom

kap.I 2 och finns bestämmelserl 10 fallsikte på fleratar närsom
användningsändamål konkurrerar. Enligt skall företräde1 sådan§ ges
användning medför från allmän synpunkt god hushållning. 10I §som en
regleras det fallet område riksintresse för flera oförenligaatt årett av
ändamål. v

Bestämmelserna i kap.3 områden direkt enligt lagen äravser som av
riksintresse. områdenDe i sig2-6 §§. Det rörsom avses anges om

Öland,kustområden och skärgårdar, Gotland, flertalet sjöar ochstora en
del andra sjöar, några älvdalar vissa fjällområden. Enligt 6 §samt
skyddas också vissa vattenområden och älvsträckor vattenföretagmot
for kraftändamål.

de angivnaInom områdena får exploateringsföretag och andra ingrepp
i miljön komma till stånd endast hinder inte demöter motom mera
preciserade områdesvisa bestämmelserna och det kan ske på sättettom

inte påtagligt skadar områdenas kulturvärden.ochnatur-som
Bestämmelserna i kapitlet emellertid inte hinder för bl.a.utgör
utvecklingen befintliga eller det lokala näringslivet.tätorterav av

redovisadeDe reglema i alltsåNRL kan inrymmas i kap.2sägasnu
2§ denPBL hänvisning förekommer där. Efter degenom som mera
övergripande krav för vilka har redogjorts följer i 2 kap. 3 § PBLnu
krav avseende lokaliseringen bebyggelse. förut-Den grundläggandeav
sättningen för mark skall användas för bebyggelse finns emellertidatt
angiven i l kap. Enligt denna6 bestämmelse skall mark för fåatt an-
vändas för bebyggelse från allmän synpunkt lämplig för ändamålet.vara

precisering lämplighetskravetEn häreñer isker 2 kap. 3 Därav anges
vissa omständigheter skall vidbeaktas bedömningen markssom av
lämplighet för bebyggelse. Till omständigheterdessa hör bl.a. de boen-
des hâlsa, markförhållanden, möjlighetema ordna trafik ochatt attm.m.
förebygga negativa miljöeffekter. 2 kap. följer bestämmel-4 slutligenl §

utformningen bebyggelsemiljön inom områden medser om av samman-
hållen bebyggelse. Där finns krav hushållningavseende säkerhet, med

energi klimatiska och hygieniska förhållanden, trafik, tillgänglig-m.m.,
het, tillgång till förplatser utevistelse anordnande samhällsser-samt av
vice och kommersiell service.

3 kap. ochI 1 ställs krav2 på hur byggnader skall placeras och
utformas. Hänsyn skall därvid till bl.a. stads- landskapsbilden,ochtas
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omgivningspåver-kulturvärden, trafiksäkerheten ochochnatur- annan
tillämpliga andra anläggningarkan. Bestämmelserna på änär även

krav och allmänna platserbyggnader 14 15-18 ställs på§. I tomter

m.m.

2.2.3 Plansystemet

skall ak-redovisas i kap. Varje kommun haplanfonner 1 3PBL:s en
inte bin-översiktsplan, omfattar hela kommunen. Planentuell ärsom

enskilda. rättsliga regleringendande för myndigheter och Den av mar-
bebyggelse detaljplaner. begrän-kens användning och sker Förgenom

områdesberytänimelrxerdetaljplan fårsade områden inte omfattassom av
fastighets-genomförandet detaljplaner fårunderlättaFörantas. att av

samordningför fleraSlutligen får regionpanerplaner antasantas. av
kommuners planläggning.

Översiktsplan

översiktspla-i kap. Enligt skall iRegler översiktsplanen finns 4 l §om
vid beslutbör beaktasredovisas allmänna intressen om an-somnen

skall framgå grund-vattenområden. planenvändningen mark- och Avav
fråga till-ifråga avsedda markanvändningendragen i den samt omom

framgå hurbebyggelse. Vidare skallförändring bevarandekomst, och av
enligttillgodose riksintressen NRL.kommunen attavser

Översiktsplanen inte bindande för myndigheter ochär, nämnts,som
alltså dessa inteförhållandet till myndigheterenskilda. det gällerNär är

vik-planenvid sittbundna planen beslutsfattande. Däremot utgör ettav
verkan.betydande styrandetigt beslutsunderlag och den får därmed en

aktualitetplanensnaturligtvis påstark denna styrning berorHur samtär
beslutsunderlagbredden och djupet hos beslutsunderlaget. Detpå som

efterföljande beslutgmnd förskall i första hand läggas tillplanen utgör
tillämpningen vissaemellertid utnyttjas videnligt skallPBL. Det även av
tillämpning NRL,andra lagar. förordningen 1993:191I 5§ om av

skallmyndighetNRL-förordningen, föreskrivs således denatt som
ellerprövade anläggningentilämpa i sitt beslut skall denNRL ange om

översiktsplanen.gällandeåtgärden förena med den för områdetgår att
fall direkt bety-den i vissaplanen inte bindande harTrots att är en

områdesbestämmelserefterföljande Således fårdelse för beslut. antas
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för säkerställa syftet med översiktsplanen uppnås och områdes-att att
bestärmnelsema får därvid inte strida översiktsplanen. Vidaremot är en
förutsättning för utnyttjande s.k. enkelt planförfarande förslagetattav
till detaljplan förenligt med översiktsplanen.är

talas iblandDet fördjupning översiktsplanen. PBL-prop0si-Iom av
tionen 70 översiktsplanen kan ändras och fördjupas för vissasägs att
delområden. uttryckssätt dock vilseledande.Detta Fördjupningär utgör
inte rättsfigurnågon innebär helt enkelt ändring planen.utanegen av

Områdesbestämmelser

Regler områdesbestämmelser finns i kap. och5 16 17 Som§§.om
kan översiktsplanen inte förenas med rättsverkningar. Förnämnts ovan

begränsade områden kan emellertid områdesbestämmelser antas ettsom
komplement till översiktsplanen. Genom bestämmelsema kan ställnings-
taganden i översiktsplanen bindande verkan myndigheter ochmotges
enskilda. Områdesbestämmelser kan alltså för säkerställaantas att att
syftet med översiktsplanen kan sådana bestämmelseruppnås. Dessutom

för säkerställa riksintresse enligt tillgodoses.NRLantas att att ett
kap.I 5 16 uttömmande i vilka§ avseenden områdesbestäm-anges

melser kan meddelas för reglera användningen mark- ochatt vatten-av
områden för bebyggelse och dänned sammanhängande anordningar samt
medgivande till exploateringssamverkan Till skillnad från detalj-m.m.
planen, fullständig regleringsfonn, kan områdesbestäm-ärsom en mer
melser användas bestämmelser behövs endast i några avseenden. Inär
övrigt emellertid regleringsmöjlighetema i flera avseenden lika deär

gäller för detaljplan. Områdesbestämmelser denkan anledningensom av
inte meddelas för område med detaljplan.

Detaljplan

Regler detaljplan finns i kap. Detaljplanen används för5 närmareattom
reglera rättigheter och skyldigheter dels mellan markägare och samhäl-
let, dels markägare emellan. Syftena med detaljplan framgår bestäm-av
melsen det s.k. detaljplanekravet. Enligt kap. skall5 l prövning§om av
markens lämplighet för bebyggelse och reglering bebyggelsemiljönsav
utformning ske detaljplan i vissa angivna fall. sig delsDet rörgenom om
tillkomsten sammanhållen bebyggelse och under vissa förutsätt-av ny
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ningar enstaka byggnad, dels bebyggelseäven skall föränd-ny om som
eller bevaras. Detaljplanekravet innebär bl.a. kommunen kanattras av-

slå ansökan bygglov med hänvisning till bygglovsprövningenatten om
måste föregås detaljplaneläggning. Någon möjlighet framtvingaattav en
sådan detaljplaneläggning finns dock inte. Detaljplanekravet såle-utgör
des verksamt instrument för kommunema kunnaett bebyggel-att styra
seutvecklingen i tid och rum.

Vid detaljplaneläggningen skall de tidigare redovisade kravreglema i
2 kap. iakttas. Beroende hur långtpå igår detaljeringsgrad skallman

vissa regler i 3 kap. tillämpas. innebär föräven Detta bygglovsprövning-
del kravet på prövning kraven i 2 kap. och vissa kraven iatt motens av

3 kap. prövning detaljplanen. Genom detaljplanenersätts harmotav en
alltså prövning enligt 2 och delar 3 kap. redan skett.en av

detaljplanEn måste alltid ha visst minsta innehåll. Enligt kap.5ett
3 skall§ redovisning ske för de olika områdenas huvudändamâl ochen
områdenas kap.I 5 7 därefter§ vad härutövergränser. fåranges som
redovisas i planen. I planen får meddelas bestämmelser place-t.ex. om
ring, utformning och utförande byggnader och andra anläggningar,av
byggnaders användning, rivningsförbud, vegetation och skydd stör-mot
ningar. Planen får inte detaljerad nödvändigt medgöras än ärmer som
hänsyn till syftet med den.

Enligt kap.5 skall i detaljplanen5 § genomförandetid påanges en
fem till femton år. Innebörden härav följande. fastighetsägaresEnär an-
sökan bygglov skall bifallas, åtgärden bl.a. inte strider de-om motom
taljplan 8 kap. §. Detaljplanen medför alltså det uppkommeratt en
byggrätt för fastighetsägaren. Denna skulle dock ganskarätt vara svag,

kommunen helst kan ändra detaljplanen. kap.I före-när 5 ll §om som
skrivs emellertid planen före genomförandetidens utgång endast iatt un-
dantagsfall får ändras eller upphävas. Under denna tid har alltså fastig-
hetsägaren kvalificerad Planenbygga. gäller visserligenrätt att ävenen
efter genomförandetiden, efter dess utgång kan planen ändras ellermen
upphävas beaktande rättigheter har uppkommitutan pla-av som genom
nen.

Regionplanering

Bestämmelser regionplanering intagna i kap. Vid7 behovärom av
kommunal samordning får regeringen regionplaneorganutse ett som
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skall intesådantregionplaneringen.skall ha hand Ett utses,organom
kan,Regionplaneorganetsig det.allmäntkommunerna motsätterom

sådan plan skallför regionen.regionplan Enbehöver inte, anta enmen
detalj-Översiktsplaner,för besluttill ledningenligt kap. 4 tjäna7 § om

översiktspla-i likhet meddenområdesbestämmelser,planer och ärmen
Enligteller enskilda.myndigheterför siginte bindande varenen

skall tillämpaandra myndigheterNRL-förordningen åligger det som
den enligtför regionplanenregionplanen.beakta SäregetNRL är attatt

gäller under år.kap. bara8 § PBL7 sex

planerFörfarandet vid beslut om

finns i kap.översiktsplan 4vid beslutRegler förfarandet omom
förfarandereglema be-väsentligt frånsigregler skiljer3-13 Dessa§§.

översiktsplanen inteberoendeenligt påträffande andra beslut PBL att
de samrådväsentlig betydelserättsverlonngar.har direkta Avnågra är

igällerskall förekomma. Detföreträdare förmed attstaten som
huvud uppnåochriksintressenöversiktsplanen över tagetattavgränsa

Även med andra berördasamrådkommun.samförstånd mellan ochstat
skall ske.regionplaneorganförekommandeoch eventuelltkommuner

väsentligt intressehari andra4 kap. 3Härutöver § ettsägs att avsom
innebär kommunensamråd.beredas tillfälle till Dettaförslaget skall att

kommu-infonnation,medbehöver till intressentemainte attut men
samrådsmöten.för det hållsskall verksamdäremot attvaranen

månader och utställ-minst tvåskall ställas underPlanförslaget ut
utställningstidensföreveckaförslaget skall kungöras minstningen enav

Översiktsplanen skall kommun-ändringar denochbörjan. antas avav
fullmäktige.

översiktsplanvid antagandeförfarandetVad föreskrivs avomsom
skallför regionplanUtställningstidenregionplan.gäller i huvudsak även

månader.dock minst trevara
detaljplaner ochantagandeförfarandet vidBestämmelser om-avom

Detaljplanen bör grundas pårådesbestämmelser finns i kap. 18-365 §§.
detaljplanobligatoriskt.fall sådant En18 vissa§. I är ettett program

industriändamål,i anspråk förinnebär planområdet får tasatt nysom
alltid grundas påanläggningar skallsamlad bebyggelse och vissa ett

miljöpåverkan. dessabetydande Iianspråktagandet innebärprogram, om
enligtmiljökonsekvensbeskrivning NRLfall skall upprättas.även en
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Miljökonsekvensbeskrivningar behandlas kortfattat i kap.5 NRL. En
miljökonsekvensbeskriviting skall möjliggöra samlad bedömningen av

planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan miljön,påen
hälsan och hushållningen med skall bekostasDen dennaturresurser. av

för verksamheten eller skall vidta åtgärden i fråga.som ansvarar som
förslag tillNär detaljplan skall samråd ske med länsstyrel-upprättas,

fastighetsbildningsmyndigheteit och kommuner berörs för-sen, som av
slaget. skall vissaDessutom intressenter tillfälleberedas till samråd. Till
dessa hör sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och boende

berörs förslaget kap.5 20 Planförslaget skall§. ställas underutsom av
minst veckor och härom skall kungörelse ske. Underrättelsetre om
innehållet i kungörelsen skall sändas i brev till kända sakägare,
hyresgästorganisation och andra har väsentligt intresseettsom av
förslaget. vissa fall fårI sådan underrättelse underlåtas. Detaljplaneren

begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten kanärsom av
efter s.k. enkelt planförfarande, varvid någon utställningantas ett t.ex.

inte behöver ske 28 §.

Detaljplanen kommunfullmäktige. vissa fallFör kan dockantas av
fullmäktige uppdra kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta
planer 29 §.

principI förfarande skall tillämpas vid ändring och upphävan-samma
de detaljplaner.av

Vid antagande områdesbestämmelser krävs inte ellerav program
miljökonsekvensbeskrivning. övrigt gäller i huvudsakl bestäm-samma
melser vid antagande detaljplan.som av

Överklagande

Regler överklagande finns i kap. Beslut13 översiktsplan ochom om
regionplan får bara överklagas i den ordning föreskrivs för laglig-som
hetsprövning enligt kommunallagen 1991:900. innebärDetta beslu-att

skall överklagas hos kammarrätten och beslutet kan påtet överprövasatt
enbart ganska begränsade grrunder.

Beslut detaljplaner och områdesbestämmelser får överklagasom ge-
förvaltningsbesvär ganska speciell Till skillnad vadtyp. motnom av en
vanligen gäller vid förvaltningsbesvär kan således kommunfullmäk-som

tiges beslut överklagas i denna ordning och vidare kan besvärsinstansen
inte beslutet sakligt innehåll. vadBesvärsprocessenett nytt ärge man
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kallar kassatorisk. Besluten skall överklagas hos länsstyrelsen med re-
geringen slutinstans.som

besvärsberättigade utvidgades väsentligtkretsenDen PBL.genom
hyresgäster och boendebara sakägare bostadsrättshavare,Inte utan även

hyresgästorganisationer har således besvärsrätt.samt

Statlig kontroll

kap. regleras möjligheter initiativ granska och i12I att egetstatens av
tillstånd.vissa fall upphäva kommunala beslut planer och Statenom

främst statliga och mellankommunalauppträder här bevakaresom av
intressen.

kap. Ingripande kanGrunderna för statligt ingripande i 12 1anges
tillgodoses, den mel-således ske riksintresse enligt inteNRLett omom

lankommunala samordningen inte har skett lämpligt ellersättett om
inte till boendes och övrigas hälsa ochtillräcklig hänsyn har tagits de

säkerhet.
beslutlänsstyrelsen beslutar överprövning och finnerOm att ettom

i helhetskall beslutet regel upphävas dess 12inte godtagbart,är som
kap. 3 §.

regeringen och endastIngripande regionplan kan bara skemot genom
riksintressen 12 kap. §.den grunden planen inte tillgodoser 5på att

planföreläggande. in-kap. och finns bestämmelser De12 6I 7 §§ om
ändra ellernebär regeringen kan förelägga kommunen att anta,att upp-

för tillgo-detaljplan eller områdesbestämmelser, det behövshäva en om
riksintressen eller till hälsa och säkerhet.doseende hänsynav

2.2.4 Allmänna enskilda intressenoch

kan från fleraFörhållandet mellan allmänna och enskilda intressen ses
inställer sig frågor-utgångspunkter. från fastighetsägarens synpunktSett

vidsin fastighet och i vilka fall hanvilka åtgärder han kan vidtana
ersättning eller krävabegränsningar utnyttja fastigheten kan erhållaatt

inlösen fastigheten.av
finns i enligt vilken både allmännagrundläggande regel kap.En l 5 §

prövning frågor enligt lagen.och enskilda intressen skall beaktas vid av
åtgärder reglerasFastighetsägarens erhålla lov till olikarätt att genom

fömtsätt-i kap. förutsättningama för lov.bestämmelserna 8 Dessaom
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ningar varierar med hänsyn till fastighetens läge och åtgärd.arten av
Utanför områden med detaljplan kan förhållandena sådana de-attvara
taljplan krävs. Fastighetsägarens möjligheter tillståndatt att t.ex.
bygga då beroende kommunens vilja plan. detalj-Omär att antaav en
planeläggning inte krävs, skall lokaliseringsprövning ske kraven imoten
2 kap. och delar kraven i kap., framför3 allt och1 2 krav-§§. Dessaav
bestämmelser innefattar således viktig gränsdragning mellan denen en-
skilde fastighetsägarens och motstående intressen, såväl allmänna som
enskilda. tillståndVägrar medför, med endast något undantag, inte rätt
till ersättning.

Utanför områden med detaljplan måste tillstånd hålla sig inomett ra-
för vad fastighetsägaren har begärt. områdenInom där detaljplanmen

krävs eller redan finns förhållandena annorlunda. Planenär upprättas
och kommunen, därvid inte bunden yrkanden frånantas ärav som av
fastighetsägaren. Planen kan innebära fastigheten skall it.ex. att tas an-
språk för enskilt bebyggande eller fastighetsägarens möjlig-annat än att
heter utnyttja fastigheten begränsas på Olika skyddsregleratt sätt.annat
för den enskilde har därför ställts Enligt kap. 2 skall således5 §upp.
den enskildes intressen i olika hänseenden beaktas utfonnningenvid av

detaljplan. Enligt reglerna i kap.8 förutsättningar för lov har vi-en om
dare tillsetts fastighetsägaren inte skall hindras i pågående markan-att
vändning och slutligen finns i kap.l4 regler skyldighet lösa markattom
och ersättning skada ändå uppkommer.utge om

2.2.5 Bevarandefrågor m.m.

Till frågan förhållandet mellan allmänna och enskilda intressen kanom
också hänföras reglema bevarande och skyddsbestämmelser fört.ex.om
vegetation. Dessa reglers anknytning till särskilda frågor skallsom
utredas enligt direktiven emellertid de här redovisas undergör att ett
särskilt avsnitt.

3 kap.I 12 föreskrivs§ byggnader värdefulla från historisk,att ärsom
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår isom

bebyggelseoinråde denna karaktär inte får förvanskas. Enligtett 5av
kap. första7 § stycket 4 och får förl6 4 sådana byggnader§
skyddsbestämmelser och rivningsförbud meddelas i detaljplan eller
områdesbestämmelser. Sådana bestämmelser och förbud kan utlösa krav
på ersättning 14 kap. första8 stycket§ 2 och 3 enskilda ärendenl kan
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andrarivningslov igrund kulturhistoriska in.fl. hänsynpå ävenvägrasav
enligtmeddelats. Således kan 8 kap. 16fall rivningsförbud har §än när

byggnader mindre kvalificeratbeträffanderivningslov3 vägras även av
Även ide i kap. 12värde från bevarandesynpunkt 3än som avses

ersättning kap. 8 första stycket 2.fall kan krav på utlösas 14 §detta
och får kommunen i detalj-Enligt kap. första stycket 16 67 5 §5 §

vegetation,bestämmelserområdesbestämmelser meddelaplan eller om
marklov krävs för träd-trädfällning. kan föreskrivasSamtidigt attt.ex.

vegetation i områdesbestämmel-fällning kap. Bestämmelser8 9 §. om
första stycket 4.medföra ersättningsskyldighet 14 kap. 8kan §ser



SOU 1994:36

Ökad3 miljöhänsyn i planering och

byggande

3.1 Inledning

Vid konferensFN:s i Rio de Janeiro år 1992 miljö och utvecklingom
bl.a. den s.k. Agenda 21, handlingsprogram förantogs nationellt ochett

internationellt miljöarbete under det 21 århundradet. En grundläggande:a
princip i Agenda 21 miljöhänsynen skall integreras i olikaär att
verksamheter och sektorer, med tonvikt på lokala insatser.
Handlingsprogrammet innehåller mål och riktlinjer för hur miljöfrågoma
skall behandlas på olika samhällsområden, trafik,såsom skogs- och
jordbruk, avfallshantering Programmet betonaretc. även att en
förutseende samhällsplanering har betydelse för främja måletstor att om

långsiktigt hållbar utveckling.en
Principema i Agenda 21 förutsätts bl.a. i lokalt arbete,omsättas ett

där olika aktörer kommuninvånare, företrädare för näringslivet,-
intresseorganisationer mil. involveras aktivt. Kommunerna förutsätts-
ha påbörjat arbete med lokala handlingsprogram för miljöarbetet,ett s.k.
lokala Agenda 21, år 1996. l regeringens proposition Med siktesenast

hållbarpå utveckling prop. 199394:111 redovisas förslag tillett
nationell strategi för uppfylla intentionerna i Agenda 21. Regeringenatt
framhåller bl.a. handlingsprogrammen bör betydligt vidareatt ettges
innehåll sektorsprogram för miljöskydd avfall.ochän Programment.ex.
förutsätts helhetssyn där miljö, ekonomi och olika utvecklingsfrå-ge en

Vidare betonas de sociala aspektemavävs och människorsgor sarmnan.
levnadsvillkor och därför bör utfonnas med hänsyn tillatt programmen
lokala problem och förutsättningar. tillHänsyn kretslopp,naturens
resurshushållningsaspekter och i övrigt ekologiskt skalläven synsätt

arbetet.genomsyra
Förutsättningama för kunna skapa långsiktigt god livsmiljöatt en

bestäms givetvis i hög grad hur den byggda miljön bebyggelse,av -
trafikanläggningar, övrig teknisk infrastruktur parker och andrasamt
grönområden utvecklas och bevaras. få inriktningFör i minaatt rätt-
överväganden och förslag har det framstått angeläget attsom
inledningsvis, utifrån allmän problembild rörande miljöfrågoma i våren
tid, vision vilket förhållningssätt rimligen måste ha förge en attom
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Syftet givetvis förutomutveckling.långsiktigt hållbaruppnå är atten -
belysa i vilken utsträckningmiljöhotenunderstryka och tydliggöra att-

utveckling. Likabidra till sådanfysisk planering kanförutseende enen
planeringens begränsningar såden fysiskaviktigt dock belysa attär att

åtgärder kommerandra områden däruppmärksamheten fråninte atttas
författatsvisionära avsnitt och 3.3,Efter dessa 3.2krävas. som avmer

jag i avsnitten 3.4-3.6lämnari utredningen Bodil Jönsson,experten en
överväganden rörandemina särskildabakgrund till tätortemas

uppgifter iplaneringenskultunniljön den fysiskagrönområden, och

miljöområdet.övrigt på

världsbildennaturvetenskapliga3.2 Den

liten, liten,Världen såsåär
Lasse, Lasse, stor.

duMindre nsinnåän tror,
Lasse, Lasse, stor.

förformas ochtankemönster, påövergripandeDe vägär attsomnya
detAgenda kanRiokonferensens handlingsprogram 21vilka somses

tänkande,sig från detsamlade globala uttrycket, skiljerförsta avsevärt
bygglagstiftningar baserats.ochvilket bl.a. tidigare svenska plan-på

verk-får visa hur tankemönsterinledande historiskt exempelEtt styr
lighetsuppfattningen:

År gigantiska dimensioner.tankegenombrott Fram1619 skedde ett av
hansochungefär på Galenostill dess hade människor i 1500 år trott

dryckoch denblodflödet bildades den födautsaga att manmanav
förmöjligt iborde varitförblev intakt detdrack. Denna atttro trots

föreställningen.inse omöjliga ialla och detstort sett attenvar
kroppsviktsinomöjligen och dricka många gångerMänniskan kan äta

förhade behövtvarje dygn, och det vad hon göra att matgenomvar
fast i sinändå sådryck skapa sitt blodflöde.och Men man var

för åstadkommaföreställningsvärld, det behövdes Harvey attatt en
förkretsloppfrågansynvändan det attettatt maste vara om

Tankegenombrottetmöjligrt.människans blodflöde skulle vara
i sigmänniskans kroppskapade förändringar, inte utanstora avav

i tankemönstretkropp. ändringhennes uppfatta sin Ensätt att
förändrar verklighetsuppfattnin gen.

inträffa miljöområ-förändring, skulle kunna påriktigtDen stora som
omvärldsuppfattning;människor motsvarande byttedet, på sättattvore

utveckladesverkligheten detde helt enkelt såg på Attsätt.att ett annat
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tecken tänka Ävenmed. Eller länka med.att rentav mönsternya attnya
miljöverkligheten precis den med icke-människomåttom vore samma
före efter tankevändan, skulle den förmätt människan byta skepnadsom

och leda till helt andra tankar och handlingar. Ett tankemönster förnytt
materians och energins kretslopp, tankemönster lika omvälvandeett nytt

Harveys introduktion blodoinloppet nyckelförutsättning förärsom av en
fömyad fysisk planering.en

förstaDen lagreglering, i Sverige gjorde byggandet, komsom man av
till medel bränder och farsoter. dagI miljöhotenmot heltsom är
annorlunda då, också gäller plan-än och bygglagstiftningenattmen nu
kan ha inflytande både och på människors hälsa.naturen

Arter f.n. i hastighet aldrig förr, ochutrotas människan,t.o.m.en som
de allra motståndskrañiga börjarmest meden artema,av reagera nya

och allvarliga stömingssymtom. Till dem hör hösnuva och
pollenallergier. Allt fler börjar alltså bli allergiska sådantmot som
människorna gjorda för samexistera med.är Så har det inte alltidatt
varit- vid sekelskiftet hösnuva sällsynt. denNu vanligare i stadenärvar

landet,på pollenförekomstenän mindre itrots staden.att Kroppenär
alltså konstgjorda medel,störs så den börjar också deattav motreagera

naturliga.
Det lätt hänt det spridsär vanmaktskänsla inför det komplexaatt ien

miljöhoten. Det komplexa, det behöver emellertid intesammansatta,
så komplicerat. Många sammanhangen går medvara att nystaav upp

hjälp fyra tydliga tankemönster: tennodynamikens första och andraav
huvudsats och fotosyntesen fram och baklänges.

odynamikensTerm huvudsutsver

FÖIR§VHNNERHNGENTHNG

NÅCG©N§HN

å

ALLTPHNG SPIRHIDER §HG
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uttrycktaenkelttennodynamiken härfrånlagarOvanstående två
ickelevande. Iabiotisktför alltenergi, dvs.materia ochbåde förgäller

svenskarnaför de 83vardagsmiljönurbana miljö,den procentär avsom
dessaenlighet medleva iförmåganfrämstdetbor i atttätort, ärsom

lokala miljön.klarar denhurbestämmerhuvudsatser, mansom
inte har någonmänniskanentydigt fastslårhuvudsatsenförstaDen att

Ingenting försvinner.kretslopp.försöka påmöjlighet satsaän attannan
tid, dåfannsomvandlas.till. Allt bara DethellerIngenting kommer en
varkensamtidigt,mycketgjorde såoch intemångainte såvarman

handlasigtillåtakundeSverige. Dåglobalt eller i att som omman
marken,ocksåföreföll detoändliga. Dåjordens som omvarresurser

denhelst;myckethurkundeoch luftenjorden ta emot omsomsom
ofarligt.farligastedetkoncentrationen gjordeefterhand låga även

sprider sig,Alltinghuvudsats,termodynamikens andraMed stöd av
detverkadetättboende,industrialisering, Detklarade som omm.m.man

iföroreningamaledaochhögreskorstenamaräckte utattgöraatt
ändrat denhar inteutdelats,Omläxan,och haven.marken som nu

bådagäller deFortfarandei sig.kunskapennaturvetenskapliga
iframstårkonsekvenserderastennodynamiklagama. Men annanen

spridningslagenmänniskans bästeha varitdager. Från vän äratt numera
får inteVisserligenvit.inte längre någonstansfiende. Snönockså ären

spridningen intenedfall,utsläppjust sinavarje område ärmenegna som
drabbar detutsläppområdetshjälp.till någon Detlängre större ena

bytesbalans iperfektuppståvice påandra och Det är väg att enversa.
skit.

ochhuvudsatsentill förstaåtervändaandra ord dagsmedDet attär
någonsin försvinner.abiotisktingentingsig vid tankenbörja vänja att

exempel:Några

samtidigt tagit 800 kgbilenbensin, ochkört 45 kgHar man upp
iskulle bilenkg annarsluft, måste 845 sprängasut som avgaser

vanligtblir till700 kgin, måste ut.mycket kommerstycken; lika som
ochkoldioxid140 kgalldeles ofarligt. Menoch kvävgas; ärvatten

moral: Varjegift. Semkg riktigtkatalysatorbilen inte har 5ärom
fler kilogramatmosfären gångertillfört 3bensintank harslutkörd ca

vägde.bensinenförbrukadekoldioxid vad denän
det ansamlasför konstaterainga mätningarbehövsDet att om

frånellerkvicksilverutsläppkrematoriemaskvicksilver frånnågot
i olika reläer. Mankvicksilver bl.a.gamla hus medrivningen vetav

mycketlikafinns;mycketfinns. hurredan det Ja, t.o.m.att somsom
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det släppts Sens moral: Medverka till skadligaut. att ämnen,som som
inte kan brytas ned, inte heller släpps ut.
Termodynamikens första huvudsats tvingar fram återanvändning av

produkter i befintlig form eller återanvändning via kretslopp. Om varje
produkt, varje byggmaterial och varje byggprocess påny vet man

förhand, det inte har ofarliga restprodukter ochatt det inte ärsom som
biologiskt nedbrytbart i takt, det framställts, kommer attsamma som
ansamlas i dykerDet förr eller kanskenaturen. på heltupp senare, en

plats. bortaMen det inte. En del det brukarär kallastorannan av man
för miljööverraskningar går med andra 0rd undvika utifrånrelativtatt
enkla insikter och analyser.

finnsDet tillbakaingen väg

Det lätt hänt då kommerär underfundatt omvärldsförhål-man man om-
landena Vi får vända om Det mycket bättresäger: förrvar-

Glöm det Det finns tillbaka. Allaingen framåt.väg måstevägar gå
Detta ytterligare följdär tennodynamikens andra huvudsatsen av .Världen befinner sig i dag mycket långt från ekologisk jämvikt. Men
den ekologiska jämvikt, möjligen kan ha funnits före indust-sägassom
rialismens dagar, finns inte längre tillgänglig. Det har skett sådantett

och detuttag råder sådan situationnaturresurser i biosfaren,av attnu en
den gamla jämvikten aldrig kan âtererövras. Omnär hittar eko-man en
logisk jämvikt igen, så förhandpå det måstevet attman vara en ny, en
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inte tid för-Slösa därför påfanns.den gångalldeles attän som enannan
vändasöka om.

behövs också in-alltid framåtkring detta gåfunderaAtt ettatt som
bemärkelsen skyddaförsöka bevara imellanbalansgångenslag i att

förändringstakt,snabbaoch utveckla. denförändringar Iattmot som nu
bevara på någotbli ytterligt svårttorde detråder, änannat sättatt genom

tänka tankenartbevarandet vågaförgällerbruka. Detta attattävenatt -
brukar jordenkräverdettaåterskapa biotoper,det går attattatt manmen

Små,ingen kvar.finns det iändamålet. Orördför det settstortnatur
deoförändrade.försöka bevara Menvärdefulla områden kanextremt

vardagslandskapet.ske iinsatserna måsteartbevarandestora
Ävenförsvinner. denden inteför materiaenergi gäller liksomFör att

energi,förbrukarenergiomvandlaromvandlas. Varje gångbara man
ellertillgänglig.energin mindre Förrtill vardags blirsäger se-som man

avsnittvännekamerabilden idärförenergi detblir all vänne är somnare
riktigtolika områdena.energiuttaget i de ldet totalabild på3.3 är en
alltingutjämnas, ochtemperaturskillnadertidsskala kommer allalång att

det kal-vännedöd brukarUniversumsljumhet och i grått.gråttgår mot
bekymrabehöverdet inte någotdock så avlägsetlas. Detta ärär att man

Till vardags kantankestöd.tankebild ochsig ettän mansom enom mer
oersättlig för-energiomvandlingsig med insiktennöja varje äratt en

energi-till minskadmedverkarbygglagstiftning,ochlust. plan-En som
miljöinsats.positivsynnerligenanvändning, alltsåär en

Tillväxt

bygglagstiftningen.ochutformningen plan-påverkartillväxtSynen på av
sigförmår tilliTillväxtuppfattningen påverkas sin ter-tatur manav om

ellermodynamiksatsema
skapad,människanmeningtillväxt, i någonAll utgörär enavsom
ochlångsiktigt hållbarochblandning två ärtyper: enen somsannav en

chimär.

användningbaserad effektivaretillväxt påSann resur-gemensammaav
ser

varaktigbådeutveckling,innefattas isådan tillväxt kanEn ärsomen
användaeffektivaremöjlighetenoch hållbar. Bakom att gemensamma

kollektiva kunska-individuella ochökadeligger den ständigtresurser
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harDet gått verkningsgradema iatt mängdpen. Detpressa en processer.
går tillvarata restprodukter.att Det går minska kretsloppsförlustema.att
Detta den tillväxtär Agenda förespråkar;21 del den tillväxtsom en av

alltid funnits, och handlar mämiiskan fått bättre förut-som attsom om
sättningar enskilt eller kollektivt bättreatt utnyttja naturresurser.

Att någon tillväxt inte kan finnas följer tennodynamikensannan av
första huvudsats. Varken energi eller kan skapas. Man kan aldrigmassa
få kan bara bättre använda det redan har.mer man man-

Skentillväxt

Det går också åstadkomma skentillvâxt baseradatt på denatten ene
alltid kan sko sig på den andres bekostnad. Men då handlar det ettom
misshushållande med och orättmätigrtnaturen utnyttjandeett andraav
nationers eller andra generationers resurser.

skada,Den då åstadkommer, kan aldrig kanMansom man repareras.
inte skadan siggottgöra ångra sig eller eko-attvare genom attgenom
nomiskt försöka betala tillbaka lika mycket tillskansat sig.som man
Oordningen följden allting sprider sig haratt oåterkallerligenav- -
vuxit.

Tillväxt således i sig själv varkenär god eller ond. självaI verket år
skilja depåtvungen två olika slagenatt tillväxt enligtman för attovan

överhuvudtaget kunna sig tillväxtens miljömässiganänna konsekvenser.

Det slutna rummet

En konsekvensema tennodynamiksatsema och jordenav av att ärav
andligt mänsklighetenstor är egentligenatt lever i slutet bestå-ett rum
ende jorden i dess växelverkan med solen. Kan sådan tankeav slåen
rot Hur då människan Kan hon byta från ha exploateringreagerar att
och kolonialisering drivkrafter och glädjekällor till uppleva för-som att
bättringar i själva förvaltandet den viktigaste utvecklingensom

Det slutna har alltid väcktrummet nästan negativa känslor. Den enda
gång mänskligheten med uppenbar glädje inför jordenreagerat ettsom
slutet de förstasystem satellitbildernanär på jorden kom. Tänkvar att



1994:36SOU76

vackerblå, såliten lion såSåhon vår ut,är ser

förocksåväckasskulle behövaprecis den känslan ut-Det är som
fotbollsplan måsteUngefär pålokala.detvecklingen manensomav

bollentillbakakastarlinjedomare,sidlinjer ochdet finnsattveta som
innespelet påtennodynamiklagama. Menbrytervarje gång motman
detsig inomfrittglädjenpräglasskall kunnaändå röraplanen att eg-av

reviret.na

klara sittskulle inteoch linjedoznarnabollenspelaskulle kunnainteSpelarna
bildenPåläge.ochtill sidlinjerrzas existenskändebådauppdrag inte parterom

Sverige--matchenEMiRenlinjedomarendet tyskedenär agerarsomovan
alladet vioch energimedbollandet materia ärjuni, 1992. IDanmark 14
innehåll ochbåde derastermodynamiksatsernakännabehöveraktörer, som -

konsekvenser.deras
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F otosyntesen

allraDen energin når jorden kommer från solen en marginellmesta som
del kommer från jordens inre:

Kámreaküoneri 40 TW.solen 4gerKåmreaktionarinuti nu nå:iardensalmoslâr 402 TW.jorden 30TW.gar Cirka reflekteras14 molnochiordylaavabsorberas114 atmosfärenochav112 vånklotvarma:

gx vwNavaraLullun TWvärms,vilket dmcrtotusen symcslittvindar i ochpaupphov vaucn ramger
är. r. . sVäxla: MänniskanIran smyniartidigaresparkarfårakadEn mangastor vatten omvandlatslinolja, TWfrånlevandehar kal 2.1En omIagesenemi.de du gas.av . närvarandeMänniskan derför växterutnyttjasSvalleukranvem varavTW TW, TW 1.5TWgär8 olja3TW,ml3 ETW numanar:0.24 gassomavger TWMed hdenuttagslaklen:irlagren een6,6 ma:lörbmüadopå 300år,ca

wm.mama.ca TW En En användsdeanvänds används oastunet råmaterialför lör drivaal uwvánmirtgau fårgrsnerara som:mami llllverkning0,7TWeiollekx. lömrånnlngsmløret. löravverkningsgrad plastoch25%. avandraämnen.

Muppvannningmakanisuamele
I

f -..

lnrdnn.Gnomsnmllgi elfuklanvåndmngpåsumma ochglobal TW.Viulnylliarcrmo någrahundrakläddeär tusenTW W.Enhet1 uaint sinandelottadTWfrånsnabb8TW.och dessakomm:ronärvarande av vauenkrarlväsentligenTWkan anammatlömybaragasochbara2olja.kol. mDe onoch tar rr .TW lörnybaretiska10 1.3löral:laul samnarg v

Genomsnittligt globalt effektinflöde och effektanvändning jorden.på
14012Enhet TW:1 W. InZödet TW.hundranågraär tusen
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fotosynte-lever byggs medmänniskor idagDe växter, av, uppsom
epoker ska-under tidigareockså fotosyntesenhjälp. Det somvarsens

utnyttjar olja, kol ochidagpade de naturgas.växter, somsom man
fossilabestårenergianvändningen,Också de 80 procent som avav

skapats via fotosyntesen.bränslen, har alltså
markenskoldioxid och luftens ochutnyttjas luftensVid fotosyntesen

tillliten planta blivittill bygga När ettväxternasvatten att massa. enupp
och kol-omvandlat l00 kgkg träd, har denhalvstort 100 än vattenmer

livsnödvändigtmaterial och vilketdioxid till kg organisktl00 ärsyre
människan.för bl.a.

till kretsloppet. l00avfall återförs Avomvända sker då organisktDet
medan kghushållsavfall blir kg jord, 85komposterbart l5kilogram t.ex.

koldioxid ochblir vatten.
koldioxid ochsåledes förutom ljusfotosyntes kräverVäxtemas

material gårfotosyntes skapar organiskt somvatten.Växtemas att an-
ochvända bränsle och råvara, vatten.mat, annan syresom
tillämpas också foto-tennodynamiksatsen kan påObservera förstaatt

viktigbåda riktningar; ingenting försvinner. Detta är ytterstsyntesens en
försörjning medför samhällesutgångspunkt planerar mat,när ettman

avfallshantering.liksom för dessbränsle och övriga råvaror

BioenergiKolets kretslopp i naturen.

hardet decennietgigantiskt.Kolets kretslopp i Först senasteärnaturen
växthuseffektglobaltill insikt riskerarkommit att ge-enom manman
Ökadatmosfären. användningsläppa för mycket koldioxid tillatt utnom

bioenergi förbättra koldioxidsituationen. Dåförnybar är sätt attettav
förläggasupptagning koldioxidskulle den uppbyggande fotosyntens av

bioenergianvändning-ungefär tidsperiod utsläppen fråntill samma som

en.
fotfästebetydelse behöver bionergianvändningfå riktigtFör att stor

befolkningskoncentrationerområden med fördelaktig kombinationi av
biobränslenfonner energigrödor elleroch slätter. Olikatätortsnära av
kräva rejältbioteknik kommakan liksom på vägär attannan som --

finns egentligen, eftersom Sverigeplats i landskapet.tilltagen Utrymme
tättbefolkat. Till andra fördelarfördelen inte såså länge harän att vara

användningklimatet, möjliggör odlingSverige har hör utan avsomsom
skadedjursbekämpning.kemisk ochomfattande ogräs-
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3.3 Global miljöhänsyn lokalpå nivå

Redan det faktum världens makthavare kom tillatt merparten av
Riokonferensen 1992 manifestation. Statsmännenutgörsommaren en
bekräftade sin miljöarbetet förändrats frånnärvaro att attgenom vara
främst aktivistaktivitet till bli samhällelig angelägenhet hög-atten en av

dignitet.sta
Rio deI Janeiro tidigare bl.a. Agenda 2l,antogs nämntssom en

handlingsplan för miljöarbetet under det 21 århundradet. Utifrån denna:a
pågår arbete hela världen från högsta intemationellaöver nivåattnu
mobilisera de lokala nivåema via olika mellannivåer. länkEn i kedjan är

varje kommun år skall1996 ha påbörjatatt arbetet med sin lokalasenast
Agenda 21. iAnsatsen Agenda 2l problem skall förebyggasär att ge-

miljöanpassning politiken på olika områden. plan- och byggut-Inom av
redningens direktiv betonas förutseende fysisk planering kanatt en vara

viktigt instrument i arbetet med förebyggaett miljöproblem, åstad-att
komma effektivt resursutnyttjande och hushållningett med naturresur-
sema.

lTED NATlONS courenmcs
YlBONMENT DEVELOPMENTAND

Bild från UNCED, Rio-koIferenryen där bl.a.1992, Agenda 2 Paantogs: vägen
förverkligandet Sverige hari MilOiiardsberedrzIrgenmot SOU Vciri l 992:] 04

uppgift efter Rio skllsseral .svensk handlingsplan inför 2000-talet.en
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Forward basicsto

olika lokala verk-miljöproblem ackumulerade effekterGlobala är av
förutsättningar under lång tid.bedrivits under olika lokalasamheter, som

globala,miljöeffektema dessa handlingar visat sigAtt ävenvaraav nu
Agenda träffasoch internationella överenskommelser t.ex. 21att som

globalt el-problemen kan angripasreaktion detta, betyder intepå atten
Globalauppifrån-ner-perspektiv.ler utifrån enhetligt globaltettens

och inspirationskälla tillbara tjäna väckarklockastudier kan ensom en
olika lokala handlingar.

i ilokala
21Agenda

J

till med utsläppen från punkt-1 Sverige ha kommitsig i rättastort settanser man
ko:IsumtionssarnhäleiHuvudproblenten består de diffusa utsläppen frånkällor. av

och trafiken.
punktut-skalan framstår utsläpp från områdeI den globala diffusa ett ettsom

effekter. Sigmaen från Rio:slapp. punklutslåpp har globala gårDessa visats ge
vidta lokala åtgärder.

ord: angripas nivå denMed andra problemen måste på samma som
Världen kommer det därför bli frågandär de skapades. över att mas-om

förändringar. för Sverige handlar det inång-olika Också om ensor av
skilda i Norrlands gles-fald. Miljöförutsättningama så vitt övreär t.ex.

kontinentala syd-byggda inland, Stockholms-omrâdet och det nännast
tillämpning iplan- och bygglagstiftning med identiskSkåne,västra att en
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effektiv miljösyn-de olika regionerna kan relevant ellerinte urvara
punkt.

allemansrättsligtolika Mängden till-Skillnaderna visar sig på sätt.
mellan glesbygd och tätortsområ-gänglig mark, varierar inte barat.ex.,

den hamellan regioner. Stockholmstrakten 3,0den också I ärutan per
och deras effekteri Skåne ha Utsläppen0,4västraperson, per person.

svenska vattendrag,skiljer sig också mycket. Totalkvävehaltema i större
utifrån olika lokala förutsättningar ifår sina vitt skilda nivåert.ex.,

från industriermark- och växtlighetsförhållanden, olika utsläpp tätorter,
skilda lokala förutsätt-och jordbruk olika atmosfariskt nedfall. Desamt

tillämpningarningarna bör olika lokala PBL.motsvaras avav

Totalkvävehalt i större svenska vattendrag 1984

Kvävehalten långt högre de sydsvenskai darna Norrlands-är iän
älvarna. Till del beror detta naturligapå skillnader mellan Nord-stor
och Sydsverigesmark- och växtlighetsförhållanden, kvävetillför-men
seln atmosfären, utsläppenfrånvia och industrier dentätorter samt
allt rikligare kvävegödslingen Götalands och Svealandsåkemzar-av
ker har ytterligare ökat de sydsvenskavattendragensredan tidigares-
höga kvävehalter. Kartan återgergenomsnittshalter kväve i störreav
svenska vattendrag under 1984. Gränserna mellan de större avrin-
ningsområdena också markerade. Från SNVrs miljökontroll-är --laboratorium, sörvanenenheten.Karta: Bert Karlsson.

exploatering tillFrån

bör kopplas till detsak det lokala miljömässigtDet är sägaatt att re-en
gionala och och tala hur sådana sambandglobala, helt attannan omen

Kunskapen dem ringa. Tämligen aningslöst har människanut. ärser om
situation därsin teknik- och samhällsutveckling skapat mate-genom en

rialflöden, infonnationsflöden penningflödeii i utsträckningoch ärstor
kolonialisering, befolknings-globala. Bakom expansion, exploatering,

underförstådd föreställningkoncentrationer, har det rått attomm.m. en
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och omvärlden oförstörbara, outsinliga och eviga, ochnaturen är att
endast människan haft använda för sina syften.rätt att naturen

Eftersom inte har varit i närheten för det globala,gränsernaman av
har inte heller kunnat eller behövt begränsningarna och utifrånman se
dem utvecklat grundläggande kunskap växelverkan mellan det lokalaom
och det globala. denT.o.m. allra enklaste additionskunskapen lo-att-
kala utsläpp global i den atmosfären och iger en summa gemensamma
världshaven har haft fulltsvårt bli till allmänt kunskapsgods.att ut-

nya utgångspunkten,Den det framöver måste underför-som vara
istått all kunskapsuppbyggnad, jorden ändligt Utifrån dettaär att är stor.

får försöka utveckla insikt sambandet mellan det lokala ochman ny om
det globala. denInse enda möjliga framtida expansionen, den endaatt
möjliga tillväxten ligger i individuellt och kollektivt fönnåganökaatt att
bättre använda och försöka komma underfundgemensamma resurser
med vad detta betyder konkret.

miljöskeeridenGlobala

avvägningenI mellan allmänna och enskilda intressen kan det
allmännas intresse i intePBL längre begränsas till planeringsobjektets

olika handikappgmpper olikaeller kommu-närmaste grannar,
Ävennalaregionalaitationella intressen. global miljöhänsyn krävs ner

på detaljplanenivå. PBL blir bara länk i beslutensde små ty-annars en
ramii, låter i fel riktning med motivet den enskil-avsteg attsom passera
da effekten ändå liten.såär

Att lokala handlingar märks påtagliga globala ef-summan av nu som
fekter beror befolkningsexplosionen,på bemästringsexplosionen och de

människoskapade globala sambanden.nya,

Befolkningsexplosionen

harDet blivit så många fler människor jorden, speciellt i u-världen.
De 5 åren har antalet människor ökat med l0senaste Genom-procent.
snittsvärldsmedborgaren har emellertid inte samtidigt kompenserat den
globala miljön för påfrestningarna från befolkningsökningeii. Ytterligt
förenklat intryckt skulle i de totala miljöpåfrestningamaett status quo
kräva belastningen från befolkningstillväxten kompenseradesatt genom

förbättring den genomsnittliga miljöanpassningsgradeit med 2en av pro-
året.cent om
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Bemästringsexplosionen

rika ingen befolkningsexplosion väl be-världen harDen men en
mästringsexplosion: explosionsartad ökning den hastighet meden av
vilken i-världsmänniskan fart materia och energi för sinapåsätter egna
syften. Medan befolkningsexplosionen de fattiga fattigare, be-gör gör
mästringsexplosionen de rika rikare. Klyñoma Skillnaderna mel-växer.
lan de rika fattiga delama världen i deras utvecklingshastigheteroch av

ögonblicketoch -accelerationer alannerande de i existe-är än änmer
rande ämlikhetema.

5000

Miljoner människori

Fossilbränslen --4°°°1-

GWhår10x

3000--

Fossilbränslân 2000--
börjar använ as §

--1000

-800 -400-20|00 -16|00 0-1

Bild befolkniiigs- och bemcislriiigsexplsiorerna. sedan böiradeFör är200över
jordens befolkning öka krqñigl. borjade benzäsritIgvexplosio-Ungefär samtidigt

Den enklast energin;IvändIi1gs°kir›a bemäsiringenrepresenterasnen. genom en r-
och energianvändningen följs eftersom del krävs for få fartär energi páall

Här används fassibränsleanvändningen, .YIdföl världensmateria. 80%som av
energianvändning, bemáslriirgvexplosionen.máIelrsom pa

Situationen kräver solidaritet föri-världen, så bara dessav om egen
överlevnad. första fasen räcker det långt med nonnalI strävan moten
anständighet: i-världen försöker förupphöra med del läggaatt att egen
beslag på andelar the global dvs. atmosfärencommons, ochstörre av

vad rättmäti ankommer den.änvattnet, som
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Tankegångar denna har direkt tillämpbarhet också för PBL-typav
överväganden. planerar för markinfiltration dagvatten,Hur hurman av
bygger för hur utnyttjas biobränslemöjliglietema,transportsystem,man
hur minskas energibelioven, etc

många följder den högaEn energianvändningen som nedanav av re-
ljusa prickar desto omfattande för allapresenteras större,av mer-

möjliga ändamål, bl.a. för det från Sverige släppstransporter, är att ut
vida mycket koldioxid vad atmosfären Sverige skulle kunnaän övermer

påtaglig växthuseffekt. Svenskarna inkräktar alltsåutan attrymma ge
direkt det egentligenpå tillkommer andra.som

..
0.816.§jÖ.IIIc&#39;I&#39;I7Detta .satellitbild 1äII77U.&#39;II&#39;IIIIigefran Norden. ochär överen

delen kontinenten. De borjar ca efterorientera sigarrnorra av gar om man
Norges och Sveriges kmrcr. A .vialen Sirerigeencrgonisii/Ilingen .sina i alpa
högfranzgår onzadcna kraIga j1.r7äckar karan. .láriQâz Iilallav .syns .som pa
exempel med hm IIe del ljwej fran de balliska .siaerna.
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för Allt in-stöd tanken.nedanståendegenerellt kanMer ettstrut vara
civilt miljökrig.fonnutanför kankräktande struten en avses som

Nf

L 4

denandel atmosfären eller havenSvenskarna disponerar inte äniver större avav
bqfokning..Sveriges alternativt .Yvcrigesymotsvarar ytasom

Människoskapade globala samband

och åstad-platsbundna förutsättningarMänniskan har sig översatt
den ständiga naturligaglobala samband. Tidigare detkommit varegna

effektema människansglobala spridningen fick handta om avsom
de svårhanterli-verksamhet. självadetNumera ärär mestsomvaroma,

faror,verksamheten jfrutsläppen från den mänskliga Varor somga
människostyrt baseratsprids i heltDs 1992:58. Dessa systemettvaror

de globala sprid-kraftfulla mycket snabbarepå äntransporter avsevärt
accelererande utsträckningningsmekanismema. skickas iDessutom

nätverk.bl.a. infonnation, förströelse via digitalaochpengar
helt karaktär demänniskoskapade samband harDessa änen annan

för återkopplingnaturliga. effekter ofta outprovade, ochDeras är system
i allmänhet med sinmotsvarande snillrika balanssystem lysernaturens

frånvaro.
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Ökad rörlighet

Rörligheten praktiskt allt och alla också till och från områdentagetav
utanför Europa har ökat i sådan utsträckning detta i sig ändratatten
förutsättningarna för planering och byggande. Medan energianvändning-

i Sverige utanför transportsektorn kunde plana också medanen ut
fortsatteBNP öka, har motsvarande tendens för transponarbeteatt ännu

inte kunnat skönjas. Tvärtom; ökar hela tiden och dettransporterna
snabbare BNP tidigare gjorde.t.o.m. än

ATransportarbete

l lI

År1890 1940 1990
Bland de företeelser, starkt medverkar till detta, kan nämnassom

just-in-time-inriktningen. Genom tack bl.a. datorteknikenatt man vare
ständigtkan klara sig med minimal lagerhållning delen la-är större av

på En transportdrivande företeelseute vägama.gema är strävanannan
efter internationell utbytbarhet och aktuellt EG-nivellering påmest- -
alla områden. Bara den planerade EG-anslutningen förväntas öka trans-
portarbetet 30-40 procent.

Allt fler höjs denna utveckling. gällerröster Det inte bara utsläpp,mot
nedfall, förändrade stads- och Iandskapsbilder, hotade och bioto-arter
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och infarter, bam-också det närliggande: trängsel gatorutan enper,
företrädareovänlig miljö, parkeringselände och kostnader. förTom.

inre Så skrivertransportsektom trafikökningens motor. t.ex.motagerar
europeiska transportministrar under rubriken Transportation growth

question och Gyllenhammar talar för den avgasfria staden,GP etc.
möjligheter mins-analysera den fysiska planeringensFör attatt

kaförändra skilja mellan rörlighet.måste tre typertransporterna man av

Vardagslivets resor

arbets-, service- och Fritidsresor kan närhet lokaltregionaltFör ett
plan fram bl.a. fysisk planering. Visserligen kanmed stödväxa mån-av
niskor alltid välja boendemönster leder till långa Mensom resor. om
samhällena byggs flerfunktionellt, kan vid reskostnadrätt om-upp en
flyttning rörlighet får oacceptabla kon-ske, hindrar ohämmadattsom en
sekvenser.

Interregionala resor

främjar näringslivsutveckling och kontak-interregionalaDe somresor,
förkan kanske utvecklingen. kan deinte hämmas Däremotter, utan men

kanaliseras till miljövänliga fordrar emellertidDettatransporter. att
gångavståndet stationer och hållplatserkring olika utgör tätortemas
strategiska kräver stark styming, medan detDessazoner. zoner som

inslagsker utanför dessa med mindre offentliga beslut.kan ske av

Varu-godstransporter

ligger beslutfattan-idag helt utanför helstDessa något gemensamtsom
Ävende. här bör kanaliseringsprincip kunna tillämpas, i fallsåen men

omlastningsplatsertenninaler sådana friktionen imåste göras att om-
lastningen blir låg från blir mindre attrak-så dörr till dömransporteratt
tiva.

rörlighetstyper kan påverkas de materiella regler-Dessa tre attgenom
uttrycker vissa grundläggande lokaliseringsprinciper. Bl.a. blir detna

nödvändigt markera hur skall förhålla sig till stonnarknader ochPBLatt
motsvarande trafikalstrande anläggningar utanför tättbebyggt område.
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Rörlighetens miljöeffekter består inte bara buller, energiåtgång ochav
utsläpp. Rörligheten inverkar också självapå derasvaroma, samman-
sättning, mängden avfall och koncentrationen avfall. Avfallet hadeav
aldrig sinnått nuvarande nivå l svensk och år, hushålls-ton per varav
avfallet drygt 300 kg och industriavfallet kg,700 människor sak-är om

transportmedel. Att lösa avfallsproblem försöka slutanat attnu genom
kretslopp bara delvis lokal fråga. Varuflödenas globala karaktärär en

också avfallsåterföring har påtagligt geografisk dimension.gör att en
hämtasNumera basfömödenheter från andra sidan jordklotet.även

Byggnadsdelar, kan komma från helt olika platser ocht.ex., vara sam-
material från skilda områdenVärldsdelar.mansatta av

Tätortskoncentratiønerna världen det till staden flyttas mängdöver gör att en
från områden. Utan motsvarande trafik tillbaka kan egentligastora ingavaror

kretslopp skapas. En ökad försörjning basförnödetzheter från grannskapetav
torde bli nödvändig.

snabbaExtremt förändringar

Utvecklingen samhälle och teknik oupplösligt förenade. teknikNyärav
skapar förutsättningar för samhällsfonner och samhällsfeiromen.nya
Samtidigt det samhället tekniken i sammanhang.är sätter ettsom
Teknik inte har naturlig plats i samhället blir aldrig framgångs-som en
rik.

Tekniken sin snabba utveckling född fiende till bevaran-är genom en
det. givetvis kanMen den byta färg ungefär kameleont. Kanskesom en
kommer den så behövs omskapa sig till föränd-rentav attom en- -
ringskompensationsteknik så människor slipper märka så mycketatt av
förändringssnabbheten
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Alla de fonnema för elektronisk kommunikation, kommit inya som
allmänt bruk bara under de decennierna, avgörande förut-ärsenast en
sättning för de globala strukturermånga bara finns i sinännuav nya som
linda. fortsatta utvecklingenDen kommunikationstekniken kommerav

bidra till fortsatt starkt ökad intemationalisering såväl ekonomiatt en av
kultur i alla världens länder.som

Informationsteknologin god överbrygga tid ochpå ochär väg att rum
föra människor hela jorden varandra heltpå Ge-över nännare sätt.nya

alla infonnation, ljud och rörliga bilder, hanterasatt typer text,nom av
nollor och möjlighet via multimediatenninalerettor öppnas attsom nya

anslutna till globala datanät tillgång till infonnationstjänster heltav
traditionella uppdelningen företagDen på producerarsorter.nya som

böcker, tidningar, spelfilmer, radio, video, grammofonskivor, data-TV,
spel kommer mediaföretagjättelika kombinerarersättasattm.m. av som
olika information till helt produkter och tjänster.typer av nya

vanligt svenskt vardagsrum kommerI 10-20 år radio, TV,ett ste-om
video ha multimediaanläggning medatt ersatts stor,reo, m.m. av en en

platt bildskärm Viapå pekdon och tangentbord kommerväggen. attman
kunna vad händer på skännen ungefär på persondatorstyra som som en
i dag. USA harI redan begreppet Theatre. Kabel-TVHomemyntatman
har beställ-TV där via kan nå antal media-ersatts nätet ett stortav man
företag hela världen betalning skickar hem rörliga bilderöver motsom
enligt önskemål. Genom dela den skännen olikaiatt storaens egna upp
fönster kan samtidigt följa flera skeenden. fotbollsmatchFrånman en
kan beställa bilder flerafrån kameror samtidigt, beva-t.ex.man en som
kar den planhalva där spelet pågår, närbild spelaren har bol-en av som
len och kamera visar hemmapubliken läktaren.påen som

Om det blir långtråkigt, kan del skärmen väljaenman annan av
stolar från postorderföretag. Genom med knapptryckningart.ex. ett att
sina preferenser, medan bilder antal stolarpå ettange passerar revy, ger

det interaktiva katalogsystemet förunderlag snabbt bläddra framattman
den stol bäst.som passar

företeelseEn ligger alldeles hörnet, inteännu syntssom om men som
i det vanliga livet, kunskap handasvara. Människan idagute är ärsom
vid använda uppslagsböcker, handböcker för snabbt fåatt attvan m.m.

på sådant inte har i huvudet. flesta slår glatt vilketDetag som man upp
år Alexander den dog eller hur rhododendron kännastore stavas attutan
sig hopplöst obildade. betraktar helt enkelt böckemaMan för-som en
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längning sitt minne; burk. På likandepåminneeget sorts sättav som en
kommer lära den begränsadsig kunskapen och kanatt ärattman egna
förstärkas. kommer bli lika naturligt köpa kunskap burkDet påatt att

köpa böcker.attsom
Med hjälp så kallade kunskapsbaserade fortfarande ärsystem,av som
tämligen exotisk datalogin, kan redan vissen gren av man en upp-

fattning viktigaste skillnademade mellan infonnation och kunskap.om
Sådana hanterar ungefärkunskap på mämii-sättsystem samma som en
ska och kan till skillnad från uppslagsboken dra slutsatser.

Redan i dag finns det kunskapsbaserade kansystem som
dra slutsatser baserade ofullständiga fakta,på-
dra altemativa slutsatser med olika sannolikhet,-

slutsatsema bygger ochpå,ange resonemang som-
kommunicera i naturligt språk.-

den fysiska planeringenFör lär informationsteknologin komma att
påverka självasåväl underlaget och villkoren för besluts-processen som
fattandet. Helt möjligheter mångfaldiga och distribueraattnya
kunskap vinkar hömet, och mänskligheten utför denstår störstarunt
förändringen möjlighetema till kunskapsfönnedling sedan boktryck-av
arkonsten infördes. Mycket finns redan tillgängligrt. inte baraDet ger nya
möjligheter för beslut fysisk planering det pekar också fram motom en-
annorlunda rollfördelning direkt interaktivden enskilde viaattgenom
multimediateknik kan få del och analysera planförslag.ta t.ex.av

med de snabba förändringamaDetta framåtsyftande analysgör en av
pågående förändringar för-väl så viktig jämförelser mellan detnu som

flutna och det existerande. Uppgiften behöverkulturarvetvärnaattnu
kompletteras med utveckling kulturvision. Vad ären av en gemensam

specifiktdet svenska bör i internationaliseringens tidevarvväntassom
Och hur kan den lokala självstyrelsen verka för inte baraatt acceptera

också slå vakt vissa olikheterutan om
alla tider harI kulturer existerat parallellt, blomstrat och under.gått

kulturen har denDen övergått i andra. Människor harena som myror
sökt sig till stack, den inte längre visat sig livsduglig.en annan om egna

rika världenDen monokultur. Monokulturens faraär väg motnu en
den och dänned altemativlös. motvikt kunnaAttär äratt vämaen som

och utveckla kulturvisioner därför angeläget och detär ärom egna
väsentligt med planering vår bl.a. påväntar särarten som
kultunniljöomrâdet.
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3.4 Tätorternas grönområden

3.4.1 Inledning

På utredningens uppdrag har särskild analys grönstrukturen i stä-en av
der och utförts i utredningen Eivor Bucht itätorter samarbe-expertenav

med landskapsarkitekten Bengt Persson. dennate I analys lämnas också
förslag vissapå ändringar i gällande lagstiñning. Den särskilda analysen
fogas bilaga 3 till betänkandet.som

detta avsnittI beskrivs grönområdenas betydelse, hoten demmot samt
sådan gällande lagstiftning berör dessa frågor. Mina särskildasom
överväganden och förslag rörande grönområden redovisastätortemas
under avsnitt 3.7.5.

Tillgång till rik och varierad viktig för människors välbe-ärnaturen
finnande. För boende i tillgången till och grönområdentätorter är natur-

betydelse både berikande inslag istor vardagsmiljön och förettav som
tillgodose behoven rekreation och friluftsliv.att Parker och grönom-av

råden dessutom ofta bärare betydandeär kulturhistoriska värden ochav
bidrar till städema identitet och karaktär. Vidareatt har grönområde-ge

betydelse för hälsa och miljö och förutsättning för denutgörna atten
biologiska mångfalden skall kunna bevaras i och i anslutning till tätor-

Bebyggelseutvecklingen i innebärtema. emellertid i mångatätortema
fall parker, grönområden och obebyggdatt mark i anspråk.tasannan

bakgrundMot härav har jag fått i uppdrag belysa förutsättningarnaatt
för skydda och säkerställa parker ochatt grönområden i våra städer och

och samlad bild kunskapslägettätorter underlag förge en av som en
bedömning behovet fortsatt utvecklingsarbete.av av

Med grönområden i och i anslutning till all marktätorter avses som
inte bebyggd eller hårdgjord,är således skogs- och andra naturområden,
parker, alléer, trädgårdar, gårdar till flerbostadshus, kyrkogårdar,
vägimpediment Ibland används grönstruktur samlande be-m.m. som

för dessa grönområden. Här kommer omväxlande, beroende pågrepp
sammanhanget, talas grönstruktur, grönområden elleratt parker ochom
andra grönområden.

I grönstrukturen ingår således inte bara det innanför stads-som ryms
gränsen omland. Gränszonenutan även mellantätortemas be-närmaste
byggelsen och den omgivande landsbygden, tätortsranden, särskiltär
viktig, korridorer i landskapet och de jordbruks-,även skogs-utmen
och andra naturområden knyter bebyggelsen till dess nännastesom om-
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för djur-Spridningsvägarbetydelse i sammanhanget.vitalgivning är av
områden förochmotionsmöjligheterrekreations- ochlek-,och växtarter,

funktionerexempel påavloppsvattenhanteringochdagvatten-lokal är
skapaslandsbygdochmellan bebyggelsesambandvilka detför som

viktig.tätortsranden ärgenom
imångfald ochbiologiskstrategi förpropositionen 199394:30I om

flerahari städer ochgrönområdenklargörstilläggsdirektiven tätorteratt
rubriker,undersammanfattaskanbetydelser tresom

faunabiologisk mång-flora ochbetydelse förekologisk betydelse-
dagvattenavledninginfrastrukturenden tekniskaklimat, hälsa,fald, t.ex.

avfallshantering,och
konstnärligakulturhistoriska ochbetydelse bärarekulturell vär-av-

beståndsdel i staden,viktigden utgör ensom
ochrekreationvardagsmiljön för lek,betydelse berikarsocial mo--

kretslopp.föroch förståelsenaturupplevelserdagligation, naturensger

hotbilder3.4.2 Betydelse och

Allmänt

markobebyggdgrönområden ochparker,Tätortsutbyggnaden tar annan
iobebyggd markandelenharanspråk. åreni De tätortemasenaste

Boverketssjättedel.med Itill dvs.minskat från 45 38 nästanprocent, en
dnrBoverketsStorstadsuppdraget,miljöförstudie storstädernasom

förutsätt-och dessfragmenterasgrönstruktirren401-476392 sägs att
mins-därmedhälsamänniskanstill stadens ochpositivt bidraningar att

områdenoftaförtätning försiggår påocksåkar. Där grönasägs att som
totaltområdendennaplanstatus Dåsaknar utgörsettgrönt. typ avsom

styrinstrumentbrist pådagensden strukturenandel ettärgrönastor av
Naturvårdsverketsvärden.allvarligt hot viktiga I rapportgrönamot

påtalas4159, 1992Naturvårdsverket,miljö RapportStorstädemas att
exploatering.reservrnark förbetraktas grönområdenalltför oña som

storstadsregionemasfördärför fastlagda planerkrävsDet
exploatering,ständigtstorstadsregionema pågår...grönstrukturer. I en

medförbarriäreffekter,mark i anspråk, skaparsuccessivtvilken tar
och överutnyttjande.föroreningar

teknisk in-utbyggnadbebyggelseändamål och förförExploatering av
mins-ochgrönstrtrkttrreiri anspråk defrastruktur utgörtar somresurser
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kar dess långsiktiga värde och funktion. Varje enskilt exploateringsföre-
oftast vällovligt och till förtag är tillgodose angelägna behov. Menatt

längre period alla enskildasammantaget över åtgärder negativaen ger
konsekvenser inte överblickbara vid bedömning detär enskildasom av
exploateringsärendet. Varje enskild förtätning bebyggelsen i befint-av
liga stadsområden liten betydelse, konsekvensernaär t.ex. deav men av
samlade ingreppen överstiger vida det kan överblickas utifrån för-som
hållandena inom enskild detaljplan. helhetsbedömningEnt.ex. en av
grönstrukturen, dess nuläge och förändringar, därför grundläggan-är av
de betydelse för arbetet med skydd och säkerställande grönstrukturenav
i städer och deI storstadsregionematätorter. kan sådantre en
bedömning behöva i regionalt sammanhang.göras ett

Kännetecknande för grönstrukturtätortemas områdenär att samma
fyller olika funktioner. En stadspark kan kulturhistoriskt värdefullvara

fyllaoch olika sociala funktioner. Grönskan kan samtidigt viktig förvara
ventilera innerstaden ochatt människor tillgång till rik biologiskge

mångfald. Motsvarande gäller naturligtvis också för de oinrå-natumära
dena.

Det regel möjligt sig frittär parker, kyrkogårdar,att röra översom
institutionsområden och del flerbostadsområdena. admini-stor Deen av
strativa mellan mark för allmän platsgränserna och flertalet typer av
kvartersmark upplevs sällan i praktiken. ekologiskaDe värdena kan
alltså inte hänföras till administrativt bestämda enheter. I många fall
gäller detsamma för de kulturella värdena. I exempelvis villastädema är
det samspelet mellan grönskan kring och i parkergator samt tomtemas
planteringar eller inom kvarteren skapar denmot gata värdefullasom
helhetsmiljön. Den mångfunktionella betydelsen och strukturellen syn
på den helhet de olika delama bör därför bilda utgångspunktutgörsom
vid bedömningen erforderliga metoder och medel för skyddetav av
grönområdena.

Ekologiska aspekter

Till de ekologiska aspektenia på grönstrukturen i och i närheten tätor-av
kan hänföras grönstrukturenstema betydelse för biologisk mångfald, för

omhändertagande dagvatten och avfall för klimatet. Grönstruk-samtav
ekologiska funktioner betingasturens samspelet i hela systemetav av
djur, mark, klimatväxter, och mänsklig påverkan. glidandevatten, I en
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mänsklig påverkangradenstenstaden ökarvildmarken tillskala från av
bio-från renodlatkan bedrivasi vildmarkenNaturvårdenbiotopema.på
bästvadkan inriktasåtgärdemautgångspunktercentriska ärsom-

villkor.dess Närskull och påförför naturen naturens manegnaegen
och dessnaturvårdsinsatser itillskall ställningdäremot tätortenta om-

människans villkor ochutifrånhand skedet i förstagivningar, måste
dubbelroll ilivsmiljö. hargod Naturenbehovhennes tätorten.enav en

ald-kan såledesförhållandena ochpåverkarpåverkas ochbådeDen av
luft,förorenadtill filtreraträd bidrarorörd.betraktas Ettrig attsom

den.det skadassamtidigt avsom
centraltblivitRiokonferensen 1992efterBiologisk mångfald har ett

omfatta Förockså börhushållningsbegrepp tätortemastätortema.som
biologiskbegreppetdefinitionheltäckandeemellertiddel saknas aven

hämtade frångjortshittills harmångfald. preciseringarDe natur-ärsom
grönstruktur hardelarinbegriper bara devärden och tätortens somav

grönstruktu-delarkulturlandskapet. Storai det ruralasina paralleller av
faller där-alléerkyrkogårdar,trädgårdar, anlagda parker,dvs. min.,ren,

utveckla definitioneruppdraghar iutanför. Naturvårdsverketför att av
ocksådetta arbeteväsentligtmångfald.biologisk Detbegreppet är att

beaktasoch detdess fonnerkulturlandskap i allaomfattar stadens attatt
tillgodoseförtillkommit primärthargrönområdena i atttätorterna

ochodlingrekreation, motion,för lek,önskemål marktätortsbornas om
strukturstadenförviktiga instrumentnaturupplevelser attsamt gesom

och identitet.
väl fun-förmångfalden indikatorbiologiskadenI tätortema är enen

grönstrukturfungerandevälgrönstruktur.gerande Omvänt är enen
biologiskaspekter påbiologiskt liv.grundförutsättning för rikt Treett

ochdjurliv möjligtochframhävas, så riktmångfald bör ettväxt-ett som
gammalt do-skydd för sedanmöjligt,utbud biotoperså stort av som

parker, trädgårdar,anpassade iodlade och lokaltmesticerade arter
bevara hotademöjligheteroch planteringarkyrkogårdar andra attsamt

och djurarter.växt-
kontinuerligthar minskatbiologiska mångfalden iDen tätortema se-

efter-blivitomgivningarna harKontakten meddan 1960-talet. sämre
barriärskapande trafikleder,vuxit ochhand tätortema omgetts avsom

hård-bebyggd ochandelenhar successivt exploaterats,grönstrukturen
likriktningenochbebyggelseområden har blivitgjord mark i störrenya

långrtgående.alltmer Tätortemasoch anläggning har blivitskötselav
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ekosystem emellertid föga utforskadeär och kunskapema bristfälligaär
både vad gäller kvalitativa och kvantitativa förändringar i olika itätorter
landet.

Tätortemas biotoper skiljer sig från biotoper utvecklas i naturensom
de störda. Grönstrukturenatt är förändras snabbtgenom och radi-mer

kalt exploateringar och andra ingrepp, saknargenom motstycke i desom
naturliga biotopema. Påverkan föroreningar i allmänhet betydligtärav

i och kringstörre Människomastätortema. användning och slitage på
mark och exempel påväxter andra faktorerär innebär delvis krafti-som

störningar. Avkastningskraven inom jord- och skogsbruketga och den
rationella skötseln skälen tillär mångaett hotade.att Iarter ärav tätor-

finns intetema motsvarande krav, vilket borde kunna utnyttjas för sköt-
sel hotade i odlingslandskapet.arter ärsom I övrigtgynnar möj-som är
lighetema begränsade inom skapa biotoperatt tätortema för i naturen
hotade denI mån sådanaarter. eller biotoper finns,arter det angelägetär

de långsiktigtatt skydd.ett Medvetenheten denges bo-attom egna
stadsorten intressanta och djurarterväxt- viktig för männi-rymmer är
skors identifikation med sin lokala miljö och miljöpedagogisk synvin-ur
kel. Många s.k. ruderatväxter som på störda biotoperväxer unikaär
för tätortsbiotopema och behöver skyddas.

Trädgårdsväxterna och deras kulturella användning fonnar tätortemas
kulturlandskap på jämförbartett medsätt odlingenär isom växternaav
jordbrukslandskapet. biologiskaDen mångfalden i trädgårdskulturen är
mycket intressant och viktig rad aspekter, hittillstyvärrur en men
mycket lite dokumenterad i vårt land. Hoten dessa kulturväxtermot är

och ökande, delsstora på grund många träd kommer försvinnaattav att
inom begränsad tid åldersskäl, dels på grund bristande kunskapav av

dessa värde.växtersom
Grönstrukturen har vidare betydelse för möjlighetema omhändertaatt

dagvatten och atgfal.visst
Tillämpningen kretsloppsprinciper bör också gälla självaav tätorten.

Regnvattnet eller dagvattnet belastning på reningsverkenutgör ochen
recipientema. I många städer del dagvattennätetär fortfarandestoren av
kombinerat med avloppsnätet. Vid kraftiga bräddas avloppsvattenregn
blandat med dagvatten direkt i recipientema. dagvattenut Det ledssom
bort i ledningar iseparata många fall kraftigtär förorenat, gårmen ore-

till recipientema.nat Grönstrukturen har inte utnyttjats i särskilt hög
grad för hand dagvattnet,att ta här föreligger betydande möjlig-om men
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eller fördagvattnetinfiltrationförantingenmarkenanvändaheter att av
ledningsnätet.det nårinnanoch reningfördröjning vattnetav

avfallshante-förändradnyckelfråga iavfalletbiologiskaDet är enen
härnt-aspektema påhygieniskademycketbestämmerring. Det t.ex. av

träd-komposteringomhändertagandelokaltningsintervallen. Ett av
fördelaktigsituationerkommer i mångaigårdsavfall atttätorten envara
samverkanavfall krävsnedbrytbartbiologisktövrigtVad gällerlösning.

omland.och dessmellan tätorten
växtlighetenshänföraslutligenekologiska aspektemadeTill attär

förbättrarTrädklinzaret.förbättraförbetydelseväldokumenterade att
också tillbidrarVäxtlighetenvinden.dämpar temperaturut-luften och

klimatförhållandenförden våraochluftfuktighetenhöjerjärnning, ger
kombi-terrängförhållanden idettåtortsnivåskuggan. Påbehagligaste är

lokalklimatet.reglerarskogsområdentilltillgångnation med större som
roll förenskilt trädträdallé ellerspelar attlilla skalanIden ett sammaen

eller gården.klimatet påreglera gatan
mänskliga verk-olikaemellertid negativtpåverkasGrönstrukturen av

stoft-ochmedelstoraoch kring l ärsamheter i tätorterstoratätorter.
landsbyg-omgivandedentiofalt högremångdema många gånger än

försurandetungmetaller,frånföroreningarförVäxtlighetenden. utsätts
utsläpp, salteutrofierandekolväten, marknäragiftiga m.m.ämnen, ozon,

framför alltochtilltillgångvad gällerDärtill kommer vattenstress syre
platser. Iandra allmännaochgatumiljöer, tät-iträd stårför torgsom

Vidare på-föroreningskällan.dominerandeden helttrafikenärortema
växtlighe-vänneverkochförbränningsanläggningarfrånutsläppverkar

ocksåharindustrierFörorenandeStockholmsområdet.exempelvis iten
i Ef-växtlighetennegativ påverkan påstarkha lokalt tätorter.påvisats

utanförmark ochverksamheterolika tätortemafektema vattenav
effekter inne iMotsvarandeöversiktsplaneringen.ibehandlas numera

Översiktsplaner.fördjupadeiundantagsvisendast t.ex.tastätorter upp

aspekterKulturella

och varia-mångfaldbiologiskbevarandetkultunniljövårdenFör är av
odlingslandskapetsskogs- ochbara förbetydelsefull intetionsrikedom

livsmiljögodviktigt förLikakulturvärden.mångsidigt sammansatta en
till träd-knutnaegenskaperestetiskakulturhistoriska ochde ärär som
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gårdar, parker, kyrkogårdar och andra planteringar i ioch anslutning till
städervåra och tätorter.

anläggaAtt parker och hålla grönområden i städerna och deras närhet
har varit betydelsefull tanke i den europeiska stadsplaneringen allten
sedan 1600-talet. Då anlades i Europa städer med rätlinjigarunt om

där den klassicistiska parken viktig del för ståndsmässig-gatunät var en
het, för skönhet och för trevnad. Varje tid har sedan dess utvecklat sin

på hur parker och grönområden borde utfonnas. 1700-talets engel-syn
ska park, 1800-talets stadsparker, de botaniska trädgårdarna liksom det
tidiga 1900-talets trädgårdsstad olika uttryck för detta.är

Stormaktstidens och 1700-talets Sverige påverkades naturligtvis i
viss mån de kontinentala Sverige har i förhållande tillmönstren,av men
kontinenten urbaniserats mycket städer ochVåra andra harsent. tätorter

framända till vårt sekel varit relativt små. grönskaDen präglar da-som
har därför i allt väsentligt sina i l800-talet,tätorter derötter närgens

utländska influenserna i stadsbyggande och parkplanering började
fäste i samband med den modema stadens framväxt.

Vid säkerställande grönstrukturen med hänsyn till dess kulturellaav
värde det särskilt viktigt till helhetens betydelseär spegelatt se som en

stadens eller utveckling, de enskilda anläggningamas al-tätortensav -
léer, parker, kyrkogårdar, friluftsområden fonn och innehåll tillsamt-
tidsdimensionen.

Trädgårdar, parker, kyrkogårdar, alléer och friluftsområden ingår som
delar i den kulturella helhet staden eller l tillär tätorten. motsatssom

ländermånga i Central- och Sydeuropa denna grönstruktur vik-utgör en
tig del både kvantitativt och kvalitativt bebyggelsetradition.vår Däri-av

speglar den naturligtvis ocksåpå många stadens kulturhisto-sättgenom
ria, hur kommunikationer och landvägen fonnat bebyggel-vattenvägen
seutvecklingen, hur de befästa städema såg och hur denut prä-agrara
geln depå svenska städerna uppbyggnad och kvarter.styrt gatunätav
Med den moderna industristadens framväxt följer tillskapandet av par-
ker, kyrkogårdar, bostadsområden och stadsdelar där grönskan berättar

sin tids trädgårdskonstideal också krassa praktiska krav påom men om
Iutrymmen.

Tidsaspekten har i kulturellt hänseende betydelse för den yttresamma
miljön för byggnadema. trädEtt planterades i allé, trädgårdsom som en
eller park under 1800-talet eller början detta sekel har fått storlekav en
och arkitektonisk karaktär, inte möjlig kulturhisto-Urär att ersätta.som

14-03204
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kanske i bästaplanterasträdsynvinkel detta viktigt.risk Nya ärär som
storlek och karak-innan de nått30-60 årgamla.fall 10-20 år Det tar en

blir riktigtträdFörinnebär ingrepp är reparerat.tär att ett somsom
Eftersomeller100 årtidsomlopp påekar, talargamla, t.ex. mer.om

kulturhistoriskt intressantabelägna ochcentraltdel våraså storen av
ellerför sedantillkom 100 åroch kyrkogårdaralléer, parker ärmer,

skydd.central i frågortidsdimensionen därför om
och ökan-mångagrönstrukturenkulturella värdena ideHoten ärmot

förändringar strukturändamål,för olikaexploateringde, risker för av
fömy-brist påändrad skötsel ellerområden till följdoch innehåll i av

grävningar iluft och mark,föroreningar ibelastningelse, ökande ga-av
de kulturellamedvetenhetbristandeplatser med trädoch på samttor om

grönområden.värdena hos
lämpligaparkercentralt belägnasinakommunerMånga om-somser

bibliotek, badinstitutioner,offentligalokaliseringråden för m.m.av nya
byggs ii Malmöstadsbiblioteketexempel detaktuelltEtt är somnya

övrigamed MalmöstillsammanssekelskiftesparkSlottsparken, somen
perspektiv unikt bälteeuropeisktierbjudercentrala parker ävenett av

bevaradeovanligt väloch tillmycket intressantakulturhistoriskt par-nu
planeradevägutbyggnadema. Denexploateringshotker. Ett utgörannat

Dennisöverenskommelsen kommers.k.Stockholm i denringleden runt
Hagaparken ochinnehållerEkoparken,bl.a. den s.k.påverkaatt som

delobjekt, liksomkulturhistoriskavärdefullaDjurgården, två mycket en
Förslagpromemorian, 1994:3,Dsålderdomliga beteslandskapetdetav

Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-DjLlrgården. Itill skydd för området
kring Malmöhusoch bastionencentrala parkernaMalmö berörs alla de

utbyggnad citytunnel.av enav en
Önskemålen trädgårdar, kyrko-skötselnförenklaförbilliga ochatt av

innehållförändring derassmygandeparker har medförtgårdar och aven
l960-talet harunderpåbörjades redanoch karaktär. Denna accen-men

i anslagenkraftiga minskningartill följdde årenunder senastetuerats av
parkskötsel hal-tillhartill skötsel. vissa kommunerI änmerresursema

kulturhistoriskt intressantaEftersom deblott tid.under årsverats ett par
kulturhistoris-riskerar derasskötselkrävande,anläggningama relativtär

kommu-åstadkoms ibesparingarförstöras.ka värden De är ettatt som
skötsel parkerinvesteringar ocheftersomnalt perspektiv blygsamma, av

kommunaladeni anspråk mindre loch grönområden än procenttar av
budgeten.
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ökande hotEtt immissioner skilda slag. kulturelltutgör De värde-av
fulla områdena oña speciellt Centralt belägnaär parker, trädgår-utsatta.
dar och kyrkogårdar ligger dels i de områdena, delsmest utsatta omges
de inte sällan starkt trafikerade leder, eftersom på så kunnatsättav man
skona bebyggelsen från buller och stadsbyggnadssynvin-Deavgaser. ur
kel och i kulturhistoriskt perspektiv värdefullaett alléema ochuppvuxna
träden i och torgmiljöer för bådegatu- från trañkförore-utsätts stress
ningar och återkommande ingrepp i marken till följd dåligt samord-av
nade ledningsgrävningar i och pågator torg.m.m.

Den svenska parkkulturen och trädgårdskonsten så uppleversom
den i vår historiska bebyggelse, viktig del vårtrepresenterar en av ge-

kulturarv. Slotts- och godsmiljöemas monumentala parkan-mensarmna
läggningar liksom de botaniska trädgårdama har sedan lång tid tillbaka
också varit föremål för historiskt och vetenskapligt intresse. bristerDe

påtalas vad dokumentation kultunniljöer i allmänhet i vårasom avser av
städer och uttalade i frågatätorter grönområdena.är Den kulturhis-om
toriska dokumentationen parker, trädgårdar och kyrkogårdar frånav

Översikter1800-talet och framåt fragmentarisk.är ytterst helöver en
saknas helt. Forskningentätort den modema trädgårdskonsten iom ur-

ban miljö pågår sedan några iår blygsam skala och har inte hunnit
något genomslag i praktiken. bristfälligaDe kunskaperna betyder att
hotbildema inte kvantitativt belagda. Behovetär kompetens och kun-av
skapsuppbyggnad synnerligenär stort.

Den bristande kunskapen de kulturella värdena i parker, trädgår-om
dar och kyrkogårdar torde den viktigaste förklaringenutgöra till till-att
gänglig lagstiftning har utnyttjats i litenså omfattning för skyddaatt
dem. Omkring 160 slott och herrgårdar med parker kulturskyddade.är

dessaAv har bara fyra anläggningar särskilda vård- och restaurerings-
planer för själva trädgården. Att trädgårdar och alléer inte hörsom

med kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas liksomsamman par-
ker sällsynt. En endaär sådanytterst park skyddad enligt kultunnin-är
neslagen, Trädgårdsföreningen i Göteborg. Fonnell framställning har
väckts byggnadsminnesförklaring ytterligare objekt, central-om treav
parkerna i Malmö, Folkets park i Hällefors och lindalléema i Norrkö-
ping. Förslaget långsiktigt skydd för denatt s.k.ett nationalstadspar-ge
ken i Stockholm i fonn bestämmelse i 3 kap. NRL, kan därvidav en ny

uttryck för kulturvärdenett i parkmiljöer kräveratt långsik-ses som ett
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naturvärden sedantraditionellagällt denskyddtigt på sätt somsamma
1909.

aspekterSociala

direkti eller ifritidvårhuvuddelenflertalettillbringardagI avav oss
livsmiljön därfördagligadenkvaliteten på äranslutning till Förtätorten.

besöksfriluftsområdenviktigarestruktur ängröna som mertätortens
synnerheti degällerDetveckoslut ellerundersporadiskt semester.

befolk-halvaäldre,barn ochi samhället, utgörsvaga somgrupperna
ningen.

bostadenheltgrönområden ochtill ärtillgångha näraAtt vatten na-
fysiska häl-denpsykiskasåväl denförvital betydelseturligtvis somav
alltframförgrönområden bestämstillgången när-reellaDen avsan.

utseende ochområdetsbarriärereventuellaområdet,tillheten samt av
barriärer ochverksamheter.för olika Förlämplighet ärgruppersvaga

innehåll. starktEnområdetsanvändningenföravgörandenärhet änmer
handikappadeochäldreför såväl bamförsvårartrafikerad attgata som

ochgrönområdenparker,centralt belägnaanvända många vatten-kunna

områden.
hängergrönområdenaivärdedetGenerellt ligger attett stort samman.
skidåkningpromenader,förområdenautnyttjandevidUtbytet m.m.av
i fonnområdenamellanväsentligt brott vägar,självfalletminskas avav
översiktligtgrönstråkliknande. sättbebyggelse och De ettangessom

i prak-StorstadsuppdragetBoverketsstorstädema i ärdeför rapporttre
sammanhängande.alltidtiken inte

och splitt-oña småutomhusarealerförförtätning blirVid utrymmena
ochbort detfriytomade s.k.nonneringallMedrade. PBL togs av

utomhuskvalite-debestämmaenskildvarje kommunöverlåts till överatt
utomhus-godStudier har visatsina invånare.vill att enter gemansom

det förutsät-lagstiftning,nuvarandemedåstadkommaskvalitet kan men
översiktsplaneringen ochriktlinjer idrarkommunenattter upp egna

beslut.i efterföljandedessaföljer upp
i första handskermiljöndenutfonnningenochPlaneringen yttreav

handikap-och deäldreoch till aktiva Detill barnmed hänsyn vuxna.
minst häl-integlädje,harofta förbisedda.pade Dessa storär urgrupper

motionsocialnärmiljön förutnyttjakunnasosynpunkt, att samvaro,av
till derashänsynviktigtDärför detnaturupplevelser.och att taär spe-
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ciella behov närhet och tillgänglighet, också till behovenav men av an-
innehåll i den miljön.nat yttre

Grönstrukturens betydelse i miljöpedagogiskt perspektiv mycketär
central för åskådliggöra kretsloppatt och förnaturens framför alltatt ge
barnen insikter i hur människor sig i jord-,använt skogs-naturen ochav
trädgårdsbruk. I vårt land, med i allmänhet god tillgång till naturmark i
eller kring städer och andra har unikatätorter, möjligheter hittaatt
befintliga naturområden kan fungera åskådningsexempel. Na-som som

kretslopp illustrerasturens bäst, framför allt för mindre barn, i fonn av
skolträdgårdar kombinerade med lösningar för lokal kretsloppsverksam-
het, verksamheter har blivit vanliga främst i landets förskolor. Desom
miljöpedagogiska aspektema markanvändningen viktiga belysaär att
i den översiktliga planeringen så lämpliga och tillräckliga arealeratt kan
säkras. Dessa frågor bör också följas i detaljplaneringen för dag-upp
hem, skolor och fritidsanläggningar.

Förvaltning och .skötsel

Miljöskyddskommittén har i betänkandet SOU 1993:27 Miljöbalk
uppmärksammat frågan skötselns betydelse för bevarande ochom ut-
veckling den biologiska mångfalden. Kommittén inteav nämner tätor-

Motsvarande kravtema. ställs för tillvaratagande naturvårdenssom av
intressen i jord- och skogsbruket bör dock rimligen ställas skötseln

stadens kulturlandskap. Enligt kommittén bör högreav krav hittillsän
ställas och på utbildning och infonnationsatsas förresurser nå tillatt ut
sektorsmyndigheter och enskilda brukare. Motsvarande bör enligt min
mening gälla i tätortssammanhang. Markägama i har myckettätorten
varierande kompetens. allmänhetI finns den bästa kompetensen hos
kommunen, medan många enskilda fastighetsägaret.ex. saknar insikt om
vilken roll deras grönområden har integrerad del grönstruktu-som en av
ren.

Differentiering skötseln verksamt medel förär åstadkommaettav att
biologisk mångfaldstörre förbättraoch funktionema hos grönstruktitren.

Bristande eller felaktig vård leder till långsiktig försämring,en som spe-
ciellt drabbar den biologiska mångfalden, riskerar ochatt utannas,som
kultunniljövärdena. Den försämrade ekonomiska situationen i kommu-

under år har lett till förvaltama parkernerna ochattsenare grönom-av
råden i flera fall har fått kraftigt minskade Det därförärresurser. ange-
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finnasökeroch bl.a.skötselrutinersinakommunemaläget överatt ser
få framsyfteimarkägareförvaltareandra attmedsamverkanförfonner

ikvalitetemautvecklaochbevaramöjligtdetskötselmetoder attgörsom
miljön.den yttre

lagstiftningGällande3.4.3

Naturresurslagen, NRL

mellanawägningarreglerarlagstiftningkaraktärentillNRL är somen
sinhuvudsakfår ivattenanvändningsintressen. Lagenochmark-olika

NRL-anknutens.k.enligtbeslutvidtillämpasverkan att annangenom
kap. NRLoch 3härvid 2och Detbl.a. NVL.lagstiftning, PBL är som

hushållningsbestämmelsergrundläggandefinnskap.2skall tillämpas. I
områdenför vissahushållniirgsbestämmelsersärskildafinnsi kap.och 3

ilandet.
skydd. allmän-Iskall åtnjutaintressenolikakap. NRL2I somanges

möj-långtskall såvattenområdenochvissa mark-uttrycks det såhet att
försvåraskada,påverka,påtagligtkanåtgärderskyddasligt mot som

riksintresseområden ärintresse. Förrespektive ärmotverkaeller avsom
bortfaller.möjligtså långtinskränkningeiistarkareskyddet attgenom

inte i lagenemellertidriksintresse utanområdenVilka är angessom av
Vid konflikteröversiktsplanen.kommunalapreciseras i denförutses av-

beslut enligträttsverkandemedsambandislutligt förstfrågandockgörs
NRL-anknutna lagama.de olika

sammanhangethäraktuella i det ärgrönområdenSåvitt ärsomavser
föreskrivsintresse. Därallt 2 kap. 6 § NRLframfördet är omavsom

allmänfrånbetydelseharvattenområdenmark- ochförskydd syn-som
medkulturvärden ellerellernaturvärdenområdenasgrundpunkt av

i närhetenfriluftslivförområdenBehovetfriluftslivet.tillhänsyn avav
föreskrivsandra styckeparagrafenssärskilt beaktas. Iskall omtätorter

naturvärden,förriksintresseför områdenskyddstarkare ärett avsom
friluñslivet.kultunninnesvården eller

dåvarandeanfördel98586:3rörande prop.propositionen NRLI
63:bestämmelsenföljande rörandedepartementschefen

inriktningårendeunderStadsbyggandet motnärmasteväntas en
Okadebebyggelsen.befintligakomplettering denförtätning och av

friområdenriktaskommadärvidexploateringsanspråk torde motatt
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och parker inom den samlade bebyggelsen. Grönområden i direkt an-
slutning till bebyggelsen har betydelse för trivselstor och välbefin-
nande. Med hänsyn till klimatet i och förtätortema stadsbebyggelsens
ventilation kan grönområden lungor i denutgöra eljest samman-
hängande stadsbebyggelsen. sammanhängande stråk natunnarkerav

och i kringliggandetätortengenom ut naturområden viktigutgör en
i många svenska städer.resurs

I sammanhanget kan 2 kap. 2även § Enligt bestämmelsennämnas.
skall mark- ochstora vattenområden inte alls eller endast obetydligtsom

påverkadeär exploateringsföretag eller andra ingrepp iav miljön så
långt möjligt skyddas åtgärder kanmot påtagligt påverka område-som

karaktär. De områden inas paragrafen torde vanligen intesom avses
I specialmotiveringentätortsnära. prop.vara l98586:3 156 nämnss.

emellertid områden på landsbygden kan betydelsesom vara av som
friområden mellan eller rekreationsområdentätorter o.d.som

kap.I 2 3 behandlas§ mark- och vattenområden särskilt käns-årsom
liga från ekologisk synpunkt. Sådana områden torde inte aktuella ivara
det här sammanhanget.

Bestämmelsema i 3 kap. NRL områden direkt enligt lagenavser som
riksintresse.är De områdenav i 2-6 §§. Det sigsom avses röranges om

kustområden Öland,och skärgårdar, Gotland, flertalet sjöar ochstora en
del andra sjöar, några älvdalar vissa fjällområden.samt Enligt 6 §
skyddas också vissa vattenområden och älvsträckor vattenföretagmot
för krañändalnål. Dessa bestämmelser i 3 kap. torde bara vara av
begränsat intresse i förevarande sammanhang. l nyligen remitteraden
departementspromemoria Ds 1994:3 föreslås emellertid det i 3 kap.att
skall föras bestämmelse rörande skydd för vaden benämnssom
nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Enligt
den föreslagna bestämmelsen får nationalstadsparken inte förändras

exploateringsföretag eller andra ingreppgenom medför områdetsattsom
kultur-, eller rekreationsvärdennatur- förvanskas.

Plan- och bygglagen. PBL

Kravbestämmelsema

2 kap.I l § PBL uttrycks de grundläggande syftena med fysisk plan-
läggning enligt PBL. Inledningsvis i paragrafensägs planläggningatt
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utvecklinglämpligsynpunktallmänfrånfrämjardensåskall ske att en
arbets-,bostads-,godsynpunktsocialfrånförförutsättningaroch enger

fritidsmiljö.ochtrafik-
i PBL-propo-hänvisadesbestämmelseninnebördenAngående av

197980:1propositioneniuttalatshadevadtill112sitionen som
enbartladesbestämmelsenpådetinnebärDetsocialtjänsten. attom

finnsgrönområdenbetydelsenuttalandenaspekter. Någrasociala avom
inte.

bebyg-lokaliseringenvidiakttasskallfinns kravkap. 3 § av2I som
grönområden.sikte påkravdessagelse. Inget tarav

utfonn-bebyggelsemiljönsföreskrifterhärefterkap. 4 §2I omges
tillhänsynmedutfonnasbebyggelsemiljönskall3punktenEnligtning.

klimatiskagodaochenergimed samthushållningen vattenbehovet av
vattenhusliållningBestämmelsenförhållanden.hygieniska avseroch om

i förar-påtalasHärdagvatten.konsumtionför ävenbarainte utanvatten
hårdgömingmedproblemen475PBL-propositionen avbetena s.

vattenba-godbehållamöjlighetenmotverkarofta attmarkytan ensom
hygie-ochklimatiskagällerdetbebyggelseområde. Nårinomlans ett

detvegetation,ingenting utanförarbetenaiförhållandenniska nämns om
Enligt 2liknande.ochplaceringbyggnadershuvudsakligensigrör om

lek,förplatserlämpligaskall finnasdetstycket krävssista4kap. § att
byggna-omkringfriytorfrämstutevistelse. Härochmotion avsesannan

dema.
förstaktuellablirkrav närbyggnader Dessagälleri kap.3Kraven m.m.

fastighetsägarenbestämtsdet haravgjord. attNärlokaliseringsfrågan är
enligt 3placering prövasbyggnadensskall frågan nännarefår bygga om

befintligtillnaturligtvis hänsyn vegeta-skallHärvid tasoch 2 §§.kap. 1
platserallmännabestämmelserhärefterfinns tomter,15-18tion. I om

tillmöjligtlångtsånaturförutsättningama tasskallEnligt § vara15m.m.
föreskrivs§bebyggelse. 17 tomter,I attföranspråki oav-tomt tasnär

hållas iskallinte,ellerbebyggelseföranspråktagits ihardesett om
utförasskallplanteringbeslutaByggnadsnämnden kanskick. attvårdat

härVad tomterskall bevaras. sagtsväxtlighetbefintlig omoch somatt
platser.allmännafrågagälla iutsträckningskäligiskall även om
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glerin gsinstrumentenRe

rättsverkningar, såle-harbehandlas de instrumentskall endastHär som
Såvitttillstånd.detaljplan ochområdesbestämmelser, över-des avser

gällanderedovisningenden inledandehänvisas tillsiktsplanen rätt,av
avsnitt 2.2.

använd-förgmnddragenfår bl.a. reglerasområdesbestämmelserI
fritidsan-eller förbebyggelsevattenområden förmark- ochningen av

ändamål kap.jämförliga 5andrakommunikationsleder ochläggningar,
användas föremellertid inteOmrådesbestämmelser får2.16 att§ av-

naturvårdslagendetta måstefriluñsområden.mark För utnytt-sätta som
f..PBL-propositionen 104jas s.

vegetation. Förutsätt-möjligheter reglerafinns detEnligt 16 6§ att
hänseendeti detverkanskall få någonbestämmelsernaningen för äratt

enligt 8 kap. 9söka marklov §skyldighetdet föreliggeremellertid attatt
oinrådesbe-.ikan kommunenbestämmelsenEnligt dentredje stycket.

inom områdenträdfällning krävsför bl.a.marklovstämmelser besluta att
i närhetenliggereller inom områdenbebyggelseavsedda förär somsom

bestämmelserInförande sådanaanläggningar.vissa typer omavavav
för kommunen 14ersättningsskyldighettillkan upphovvegetation ge

första stycket 4.8kap. §
detalj-skall iEnligt 3 §i kap. l-l5detaljplan finns §§.Regler 5om

vattenområden.kvartersmark ochplatser,redovisas allmännaplanen
övriga områdenparker ochallmänna platserMed vägar,gator,avses

behov.avsedda Kvar-förtillgängliga ochallmänt gemensamtärsom
ellerallmän platsskallinteomfattar all marktersmarken utgörasom

ochanvändningenplatser skallfråga allmännavattenområde. I ut-om
all-områdevisstdet harfonnningen Om ärattangettst.ex. somanges.

detaljplanen förändringpark, krävs regelplats skall attmän avsomvara
förfå i anspråk någotområdet skall annat.tas

detaljplanenibestämmelser fårvilkaI 7 § utövertassomanges
fårstycketEnligt första 2redovisningen 7nämnda enligt 3 §den nyss

får ske.vilken byggandeomfattning idenbestämmelser störstages om
medmark, markvisspunkten kan föreskrivasMed stöd den t.ex.attav

s.k. punktprickadbebyggelse,skall undantas frånvärdefull vegetation,
mark.

bestämmelservilkenenligti övrigt första stycket 5intresse 7 §Av är
och lik-träd, buskarvegetationmeddelas vegetation. Medfår avsesom
mening.det skall någonbete o.d.nande, däremot inte gröda, För att vara



106 SOU 1994:36

med bestämmelser det här slaget måste det också finnas krav på till-av
stånd för trädfallning. Sådant tillståndskrav krav på marklov kant.ex.
beslutas enligt 8 kap. 9 andra stycket.§ kommentarenI till bestäininel-

i kap.5 7 § vegetation dåvarande departementschefen föl-sägersen om
jande PBL-propositionen 584:s.

Planbestäininelser detta slag förstatorde i hand bli aktuella iav
områden för fritidsbebyggelse fritidsanläggningaroch då kommunen
inte själv för upplåtande och skötsel allmänna platser. Detsvarar av
bör också möjligt planbestäminelse skydda enstakaattvara genom en
träd på kvartersmark, det väsentlig betydelse för bebyggel-ärom av
semiljön.

dettaAv uttalande framgår möjligheten reglera trädfallning in-att att
detaljplaneområden ganska begränsad. kanDet aninärkas fas-ärom att

tighetsägaren inte kan kräva ersättning för han marklov tillatt vägras
trädfallning. talar förDetta restriktiv tillämpningatt avsettman en av
regleringsmöjligheten.

tillståndsreglerDe intresse i det här sammanhangetär ärsom av reg-
lema krav på marklov i 8 kap. 9 Möjlighetema införa krav påattom
marklov för trädfällning har berörts bestämmelsenI finns ocksåovan.
möjligheter införa krav marklov för skogsplanterinatt

Naturvårdslagen, NVL

glerin gsinstrumentenRe

I NVL 1964:822 finns bl.a. bestämmelser nationalparker 4 och 5om
§§, 7-12 natunninnen§§,naturreservat 13 § särskilda be-samt
stämmelser till skydd för och djurarter l4 §, friluftslivetväxt- 15-17

med§§ bestämmelser strandskyddsområde och natunniljön l 8-22om
§§ med bestämmelser naturvårdsområde.om

Nationalpark knappast aktuell form för skyddaär här aktuellaatten
grönområden.

Länsstyrelse eller kommun efter delegation länsstyrelsen kan be-av
sluta område skallatt ett det behöveravsättas naturreservatsom om
särskilt skyddas och vårdas på grund sin eller värdefullasäregnaav na-

eller det väsentlig betydelse förtur allmänhetensär friluftsliv.om av
Naturreservat kan bildas på såväl enskilt allmänt ägd mark. fas-Ensom
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tighetsägare kan till föreskrifterersättning de meddelas irätt somom
reservatsbeslutet innebär markanvändning försvå-pågåendeatt avsevärt

inom berörd del fastighet får26 inte bildas§. Naturreservatras av om
i allt väsentligt kan tillgodose syftet med förordnandet iattman genom

stället förklara området naturvårdsområde.som
Föreskrifter hur skall och disponerasskötas med-naturreservatetom

delas i skötselplan skall fastställas beslutsmyndigheten ien som av sam-
med beslutet. fastslåsband denna också skall ha förI vem som ansvar

naturvårdsförvaltningen, dvs. den vård och förvaltning behövs försom
tillgodose det ändamål med förordnandet enligt NVL.att som avses
Små områden, vanligtvis mindre ha, eller punktobjektän ett t.ex.som

träd, trädgrupper, flyttblock, jättegrytor kan länsstyrelsen eller kom-av
efter delegation skyddas föreskriftemaOm sånaturminne. ärmun som

ingripande pågående markanvändning försvåras inom berördatt avsevärt
del fastighet, har markägaren till ersättning. Skötselplan skallrättav

och naturvårdsförvaltareupprättas utses.
Skyddsfonnen naturvårdsområde kan användas särskilda åtgär-när

der behövs för skydda eller vårda miljön syfteoch detta kan uppnåsatt
behöver bilda fattasBeslut länsstyrelseutan att naturreservat.man av

eller kommun efter delegation. Skötselplan och naturvårdsförvaltareav
skall i fråga naturvårdsområde fastställas beslutsmyndighe-även om av

naturvårdsområde får föreskriftema dock inteInom så in-ten. ett vara
gripande pågående markanvändning fallförsvåras. så skalllatt avsevärt

bildas, varvid fråga ersättning till markägaren kan blinaturreservat om
aktuell. naturvårdsområde kan inteI vilket möjligt iett är ettman na--

meddela föreskrifter förplikta tåla anord-turreservat att ägaren attom-
ningar erfordras för tillgodose ändamålet med förordnandet,att t.ex.som
parkeringsplatser, vandringsleder rastplatser.eller

finns21 bestämmelser .skyddsvärdaI § särskilt biotoper. Sådanaom
biotoper förekommer dock endast i mycket begränsad utsträckning i

och det biotopskyddet torde därför knappast någon effekttätorter nya
det gäller mindreskydda grönområden.när att

Bestämmelser djur- eller växtskyddvomráden har mycket begrän-om
sad betydelse för skydd grönområden eller -strukturerav

Strandskyddsbestämmelser finns i Strandskyddet omfat-l5-l6 §§.a
land- och vattenområdet intill frånlOO strandlinjen vid hav,tar meter

sjöar och vattendrag. Skyddet innebär förbud uppföra heltett att ny
byggnad eller ändra befintlig byggnad för den skall tillgodoseatt att ett
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ändamål det ursprungliga. får heller inte utföra grävnings-Manänannat
eller förberedelsearbete för bebyggelse. förbjudet utföraocksåDet är att

anläggningarandra eller anordningar strandskyddad mark itarsom an-
hindrarspråk allmänhetensoch tillträde.

Länsstyrelsen kan utvidga strandskyddsområdet till omfatta tillatt upp
från300 strandliitjen. Länsstyrelsen kan också förordnameter attom

strandområde uppenbarligen saknar betydelse för bad och friluftslivsom
inte skall omfattas föreliggerstrandskyddet. särskilda skäl kanNärav

vidarelänsstyrelsen medge dispens från strandskyddsbestämmelsema.
ersättning förNågon markägaren hindras använda strandskydds-att att

inte.området utgår

Lagstiftningens användning hittills

skyddsfonner harNVL:s i viss utsträckning för skyddaanvänts att vär-
defulla områden för friluftslivet i anslutning till l någontätorter. ut-
sträckning har enskilda mindre objekt skyddats,områden eller lig-som

inne i städer eller skyddsfonnerSkälen till harNVL:stätorter. attger
i så förhållandevis liten omfattning flera. det första harFöranvänts är

ofta värdefullare områden för naturvärden prioriterats. skäl kanEtt annat
NVL:s skyddsfonner förhållandevis tidskrävande tillämpa.att är attvara
ofta tid ochDet personella bildatar att t.ex. ett naturreservat.resurser

begränsadeDe har till buds har prioriterats till andraståttresurser som
områden.

Sedan år 1988 har kommunema möjlighet själva bilda ochatt reservat
naturvårdsområden. Förhållandevis områden har dock hittills iavsatts
form kommunala beslut. finns dock i dag klart intresse frånDet ettav
kommunema aktivt börja arbeta med och dess möjligheter tillNVLatt

skydda och vårda områden.att
det gäller skyddNär i eller igrönområden anslutning tillstörre stä-av

der eller råder det ingen tvekan skyddsbestäminel-NVL:stätorter attom
kunnaskulle användas i betydligt högre grad vad fallet iän ärser som

dag. i fonnNVL naturvårdsområde och i någonnaturreservat,ger av-
mån natunninne bra möjligheter åstadkomma starkt och ända-att ett-
målsenligt skydd. det gällerNär såkerställandet mindre grönområden,av

parker, det dock tveksamt skyddsfonnerNVL:särt.ex. ytterst över-om
huvudtaget lämpliga. Syftet skyddsfonnemamed har inte heller varitär
attuskydda eller säkerställa denna objekt. Fridlysningtyp natur-av som
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betydelsefulla träd ochför skyddaminne kan dock utnyttjas t.ex.att
biotoper.trädsamlingar andra småsamt

bestämmelserkommunerna skall kunna tillämpa NVL:sFör att om
natunninne krävsnaturvårdsområde ochområdesskydd naturreservat,

allmännaNaturvårdsverket 1989delegation från länsstyrelsen. utgav
naturvårdsområde de-ochråd kring denna delegation: Naturreservat -

naturvårdsoinrådebilda ochlegation till kommun att naturreservat
under antal årAllmänna råd 89:3. Naturvårdsverket harSNV ettäven

i syñeriktad till i första hand kommunemabedrivit kursverksamhet att
delegations-möjligheteroch entusiasmera kring deinformera somnya

från trettio-bestämmelsema Vid dessa kurser har representanter ettger.
har varit tidigt medkommuner deltagit. Nacka kommun,tal ute attsom

bidragitnaturvårdsområden, haranvända och bilda kommunalaNVL
med erfarenheter.egna

delegationvill haEnligt Naturvårdsverket bör alla kommuner som
länsstyrelsenockså få sådan. Delegationen innebär inte att staten av-

deni aktuel-sig möjligheten arbeta med skyddsfonnerhänder NVL:satt
möjlighetDelegationsmöjligheten skall därförkommunen. enses som

säkerställande,för och intetill breddat ansvarstagande naturvård ett
överförande hela till kommunal nivå.ansvaretav

delegation användanärvarande har drygt kommuner på40För att
ansökt de-skyddsfonner. Ytterligare antal kommuner harNVL:s ett om

kanlegation eller enligt uppgift i begrepp det.står Detgöra värtatt vara
det övervägandebland de kommuner har delegation ärnotera attatt som

antalet sådana ligger utanför de storstadsregionema.tresom
bildaSedan möjligheten infördes kommunala beslut natur-att genom

områdenoch naturvårdsområden har i december 199324 sä-reservat
dessakommunala stöd Flerakerställts beslut med NVL.genom av av

liggaområden områdena kan dockInget sägasär tätortsnära. somav
grönområden inne i stad eller tätort.

Skogsvårdslagen

tillskogsvårdslagen 1979:429 finns bestämmelser hänsynI natur-om
och kulturvärden. tillämpningsområde skogsmark och detLagens är när

där-gäller hänsynsbestämmelser skogliga impediment. Lagenäven äger
fallför begränsad tillämpning det gäller grönstrukturen i deltätort.när

det fråga skogsmark i anslutning till hänsynsbestäm-är tätorten,om ger
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melsema vissa möjligheter tillvarata bevarandeintressende finnsatt son
i omrâdet. Föreskriftema fårnaturvårdshänsyn dock inte medföra attom
pågående markanvändning försvåras inom berörd del astig-avsevärt av
het. Denna ersättningströskel nås relativt snabbt skall försökaom man
bevara skogsmark medförgrönområden. detDetta svårtatt ärren som

med stöd hänsynsbestämmelsema skydda bevandevärdsn påatt av
skogsmark. Naturvårdsinriktade skogsbruksplaner preciserar vilkensom
hänsyn skall förenade med civilrättsliga avtal med markägaren,tas,som
kan dock användbar modell för tillvarata områdets värden förattvara en
allmänheten.

Kulturminneslagen. KML

3 kap.I KML 1988:950 finns regler byggnadsminnen. Enlgt 1 §om
får bestämmelserna byggnadsminnen enligt kapitlet tillimpasocksåom
på park, trädgård eller anläggning kulturhistoriskt värde.annan av

Förutsättningen för byggnad skall förklaras byggnads-att en som
minne byggnaden synnerligen märklig sitt kulturhntoris-är att är genom
ka värde eller den ingår i kulturhistoriskt synnerligen märklgt be-att ett
byggelseområde. Beträffande byggnad sådant värde ägsen av som av

gäller de bestämmelser regeringen meddelar satligastaten som om
byggnadsminnen.

byggnad förklarasNär för byggnadsminne, skall länsstyrelsenen en-
skyddsföreskrifterligt 2 vilket§ på byggnaden skallsättgenom ange

vårdas och underhållas i vilka avseenden den inte får ändras. Omsamt
behövs föreskrifternadet får också innehålla bestämmelser att ettom

område kring byggnaden skall hållas sådant skick byggnadsirinnetsi att
utseende och karaktär inte förvanskas. till ersättning före-Rätt staterav
ligger bl.a. skyddsföreskrifter innebär pågående markanvärdningattom

försvåras inom del fastigheten.berördavsevärt av
departementspromemorianI Förslag till förDs 1994:3 skydd områ-

det Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården föreslås skallKMLatt
anknytas till NRL. En obligatorisk prövning hushållningsbe-NRLzsmot
stämmelser vid tillämpningen torde enligt promemorian be-KMLav
tydelse bl.a. vid avgränsning parker, trädgårdar o.d. bör åtnjutaav som
skydd byggnadsminnen.som
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Kulturmilj3.5 ön

3.5.1 Allmänt kulturmiljönbevarandetom av

tid ochVarje generation försöker forma bebyggelsen och markanvänd-
etterningen sina behov och önskemål. tid formar emellertid sittIngen

landskap på hand ñån vad tidigare byggtsmåste utgåutanegen som upp
och investerats.

Under de perioder då samhällsutvecklingen långsamtgår ocksåär
förändringstrycket på den byggda miljön lågt. Bebyggelsearvet lever vi-
dare odramatisktpå Så det i Sverige i utsträckningett sätt. stor ännuvar

i vårt sekel. samhällsutvecklingen accelererar iNär såsom Sve-eget
rige från industrialismens genombrott, blir förändringstrycket å andra
sidan starkt. Individer och samhälle ställs då oupphörligt inför avgöran-
den den befintliga bebyggelsen, den skall bevaras, ändras ellerom om

kultunniljövårdBegreppet kan i det perspektivetersättas. sägas repre-
önskemålet de kvaliteter finns i det byggda kulturarvetsentera att som

skall beaktas vid avgöranden bebyggelsemiljöns förändring, oavsettom
dess bevarande sammanfaller med hur den förfogarnännastom som
mark och byggnad bedömer sin nyttomaximering.över

kan möjligenMan urskilja huvudfaser underän grovt sett treom- -
1900-talet i hur i samhället har förändrats i fråga bevarandetsynen om

det byggda kulturarvet.av
Under seklets första decemiier intresset för betrakta arki-stort attvar

tektur, stadsbyggande och planering från kulturhistorisk position. Ien
samhällsdebatten fanns brett genomslag för såväl byggnadsvårdett att

nybyggande skulle praktiseras med målet hannoniera utveck-attsom
lingen med historiska förebilder och befintligamed förhållanden. Detta
breda, hembygdsvårdande och traditionalistiska perspektiv på bevaran-

defrågor i högmåste grad reaktion de konsekvensermotses som en av
industrialismen då började slå igenom i bebyggelsemiljön. arki-Isom
tekturhistoiien skedet nationalromantiken ochmotsvaras av
20-talsklassicismen.

Vid 1930-talets ingång ñck modemismen sitt genombrott i samhälls-
byggandet. Funktionalismen bars fram uppfattningen den tidenattav nya
måste forma sin byggda miljö. industrialiseringen hade då nått denegen
mognadsgrad då den kunde bära allmän välståndsökning. Denupp en
modemistiska kom i allt väsentligt också denatt accepterassynen av
antikvariska yrkeskâren. Kultunninnesvården inriktades från denna tid
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exklusivt bevarandet de enskilda särskilt värdefullapå monumenten,av
objekten det reservatsfonn. förhärskandeoch kulturella bevarandet i En

bevarandefrågor blev och skulle hållaspå gammalt isär.att nyttsyn
Med miljonprogrammets exempel bostadsområ-1965-1975 på nya

den med misslyckad planering och med förstörelsen landets äldreav
stadskämor, fick den bebyggelsemiljönmodemistiska på antalettsynen

framstår oundviktigtså tveksamma genomslag detatt attpass som pen-
frammedelns riktning skulle komma ändras. Dänned vid våräratt

tid och dess bebyggelsemiljöns värden.påegen syn
skulle i hög grad oklokt försöka det sammanfattan-Det attvara nu ge

de omdömet det slutande 1900-talets byggnadsvården.på Sä-om syn
kert det dock fel tid till det tidigarevår återgångattvore se egen som en
1900-talets traditionalism förutsättningarna alltför olika.därtill är-

Betoningen miljöfrågoma och ekologisk grundsyn markerarav enav
emellertid återknytning till där medvetandetsynsätt gränsernaetten om
för samhälls- och bebyggelseplaneringens möjligheter ånyo uppmärk-

sådant med kravet respekt förEtt besläktat på värde-synsätt ärsammas.
i det byggda kulturarvet. för vad bevarandeintresset omfat-Gränsemana
har kommit vidgas har blivit naturligt talaså åter och dettar att att om

vården kultunniljön, vården kultunninnena. finnsDetänav snarare av
också tydliga historiserande mycket postmodemistiskastildrag i denav
arkitekturen.

kultunniljövårdVår tids kan emellertid knappast kännetecknas av
långtgående krav pietet varje äldre inslag i bebyggelsemiljön.mot
Samhället har utfonnning och förändringstakt antikva-gör atten en som
riska anspråk på hegemoni i bebyggelseplaneringen snabbt skulle sigte
orealistiska.

Typiskt och till förutvecklingsbart modemt kultunnil-ettsynes- -
jövârdande de i samhällsplaneringeii fram-synsätt är att momentsnarare
hävs betonar vikten tydliga motiveringar och rationella intresse-som av
avvägningar vid avgöranden bebyggelsemiljöns förändringar.om

innebär sidanDet å kultunninnesvârdens samhällsuppgiñatt är attena
bebyggelsemiljöns kulturvärden kända, förstådda och respekteradegöra

dem har intressen föri och markanvändningen. inne-Detav som ansvar
bär å den andra sidan förändringar bebyggelsemiljöni gåratt utsom

dessa värden motsvarande sakligtpå måste underbyggda,över sätt vara
dess konsekvenser rimligt förutsebara inte minst tyngden ochsamt att
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rimligt förhållandeiönskemålet förändra måste ståmotivbilden för att
får offras.kulturvärden tilldetill betydelsen äventyrssomav

för samhällssynenutgångspunktrationellsig sålundaDet ter som en
allmän hänsyn i be-visasdet byggda kulturarvetbevarandetpå att en

byggnader, stadsmiljöer ochsärskilt värdefullabyggelseplaneringen, att
övrigt bevaraintressena ilångtgående skyddlandskap attsamt attettges

varandra i så ade-fårförändra bebyggelsemiljönrespektive vägas mot
möjligt.och formerkvata öppna som

viktigaste uttrycket isjälvklartoch bygglagstiñningen detPlan- är
förväntas utfalla.ske ochintresseawägningen skallsamhället för hur

lagstiftningensmellanoch entydigt sambandfinns inte raktnågotDet
för bevarande-intressekonjukturerunder 1900-talet och deförändringar

dock hävdagårtidigare översiktligt har berörts.frågor Det attattsom
beva-i samhällssynen påsig efter förändringamalagstiftningen anpassar

avsevärd fördröjningoftasker regel medrandefrågor. dettaMen ensom
i tiden.

3.5.2 Gällande lagstiftning

Grundläggande krav

miljöni den fysiskaregler hänsyn till kulturvärdenaGenerella gesom
lokaliseringsprövningen i särskiltfrämstbåde i och NRLPBL NRL. rör

befintligbehandlar anpassningen tillkultunniljöer, medankänsliga PBL
sammanfattas följan-påvarsamhet och hänsyn kanmiljö. krav påPBL:s

de sätt.
grundregeln de skalldenuppförande byggnader gällerFör attav nya

till stads-lämpligt med hänsynutformasplaceras och ett sätt ärsom
kulturvärdena på platsen.landskapsbilden till och Bygg-eller och natur-

lämplig för byggna-fonn och färg,naden skall också ha äryttreen som
anpassningMotsvarande krav påomgivning 3 kap.den och dess l §.

ändring och underhållgäller föromgivningens karaktär och kvalitettill

byggnader kap. 10 och 133 §§.av
vid alla änd-varsamhetfinns också grundläggande krav påI PBL ett

varsamhetskrav gäller byggna-byggnad kap.ringar 3 lO Detta§.av en
särskilda kultur-byggnader medallmänhet och således inte barader i

finns generell be-byggnadervärden. Också beträffande underhåll enav
kulturvärden 3 kap. 13 §.stämmelse hänsyn till byggnadersom
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visst områdesEtt kulturvärden består och bestäms inte enbart be-av
byggelsen exempelvis och trädgårdar, inhägna-utan även gator torg,av
der Generella krav på hänsyn till dessa värden finns därför också ietc.
fråga andra anläggningar byggnader 3 kap. 14 §,än tomter tasom som
i anspråk för bebyggelse 3 kap. §, allmänna platser15 områdensamt
för andra anläggningar byggnader 3 kap. 18 §.än

Med stöd dessa grundläggande regler varsamhet och hänsynav om
kan sådana krav ställas vid nybyggnad, ändringar och underhåll att ett
områdes särskilda kvaliteter kan tilltas vara.

Av grundläggande karaktär de allmänna reglernasamma som om var-
samhet och hänsyn förbudet förvanska byggnader särskiltär att ärsom
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller ingår i samlad bebyggelse denna karaktär 3som en av
kap. 12 §. förhållandeI till tidigare gällande 38 andra§ stycket bygg-
nadsstadgan innebar denPBL ändringen, det generella förvansk-att
ningsförbudet utsträcktes till gälla också byggnader ingår iatt som om-
råden särskilt värdefulla.ärsom

NRL innehåller grundläggande hushållningsbestäimnelser till skydd
för kulturvärdena i den fysiska miljön 2 kap. 6 NRL. bestäm-§ Dessa
melser skall tillämpas bl.a. vid planläggning och prövning ansök-av
ningar bygglov och förhandsbesked enligt PBL 2 kap. 2 § PBL.om
NRL:s bestämmelser innebär områden har betydelse från allmänatt som
synpunkt på grund sina eller kulturvärden eller med hänsyn tillnatur-av
friluñslivet så långt möjligt skall skyddas åtgärder kanmotsom som
påtagligt skada eller kultunniljönnatur-
2 kap. 6 första§ stycket. För områden riksintresse förär natur-som av
värden, kultunninnesvården och fñluftslivet gäller de skall skyddasatt

åtgärder kan påtagligt skada dessa värden kap.mot 2 6 § andrasom
stycket. Vilka områden riksintresse inte i lagenär utansom av anges
förutses preciseras i de kommunala översiktsplanema.

De generella bestämmelser bevarande har refererats kanom som nu
hävdas kommunen direkt i enskilda tillståndsärenden. Hur högtav an-
språken bevarandepå skall kunna ställas beroende hur värdefullär av en
byggnad eller dess omgivning från allmän synpunkt. De grundläg-är
gande kraven på varsamhet och hänsyn i kap.3 i skäligPBL är ut-
sträckning också tillämpliga åtgärder inte kräver tillstånd. Densom
enskilde har i sådana fall själv handla i lagens anda.ansvaret att
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Kulturminneslagen

lagen 1988:950 kultunninnen finns bestämmelserI KML,om m.m.,
skydd för kulturhistoriskt värdefulla företeelser. Avgräns-om m.m.

ningen för fasta fomläm-PBL närvarande utfonnad såärgentemot att
ningar och fornfynd, kyrkliga kultunninnen utförsel kulturföre-samt av
mål i föremål förKML statlig specialregleringär utövasen som av
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Länsstyrelsen ocksåprövar
frågor skydd för byggnadsminnen.om

detta avseende parallell lagstiftning tillvidaI PBL såutgörsenare en
kommunen detaljplan eller områdesbestämmelseratt genom en genom

har möjlighet meddela föreskrifter byggnads skydd och vårdatt om en
räckvidd byggnadsminnesskydd. Bestämmelsernaettav samma som om

ersättning till fastighetsägare också desamma i de båda lagama. Enär
skillnad dock det statliga byggnadsminnes-är att
skyddet förbehållet byggnader med högre kvalifikationsgrund,är en
syrmerligen märkliga, vad krävs enligt PBL.än som

Ansvarsfördelning statkomnøun

Genom lades kommunerna förPBL på tillvara be-ett stort att taansvar
ñntliga kultur- och miljövärden. försågs med styrinstru-Kommunerna

enbart tidigare hade tillgång till byggnadsmin-ment statensom genom
neslagstiñningen. kommunema skulle kunna utnyttjaFör att rätt sätt
dessa befogenheter förutsatte lagstiftaren kommunerna skulleattnya
bygga kompetens inom området fram erforderligttasamtupp en egen

Ävenkunskapsunderlag PBL-propositionen ff. länsmuseemas443s.
antikvariska kompetens förutsattes utnyttjas.

förbehöllsStaten det regelsystemet avgörande infly-ettgenom nya
tande sådana bevarandevärden riksintresse. förut-Detöver som var av

därvid för den kunskapsförsörjning erfordrassätts att staten svarar som
för urvalet och bevarandet objekt områden värdefullaoch iär ettav som
nationellt perspektiv. utfärdaYtterst har möjlighet planföre-attstaten
läggande, det behövs för ikulturvärdena områdeatt etttryggaom som

nationell betydelse för kultunninnesvården kap.l 2 6 §. så-Iär storav
fall detdana det ekonomiska för de ekono-är staten tar ansvaretsom

miska skador kan uppkomma för enskilda fastighetsägare till följdsom
kommunaladet beslut blir följden planförläggandet kap.14 8av som av

sista stycket.§
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övriga fallI det kommunen ekonomiskadet förär tar ansvaretsom
eventuella ekonomiska skador följdkan uppkomma till rivnings-som av
förbud och skyddsbestämmelser, besluten objektäven om avser av
riksintresse. Anledningen härtill riksintressena i de allra flesta fall iär att
minst lika hög grad torde angelägna kommunala intressen.vara

Enskilda intressen

för bevara kulturvärdenaAnsvaret i den fysiska miljön måste bå-att tas
de dem och brukar mark och byggnader och ochäger statenav som av
kommunema.

grundläggande kravenDe i varsamhetPBL på och hänsyn till kultur-
värdena den de alltid skall iakttas fastighetsägare.är arten attav av en

krav blirDessa naturliga skäl eller mindre långtgående beroendeav mer
hurpå värdefull byggnad eller bebyggelseiniljö vissa specielltIär.en en

känsliga miljöer kan det exempelvis tänkas kompletteringsåtgärderatt
inte kan uppfylla kraven hänsyn i kap. och åtgärderna3 där-antas att
för måste Någon till ersättning föreligger intevägras. rätt när varsam-
hets- och hänsynskrav det här slaget hävdas vid planläggning ochav
tillståndsprövning. innebärDet i principPBL möjligheteratt sammager

tidigare byggnadslagstiftning hävda bevarandeintressenaatt utan attsom
ersättningsskyldighet uppkommer.

Till skillnad från tidigare byggnadslagstiñning emellertid PBLger
möjlighet meddela långtgående skyddsbestämmelser ochatt pennanenta
rivningsförbud för särskilt värdefulla byggnader och miljöer. be-Dessa
stämmelser i likhet med beslut rivningslov ersättningsgilla.är vägraatt
Bestämmelsema i korthetgår kommunenpå blir ersättningsskyldigut att

fastighetsägaren dels skadan till följd vägrad rivninggentemot ärom av
betydande förhållandei till värdet den berörda delen fastigheten,av av
dels skyddsbestämmelser innebär den pågående markanvänd-attom
ningen försvåras. Om synnerligt uppkommer vid använd-avsevärt men
ningen fastigheten, kommunen skyldig lösa den.är attav

börDet kan ekonomiskt stöd direkt till fas-noteras att staten även ge
tighetsägarna vid ombyggnad och vård kulturhistoriskt värdefull be-av
byggelse enligt bl.a. förordningen 1993:379 bidrag till kultunniljö-om.
vård.
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bakgrundSom till de gällande ekonomiskreglerna kompen-en nu om
sation till fastighetsägare till följd bevarandereglering, kan lagstifta-av

grundläggande redovisas följandepåsynsätt sätt.rens
har fastighetsägarenI PBL generellt grundläggande skydd förgetts ett

den användning gång har fastigheten,etablerats på ofta kalladsom en
pågående markanvändning. skydd sig uttryck i såvälDetta till-tar
ståndsreglema i ersättningsbestämmelsema. Sålunda framgår it.ex.som
8 kap. tillstånd intenormalt kan för åtgärder syftar tillatt vägras attsom
komplettera eller vidmakthålla den redan etablerade bebyggelsen på en
fastighet. Vidare har fastighetsägaren i vissa fall till ekonomiskrätt
kompensation, någon restriktion beslutas inkräktar den pågå-om som
ende markanvändningen.

det gäller ianspråktagandeNär obebyggd förmark något än-annatav
damål, bebyggelse, benämns det ofta förändrad markanvändning.t.ex.
Fastighetsägare har inte generell förändradnågon till markan-rätt
vändning. Sådan kräver tillstånd, normalt i fonn bygglov eller detalj-av
plan. Vid tillstånd fastighetsägarenhar sålunda inte någon tillvägrat rätt
ekonomisk kompensation. han däremot fått tillståndHar så den s.k.är
byggrätten skyddad under viss tid. frågal bygglov gäller skyddeten om

principi två och i frågaår detaljplan gäller skyddet under planensom
genomförandetid, lägst fem och högst femton år. skydd åskådlig-Detta

i nedanstående bild. Om tillståndet utnyttjas byggnadgörs attgenom en
uppförs i enlighet med lovet detaljplanen,eller emellertid skyddet förär
byggrätten evigt. kommer tillDetta uttryck bestämmelserna i l4genom
kap. första8 stycket§ l vari stadgas fastighetsägaren har tillatt rätt
ersättning, han tillstånd riven eller förstördvägras att ersättaom en
byggnad med i huvudsak likadan byggnad. Om utnyttjar till-etten man
stånd till förändrad markanvändning, gäller således skyddet för denna
byggrätt inte bara under byggnadens livslängd också därefter.utan

i principDetta eviga skydd har mycket betydelse vid tillämp-stor
ningen det ekonomiska skydd gäller vid rivningslov ellervägratav som
rivningsförbud i detaljplan. De negativa ekonomiska effekter kanen som
uppkomma för fastighetsägare till följd rivningsförbud beståretten av
nämligen i första hand inskränkningar i nämnda återuppföranderätt.av

förhållande illustrerasDetta i följande schematiska bild byggnadsav en
ekonomiska livslängd. bilden redovisasI också det tidsbegränsade
skydd gäller för obebyggd mark.som
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O-O-O skyddotvördeobebyggd mark M morkvörde

skyddotvörde bebyggd mark B byggnodsvörde

4%-l- vörde bebyggd fastighet E ekonomisksoneringsmognod

V vörde

T tld

Gt genomförandetid

Bilden visar byggnaden noll då den nyuppförd förräntaråratt är- -
såväl byggnadsvärdet, markvärde, sistnämnda kanB, M. Detettsom
också kallas byggrättsvärde, eftersom det liktydigt med värdetär av
marken med tillstånd bygga förändrad markanvändning. Efter åratt
noll visas fastighetens principiella värdeutveckling vid oförändrat pen-
ningvärde. Vid tidpunkten fönnår fastigheten förränta enbart mark-E att
värdet. brukar då fastighetenMan ekonomiskt saneringsmo-säga äratt

Efter denna tidpunkt principdet i ekonomiskt motiverat rivaär attgen.
byggnaden och den med har lagstiftareitDettaersätta synsätten ny.
konfirmerat den beskrivna återuppföranderätten. Om kom-genom nyss

sålunda rivningslov efter tidpunkten uppkommervägrarmunen en
ekonomisk skada ersättningsgill, den tillräckligtär är storsom om
betydande skada. bilden framgår också tidpunkten för eko-Av att
nomisk saneringsmognad inträffar tidigare, värdet byggrätten ökarom av

förhållandei till totalvärdet. förhållande framkommerDetta tydligt i

högkonjunkturer det råder markbrist och värdet byggrätter ökar.när av
ökarDå också kraven på rivning befintlig bebyggelse.av
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Motsvarande effekter kan uppkomma skattesubventionergenom av
olika slag. Om utfonnar det statliga subventionssystemet fört.ex.man
nyproduktion bostäder på förmånligt vidsättett är änav som mera om-
byggnad, kommer tidpunkten för ekonomisk saneringsmognad tidi-att
gareläggas.

rsättningsbestämmelserE

Bestämmelser till ersättning till fastighetsägare finnsrätt i 14 kap.om
PBL. kanMan huvudsakligen dela dessa bestämmelser i huvud-tre

Den fall där har till ersättning el-ägaren rättgrupper. ena gruppen avser
inlösenler han först måste tåla visst intrång,utan då hansatt ett t.ex.

mark läggs i detaljplan. denl andraut återfinns degatasom en gruppen
situationer har till ersättning, förstnär ägaren då skadanrätt uppgårmen
till viss storlek. Detta uttrycks så pågående markanvändningatt avse-

försvåras inom berörd del i fastigheten,värt vilket gäller t.ex. närav
kommunen i detaljplan beslutar s.k. skyddsbestämmelser fören om
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Om skadan dennauppnår gräns,
har till ersättning för helaägaren denrätt ekonomiska skadan. Den
tredje också situationer där den enskilde fastighetsägarengruppen avser
får tåla viss skada innan han har till ersättning. det här falletlrätt ut-
trycks det dock så betydande skada uppkommer för berördatt del av
fastigheten. Detta gäller bl.a. rivningsförbud meddelas i detalj-när en
plan eller då återuppförande efter rivning. Om skadan överstigervägras
denna kvalifikationsgräns, har till ersättning för enbart denägaren rätt
del skadan går dennautöver gräns.av som

De huvudgruppema kan illustreras följandepåtre sätt:
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CBA
l4kop.8§3-514kap.8§1-2l4kop.l-7§§

Mv
E N

p.m. - -- - - - - - - -- - -

bet.
sk.

marknadsvärde före inskrönkande beslutMV

försvaraspågående avsevärtmarkanvändningskadetröskelnp.m.

skadetröskelnbetydande skada

ersättning

ateruppförande byggnad har8 §Det 14kap. somavav
hörolyckshändelse, tillgruppA.förstörtsgenom

gäller beva-detintresseersättningsbestämmelserDe närärsom av
dettai bildenoch C Iåterfinns således i Brandefrågor ovan.gnippema

ersättningssituationema bliraktuellasammanhang bör påpekas deatt nu
medförenligaintressen intefall fastighetsägarensaktuella endast i de är

ifall torde det liggaallra flestabevarandeintressen. dekommunens I
värdende kulturhistoriskaintresse slå vaktfastighetsägarens att somom

byggnaden har.
nämligengäller i fall,betydande skada tvåKvalifikationsgränsert

för återuppföradels lovnågon änsättannatvägras att en genomom
stycketförsta delsolyckshändelse riven eller förstörd byggnad 8 l,§

första stycketeller rivningslov 8rivningsförbud meddelas §vägrasom
2.

kvaliñkationsnivå,skadan överstiger dennakan visaOm ägaren att
skadanendast för den del gårhar han till ersättning,rätt av sommen

kvaliñkationsrtivån.utöver
markanvändning försvåraspågåendeKvalifikationsgräitsert avsevärt

detaljplan för kulturhis-beslutas igäller bl.a. då skyddsbestämmelser en
toriskt eller miljömässigt värdefull bebyggelse.

rivningsförbudförutses då såvälVissa tillämpningssvåriglteter kan
i detaljplan, särskilt beslutenskyddsbestämmelser meddelas närensom

situationer harvid olika tillfällen och enligt olika lagstiftning. Dessatas
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får ack-beslutolikavilketenligtfjärde stycketkap. 8i 14 §reglerats
BoUBostadsutskottetskallersättningfråganumuleras prövas.när om

itillämpaskanackumuleringsregelnhurutvecklathar29198687:4 s.
följande:därvidoch anförsituationerolika

deaktuellbliskallackumuleringsregeln är attförutsättning förEn att
delberörregleringarskildauppstårskador av ensammagenomsom

skallskadansammanlagdadenfallet detOm dettafastighet. ärär som
förasinförsuttithakansakägarenhinder rätt attberäknas, attutan av

i NVL, VLdäromenligt reglernaintrångsskadatidigareförtalan en
skadanfall därfrämstAckumuleringsregelnoch BML. upp-avser

därefterochbeslut annat.först ettstegvis,kommer ett genomgenom
samtidigt.inträderskadortillämplig tvåemellertid ocksåblir närDen

rivningsförbudbådebeslutarkommunfallpraktisktEtt är att omen
detaljplan.skyddsbestämmelser ioch sammaom

ackumuleringsregelnsfråganaktualiserarexempletnämndaDet om
kvalifikationsgrän-olikagällerför vilkaskadorfrågatillämpning i om

reglering-Därvid kan denför sig.värderasfår förstSkadoma enaser.
andra.den Attskadanstorlekenpåverka ettmåni någon avaven

skyddsbe-innebärbyggnadförrivningsförbud beslutas t.ex. atten
framtidallgälla förprincip fåribyggnadenför denstämmelser anses

skyddsbestämmelsemanonnalt blirskadan häravoch änstörreatt om
återståendebyggnadensundergälla baraförutsättaskunde

livslängd.ekonomiska
kvalifi-skildafall medtillämpasackumuleringsregeln skallNär

kvalifika-de bådavilkentillställningmåstekationsgränser tas av
överskridit.skall haskadansammanlagdadentionsgränsema som

enligt PBLantingenrivningsförbud,regleringendenOm är ettena
ellerenligt PBLskyddsbestämmelserandraoch deneller BML,

förersättning utgårrimligtdetenligtskyddsföreskriñer BML, attär
den högreöverstigerdenmånförst i denackumulerade skadanden

underliggerSkadorskada.betydandekvalifikationsgränsen: som
riv-vägradfallenersättning ialltid tålasskalldenna utangräns av
intebörtillkommerrestriktionytterligareförhållandetning. Det att en

tillförhållandesituation iförsämra sakägarensellersig förbättravare
rivning.vägradskadan genom

fastig-situationerangivnaersättning itill prövasFrågor rätt avnuom
kommunentalandärvid väckamåstehetsdomstol. Fastighetsägaren mot

Enligtkraft.lagabeslutetinskränkandefrån det detinom två år att vann
rättegångskost-expropriationslagensskallkap.huvudregeln l §l 5

skall beta-kommunendetmål, dvs.tillämpas i sådananadsregler är som



122 SOU 1994:36

fastighetsägarensäven rättegångskostnader i första instans oavsett
utgången i målet. Enligt undantagsregel i kap.15 6 kan dock§ dom-en
stolen förordna fastighetsägaren skall bära sinaatt kostnader,egna om
han har inlett rättegången tillräckliga skäl. vissal fall kanutan han också
förpliktas rättegångskostnader.ersätta motpartens

Sammanfattning

Det nuvarande innebär bevarandeaspektemasystemet kan tillvaratasatt
på två olika direkt isätt, antingen enskilda tillståndsärenden bygglov
och rivningslov eller skyddsbestämmelser och rivningsförbud igenom
detaljplaner eller områdesbestämmelser. harJag i delbetänkandet SOU
1993:94 Anpassad kontroll byggandet föreslagit omfattande änd-av
ringar tillståndsprövningen. hänvisningarDe nedanav görssom avser
dock gällande rätt.nu

lovärendetI

Möjligheterna enligt PBL i tillståndsprövningeii tillatt miljö- ochta vara
kulturhistoriska värden bygger i huvudsak på tidigare bestämmelser i 38

byggnadsstadgan,§ har vidare tillämpning.getts För bebyg-men en ny
gelse finns hänsynsregler i 3 kap. l tillämpningEn dessa bestäm-av
melser kan aldrig leda till någon ekonomisk kompensation för fastig-
hetsägaren. För befintlig bebyggelse finns allmän varsamhetsregel i 3en
kap. 10 § innebär tillbyggnader, ombyggnaderatt och andrasom änd-
ringar byggnad skall utföras så byggnadensav särdragen varsamt att
beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden till hellerInte tillämpningentas vara.

dessa regler kan leda till ekonomisk kompensation förav fastighetsäga-
Enligt bestämmelserna i 3 kap. fårl2 byggnader,§ren. särskiltärsom

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller ingår i bebyggelseområde dennaett karaktär, intesom av
förvanskas. Detta innebär i princip alla ansökningar skulleatt ledasom
till någon förvanskning kan avslås. För kunna åstadkommaatt sådanen
förhandsgranskning kan kommunen särskilda beslut utöka till-genom
ståndsplikten för dessa särskilt värdefulla byggnader omfattaatt även
underhållsåtgärder 8 kap. 6 3.§ hellerInte denna prövning kan utlösa
någon ekonomisk kompensation till fastighetsägaren. Gränsen för de
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tåla ifastighetsägaren skyldigekonomiska uppoffringar är att angessom
stadgas såväli kap. där detindirekt bestämmelsemastället l 5 § attav

beslut dettaskall beaktas vid bl.a.enskilda intressenallmänna avsom
dennalångtgående skyddVill åstadkomma såslag. gränsattettman

områdesbestämmelsernödvändigt i detaljplan ellerdetär attpasseras
nedan.särskilda skyddsbestämmelserbesluta seom

Även till-bevarandeaspektemaärenden rivningslov kani enskilda om
bevarasbyggnaden börSålunda kan rivningslovgodoses. vägras, om

kulturhistoriska,historiska,grund byggnadens eller bebyggelsensav
dessa fall krävskonstnärliga värde kap. 16 3.miljömässiga eller 8 § l

kvalificerat bevarandevärdebyggnaden harsålunda inte såatt ett som
blirrivningslov innebär kommuneni 3 kap. 12 Ett attvägrat er-avses

förekonomisk skada uppkommersättningsskyldig, betydandeom en
första stycketfastighetsägaren 14 kap. 8 2.§

normalfalletrivningsärende blir iförhandsgranskningDenna ettav
berör endast sådanainom områden med detaljplan ochendast aktuell

emellertidbygglovspliktiga. Enligt kap. 8 kanbyggnader 8 §ärsom
utökaområdesbestämmelser beslutai detaljplan ellerkommunen att

omfatta princip alla byggnader såvälrivningslovsplikten i utomatt som
fårutökning tillståndspliktendetaljplan. sådaninom En göras utan attav

påvisas. Enligt förarbetena PBL-pr0-särskilda bevarandeintressen kan

möjligheten kommeremellertid förutsättspositionen 706 har attatts.
miljömässigtkulturhistoriskt ellerendast inom områden därutnyttjas

bevaras.värdefull bebyggelse skall

eller områdesbestämmelserdetaljplanI

fast huri förväg läggasdetaljplan eller områdesbestämmelser kanI
prövningen i bygglov ellerkommer bli vid den kommandeutfallet ettatt

skyddsbestämmelserkan ske särskildarivningslov. Det attgenom
rivningsförbud införs kap. första stycket 4 och 16 4.ocheller 5 §7 §

har kvalificeratdock möjligt enbart i de fall byggnadema såDet är ett
bevarandevärde i kap.3 l2som avses

tillskyddsbestämmelser införs, har fastighetsägarenOm rätt ersätt-
pågåendeinnebär denning kommunen bestämmelsema attav om

då frågamarkanvändningen försvåras. tordeDetavsevärt vara om
de möjli-skyddsbestämmelser långtgående kravär än ärsomsom mera
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hävda i enskilda tillståndsärenden stöd detaljplan elleratt utanga av om-
rådesbestämmelser.

Om rivningsförbud införs, har till ersättning förbudetägaren rätt om
innebär betydande skada uppkommer för honom.att en

3.5.3 Hittillsvarande erfarenheter

Före tillkomstPBL:s det enbart hade långtgående befo-statenvar som
genheter det gällde bevarandefrågor. främstDet bygg-när var genom
nadsminnesförklaring kunde skapa långsiktiga garantier förstatensom

byggnader skulle bevaras i ursprungligt skick och inte fick rivas.att
byggnadslovsprövningI och planläggning kunde kommunernaäven ta

tillvara kulturhistoriska intressen. Dessa möjligheter dock starkt be-var
gränsade och kunde inte hävdas, fastighetsägarens ekonomiska in-om

vägde bevarandeintresset.tressen tyngre än
Genom ändradesPBL detta förhållande så kanatt säga att statman nu

och kommun har lika långtgående befogenheter enskildagentemot
intressen vad bevarandefrågor. Till detta kan också läggas attavser

kommunen har övergripandestaten detgentemot gällerett näransvar
sådana bevarandefrågor kan riksintresse. I sådana fallsom anses vara av
har möjligheter planföreläggande tillstaten att t.ex. attgenom se en- -
kommun vidtar lämpliga åtgärder för skydda sådan bebyggelse elleratt
sådana bebyggelsemiljöer.

instrumentDe kommunema fick i sin handsom var som ovan an--
förts bl.a. möjligheten i detaljplan eller områdesbestämmelseratt ut--
vidga den tillståndsplikt nonnalt gäller, reglera bebyggel-nännaresom
semiljöns utforrmiing meddela skyddsbestämmelser och rivnings-samt

Ävenförbud för särskilt värdefull bebyggelse. i enskilda tillståndsåren-
den kan bevarandefrågoma hävdas. beslutenOm blir alltför ekonomiskt
betungande för fastighetsägaren, har han till ekonomisk kompensa-rätt
tion i enlighet med särskilda ersättningsbestämmelser. Som deen av
viktigaste förutsättningarna för kommunemas utökade befogenheteratt
skulle bevarandeintressena framhölls behovet kunskapsupp-gagna av
byggnad för skapa bredare förståelse bland allmänhetatt och fast-en
ighetsägare för befintliga kulturvärden.

Sedan PBL trädde i kraft har olika studier gjorts i syfte analyseraatt
bevarandereglerPBL:s och kopplingen till bl.a. ersättningsbestämmel-
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Bland dessa kan systematisk genomgång samtliganämnassema. en av
Älvsborgsplanärenden i län från framåtoch totaltår 1987 nännare

i syfte bl.a.700 st analysera hur ersättningsbestämmelsema haratt
hanterats i samband med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Hit-
tillsvarande arbete pekar på det dessa100 planeratt är st rörca av som
bevarandefrågor. Studien visar i praktiskadet den tillämpningen oftaatt
förekommer missuppfattningar innebörden det nuvarande regel-om av

Analysarbetet har utförts inom Lantmäteriverket och berör-systemet. nu
da delar redovisas i sammanfattning i bilaga till betänkandet.4en

unskapsuppb yggnadenK

förarbetena till framhöllI dåvarande departementschefen följandePBL
PBL-propositionen 443s.

Med dessa utgångspunkter det naturligtvis viktigt kommunema iär att
förhand kan besked vilka värden det vill slå vaktärge om som man

och hur de generella bestämmelserna kommer tillämpas inomattom
olika bebyggelseområden. belysaFör den frågan vill jagatt samman-
fatta min planeringen förpå bevarande, med särskild tonvikt påsyn
kunskapsuppbyggnaden och kunskapsjfiirmedlingen.

för fysiskaInom den riksplaneringen har det utförts ettramen om-
fattande arbete med kartlägga och redovisa objekt och miljöeratt av
kulturhistoriskt intresse. har sedan följts vidDetta arbetet medupp
kommunöversiktema. kommunerMånga har också för olika områden
utarbetat särskilda kultunninnesvårds- eller bevara-ndeprogram. Dessa

främst avsedda ligga till grund för kommandeär attprogram, som
planering och infonnation till fastighetsägama, har hañutgöra stor
betydelse vid tillämpningen 38 första stycket byggnadsstadgan.§av

finns alltså i kommunemaDet i allmänhet bra underlag för göraett att
kulturhistoriska avvägningar i planeringen. Skillnadema mellan olika
kommuner torde dock återstår också arbete medDetstora. attvara
inventera och sammanställa finns.de kunskaper samladEnsom re-
dovisning kulturhistoriska intressen och hur de skall behandlas kanav
lämnas exempelvis i kultunnimiesvårdsprogram inte baraett som un-
derlättar kommunens planläggning också, det hanteras of-utan om
fentligt, fastighetsägare medborgare möjlighetoch övriga till infly-ger
tande på tidigt stadium. Härigenom också möjligheter tillett ger man

offentlig debatt Eftersom det sig sek-rören om programmen. om en
torsutredning beslutsunderlag bland många andra ochett rätts-utan-
verkan bör dock hanteringen inte Iagregleras.-
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kunskapsuppbyggnaden har länsstyrelsernaoch programarbetet iI
egenskap regionala myndigheter för kulturminnesvården bety-storav
delse det gäller tillhandahålla kommunerna underlag för plane-när att
ringen. vill rollockså särskilt peka på länsmuséemas bas-Jag som
institutioner för kulturhistorisk dokumentation infonnationoch och

serviceorgan den statliga och den kommunala kultumiinnes-som
vården. bör således viktiga förLänsmuséema expertorganses som
kommuner inte har tillgång till kulturhistorisk sakkunskap.som egen

väsentligt sådant översiktligt planeringsarbete jagDet är att som nu
har redogjort för utförs i framtiden. kan komma till uttryckDetäven

kommunerna i översiktsplanens riktlinjer klargör påt.ex. attgenom
vilket de tillämpa de grundläggande reglernasätt attavser om var-
samhet och hänsyn i olika tänker inte baraområden. dåJag områ-
den med samlad bebyggelse kan betecknas särskilt vär-en som som
defull kap.3 12 §. Också det gäller bebyggelseområdennär av mera
alldaglig karaktär det viktigt skapa förståelse och intresse förär att
bebyggelsens och värden.egenart

väsentlig del bevarandeplaneringen informationEn till fastig-ärav
hetsägare och beskrivningarbrukare med områdets kvali-nännare av

och med råd kvaliteterhur dessa kan till vid bygg-teter tasom vara
nadsåtgärder olika infonnationslag. tillmäter bred frånJagav en
konununemas sida och positivt vägledande riktlinjer betydelsestor

det gäller förverkliga målet till det kulturarvnär att att ta vara som
den byggda miljön utgör.

det här sammanhanget vill jag också erinra i införsI PBLattom en
föreskrift byggnadsnämnden särskilt skall verka för godattom en
byggnadskultur stads- landskapsmiljögod och kap.ll l §samt en
första stycket uppgiften innefattar naturligtvis förDen ett ansvar
den kunskapsuppbyggnad kunskapsfönnedlingoch jag här harsom
talat om.

utsträckning räknar jag med kulturvärdenaI i den byggdastor att
miljön skall kunna riktlinjer och infonnation föreningitryggas genom
med tillståndsprövning siggrundar grundläggandepå PBL:sen som
bestämmelser bevarande.om

kultunniljövärdena finns identifierade och redovisade förhandAtt på
torde sålunda med hög grad självklarhet kunna densägas utgöraen av
första förutsättningen för de skall bli respekterade och det skallatt att
kunna fattas legitimt för kommunen hävda de bevarandekravattsom

finns i 3 kap.som
Tillämpningen i lovfrågor liksom utfonnandet detaljplaner ochav om-

rådesbestämmelser bör sålunda, det gäller kultunniljöfrågor,när vara en
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konsekvens kultunniljöns värden dessförinnan fåttattav acceptansen
fastighetsägare, och presumtiva intressenter i marken ochav gramiar

byggandet. kanDet också redovisas allmän erfarenhet därattsom en
kommunema har tagit fram underlag och redovisningar, vilkat.ex. av
miljöer omfattas bestämmelsema i 3 kap.l2 så har också kul-som av
turmiljövärdena regel respekterats fastighetsägama och i huvud-som av
sak kunnat hävdas.

Förhandsredovisningar kultunniljövärdena minskar förutrymmetav
skönsmässiga bedömningar miljöns kulturvärden samtidigtmer om som

de viktig grund för legitimitetenutgör i hävda krav på hänsyn ochatten
anpassning.

De samlade erfarenheter i dag har från antikvariskt håll visar attman
kommunernas underlag och faktaredovisningar värdefulla kultunnil-av
jöer och värdefulla byggnader har betydande brister totalt lan-sett över
det. underlagDet i olika utsträckning finns i fonn kommunalasom av
kulturmiljöprogram eller byggnadsinventeringar saknar ofta fonnell
koppling till kommunens tillämpning PBL.av

Man upplever också många gånger brister i kopplingen mellan redo-
visade riksintressen och den kommunala förankringen dessa.av

förenatDet med betydande svårigheterär i alla delar rättvi-att ge en
sande beskrivning hur kommunema byggt sin kunskap förav attupp
kunna tillämpa PBL:s bestämmelser kultunniljön. Någon täckandeom
uppföljning har inte skett. Riksantikvarieämbetet för emellertid sedan
1960-talet register kommunemas byggnadsinventeringar.ett över Riks-
antikvarieämbetet följer också arbetet med på regional och kommu-att
nal nivå utarbeta för kultunniljövården. Riksantikvarieämbetetsprogram
register har emellertid vissa brister, bl.a. då det inte grundat påär en
fullt systematisk återrapporteringut från länsstyrelser, länsmuseer och
kommuner. De samlade bedömningar kunskapsläget här kanav som ges
därför inte precisa vadgöras underlaget medger.änmer

inventeringar

Riksantikvarieämbetets register visar de kommunala byggnadsinven-att
teringama och programarbetena tämligen rik flora invente-utgör en av
ringar olika ålder, med skiftande inriktning, metodik, noggrannhetav
och täckningsgrad. Inventeringama kan vanligen hänföras till någon av
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inventering el-selektivtotalinventering,typerna inventering,översiktlig
kategoriinventering.ler

syftarsnabbhet ochofta medutförsöversiktligaDe inventeringama
särskiltmiljöerredovisa vilka.kommunenför helavanligen till att av

inventeringsådanresultateturskiljas. Omkanvärde sam-av ensom
inomanvisningbrakommunensystematiskt, kan detmanställs omenge

enskildaKunskapenkrävs.särskild miljöhänsynområdenvilka omsom
begränsad.dockbyggnader blir

antingenmedkompletterasinventeringenöversiktligaDärför kan den
Tolalinventeringarnainventering.selektivellertotalinventering enen

bebyggelse inomallregistreravissteftersyftar till ettsystematt ett av-
materialheltäckandeTotalinventeringenområde. ettgränsat anses ge

Metodenplanering.bygglovshantering ochbådeanvändas vidkansom
kostnadskrävande.tids- ochär

bebyggelsenurvalkännetecknasSelektiva ettinventeringar att avav
uppfattasmiljöerdevanligenområde registreras, vär-inom ett somsom

förGrundemauppfattasbyggnadereller dedefulla säregna.somsom
inventeringarmångasystematikBristenväxla. påurvalen kan gör att av

föråldrade.snabbt uppfattasrelativtdetta slag som
visstbyggnaderinnebärslutligen, ettKategoriinvenreringar att av
ellerkvamarkyrkor,prästgårdar,inom område,inventerasslag t.ex.ett

lantbruksbyggnader.
mellan länenhög gradvarierar ianvändsinventeringstypVilken som

främst iutförtsnaturligtTotal-inventeringar har,kommunema.och nog,
Älvsborgs, Jämtlands länVästmanlands ochtätortsområden. lstads- och

i80-talen1970- ochsuccesivt undergenomförtstotalinventeringarhar
vanligastevarit denharinventeringarSelektivaflesta kommunema.de

ostkustenlängskommunernadelararbetsmetoden. Stora samtav
Örebro, inventerats pålän harGävleborgsStockholms ochVärmlands,

inventeringar. Deöversiktligatillkomplementiblanddetta sätt, som
ivästkusten,främstdockinventeringama haröversiktliga använts

Östergötland, Västernorrlands län.och iDalamaSmåland,
i bilagakartorframgårinventeringamade olikaAnvändningen avav

betänkandet.till5
inventeringamaresultatetvisarregisterRiksantikvarieämbetets att av
resultatetgivetvis önskvärtskiftande Detförs vidare på attärsätt. sam-

vanligtförhållandevistillgängligt. Detochmanställs, ärgörspresenteras
ochallmänhettillsprida resultateni tryckt fonn låterkommunemaatt
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fastighetsägare. Sådana kan också innehållarapporter råd i under-
hållsfrågor och riktlinjer i ombyggnadsfrågor. I andra fall förvaras inven-
teringsblanketter o.d. hos byggnadsnämnden, kultumäimtden, länsstyrel-

och länsmuséet. Materialet används då isen växlande utsträckning som
underlag för planarbeten och bygglovsprövning.

Kulturmiljöprogram

Om byggnadsinventering har främsta syfteen registrera ochattsom re-
dovisa olika bebyggelsevärden i kommunen, så kan kullurmiljöpro-ett

syfta tillsägas redovisa kommunensattgram avsikter och ambitioner i
kultunniljöfrågor. Inventeringama har naturligtvis underlaganvänts som
för Dessa kan också innehålla redovisningarprogrammen. vilka bris-av

finns i kommunenster kunskapsunderlag.som
De flesta kommunala kultunniljöprogrammen följer innehållsre-en

kommendation Riksantikvarieämbetet och dåvarandesom Statens plan-
verk år 1978, efter samrådut med bl.a. Svenskagav Kommunförbundet.
Ett sådant vanligen uppbyggtär med allmän beskrivningprogram en av
kommunens historiska särdrag och vilka miljötyper motsom svarar
denna utveckling. Därefter följer med växlande detaljeringsgrad en- -
redovisning miljöer och bebyggelse särskilt värde.av Ibland finnsav
dessutom förslag till åtgärder för vård och säkerställande i fonn för-av
slag till anvisningar för planering och bygglovshantering.

Även givetvis oftast utformade förom programmen är att motsvara
de behov för kommunen följer dess för planering ochsom av ansvar
byggande, finns det också med bredare sådanaprogram ansatser, t.ex.

frågor kulturlandskapet,tar skötselsom upp och förvaltningom om av
kultunniljöer och fomminnesområden, tillgängligheten till kultunnil-om
jöema eller turistiska aspekter.

Gränsen mellan brett upplagd byggnadsinventering,en ocksåmer som
innehåller rekommendationer i fråga kommunens ställningstagandenom
till kultunniljöfrågor enligt PBL, och kultunniljöprogram kanett vara
flytande. kommunerDe ambitiöst på bredasatsat byggnadsm-mestsom
venteringar har följaktligen ofta avstått från särskilt programarbete.ett
Förekomsten kultunninnesvärdsprogram år 1992 enligtav Riksantikva-
rieämbetets register redovisas karta i bilaga till5 betänkandet.

5 14-0320
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områdesbestämmelserÖversiktsplaner och

utsträckningvarierandeiinnehållerochInventeringama programmen
i beva-ställningstagandenochkulturmiljönfaktaredovisningarbåde om

dessafrånresultatenhurintressedärför un-randefrågor. Det stortär av
kultunnil-gällerdetelleröversiktsplanema närividareförsderlag e

eller någotantagandebeslutkommunalt ettijöprogrammen ett om-
sida.kommunensfrånställningstagandeoffentligtmotsvarande

Riksan-Översiktsplanerurvalslumpvisgenomgång somettEn avav
undvi-kommunermångatydligtindikerarutfört atthartikvarieämbetet

in-ipekatsmiljöerdehur uttillställningstagandenredovisa somker att
skjuter så-kommunerMångabehandlas.skallochventeringar program

fördjupningsstudierAnvisningartiden. attiavgörande framåtdana om
förhöjdmedområdesbestämmelserOftavanliga. attkrävs är anges

områdesbestämmel-Sådanakrävs.kultunniljöernaskydd förtilllovplikt
utsträckning.ringamycketstånd itillkommitdockharser

kultur-kunskapsunderlagkommunernasSammanfattningsvis omär
ochmedvetet systema-kommunerfinnsojämt. Detmycketmiljön som

miljöer.ochbebyggelsevärdefullkunskapgodbyggttiskt omupp en
landetsdelar ävenytabrister. Förlättdet storaSamtidigt avattär se -

givetvisvilkethelt,inventeringarsaknasbebyggelsetriedden tätare e
varieraskall kunnakommunemaönskemåletinför attobserverasmåste

helabeskriverTotalinventeringarutsträckning.ilovplikten somstörre
områdenochmiljöerförsällsynta, sombyggnadsbeståndet ävenär

värdefulla.desåsomutpekats mest
iharinventeringen,selektivadeninventeringsformen,vanligasteDen

Äldre invente-selektivabrister.metodiskautförtsoftadenfonnden
förrutinerochMetoderföråldrade.ofta såsomidaguppfattasringar

saknas.inventeringaräldreuppdateringochajourhållning av
ainbitio-preciseraundvikautsträckning atti högtycksKommunerna

kanbebyggelse. Dettavärdefullaoch sinkultunniljöersinaförnerna
önskandelsunderlag, attbristandedelskonsekvens entolkas avsom en

planering.kommandeförlåsningarskapainte
kom-i mångadetdärfördrakanallmänt attärslutsatsDen mansom

förharkommunendetmellandiskrepansfinns somansvarenmuner
ochplanläggningförallmännasittförinomkultunniljön, ansvarramen

förförfogar attkommunema överkunskapdenochbyggande, som
dettafullgörakunna ansvar.
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återkommerJag under avsnitten 3.7.2 och 3.7.6 med förslag till hur
dessa brister skall kunna åtgärdas.

Tillståndsprövningen

Man torde kunna hävda hänsynen till kultunniljönatt har starkt stöd i
lagtext och förarbeten. Särskilt kommer detta till uttryck i bestämmel-

i 3 kap. PBL. Två färska regeringsrättsfallserna i färgändringsfrågor,
kommenterade i tidskriften Planera Bygga Bo 293, kan viss anled-ge
ning betvivla rättstillämpningenatt att tillräckligt beaktar de signaler

utsändes redan i 1979801149som med ändring i 38 byggnads-prop. §
stadgan och betonades ytterligare i förarbetena tillsom
3 kap.1 och 10 PBL PBL-propositionen 479 fi. Dessa fall rördes.
estetiska avvägningar i modem bebyggelse. Vad inte i tid-nämnssom
skriften det gårär letaatt exempelatt Regeringsrätten ställtattupp
sig på bevarande- eller anpassningssidan i andra liknande fall, it.ex.
fråga RÅändring fönster 1986 ref 156,om upptagandeav takkuporav
RÅ 1991 ref 103 och byte RÅfasadmaterial 1979 2:46 och 1983av
2:106. Om de fallen kan sammanfattningsvissenare de kul-sägas att
turhistoriska intressena varit bättre identifierade.nog

Om rättspraxis för liberalatt ellerman är föranser vacklande, finns
det i och för sig inget bättre justera lagtextemasätt än att och göra nya,
bättre förarbetsuttalanden. Men det svårt kommaär ifrån deatt kon-att
kreta avgörandena ändå ibland kommer bli avvägningaratt mellan ett
visst, inte särskilt starkt bevarandeintresse och fastighetsägarens inte
alltid så tydliga, också svånnotsägbara fastighetsekonomiskamen påstå-
enden. Man bör inte dra för växlar på destora enstaka fallen, närens
Regeringsrätten har avgjort dem. Det är rättspraxissnarare summan av

intressant.är Det torde försom närvarande inte finnas tillräcklig grund
för påståatt nuvarandeatt praxis föranleder behov ändra gällandeett att
hänsynsregler i 3 kap. Det bör därvid observeras hittills mycketatt
fall, förts till högsta instans, tillämpningensom rört PBL:s regler. Detav

dock anmärkningsvärtär Regeringsrätten iatt några rättsfallen gjortav
bedömningar i strid den antikvariskamot sakkunskapen. Det därförär
mycket angeläget rättspraxis dettaatt område framdeles följts upp av
berörda centrala myndigheter för PBL:s intentioneratt vinnerse om ge-
nomslag.
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ÄlvsborgsibevarandeplanerstudienomnämndatidigaredenAv av
missuppfattningarförekommeroftatillämpningenviddetframgårlän att

beslutasmåsteskyddsbestämmelsersärskildavad månioklarhetereller
miljö. Detvärdefullkulturhistorisktsäkerställa synes varaför t.ex.att en

hänsynsreglerolikadesamlavillplanförfattare gämaså att somman
skyddsbestäm-beteckning,särskildundererforderliga enansessom

kunnaskullevälmycketsigförochibebyggelsemiljönmelser, även om
kap.i 3bestämmelsemastödmedtillståndsprövningvidskyddas aven

skyddsbestäm-beslutadeÄven sålundadePBL.och 101 om
medförinteuppenbartochharmlösakangångermångamelsema vara
innebärfastighetsägaren,förskadorekonomiskanämnvärdanågra

talanväckakan moteftersomosäkerhet, ägareni sigbeslutet en
beslutet.frånårinom tvåkommunen

ickeinföra ersätt-nyttbör ettbakgrund attdenna övervägasMot -
hannlösahänseendenekonomiskaidessaningsgillt begrepp avsersom-

3.7.6.avsnittunderfrågatill dennaåterkommerhänsynsregler. Jag
logi-bristandeden någotuppmärksammasbör ärfrågaEn somannan

förhållandetdetdååsyftasSärskiltbestämmelsema.nuvarandei deken
ibyggnadersådanaförendastutökaskanbygglovsplikten avsessomatt

histo-frånvärdefullasärskiltsomsådananämligen är12 PBL,kap. §3
ellersynpunktkonstnärligellermiljömässigkulturhistorisk, somrisk,

karaktär,dennabebyggelseområdeiingår ett av
mind-förinförasriwiingslovsplikt kan ävenmedan3:12-byggnader,s.k.

riv-ocksåkantillståndsärendenenskildabyggnader. Ikvalificeradere
medan riv-byggnader,kvalificerademindreför dessaningslov vägras

förenbartinförasfårområdesbestämmelserellerdetaljplaniningsförbud
förenbartinförasvidarefårskyddsbestämmelser3zl2-byggnader.

byggnadema.rivaförbudinte någotinnebär att3:12-byggnader, men
börsistnämndaden över-främstdetbristemanämndade är somAv

vid tillämp-oklarhetertilllederocksådeneftersomtill,rättaattvägas
frågatill dennaåterkommerersättningsbestämmelsema. Jagningen av

avsnitt 3.7 .6.under

rsättningsbestämmelsemaE

ersättningsreglerfall PBL:si någotintedatotill dagsharbekantSåvitt
tillståndsärenden harochplanärendendomstol. mångalprövats av

under--fåhand föri första ettutvärderats attregelsystemetemellertid -
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lagsmaterial för de diskussioner förts mellan kommunen och berör-som
da fastighetsägare. harDet också från fastighetsägare framförts precise-
rade ekonomiska krav i de fall skyddsbestämmelser och rivningsförbud
har diskuterats inte minst i de fall kommunen har varit fastighetsägare.-

kritikDen har riktats ersättningsbestämmelsema torde i hu-motsom
vudsak två frågor. Dels många reglerna svårtolkade,att åravse anser
dels rättegångskostnadsreglema avhåller kommunemaatt frånanser man

skydda kulturhistoriskt värdefullatt bebyggelse.

Svårtolkade regler

Till viss del kan kritiken bero logiken i tillstånds- och ersättnings-att
inte helt fulländad. Somsystemet är kan det förefallanämnts t.ex.ovan

märkligt bygglovsplikten kan utökas enbart föratt 3:l2-byggnader,
medan rivningslovsplikt kan införas för mindre kvalificerade bygg-även
nader. enskildaI tillståndsärenden kan också rivningslov förvägras
dessa mindre kvalificerade byggnader, medan rivningsförbud i detaljplan
eller områdesbestämmelser får införas enbart för 3:l2øbyggnader. deI
fall skyddsbestämmelser införs inte heller i vad mån de innefat-vet man

sådana krav ersättningsfritt kantar ställas i varje enskilt till-soin
ståndsärende med stöd bestämmelsema i kap.3 l2av

harHärutöver kritiken riktat sig på ersättningsbestämmelsema iatt
sig svåra förstå. kanDet det förhållandetär att får åberopaattavse man
olika skador kan ha inträffat under tioårsperiodennännastesom
ackumuleringsregeln. kan ocksåDet de svårigheteravse som upp-
kommer då ekonomiska skador uppkommer både skyddsbestämmel-av

och rivningsförbud, eftersom olika skadetrösklar skall tillläinpas iser
dessa båda fall.

Den sistnämnda svårigheten beror till del på vid riks-stor att man
dagsbehandlingen infördePBL självständig möjlighetav atten er-
sättning enbart till följd skyddsbestämmelser och skade-attav en annan
tröskel då skulle tillämpas i de fall rivningsförbud infördes.än l propo-
sitionen skyddsbestämmelser nämligen formellt kopplade till riv-var ett
ningsförbud så rivningslov inte fick medges skyddsbestämmelseratt om
hade beslutats för viss byggnad. Den till ersättning då följderätten som

skyddsbestämmelsenia förutsågs kunna föranledas väsentligen detav av
rivningsförbud ingick i skyddsbestämmelsema PBL-proposi-som
tionen 447. Ett eventuellt fördyrat underhåll till följds. av



SOU 1994:36134

kompenserasnormalfalletiförutsattesskyddsbestärmnelsema attav
kulturvärdedessökadevärdeekonomiskafastighetens attgenom

bevarades.
nämndaspecifikt dekritik intefinns ocksåDet avser ovansomen
kap.i 14hävdar lagtextenallmäntfrågornasystematiska attutan mera

inte vågarkommunernainnebärdärförsvårtillgänglig och just8 § attär
kri-avsikten. Dennadetbevaranderegleranvända PBL:s sätt varsom

skadeståndsfrå-eftersomnågotemellertid mycket svårtik göraattär
oftastolika slagäganderätteniinskränkningarsamband med äri avgor
medinte någotförenklas påfrågorkomplicerade. Dessa sättmycket en

lagtext.enklare

Rättegângskostnadsregler

rättegångs-reglemaframförtssammanhangolikaKritik har i mot om
reglernabevarandeintressenföreträderkostnader. Många attansersom

de innebärapraktikenIförmånliga för fastighetsägaren.alltförär anses
rättgångskostnaderfastighetsägarensföralltid får ståkommunenatt

expropria-kritik grundas påförlorar målet. Dennadenne attäven om
i frågaskall tillämpasprinciprättegångskostnadsregler itionslagens om

få bärafastighetsägarendockfall kanvissakap. 8 lmål enligt 14 § PBL.
kap. 6 §.15kommunensundantagsfalloch ikostnadersina ävenegna

restriktivaförarbetena såiskrivningamadock attKritikerna ärattmenar
tillämpas.kommeri praktiken intemöjligheterdessa att

uppgifterframtida påplaneringensfysiska3.6 Den

miljöområdet

Allmänt

del kanmångfasetterad. TillmiljöhänsynökadFrågan är manenom
fårrestriktionerochlagstiftning. Kravökad hänsynmotstyra genom

lokaliseringlämpligbeteende.ändra Enföretagmänniskor och att av
resurssnålteffektivt ochsamhälletarbetsplatser kanbostäder och göra

hinder ellerförändringarmiljöanpassat. Mendärmedoch genommera
bärkraftig utveckling. Deträcker inte för uppnåeffektivitetskrav att en

tidigareframgårattitydförändring,grundläggandebehov avsomenav
andra krav:avsnitt, ställer
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behövsDet bättre kunskaper samband mellan samhällsaktiviteterom-
och miljöeffekter. Kretsloppsanalys möjligheter beskriva relatio-attger

mellan samhällets ämnesomsättning ochner fönnåganaturens att
hantera miljöpåverkan den.av

behövsDet bättre information kunskapema tillgängligagör försom-
alla människor.

behövsDet framför allt och bättre utbildning kanmer göra- som oss
alla bättre skickade tillgodogöra infonnationenatt och förvaltaattoss
naturresursema.

Information och utbildning kan inte åstadkomma de nödvän-ensamt
diga förändringama, de bildar basen för opinionsbildning, folk-men
bildning och politiskt arbete. En grundläggande förändring i samhället
kan bara ske de många individemas ändrade värderingargenom och
beteenden. Bärkrañen förverkligas endast hos individen.

Under tiden denna förändring sker, bl.a. med hjälp målmed-som av
infonnations- och utbildningsinsatser,vetna kan samhället olikagenom

åtgärder främja utvecklingen ökad bärkraft. Riokonferensensmot hand-
lingsprogram Agenda 2l förtecknar flesta,de några förtjänar attmen

i detta sammanhang:nämnas
effektivEn miljölagstiñning bådepå den nationella och intemationella-

nivån.

Tillämpning försiktighetsprincipen och principen förorenarenav att- om
betalar.

Verksamma sakligt grundade mil jöavgifter.men-
Resurser och kompetens för effektivt miljöarbete olikapå nivåer.-
Internationellt samarbete och internationella påtryckningar.-
Målmedvetet arbete för fattigdomen i världen.att utrota-

helhetssynEn på miljöfrågan kräver insatser inom många områden.
Ett kraftfullt myndighetsarbete måste kombineras med omfattande ut-
bildningsinsatser. Tvingande regler måste kombineras med olika fonner
för frivilligt ansvarstagande. Begrepp verklighetsuppfattning, hel-som
hetssyn, etik och moral behöver också diskuteras tillsammans med att
förståelsen utvecklas för kretslopp och energiomvandling. Miljöproble-

löses inte med tillämpa teknik elleratt planeringsfonner,men ny nya
de kan hjälp i arbetet skapa visionenmen hur det bär-vara atten om

kraftiga samhället skall byggas.
vilkenI utsträckning kan då uppnå ökad miljöhänsyn med plan-man

lagstiftning och fysisk planering Nästan all verksamhet i samhället på-
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blidärförkanplaneringenfysiskamarkanvändningen. Denverkar en
detdelarsamhälle. Storabärkraftigtförarbetetdel ibetydelsefull avett

konsumtionsmöns-ändradeattitydpåverkan,utbildning,nämndaovan -
framdirekt kanutanför detligger styrasopinionsbildningoch somter -

värderingsprocesserdock startasIndirekt kanplanlagstiftning.med ge-
ochplaneringensamband mediframkunskapsunderlagdet tassomnom
ochmed kravStyrsystemtill den.knutensamrådsprocessden ärsom

begrän-elTektema ärutnyttjas,naturligtvisska ävenrestriktioner om
sade.

lokali-densökaarbetssätttraditionellaplaneringens attfysiskaDen
miljö-för hurbetydelseocksånaturligtvisharbästfungerarsering som

indirektaochdirektatalasammanfattningsviskanManhänsyn omtas.
planeringen.istyrmedel

plane-fysiskai denräknaskanstynnedlendirekta attTill de man
utpekadeskyddmiljökvalitet, vär-påuppfylla olika kravskallringen av

be-och påmarkanvändningsstrukturresurseffektivområden,defulla en
fram.måsteslutsunderlag tassom

ochsamråds-påallt kravframförhörstyrmedlenindirektadeTill
tillkopplingöversiktsplanensochutformning annanbeslutsprocessens

planering i kommunen.strategisk
Diskussio-planlagstiftiiiiig.gällandeimedfinnsinslagdessaSamtliga

planeringenfysiskai denstynnedlentill hurdärför koncentrerasbörnen
miljöhänsyn.bättreocheffektivareblikan ge

olikaoñaharplaneringfysiskochsamhällsplaneringBegrepp som
beröranågotnärangelägetdärföraktörer. Det attolikainnebörd för är

be-använderochfinnsspår,idétraditioner,Olikade sammasomsom
plane-deinnebördenförinnebörd.olika Dettamed att avmengrepp

missförstås.skaintefortsättningenianvänderjagringsbegrepp som

.sIacispaneringFysisk planering

ordnaförsökthistorienispåradet gårlångthar såsamhällen attOlika
hälsa ochordningrättssäkerhet,allmänuppnåförstadsbebyggelse att

förmedfunnitsambitioner attestetiska t.ex.Ofta harbrandskydd. även
sidanvidharStadsplaneringenreligiösmakt,symbolisera po-avtro etc.

denocksåaspekterekonomiskaoch styrtsrättsliga pro-litiska, genom
yrkeskårstadsplanerarevärderingaroch dekunskapfessionella som

utvecklat.
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i denna bemärkelse utsträckningPlanering handlar i hög medatt,om
politiska beslut, förutbestämma utvecklingsamhällets framtida genom

ochhur mark skall användas i tid ochavgöraatt vatten rum.
Planen här eller mindre direkt bild den avsedda framtidaär mer en av

markanvändningen.

Fysisk planering hushållning med naturresurser

Med det moderna samhällets allt metoder exploatera markeffektivare att
naturtillgångar har de fysiskaoch behovet hushålla, dvs. använda till-att

genomtänkt, ökat främst 1900-talet. Beslut berörgångarna under som
mark och regleras i dag rad lagar med olika bakgrund.vatten genom en

har statsmakten sökt plattfonn förGenom NRL skapa en gemensam
beslut utnyttjandet mark och vattentillgångar inklusive den bygg-om av
da miljön.

Planering handlar här inte direkt förutbestämma utnyttjandetatt avom
vattentillgångarmark och utan att

kartlägga de lång siktönskemål skilda verksamheter på kansom-
rikta och miljö,komma mark- och vattentillgångar, lägeatt mot

erforderliga beslutskriterier awägningsregler, krav på beslutsun-ge
derlag för hushållningen med sådana eller kanärnaturresurser som

efterfrågadebli skilda intressenter.väntas av
den efterföljandePlanen här beslutsunderlag, rationaliserarär ett som

förutsebara utifrånbeslutsprocessen och framtida beslut i viss mångör
olika aktörers perspektiv.

Fysisk planering kuniskaps-.vanmanstälning förändrings-omz
i rummetprocesser

miljöproblemensMed förändring punktvisa utsläppfrån verksamheters-
till diffusa rörlighetutsläpp sammanhängande med och
konsumtionsmönster ökar behovet förstå sambanden mellanattav-
miljöförändringar globalt livsmönster i det modemalokalt och-
samhället se avsnitt 3.3. handling sker lokalt. motivetAll Det ärovan
för lokalt Agenda styrka hämtas i2l-arbete och här kan

planeringstraditionens tvärsektoriella och rumsligt orienterade.

kunskapssökningsmetod.
Vad gäller kretsloppstänkande för långsiktigtoch former hållbar sam- -

hällsutveckling finns potential hos översiktligoutveckladännuen sam- -
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beskriva komplexahällsplanering verka mobiliserande sambandatt samt
effekter visartydliggör olika handlingsaltemativ, på loci,genussom av

dvs. livskvaliteter hos platsen sådan.som
Planen kan med andra 0rd bli lokal uppslagsbok och kunskapskällaen

miljöriktigtmobiliserar och olika aktörer handlaövertygar attsom ge-
framtidsaltemativ.sin konkretion och sin förmåga visa godaattnom

idétraditioner, belysts har olika historiska utveck-De tre som ovan,
Direktiven förlingsmönster, olika aktörer och olika målgrupper. Plan-

och byggutredningen berör insatser inom samtliga betyderspår. Det
målet utveckla den fysiska planeringen till instrument för före-att ettatt

miljövård för utvecklingen kretslopp-byggande och främja mot ettatt
samhälle kan kräva såväl lagändringar metodutveckling;sanpassat som

såväl brott planerings- och tillämpniiigstraditioner avlämingmot som
vidareutveckling inläniing; såväl ändradoch skärpt tillämpning påsyn

för enskildavad allmänt intresse ökat inomär ramensom som ansvar
nyskapandeintressen; såväl utvärderingar tillämpning kun-avav som

FoU-insatser.skap
instrumentet för främja uthålligsamlande inomDet PBL att en sam-

hällsutveckling översiktsplanen. verkar visas i BoverketsDenär som-
skrift Erfarenheter Huvudrapport juni-92översiktsplanearbetet,av -
samtidigt inom hushållningsspåret.både stadsplanespåret och Det

generalplanetraditionen från byggnadslagförsta 1947 årsmotsvaras av
utanföroch det andra kommunöversiktstraditionen, utveckladesav som

anslutning till den fysis-plan- och bygglagstiftningen under 1970-talet i

ka riksplaneringen. tillkommer Agendaâlespåret, sak-Nu ännusom
färdig kunskapstradition tillämpningsområde.ochnar en

idétraditioner delvis oförenliDessa ärtre ga:
kommunal plan, behandlar lämplig bebyggelseutveckling,en som en-

tillståndspliktensriktlinjer för detaljplaneringen och lägger fastger om-
fattning,

harbeslutsunderlag, redovisar de allmänna intressen rele-ett somsom-
beslut vattenanvändningeii förvid förändringar mark ochvans oin av

alla NRL-anknutna lagar och stöd för konsekvensanalyser,som ger res-
pektive

råder kring mil-dokument belyser de komplexa sambandett som som-
kulturelljöproblematiken, de ekologiska och staden före-systemen som

teelse.
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kan förenasDe bara den kommunala översiktsplaneringenom man ser
långsiktig successivt behandlar dessa olika spårsom en process, som

och lägger pusselbit till pusselbit i form fördjupningar och regionalaav
perspektivstudier. kunna förståsFör i planerings- och samrådspro-att en

involverar kommuninvånama och andra aktörer behöver syftetcess som
denmed aktuella planprocessen tydligt.ytterstvara

den översiktligaAtt planeringen till för det lokalagöra mil-en arena
jöarbetet dock erbjuda rad fördelar bl.a. den föreskrivnasynes en genom
sarnrådsprocessen med medborgarna och och de fonnellastaten genom
och informella kopplingar finns mellan översiktsplanen och efter-som
följande beslut enligt såväl PBL lagstiñning.som annan

skallMan inte överskatta den fysiska planering-nämntssom ovan- -
möjligheter lösa miljöproblemen dess syfte ändå i förstaatt ärens -

hand reglera markanvändning och bebyggelse. Miljöeñektemaatt på
kort och medellång sikt sannolikt betydligt beslut ochär större genom
aktiviteter inom helt andra samhällsområden. Om planeringens betydelse
överskattas, kan det innebära uppmärksamhet från andra områdenatt tas
där insatser bör vidtas eller där insatser i längresnarast även ett pers-
pektiv kan ha effekt på miljön.större

Helt klart dock den fysiska planeringen i det längre perspektivetär att
har central roll det gäller skapa och bevara god och lång-när atten en
siktigt hållbar livsmiljö. de följandeI avsnitten kommer jag minatt ge

på vilka ändringar och utvecklingsinsatser erforderliga påärsyn som
detta område.

överväganden3.7

3.7.1 Allmänt

Enligt mina direktiv skall jag vilketpå regelsystemet för fy-pröva sätt
planeringsisk bör ändras förtydligasoch i syfte främja långsiktigtatt en

hållbar livsmiljö. Därvid uttalas bl.a. behovet har ökat kommu-att attav
samordnar olika infrastrukturinvesteringar och sektorövergri-attnerna

pande och ändamålsenliga planerings- och beslutsprocesser utvecklas.
investeringarTunga oña flera kommuner ställer allt kravrör störresom

mellankommunalpå samverkan och tidigapå bedömningar olika ut-av
byggnadsaltemativs påverkan miljön, kulturvärdenpå och på hus-
hållningen med mark- och Vad gäller specifikavattenresursema. mer
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parker och grönornrå-behovetmiljöfrågor pekas särskilt på att värnaav
bebyggelsemiljöer.byggnader ochvärdefullaiden våra tätorter samt

miljöpåverkan kom-rörande denproblemenpekas bl.a. påVidare som
hurbyggnadsmaterial. skall ocksåfrån byggnader och Jag övervägamer

fysiska planeringen kandeninsyn och inflytande påmedborgarnas stär-
fysiskai denökad miljöhänsynsärskilt vad gällerMina direktiv,kas.

innebära ökadeofrånkomligt måsteplaneringen, ställer anspråk ar-som
huvudsakli-fått detför landets kommuner PBLbetsinsatser som genom

lokal nivå.utformningen miljön påföransvaret avga
regelförändringarförväntningarinnehåller mina direktivSamtidigt om

administra-den kommunalaavregleringar, minskningarinnebär avsom
i dessa delarenskilde. Förslagansvarstagande för denoch ökattionen

delbetän-i mitt förstalämnatjag såvitt bygglovsprocessenhar avser
ocksådär jagkontroll byggandet,Anpassadkande SOU 1993:94 av

förskjut-nödvändigt meddetuttalat utvecklingenallmänt göratt enmer
skeden.till tidigafrånsamhällsinsatsema i byggprocessenning senaav

imed mindre ellersamhälletinnebärMitt uppdrag sammantaget att
uppgifter ochskall kunna lösafall oförändrade störrevart genu-resurser

meningenligt minmiljöområdet. kansvårhanterliga problem Dettapåint
kon-den fysiska planeringeninomendast åstadkommas insatsernaom

anledningfinns allfrågor.till verkligt väsentliga Det att tro attcentreras
miljön ochbyggdavärden i denöverlevnadsfråga demiljön samtsom
allra flestaidentitet, dekulturellnatunniljön, skapar social och avsom

bör han-tvingande frågorochuppfattas sådana somgemensammasom
frågor ibyggnadstekniskaMedanoffentliga beslut. tex.teras genom

ansvarstagande.enskilttillutsträckning bör kunna överlämnas ettstörre
sfärenoffentliga och privataförskjutning mellan densådanEn är en-

översiktligförstärkt pla-åstadkomma medligt min mening möjlig att en
jag det ocksåavsnittet 3,6anfört föregåendeneringMSom jag i det ser
lokala miljö-för detöversiktsplanen tillnaturligt göraatt arenaensom

förblir begriplimiljösambandenpå denna nivåarbetet. Det är engasom
kopplingarna tillinformellafonnella ochmedborgardialog och degenom

lagstiftning verktyg-eñerföljande beslut enligt såväl PBL gessom annan
ocksådirektiv betonasrealisera intentionema. minaTför I att över-att

främjagäller möjligheternahar nyckelroll detsiktsplanen attnär enen
planering. Med dettaförebyggande fysiskökad miljöhänsyn genom en

utvecklas tillskulle översiktsplanen kunnasynsätt
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hante-väl kanlikafrågorbort sådanaförinstrument attett somrensa-
enskilde,denras av

skapafonnerdemokratiskt regleradeiforum för att gemensamett en-
förhållan-viktigaöverblickvärdenområdenaskunskap översamt enom

efterföljandeforbetydelseharsamband i miljönanspråk ochden som
byggtillstånd,detaljplaner ochbeslut t.ex.offentliga

utveckling i kommunen.hållbarlångsiktigtvision av enen-
minaredovisaavsnitteni de följandekommer övervä-Jag närmare

planering, till-regionalochöversiktligframtida förstärktganden enom
enligtärenden PBLmiljökonsekvensbeskrivningar ilämpningen samtav

grönområ-krävas såvittkansärskilda insatserde tätortemasavsersom
byggnadsma-återvinningochåteranvändningkultunniljönden, samt av
övergripandeandravissajag dock härDessförinnan villterial. ta upp

i mitt uppdrag.målkonflikter

avsnitt många3.6anförthar jagplaneringenfysiskaDen ovansom
precisering. Närdiskuterasoftauppgifter och nämnareutan nusom -

skall ändraplaneringenfysiskadenanspråk påberättigade attreses-
förändringarutvecklingsförloppreglerainstrumentfrånkaraktär attett

ochvärdenoch förvaltaför skyddainstrumenttill attett gemensamma
riktning finns detbärkrañigsamhällsutvecklingen iallmäntför styraatt

gmndkaraktär,processuellaPBL-lagstiñningensanledning erinraatt om
leder tilldennaresultatetsåbeslutsprocessregleradvs. attatt aven

kandetlegitima,uppfattasbrett kanbeslut även en en-omsomsom
fulltinte tillgodoseskanallmänna intressenoch vissaskild ut.emot

förintressenvissa allmännastärkadirektiv liggermina attI utanatt
lagensuttryckas såkangrundkaraktär. Detlagensden skull ändra att

medkompletterasskaoch politiska funktionernuvarande rättsliga en
miljömedvetnakvalitet dvs.grundas resultatetsfunktion på mersom

åstadkoinines, debästjagmin del dettaresultat. För att omanser
högbeslut behållerochkraven planergrundläggande materiella på en

fokuserade allmännadefasthet och säkerställandetgrad att nuavav
redovisning i planer ochförhöjda krav påtillgodosesintressena genom

detPåsamrådsprocessen.det konkreta resultatetredovisning avav
andra viktigatvekanheller inte råda någonkan det attsättet om

uttryck itill 2kommersocial karaktärintressenallmärma t.ex. somav
fast.liggerkap. PBL

hushållningförmateriella reglemaåterfinns de grundläggandeNRLI
finns ocksåövrigt. härmiljön i Detmark, och den fysiskamed vatten



142 SOU 1994:36

anledning peka på förordningen 1993:191 tillämpningenatt om av
NRL, trädde i kraft den julil 1993. dennaI regleras försom ansvaret
den kunskapsförsörjning nödvändig för främja långsiktigtär attsom en
ekologisk, social och samhällsekonomisk god hushållning med våra
mark-, och bebyggelsetillgångar.vatten- Jag det detta kun-att äranser
skapsförsörjningssystem kompletterat med lokalt perspektiv och be-ett
kräñat i kommunal översiktsplan, i allt väsentligt tillsammansen som -

kravenmed på bör grunden för säkerställautgöra attprocessen en-
långsiktigt hållbar utveckling. liggerDet således både i kommunens och
de statliga myndigheternas utveckla kunskapsunderlaget ochattansvar
uppdatera det på grundval de värderings- förändringar successivtav som

sig gällande.gör
framgårDet Boverkets utvärdering översiktsplanemaav av

Erfarenheter översiktsplanearbetet, Boverket, 1992 kunskapsun-attav
derlaget och inte längre den dynamiskastagnerat motsvarar process som
utvecklades under 1970- och 80-talen. sådanEn dynamik måste åter-

Vad god hushållningupprättas. och vadär hållbart iärsom ettsom
långsiktigt perspektiv måste grundas bästapå möjliga aktuella kunskap.
Med NRL-förordningen och de skärpta kraven på översiktsplanens ak-
tualitet jag erforderlig, jag god grund kan läggasattsom anser menar en
för välordnad där målen kan fonnuleras för framtida håll-en process en
bar samhällsutveckling grundad på aktuell kunskap och framtagen i lo-
kalt förankrade och demokratiska former.
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översiktsplaneringoch aktuell3.7.2 förstärktEn

skall beaktasallmänna intressenbestämmelsema deFörslag: I somom
beaktandeplanläggningen medinförs kravplanläggning, påbl.a.vid att

samhällsstruktur frånändamålsenligvärden skall främjabefintliga enav
planeringenden fysiskaklargörshushållningssynpunkt. Härigenom att

Vidare betonasmiljöanpassad utveckling.underordnas kraven påbör en
byggda miljönbl.a. i denförutsättningar finnsbefintligade utgöratt som

i fysiska planeringen.till denvärden bör tas varasom
förebyggande fysiskamiljöhänsyn i denfå till stånd ökadsyfteI att en

översiktsplaneringenförstärkningföreslås vidareplaneringen ge-aven
bl.a.nom

innehåll, bl.a. såvittkrav översiktsplanenstydligare och utvidgade på-
miljöförhållanden betydelseoch övrigaallmänna intressenade avavser

och vattenanvänd-förändringar i mark-konsekvenserna störresamt av
ningen,

syfte och innebörd,redovisning översiktsplanenstydligare krav på av-
samrådet,medborgarintlytandet underförstärkningen av-

aktualitet, ochuppföljning översiktsplanensårligkrav på av-
in-till och samordnakrav länsstyrelsentydligare på statensatt ta vara-

relevant och aktuellråd och förse kommunerna medsamt atttressen ge
översiktsplaneringen.kunskap för

skall kunnaframgångsriktmiljöfrågorna påFör tassättettatt om
insat-kommer krävas betydandeöversiktliga planeringenhand i den att

forskning metod- och kompetensut-kunskapsuppbyggnad,på samtser
Boverket och Lantmäteriverket iveckling. Därvid föreslås bl.a. att ges

projekt utarbeta standards och metoder föruppdrag iatt ett gemensamt
infonnationssystem.ADB-stöd i fysisk planering geografiskaGIS,ett

Inledning

inrikt-redogjort för denhar i tidigare avsnitt bl.a. avsnitt 3.3Jag nya
försöka dekrävs i miljöarbetet, bl.a. behovetning attav anpassasom

kretslopp,förändringama i samhället tillallt snabbare attnaturens
effektiv och lång-energianvändningen, i övrigt bidra tillminska att en

vända in-siktigt hållbar användning samt attgemensamma resurserav
förändringar exploatering tillfrån och naturresursemastoratresset av

det hittills byggtlångsiktig hushållning och förvaltning Enupp.av
globala miljöförbätt-grundläggande princip i dagens miljöarbete är att

framförallt lokala beslut och lokaltringar kan åstadkommas age-genom
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rande. Kommunema står inför utmaningen år 1996 ha på-att senastnu
börjat arbete med lokala handlingsprogram för hållbarett utveckling,en
s.k. lokala Agenda 21. Som uttalats i det föregående avsnittet jag detser

naturligt och angeläget den kommunala översiktsplanen kanattsom an-
vändas del i det lokala miljöarbetet.som en

Utredningens uppgift enligt direktiven bl.a.är PBL:sprövaatt om
krav på översiktsplanen i fråga fonner, innehåll och redovisning be-om
höver förändras för tillgodose önskemålen ökad miljöhänsynatt om en

förebyggande fysisk planering. minaAv överväganden i detgenom en
föregående framgår den fysiska planeringen har möjligheter,att stora

också begränsningar, det gäller bidra till långsiktigt håll-när attmen en
bar utveckling. Det enligt min mening främst förstärkningär genom en

översiktsplaneringen den fysiska planeringen kan medverka tillav som
förebygga och lösa komplexa miljöproblem.att Behovet förstärkningav
översiktsplaneringen bör diskuteras i förhållande till de olika funktio-av

översiktsplanen kan fylla i kommunemas miljöarbete. Som jagner som
har redovisat i avsnitt 3.6 kan den fysiska planeringen särskilt över--
siktsplanen fylla olika funktioner i miljöarbetet; styrinstru-tre ettsom-

i fråga bebyggelseutvecklingen, beslutsunderlagment förettom som
lokaliseringsprövniitg och kunskapssammanställning skildaöversom en
miljöfaktorer.

Om kommunens beslut enligt skallPBL medverka till god ochen
långsiktigt hållbar livsmiljö, bör ökad vikt läggas vid översiktsplanen

Översiktsplanenstyrinstrument. möjlighet till helhetssynettsom ger en
inte möjlig vid prövning enskild detaljplan ellerär bygglovs-som av en

ansökan. Härigenom kan den bidra till bebyggelseutvecklingen iatt styra
hållbar riktning, också rationalisera efterföljande planläggningmer men

och tillståndsprövning.
Översiktsplanen förutsätts vidare vägledande för såväl kommu-vara

efterföljande beslut med stöd PBL för andra myndighetersnens av som
beslut enligt övriga NRL-anknutna lagar. uppgiftDenna hos översikts-
planen, framgår kap.6 l § NRL förordningenäven samtsom av av
1993:191 tillämpningen såledesNRL, möjlighet för kom-ärom av en

påverka också andra myndigheters beslutatt redovisningmunen genom
de allmänna intressen bör läggas till grund för prövningen. Pla-av som

kan vägledning redovisning avvägningaräven mellannen ge genom av
Översiktsplanenmotstående allmänna intressen, kan därigenom också

bidra till förutsebarhet för kommuninvånare, sakägare och andra in-en
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Om kommunen vill olika beslut mark- ochtressenter. att vattenan-om
vändningen skall ske i överensstämmelse med kommunens påsyn en
hållbar utveckling, bör översiktsplanen således besked de olikage om
allmänna intressen sig gällande. Därvid det angelägetgör såvälärsom

intressena beskrivs på avvägningatt skerett nyanserat sätt attsom
mellan konkurrerande anspråk och värden.

kunskaperDe och fakta redovisas i översiktsplanens olika delarsom
kan också i andra avseenden användbara i det lokala miljöarbetet.vara
Genom i översiktsplanen ställa brett underlag medatt andraettsamman
uppgifter miljön, i fråga miljökvaliteter, boendeförhållandent.ex.om om
och servicenivå, kan samband mellan skilda aspekter i livsmiljön beskri-

Översiktsplaneringen kan dänned mobiliserandepå bidra tillett sättvas.
kunskaper och värderingar skapas, vilket förutsättningatt förärnya en

det lokala miljöarbetet skall bli framgångsrikt.att

Erfarenheterna defömra översiklsplanernaav

översiktsplanens syften i PBL-propositionen s. 123anges vara
med ledning PBL:s bestämmelser allmänna intressenatt av om ange

grunddragen i användningen mark- och vattenområden riktlinjersamtav
för bebyggelseutvecklingen del i och förutsättning för densom en en
övergripande, långsiktiga kommLmplaneringen,

redovisa behandlingen områden riksintresseatt enligtärav som av
NRL särskilt grund för samråd mellan och kommunenstatensom om-
markanvändningen och tillstândsprövningen,

där det behövs, riktlinjer för kommande planläggning,att nännarege
bebyggelsutveckling och andra mil jöförändringar,

kommuninvånare, sakägare och andra intressenter informationatt ge
markanvändningen i inriktningen för avsedda miljöför-stortom samt

ändringar.
En sådan översiktlig planläggning förutsättning för attanges som en

inflytande detaljplanemaspå utfonnning skullestatens kunna begränsas.
Vidare sådan planläggning måste ske i och demokra-att öppnaanges en
tiska fonner.

översiktsplanens betydelse vid tillämpningen berördesNRL iävenav
propositionen med förslag till lag hushållning med naturresurserom

prop. 198586:3 33 ff. Som följd bl.a. samrådet mellanm.m. s. en av
kommunen och länsstyrelsen vid upprättandet översiktsplanen förut-av
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för belysainstrumentbraöversiktsplanen kunna attutgöra ettsattes
kan kommavilka allmänna intressensamhällets på vägasattsomsyn

infördesvattentillgångama. I NRLbeslut mark- ochvid framtida om
skallvarje myndighetuttryckliga bestämmelserdärför att somom

tillgängliga ienligt finnsplaner PBLskall till sådanatillämpa NRL attse
tillhan-skyldig begäranpåoch kommunenmålet eller ärendet är attatt

nuvarande 6 kap. §NRL.dahålla dessa 1
följtsutvärderats ochharde första översiktsplanemaResultatet av

forskningsinstitutioner.myndigheter ochupp av
översiktsplanearbetetErfarenheternahar iBoverket rapporten av

ochöversiktsplaneläget våren 1992beskrivitHuvudrapport juni -92
översiktsplanema.innehåll i de första Rappor-inriktning ochanalyserat

övrigaverket tillsammans medharolika delstudier. Bl.a.bygger påten
kommunomfattandedemyndigheter studeratberörda centrala över-

redovisathar länsstyrelsemaVidaresiktsplanema för 26 kommuner. re-
respektive län. juniöversiktsplanema i lgionala sammanställningar av

djupstudietillockså slutrapportenpublicerade Boverket1992 aven
Djupstudien gjordes itillämpning i 20 kommuner.PBL-systemets sam-

Näringslivets bygg-Kommunförbundet ochmed bl.a Svenskaverkan
har remitteratnaturresursdepartementet Bo-nadsdelegation. Miljö- och

och organi-kommunermyndigheter,Huvudrapport till 70-talverkets ett
sationer.

redovisarByggforskningsrådet 1992politik ochskriften Mark,I rätt
har fört medförändringarvilka PBLm.fl. studieHans Fog över somen

analyserStudien omfattarolika delar landet.sig kommuner ii 12 avav
fallstudier,och tjänstemänintervjuer med politikerplandokument, samt

attityder kartlagts.där bl.a. olika aktörers
bedrivs föruniversitetvid UmeåVid Statsvetenskapliga lnstutionen

Abdulledning professorforskningsprojekt undernärvarande ett av
analyseras.antal kommuneröversiktsplanearbetet iKhakee där stortett

bedrivits.planeringsprocessenframför allt hurForskningen inriktas
resultat fråntagit del vissabyggutredningen har under handPlan- och av

arbete.detta
MarieBurell ochByggforskningsrådet har Jan AnneMed stöd av

Plandokumenten harDalama.Översiktsplaner iSörbergs studerat 15

aspekter, äldreomsorg,sociala såsommed avseende bl.a.analyserats
Översiktsplaner iförutsättningar Studiemindre samhällenasdesamt av

Dalarna, 1992.
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Riksrevisionsverket hari granskningsrappoiten Staten och den fysiska
planeringen, 1992, granskat länsstyrelsemas tillämpning PBL. Rap-av

berör främst länsstyrelsemas förutsättningarporten företrädaatt statens
intressen i detaljplaneprocessen, berör översiktsplanearbetet.ävenmen

forskningsarbetenMed utgångspunkt från ovannämnda ochrapporter
kan några generella erfarenheter den hittillsvarande översiktsplane-av
ringen beskrivas:

förstaDe planerna omfattar i regel hela kommunen, flertaletmen-
kommuner redovisar sin avsikt successivt arbeta med fördjupningaratt
för delområden.

Flertalet Översiktsplaner markanväiidningsplaner medär inriktning-
redovisa förändringar i mark-att ochstörre vattenanvändningen. Mera

sällan redovisas emellertid de överväganden ligger till grund försom
olika förslag, redovisning altemativ, analyst.ex. konsekvenser el-av av
ler konflikter med motstående intressen.

Samspelet med planering och andra kommunala verksamhe-annan-
outvecklad. Det gällerär sociala frågor,ter såsom äldreomsorgen,t.ex.

och kommunens utvecklingsmöjligheter i regionalt perspektiv.ett
Många Översiktsplaner redovisar relativt brett underlag all-ett om-

intressen enligt NRL. Frågormänna har betydelse från miljösyn-som
punkt vattenområden, ekologiskt särskilt känsliga områden,-
grönstrukturñågor -har dock behandlats i begränsad omfattning.1n.in.

översiktsplanema uppvisar variation i frågastorsom en om- re--
dovisningen innehåller i regel omfattande material med underlag,ett-
kartor och beskrivningar. Planema därför oña svåröverskådligaär och
otydliga. Till detta kommer otydliga beskrivningar planens skildaav
syften.

Arbetet med de första översiktsplanema har bidragit till for-att nya-
för samverkan mellan och kommun har utvecklats. Dialogenstatmer om

riksintressen enligt NRL har emellertid inte alltid fungerat på sätt.avsett
Länsstyrelsema har vidare haft svårigheter självständigt samordna deatt
statli intressena i planeringen.ga

Planeringsarbetet har bedrivits under skilda former i kommunenia.-
har varitDet svårt väcka intresse för översiktsplaneringenatt bland

kommuninvånare. harDet varit svårt tillräckligäven politiskatt en
förankring under planprocessen.
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Översiktsplanen genomslagskraft vid kommu-fått litenhar hittills-
ofta då-bygglovsprövningenKopplingen tillenligtbeslut PBL. ärnens

omfattning.i litenOmrådesbestämmelser har utnyttjatslig.

översiktsplaneringenanspråkNya på

framförts flera kommu-vadjag i likhet medvill betonaJag att avsom-
Huvudrap-Boverkets ovannämndamyndigheter i yttrandenoch överner

erfarenheterfinns samladeförst detdet är närattport avanser-
slut-långtgåendeöversiktsplanemade förstatillämpningen mersomav

enligt minfinns alltsådras.översiktsplaneringen bör Detförsatser me-
erfarenhe-redovisadebakgrund deanledningning inte att mot ovanav

översiktsplanens rollförändringargenomgripandeföreslå någraterna av
Översiktsplanearbetet bör kunnatillämpningen ochför PBL NRL.av

tidiga-förarbeten. jagi Somdet förutsattes PBLzsutvecklas på sätt som
översiktsplanenanspråken påbedömninganfört dock minhar är attre

det gäller möjlighetemanyckelrollöka grund dessmåste på attnärav
påtaladeplaneringen.miljöhänsyn i den fysiska Defrämja ökad ovanen

tillbeaktas och läggasoch måstedärför något oroandebristerna är
bakgrundföljande.och förslag i det Motgrund för mina överväganden

anspråk påoch de ökadehittillsvarande erfarenheternadeav
miljöhänsyn,önskemålet ökadföranledsöversiktsplanen äromsom av

ochöversiktsplaneringen stärksmening nödvändigtdet enligt min att
i fråga kraven pågäller såvälutvecklas i flera avseenden. Detta

fonnema föri frågakunskapsunderlag och redovisning omsom
bör dock ökasöversiktsplaneringenplaneringsprocessen. påKraven

ändras. Mina förslagi lagstiftningende grundläggande syftenautan att
kommunalt handlingsprogamöversiktsplanens karaktärfrånutgår att av

för anpassning tillochför markanvändningen skall utvecklas utrymmet
behov bibehållas.kommunala

förändringar i frågaföreslår vissaJag om:
översiktsplaneringen,de materiella grundernaför bl. genoma.

de allmänna intres-och precisering bestämmelsemautvidgning omav-
sena,

redovisning.översiktsplanens genom
innehåll ochtydligare bestämmelser översiktsplanensom-

bestämmelser översiktsplanens syfte,om-
översiktsplanenförfarandet då zzppräIas, genom
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tydligare krav på samrådetsutvidgning samrådskretsen samtaven-
och innehåll ochsyfte

översiktsplanens aktualitetbestämmelser årlig uppföljning samtom av-
länsstyrelsens roll översiktsplaneringen,i genom

uppgifter vid samrådet ochtydligare bestämmelser länsstyrelsensom-
fortlöpande fönnedlalänsstyrelsensbestämmelser attom ansvar-

intressen.underlag statensom
redovisas iBakgrunden till och innebörden i mina förslag närmareav

följande.det

Utvidgning de allmännaoch bestämmelsernaprecisering omav
intressena

Översiktsplanen allmänna intressenskall precisera och konkretisera de
i hänvisning i innefattar2 kap. 2 §PBL, ävensom genomsom anges

avgörande betydelse debestämmelsema i 2 och 3 kap. NRL. Av är att
materiella grundema för översiktsplanens innehåll tillräckligt tydligaär

planeringsprocessen.och underlag och kunskaper anpassade tilläratt
Ökade innehåll till bl.a. miljömålkrav på översiktsplanens med hänsyn
bör därför enligt min mening i hög grad kunna tillgodoses attgenom

i intressen enligt kap. preci-kraven bestämmelserna allmänna 2 PBLom

seras.

Planläggning skall främja ändamålsenlig samhällsstrtrktur från hus-en
hållningssynpunkt

juli bestämmelsemakap. sedan den l 1993I 1 1 § PBL attanges om
planläggning och byggande främja god och lång-i lagen syftar till att en
siktigt hållbar livsmiljö. Vad detta innebär måste enligt minsynsättnya
mening klargöras i bestämmelsema redovisas de allmän-i i vilka2 kap.

intressen vidskall beaktas vid planläggning och lokaliseringna som av
bebyggelse.

nuvarande kap. inledningsvis planläggning skallI 2 l § attanges
främja från allmän synpunkt lämplig utveckling. Bestämmelsen inne-en
bär enligt förarbetena långsiktiga intressen skallochatt gemensamma
beaktas och tillvaratas, innebärande sammanjämkningarbl.a. krav på
mellan intressen från olika PBL-propositionensektorer i samhället s.
112. paragrafen vidare planläggning skall förutsättningarI attanges ge
för från social trafik- fritidsmiljö.synpunkt god bostads-, arbets-, ochen
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hänvisning i till framgår långsiktigtGenom 2 NRL god§ även att en
hushållning med skall främjas.naturresurser

iBestämmelsema övrigt inga utgångspunkter till stöd för mil-ger en
jöanpassad fysisk planering. bestämmelsema bör enligt min meningAv

framgå planläggning bör ske önskemålet ändamålsenlighetså iatt att om
samhällsbyggandet tillgodoses inom de och människornaturramar som

framföralltsådant innefattar krav på hushållning medEttsätter. synsätt
mark- och vattenområden, effektivt utnyttjande ändligaett naturresur-av

kretsloppsanpassning verksamheter inriktningsamt mot attenser, av en
underhålla och förvalta föreslårvåra därförJaggemensamma resurser.

det i kap. klargörs planläggning skall främjar2 l § ske så denatt att att
ändamålsenlig samhällsxvlruklur hushállningssynpunkt.fránen

samhällsstrukturMed den struktur och den mark- och vattenan-avses
vändning skapas mänsklig verksamhet. På den kommunom-som genom
fattande nivån innefattas såväl bebyggelsestrukturen, ochvägnätet

i övrigt användningen obebyggda mark- ochtransportsystemet som av-
vattenområden, för jord- friluftsliv.och skogsbruk och fråga städerI om
och samhällsstrukturen den byggda miljön bebyg-tätorter utgörs av -
gelse, parker och andra grönområden, och andra kommunikations-vägar
leder övriga anläggningar försörjningssystem.och tekniskasamt

planläggning och lokaliseringAtt bebyggelse i övrigt skall främjaav
ändamålsenlig dvs. från allmän synpunkt lämplig och funge-välen en-

rande samhällsstruktur kan i och för sig tyckas självklart. Tillägget-
från hushållningssynpunkt innebär dock ytterligare precisering,en som
inte har någon motsvarighet i den nuvarande bestämmelsen, dvs. att
planläggningen skall underordnas kraven på miljöanpassad utveck-en
ling. Awägningen och sammanjämkningeii skilda allmänna ochav en-
skilda intressen i planprocessen skall således med detta långsik-göras
tiga mål för Detta ansluter till den hushällningsprincipögonen. synsätt

föreslås gälla s.k. generell aktsamhetsregel förslageti tillsom som en
miljöbalk enligt Miljöskyddskommitténs huvudbetänkande SOU
1993:27. princip föreslås innefattaDenna såväl kravNRLts på en re-
surssnål användning och effektivt utnyttjandenaturresurser ettav av
ändliga hänsyn till kretslopp, dvs. krav pånaturresurser naturenssom
bl.a. återanvändning, återvinning effektivoch energianvändning.

konsekvent tillämpningEn sådant hushållningsbegrepp vid fy-ettav
sisk planering innebär bl.a. krav på mark- och vattenområdenatt an-
vänds effektivt, byggnader och anläggningar lokaliseras såatt att trans-
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portbehovet minimeras, befintliga och värden utnyttjasatt resurser som
del i stadens kretslopp, utnyttja grönområdent.ex. atten genom som

recipienter för dagvatten.
Samhällsstmkturen kommer på kort sikt inte genomgå någraatt större

förändringar. svenskaDet stadsbyggandet har efter period starken av en
expansion gått i lugnare fas inriktningmed förtätning ochmoten om-
vandling befintliga miljöer. Möjligheterna inom rimlig tid ås-attav en
tadkomma bärkrafti samhällsstruktur kan därför förefalla flerasmå. Ien g
sammanhang, bl.a. i Storstadstrafikkommitténs slutbetänkande SOU
1990:16, har dock påvisats förhållandevis små successiva för-att även
ändringar och ingrepp, särskilt de förenade med funktionsom-ärom
vandling, kan ha betydelse för samhällsstrukturens möjligheterstor att
utvecklas i bärkraftig riktning. Så kan successiva tillskottt.ex. av nya
bostäder och arbetsplatser påverka resbehovet så kollektivtrafikensatt
förutsättningar påverkas. Vidare bör beaktas etableringatt storaav an-
läggningar och verksamheter eller utbyggnad trafikleder kan få kata-av
lysatoreffekter i fonn behov följdinvesteringar och oförutseddav av en
bebyggelseutveckling. Omvandlingen centrala stadskämor ochav en
fortgående utglesning arbetsplatsområden kan också få avgörandeav en
betydelse för transportbehov och haAtt ändamålsenligresmönster. en
samhällsstruktur från hushâllningssynpunkt ledstjäma för den fysis-som
ka planeringen fyller därför viktig funktion i tider lågt för-ävenen av
ändringsttyck.

vidareDet angeläget inriktningen förvaltaär och underhål-att mot att
den byggda miljön tydligt framgår de grundläggande bestämmel-av

Ävenplanläggning och byggande enligt i framtidenPBL. blirserna om
den fysiska planeringens huvuduppgiñer med utgångspunkt iatten av

den existerande strukturen till värden och kvaliteteter i denta vara
byggda miljön. bör därförDet uttryckligen framgå bestämmelsen attav
befintliga värden skall beaktas. Därigenom läggs grunden för ett synsätt,

innebär befintliga förutsättningar knutna till mark- ochatt ärsom som
vattenområden och den byggda miljön värden bör tillutgör tassom vara
och utvecklas i den fysiska planeringen, bl.a. för vidmakthålla socialatt
och kulturell identitet. Ett sådant ligger också i hög igrad linjesynsätt
med kretsloppsprincipen. Såvitt behovet slå vaktatt tätor-avser av om

grönstruktur återkommer jag till dessa frågor undertemas avsnitt 3.7.5.
Förslaget i denna del led i mina överväganden i frågautgör även ett om
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överväganden i dennasärskildakultunniljön i övrigt. Minahävdandet av
under avsnitt 3.7.6.del behandlas

i plane-fram de sociala aspekternakap. lyfter ocksåNuvarande 2 l §
fortsättningsvis betonas ifrågor ocksåringen. angeläget dessaDet är att

diskussioner hurunderlag förgrundläggande bestämmelsernade omsom
fysiska planeringen.främjas dengod livsmiljö kantotalt sett genomen

denbestämmelser ske såskall enligt nuvarandePlanläggning att ger
arbets-, trafik-synpunkt god bostads-,förutsättningar för från socialen

beskrivningenvill jag erinrafritidsmiljö. detta sammanhangoch I avom
städerstadsbyggande i avsnitt Utvecklingen våraefterkrigstidens 2.1. av

grad funk-kännetecknats högoch har under många årtätorter avav en
för olika funktionertionsuppdelning, dvs. indelning områdenen av -

utveckling, har skettarbetsplatser, servicebostäder, Dennaetc. som
med alltstadsbyggnadsideal, har tillsammansmed stöd då rådande ettav

bilismens framväxtutspritt bebyggelsemönster ochglesare och mer
till försämringar livsmiljön ökademedverkat etttransporter,av genom

livsmiljöervardagsresande, ensidigt uppbyggdaökat samt en
Uppräkningenvardagsmiljö.uppsplittring och utannning människorsav

bakgrund felaktignuvarande bestämmelsen kan dennai den mot ge en
bestämmelsen i stället bör uttryckasignal. därförJag attanser

socialförutsättningar för frånmålsättningen planläggning skallatt enge
också den breddsynpunkt god livsmiljö. Härigenom betonas stora av

beaktas vidfaktorer enligt förarbeten skallsociala PBL:ssom
mellansegregation, jämställdhetplanläggning, bl.a. motverkande mänav

tillgänglighetengod ålderdom ochoch kvinnor, bams uppväxtvillkor, en
för handikappade PBL-propositionen l2ls.

inte bestämmelser ända-kan i och för sigDet övervägas om enom
införasmålsenlig samhällsstruktur från hushållningssynpunkt i stället bör

vattenanvänd-generell princip för alla beslut mark- ochrörsom en som
dvs. i miljöbalks avdelning enligt betänkandetningert, andra somen ny

iSOU 1993:27 skall omfatta nuvarande bestämmelser MedNRL.

förändringar i den byggda miljön,hänsyn till syfte regleraPBL:s att an-
ijag dock sådan bestämmelse väl fyller sin plats PBL.ävenattser en

iSom jag tidigare har anfört syftar mitt förslag till kommunemaatt
ändamålsenligöversiktsplanen tydligare skall redovisa sin på hur ensyn

sikt. kopplingen mellansamhällsstruktur kan åstadkommas på Genom
framtida miljöbalkoch och dänned mellan ochPBL NRL PBL en- -

beslutsunderlagNRL-förordningens krav planer enligtpå PBLsamt som
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olika beslutförutsättningar förmin mening godaenligt att om an-ges
tillräcklig hänsynske medvattenområden skallvändningen mark- ochav

hushållnings-samhällsstruktur frånändamålsenligönskemålettill om en
synpunkt.

Övriga i kap.bestämmelser 2

jag följandebestämmelser i kap.gäller övriga 2 PBLVad övervä-gör
ganden.

de grundläggande be-hänvisningen till i klargörsNRL 2 §Genom att
bakgrund kra-och kap. skall beaktas.stämmelserna i 2 3 MotNRL av

bestämmel-långsiktigt god hushållning medpå naturresurser gerven en
exploateringför såväl bevarandeskydd naturresursema.avsomserna

och awägningsreglerhushållningsbestämmelsergrundläggandeNRL:s
planering skalli sin fysiskagrunden för kommunernalägger således att

fysiska miljön imarken, och denbehandla värden och anspråk på vattnet
Huvudrappott har dock tillämp-Enligt Boverkets .ovannämndaövrigt.

planeringen inneburit vissai den kommunalaningen bestämmelsernaav
underlag och ställningstagan-Översiktsplaner saknarsvårigheter. Många

ekologiskthushållningsbestäininelser såsomden i fråga viktiga sär-om
områden. remissin-och opåverkade Mångaskilt känsliga områden stora

påtalar detta främstbedömning,instämmer i denna attstanser men
metoder. Bl.a.med bristande kunskaper ochhänger angessamman

centrala verklänsstyrelsen ochbrister i samspelet mellan kommuner,
andra myndigheterkunskapsförsörjningen. Boverket och fleravad gäller

otydliga.vissa bestämmelser ioch kommuner vidare NRL ärattanser
särskiltinnebörden bestämmelsema ekologisktBl.a. påtalas iatt om

särskilt i förhål-känsliga områden klargöras,i 2 kap. 3 behöver§ NRL
naturvärden. Vidaretill bestämmelsema i områden medlande 6 § om

opåverkade fåttframhålls bestämmelsema i områden2 §att storaom
dåligt genomslag i översiktsplaneringen.

oroande. Om översiktspla-Enligt min mening de påtalade bristemaär
möjligt skallbehandlar de allmänna så långtinte intressen somnen

lagarplanläggning enligt och övrigaskyddas vid och övriga beslut PBL
olika lokalise-till förutsättningama förknutna minskarNRL, attärsom

till olika anspråk och värdenringsbeslut o.d. sker med tillräcklig hänsyn
medoch till kraven långsiktigt god hushållningpå naturresursema.en

frågai översiktsplanema med oklarheter iBrister hängersom samman
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lagstiftningens innebörd motiverar enligt min mening bestämmel-attom
Då sådan inte ingår i mitt uppdrag, jagöver. avståröversynsema ses en

från lämna förslag i dessa avseenden. bakgrundMot min uppgiftatt av
belysa samordningen mellan och lagstiftningPBL i syfteatt attannan

parker och andra grönområden, föreslår jag emellertidvärna vissa änd-
ringar i 2 kap. 6 § NRL. förslag redovisasDetta under avsnitt 3.7.5.

Bestämmelsema i 2 kap. 3 utgångspunkter§ PBL för lokaliseringger
bebyggelse. Bestämmelserna innebär bl.a. krav hänsynpå till de bo-av

endes och övrigas hälsa och grundvattenförhållanden möjligheternasamt
ordna trafik, Vattenförsörjning och avlopp och förebyggaatt att vatten-

och luftföroreningar bullerstömingar. Vidare ställs krav påsamt en
lämplig lokalisering med hänsyn till energiförsörjning och energihus-
hållning. kap.l 2 4 ställs§ krav hur utfonnningenpå bebyggelsemil-av
jön inom områden med sammanhållen bebyggelse skall ske meden
hänsyn till behovet bl.a. skydd olyckshändelser, hushållning medmotav
energi och god trafikmiljö förändringar och komplettering-vatten, samt

ar.
bestämmelserDessa enligt min mening i tillräckligstort settger en

grund för ställa vissa grundläggande krav miljöhänsyn vidatt plan-
läggning och byggande. jagSom kommer redovisa avsnittattsenare
3.7.5 jag emellertid bestämmelsema i 4 bör kompletteras§attanser
med bestämmelser parker och andra grönområden.om

Tydligare bestämmelser översikIspanens innehållom

Bestämmelser översiktsplanens innehåll återfinns i 4 kap. l Enligtom
första stycket skall redovisas allmänna intressen bör beaktas vidsom
beslut användningen mark- och vattenområden. Enligt andraom av
stycket skall planen framgå grrunddragen i fråga den avseddaav om an-
vändningen mark- och vattenområden i fråga tillkomst, för-samtav om
ändring och bevarande bebyggelse. Vidare skall planen redovisa hurav
kommunen tillgodose riksintressen enligtatt NRL.avser

Utgångspunktema för bestämmelserna enligt förarbetenavar
PBL-propositionen f128 bl.a. inte i det inledande skedet ställaatts.
alltför höga krav innehåll,på låta kommunema bygga vidare pâ be-utan
fintligt material i de översiktliga planfonner hade utvecklats vid si-som
dan reglema i den tidigare byggnadslagstiflningen. Vidare uttalasav
bl.a. planeringsbehovet varierar för skilda kommuneratt och det finnsatt
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förutsättningar för successiv förbättring planläggningens arbetsme-en av
toder och planemas innehåll. Bestämmelsen har därför utfonnats som en
generell för det obligatoriska innehållet jfr 528.ram a. prop. s.

emellertidJag önskemålen ökad miljöhänsyn i plane-attanser om en
ring och byggande motiverar precisa krav på översiktsplanensnu mer
innehåll och redovisning. Samhällsutvecklingen, ökade kunskaper och
insikter miljöproblemens komplexitet och sambanden mellanom om
miljöfrågor och markanvändning innebär översiktsplanen tydligareatt
bör behandla dessa frågor.

hittillsvarande erfarenheternaDe visar variationerpå i frågastora om
översiktsplanemas innehåll och redovisning. den tidigareI nämnda stu-
dien Översiktsplaner i Dalarna redovisas variationema hängerattav

med olikheter i fråga kommunernas storlek, tätortsstruktu-samman om
kommunemas läge i regionen landskapet. Skilda planerings-samtren,

traditioner organisation och uppläggning arbetet andra fakto-samt ärav
kan förklara olikhetema. Boverket i sin ovannämnda Hu-rer som anser

vudrapport olikhetema i fråga innehåll och redovisning kanatt om ge
upphov till svårigheter vid tillämpningen översiktsplanenVerketav an-

de oprecisa kraven på innehåll bidrar till dessa svårigheteratt ochser
föreslår vissa minimikrav på redovisningen ställs i allmänna råd.att upp

myndigheter,De organisationer mil. har sig Bover-yttrat översom
kets instämmer i i Boverkets bedömning resultatetrapport stort sett av

de första översiktsplanema. främstFrån kommunalt håll betonasav
emellertid bestämmelsema översiktplanens innehåll bör utfonnasatt om
med hänsyn till planens karaktär kommunalt handlingsprogramstor av
och kraven innehållpå och redovisning därför inte bör ändras.att

Enligt min uppfattning bör utveckling översiktsplaneringens in-en av
nehåll ske främst med stöd tydligare bestämmelser, för denutan attav
skull för lokala variationer förlorad.går villJag vidare erinrautrymmet

den obligatoriska översiktsplanen förutsättning för be-att ärom en
gränsningar inflytande och planens betydelse för efterföl-statensav om
jande beslut enligt såväl PBL lagstiftning knuten till NRL.som annan
Översiktsplanens innehåll och redovisning måste dessaävenmotsvara
förväntningar.

föreslårJag därför det i kap. införs4 bestämmelserl §att attom
översiktsplanen skall redovisa

allmänna intressen enligt 2 kap. bör beaktas vid beslutsom om
mark- och vattenområden bebyggelse,samt
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för långsik-miljöförhållanden har betydelsesådana övriga ensom
hushållninggod medtigt naturresursema,

användningen mark-i fråga den avsedda ochgrunddragen avom
byggda mil-utveckling och bevarande denvattenområden samt avom

jön,
förändringar i användningenkonsekvenserna avsedda större avav

mark- och vattenområden,

tillgodosehur kommunen attavser
riksintressen enligt NRL-

och riktlinjer i regionplan.grunddrag-

ochintressen bör beaktas vid beslut mark-Allmänna vattenom-som om
råden bebyggelsesamt

nuvarande bestämmelsen redovisning allmänna intressen iDen om av
översiktsplanen har fonnulerats övergripande bestämmelse tillsom en

innehåll ide efterföljande preciserade kraven översiktsplanens 4mer
har själv-kap. andra stycket, vilket kan intryck den intel § attav enge

ställning. Enligt ovannämnda Huvudrapport in-ständig bl.a. Boverkets

utförlig redovis-nehåller flertalet Översiktsplaner relativt jämn ochen
allmänna intressen. finns dock tydliga slutsatser el-ning sällanMeraav

ler ställningstaganden till de allmänna intressena i den antagna över-
myndigheter har vidare pekatsiktsplanen. Verket och flera andra på

brister och kunskapsluckor i frågor miljö och hushållning medrörsom
Dels saknas underlag väsentliga sakfrågor ochoftanaturresurser. om

företeelser. Dels det har tagits fram i andraunderlagär som samman-
miljövårdsprogram, till vad behövs ihang, inte alltidt.ex. anpassat som

skriftden fysiska planeringen. Också mfl. i sin denFogHans tar upp
otydliga redovisningen skilda allmänna intressen i de studerade över-av
siktsplanema. allmän-Många kommuner sammanblandar underlaget om

intressen med olika ställningstaganden. främst de mindre kommu-Ina
redovisas olika i särskilda bilagorsektorsintressen utannerna egna

Ävenöverväganden och prioriteringar. i den tidigare nämnda studien av
Översiktsplaner i Dalarna konstateras brister i fråga underlag rörandeom

frågor,sociala såsom servicestruktur och boendeförhållanden, i olika

kommundelar och orter.
Erfarenheterna talar enligt mening för kommunema inte för-min att

leva till nuvarande bestämmelser översiktsplanens redo-mått upp om
visning allmänna intressen. gäller främst kommunema inteDet attav
dragit slutsatser från tagits fram såväl demde kunskapsunderlag som av
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inte hellerunderlag harstatliga myndigheter. Vissasjälva ännuavsom
för olika ställnings-stödomfattning eller kvalitet de kansådan utgöraatt

beträffande kulturmil-särskilt underlagvill därvidtaganden. Jag nämna
ställningstagan-underlag ochöverväganden rörandeMina särskildajön.

under avsnittredovisasöversiktsplanen till kultunniljövärdenaden i
aktivtföljande behandla frågankommer i det3.7.6. Jag ettatt om mer

underlag ochbeträffandefrån bl.a. länsstyrelsenstöd till kommunerna
bestämmelserna de all-råd de allmänna intressena. Jag att omanserom

klart framgårpunkt detbör i särskild såintressena att attmärma tas en
beslutbeaktas vidkommunen börsådana intressen om an-som anser

bebyggelse skallvattenområdenvändningen inark- och utgörasamtav
till de allmänna intres-Ställningstagandenadel översiktsplanen.en av

den samladeframgå och delbör således klart över-utgöra en avsena
relevant och. brettgivetvis grundas påsiktsplanen. Planeringen måste ett

underlag kan, skettsektorsprogram o.d. såsomunderlag från olika Detta
eller förteckningar.bifogas särskilda bilagori flera Översiktsplaner, som

gäller redovisning debeskrivna höjda ambitionsnivån vadDen avovan
metodutveckling områdetbetydelsen påallmämia intressena ökar av en

sammanhang vill jagsystematisering underlaget. dettaoch Iavav en
kunskapsmängden med stöddenmöjlighetema hanterapeka på storaatt

beskriva vilketADB-teknik. i detta avsnitt påkommerJag attsenareav
detta kan ske.sätt

redovisning översiktsplanen desagda innebär kraven på iDet att av
dänned också de allmännaintressena enligt kap. PBL ochallmänna 2 -

dockoch kap. ökar. kommunenintressena enligt 2 3 NRL Det är som-
redovisningen bakgrund sitt all-väljer omfattningen motytterst avav

byggnadskultur god stads-verka för god samtmänna att enansvar en
påverka andraoch landskapsmiljö kommunens önskan ävenattsamt

myndigheters beslut.

Övriga miljöförhållanden betydelseav

allmänna inklusive bestäm-Bestämmelserna intressen i 2 kap. PBL,om
och beslut enligtmelserna i avsedda säkerställa planeringNRL, är att att

och övriga NRL-anknutna med hänsyn till mark- ochlagar skerPBL
bebyggelse lokali-vattenornrådenas förutsättningar värdenoch samt att

och utformas från vissa grundläggande miljö-med utgångspunktseras
intressena intehänsyn. bestämmelsema de allmännaDäremot ger om

för utifrån miljö- och häl-grund frågor miljötillståndetatt rörsom
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soskyddsaspekter behandlas i översiktsplanen. Också önskemålen att
skydda människorna, och miljön i övrigt stömingarnaturen mot samt att
vårda och förbättra miljötillståndet enligt minmåste mening behandlas i
översiktsplanen grund för miljöanpassade beslut.som

Avgörande för miljöhänsynen skall ökas besluten fattas medatt är att
utgångspunkt från kunskaper och underlag miljösituationen. Jag tän-om

dåker i första hand på uppgifter miljöns tillstånd, känslighet ochom
kvaliteter och sådana faktorer beskriver människors hälsa och väl-som
befinnande. Grundläggande frågor därvid behöver beaktas ärsom exem-
pelvis luftkvalitet, försumingsgrad, övergödning, förekomst mark-av
föroreningar och bullerstömingar.

Kunskap och underlag miljöförhållandena i kommunen redovisasom
normalt i kommunens miljövårdsprogram. Programmen innehåller dock

sällan geografiska eller områdesmriktade redovisningar. Enligtmera er-
farenheter från bl.a. pågående samarbetsprojekt mellan Naturvårds-ett
verket och Boverket ñnns det flera intressanta exempel, där kommunen

redovisning i översiktsplanen, arbetar i riktning ökad in-genom mot en
tegration miljöfrågor i den fysiska planeringen. Kunskap deav om
komplexa sambanden mellan hur mark- och vattenområden påverkas av
belastningar från avlägsna föroreningskällor och den lokala använd-av
ningen bl.a. möjligheter åtgärda och förebygga stömingar ochattger
hindra överskridande kritiska belastningsgränser. kanDet sket.ex.av

lokalisera bebyggelse och övri anläggningaratt med hänsyn tillgenom ga
den samlade miljösituationen. Kunskapen i översiktsplanen miljösi-om
tuationen lokalt och regionalt kan vidare stöd till upprättandege av
handlingsprogram för miljöförbättringar i vilka den fysiska planeringen
kan ingå integrerad del. Samtidigt visar de samlade erfarenheter-som en

de första översiktsplanema det i regel varit försvårt kommu-attna av
åstadkomma samspel mellan kommunens miljö-att och häl-ettnerna

soskyddsarbete och översiktsplaneringen. Enligt det pågående forsk-
ningsarbetet vid universitetUmeå har endast fåtal översiktspla-ett av

Översamordnats med kommunens miljövårdsprogram e.d. hälf-nerna
de intervjuade planförfattama emellertidten arbetet medav attanser

miljökonsekvensbeskrivningar borde samordnas med översiktsplanear-
betet. Enligt Boverkets utvärdering Huvudrapporten har många kom-

analyserat miljöfrågoma i miljöprogram eller naturvårdsprogram,muner
slutsatser eller ställningstaganden har sällan redovisats i översikts-men

planen.
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Enligt min mening det mycket miljöfrågomaangeläget påär att ett
tydligt integreras i fysiskaden planeringen. särskilt viktigtDettasätt är

den översiktliga nivån,på där helheten och sambanden kan analyseras.
föreslår därför bestärmnelsemaJag i kap. kompletteras4 l § medatt en

bestämmelse översiktsplanen skall redovisa uppgifter miljö-attom om
förhållandena i kommunen.

Med utgångspunkt från sådan bestämmelse vissabör grundläg-en
gande uppgiñer miljösituationen miljökvaliteter, miljöpåverkandeom -
faktorer och diskuteras i tidiga skeden översiktsplane-etc. -tas upp av
ringen. gäller i första hand förutsättningarDet sådana och egenskaper i
fråga miljötillståndet kan innebära restriktioner eller begräns-om som
ningar för olika förändringar eller ställer särskilda krav hänsynpåsom
vid olika åtgärder mark- och vattenanvändningeii. kanDetrör t.ex.som
gälla luñkvaliteten, bullersituationen, miljöpåverkande anläggningar och

Ävenriskområden olika slag. egenskaper kan ha betydelse förav som
åstadkomma kretsloppslösningar bör redovisas, mark- ochatt t.ex. vat-

tenområden på grund sina egenskaper kan utnyttjassom av som
recipienter för lokalt dagvatten eller grönområden har särskildsom
betydelse för det lokala klimatet. Underlaget i fråga om
miljöförhållandena kan nonnalt hämtas från miljövårdsprogram och
inventeringer beskriver miljösituationen i olika delar kommunen.som av

blir iDet många kommuner naturligt underlaget utvecklas underatt
planprocessen med stöd bl.a. kompletterande underlagsmaterialav-
från länsstyrelsen, vad gäller nationella och regionala miljömål ocht.ex.
regionala miljöprogram.

Sammantaget bör den ovannämnda bestämmelsen enligt min mening
grund för miljöaspektema tillmäts ökad betydelse i de ställ-attge en en

ningstaganden och sammanvägningar kommunen i översikts-görsom
planen och i efterföljande beslut. fall miljöförhållandenadel på tyd-ett
ligt vid kommunens ställningstaganden till förändringar isätt vägs an-
vändningen inark- och kanvattenområden, planen led iettav ses som
arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar enligt redovisningNRL. En

miljöförhållandena i översiktsplanen kan underlag för framti-ävenav ge
da miljökonsekvensebeskrivningar vissa områdenavgränsaattgenom
med miljöproblem eller utgångspunkter för frågorsammansatta ge som
behöver belysas särskilt.
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Grunddragen i fråga den avsedda användningen mark- och vat-om av
den byggda miljöntenområden utveckling och bevarandesamt om av

Enligt nuvarande 4 kap. andra stycket skall översiktsplanen1 § l av
framgå grunddragen i fråga den avsedda användningen mark- ochom av

fråga förändringvattenområden i tillkomst, och bevarandesamt avom
bebyggelse. erfarenheter har vunnits visar tyngdpunkten i deDe attsom
första översiktsplanema ligger vid redovisa grunddragen i denatt av-
sedda sådanamarkanvändningen och bebyggelseutvecklingen i övergri-
pande frågor kan läggas till grund för kommunala beslut enligt PBL.som

oftasaknas kommunens avsikter i fråga kommunikations-Däremot om
leder, stormarknader, sammanhängande grönområden och vattenområ-

den betydelse. Vidare beskrivs sällan utgångspunkter ellerav mera
principer för hur värden och kvaliteter i den befintliga miljön skall tilltas

och utvecklas. pågående forskningen vid universitet vi-Den Umeåvara
endast 20 256 Översiktsplaner redovisar strategiskaatt övervä-sar av

ganden den framtida utvecklingen i kommunen. mfl.Fog kon-Hansom
i sin skrift översiktsplanema i regel dålig vägledning förstaterar att ger

förståelse kommunemas för förändringstrategier och bevarande.en av
Också i studien Översiktsplaner i Dalama planema dåligtattav anses ger
underlag för långsiktiga bedömningar lokalisering skilda verksam-av av
heter.

redovisade erfarenheterna givetvis oroande.De Detär ärovan av
flera anledningar nödvändigrt kommunen i översiktplanen redovisaratt
sina avsikter och strategier för den framtida mark- och vattenanvänd-

ningen. viktigtDetta för kommunen i och demokratiskaär att öppna
former skall kunna utvecklingen i hållbar riktning. tidi-Detstyra en mer

redovisade förslaget till lydelse kap. bör tydligare2 l §gare ny av ge
anvisningar vilka faktorer bör beaktas vid ställningstaganden tillom som
den framtida mark- och vattenanvändningeii och till bevarandet be-av
fintliga värden. Med sådan grundläggande bestämmelse blir deten mer
naturligt förslagen i relation till långsiktigt lämplig samhälls-att sätts en
struktur. Sådana överväganden förutsätter vidare i ökadatt ut-man
sträckning i översiktsplaneprocessen diskuterar totalt lämpligsetten
mark- och vattenanvändning flertal aspekter bl.a. miljömässiga,ettur
samhällsekonomiska och sociala.

angelägetDet kommunen i översiktsplanen samlad bildär att ger en
hur den byggda miljön enligt min definition innefattarävenav som-

grönstrukturen helhet skall utvecklas och bevaras. föreslårJagsom-
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därför bestämmelsema iatt 4 kap. kompletteras1 § i detta avseende. I
övrigt har jag inte funnit skäl till någon ändring denna punkt.av

Konsekvensema avsedda förändringarstörre i användningenav av
mark- och vattenområden

I mitt uppdrag ingår även kravetatt överväga på miljökonsekvensbe-om
skrivningar skall utvidgas och generell tillämpning i ärendenges en mer
enligt PBL. Mina överväganden och förslag i denna del redovisas under
avsnitt 3.7.4. Där framgår bl.a. PBL deatt uttryckligautöver kraven-
på miljökonsekvensebeskrivningar i vissa angivna fall har inbyggtett-
och generellt krav på breda konsekvensbeskrivningar med avseende på
såväl miljökonsekvensema i inskränkt mening sociala ochmer som
samhällsekonomiska konsekvenser. För undvika missförståndatt och för

åstadkomma bättreatt koppling mellan PBL och NRL föreslåren jag att
det i PBL införs generellt kravett på miljökonsekvensbeskrivningar som
underlag för beslut rörande åtgärder med betydande miljöpåverkan.
Kraven på miljökonsekvensbeskiivningar skall liksom i dag fonnellt
knytas till programskedet i detaljplaneringen, enligt mitt förslag isom
avsnitt 4.6 i huvudsak obligatoriskt.görs Dagens genomförandeinriktade
detaljplaner imiebär emellertid miljökonsekvensbeskrivningaratt också i

programskede kan kommaett för för kunnasent påverka besluts-att
på avgörandeett Arbetetprocessen medsätt. beskriva miljökonsek-att

bör ske stegvis i därvensema det tidigt handlarprocessen, attom mer
övergripande belysa alternativ i fråga lokalisering tänkta åtgärderom av
och däreñer successivtatt placering och utfonnning med hänsynanpassa
till de krav kan ställas med stöd miljökonsekvensbeskrivningen.som av
Översiktsplaneringen möjlighet tidigt belysa altemativger att i fråga om
lokalisering och utformning, belysa sambandatt mellan olika delar av
kommunen och redovisa konflikteratt mellan olika allmänna intressen

grund för breda avvägningar inomsom för målsättningenramen om en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö. dennaMot bakgrund jag attanser
det bör ställas uttryckligt kravett det i översiktsplanenatt skall
redovisas konsekvenserna avsedda förändringar.störreav
Önskvärdheten redan på denatt översiktliga nivånav kunna en
samlad bild miljökonsekvensema grund förav projektinriktadesom mer
miljökonsekvensbeskrivningar också någotär har aktualiseratssom
inom EG-kommissionen.

Det flera skälär inte lämpligt uttryckligenav knytaatt dessa bestäm-
melser till miljökonsekvensbeskrivningar enligt kap.5 NRL. Kraven på

6 14-0320
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olikadelvismedharenligt NRLmiljökonsekvensbeskrivningarsärskilda
då iriktasochlagar,NRL-anknutnaolikafrämst re-iförtsinnebörd

Översiktsplaneringenexploatering.genomföravilltill dengel ensom
förslagsåvälkonsekvensernabelysatidigtförutnyttjas avkunna attbör

exploateringsåtgärder.andrabebyggelseutvecklingfrågai som avom
i frågaförslag väg-belyserplaneringenlämpligt omattDet är t.ex.

jämvä-utbyggnaderellerväglagen,enligt avsträckningar, prövassom
lämpligheten. Bestäm-prövningförreglersaknasdagdet idär avgar,

därförskulleöversiktsplanenimiljökonsekvensbeskrivningarmelser om
iBestämmelserna PBLoklarheter.missförstånd ochtillledakunna -

förunderlagkap.i 2intressenaallmännadei frågaframförallt gerom -
översiktsplane-iblirkonsekvensanalyser. Det t.ex.bredarebetydligt

ef-kommunalekonomiskaochsocialadeanalyseranaturligtringen att
möjlighe-bl.a.vägsträckningar,frågaalternativ iolikafekterna omav

serviceupprätthållakollektivtrafik,tillfredsställandeordnaatttema en
föreffektemabelysas,kanövrigtÄven ieffekter t.ex.ekonomiskam.m.

bebyggelselokaliseringar.skogsbruketochjord- av
kravinnebärintebestämmelsenföreslagnadenbetonavillJag att

handlingsärskildskallkonsekvensema utgöraredovisningen enatt av
tillsåledessyftarBestämmelsenöversiktsplanen.delsärskildeller aven

ochbedömningar avväg-olikadetydliggöraskallöversiktsplanenatt
frågaiställningstaganden störreolikagrund förtillligger omningar som

erfar-hittillsvarandevattenanvändningeii. Deochmark-förändringar av
iredovisassällanavvägningarochkonsekvenservisarenheterna att

Översiktsplanerdeskriftsinimfl. attFogöversiktsplanen. Hans anger
alter-redovisningsaknargenomgåendestuderats avhar nästan ensom

konflikterkvaliteter,kostnader,konsekvensanalyser,lösningar,nativa
universitet kon-Umeåvidforskningenpågåendedenval.slutliga loch

i 80saknasintressenallmännamotståendeavvägningarattstateras av
detkommuninvånareberörda ärförminstplanema. lnte an-procent av

ochavvägningarolikaförgrundernaintressen,motståendegeläget att
planpro-helaundertydligtredovisasalternativolikakonsekvensema av

deniRedovisningen antagnadiskuteras.förändringardå störrecessen
iberoendefrämstvariera,naturligtviskommeröversiktsplanen att

plan-efterföljandegrund förtillläggasskallplanenutsträckningvilken
miljökonse-led iskallplanenfallde utgöra ettbeslut.och Iläggning en

redovisningensjälvfalletbörPBLl8 §kap.enligt 5kvensbeskrivning
förord-iochi NRLbestämmelsemaföljerkravtill de avsomanpassas
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ningen 1991:738 miljökonsekvensbeskrivningar. andra1 fall,om t.ex.
då kommunen ställningstaganden i översiktsplanengenom vill påverka
andra myndigheters planering eller beslut, kan konsekvensanalysen vara
övergripande och i önskemålutmynna och utgångspunkter för den mil-
jökonsekvensbeskrivning skall enligtupprättas lagstiftning.som annan
Därvid kan indirekta konsekvenseräven beskrivas, påverkan påt.ex.
bebyggelseutvecklingen och erforderliga följdinvesteringar.

Hur kommunen tillgodose riksintressenattavser grunddrag ochsamt
riktlinjer i regionplan

Ett huvudsyftena med PBL:s krav på kommunomfattandeav en över-
siktsplan kommunen i planenatt skall klargöravar hur områden av
riksintresse enligt NRL skall användas. Av planen skall enligt nuvarande
4 kap. 1 andra§ stycket 2 framgå hur kommunen tillgodoseattavser
riksintressena. Länsstyrelsen har det huvudsakligagetts fö-ansvaret att
reträda i dessastaten avseenden och skall enligt 4 kap. 5 § under samrå-
det verka för riksintressena tillgodoses.att länsstyrelsensAv gransk-
ningsyttrande, enligt bestämmelserna i 2 § skall fogassom till den an-

planen, skalltagna enligt 9 framgå§ förslaget inte tillgodoser riksin-om
Översiktsplanentressen. tidigare förutsättningarnanämntsvar som en av

för decentraliseringen beslutsansvaret enligt PBL till kommunemaav
och utgångspunkten och kommun iatt stat översiktsplaneringenvar skall
komma hur riksintressenaöverens skall tillgodoses.om

Enligt Boverkets ovannämnda Huvudrapport har såväl statliga myn-
digheter kommunen fokuserat intresset i de förstasoin översiktsplanema

riksintressena.på Planema kan ändock inte alltid resultatettses som av
den avsedda dialogen mellan och kommun,stat har tenderat bliutan att
enbart sammanställningar centrala statliga myndigheters anspråk.av Så-
väl Boverket flera de remissinstanser harsom sigav yttrat översom
verkets det finnsrapport att oklarheter i frågaanser stora fonnemaom
för hur riksintressen läggs fast och hanteras i den kommunala översikts-
planeringen. RiksrevisionsverketsI föreslås fonnemarapport för huratt
riksintressena fonnuleras över.ses

Bestämmelsema i förordningen 1993:191 tillämpningen NRLom av
bl.a. avseddaär undanröja deatt påtalade bristerna. Förordningenovan

klargör hur anspråk från centrala verk i fråga områden riksintres-om av
skall hanteras, bl.a. länsstyrelsensse företräda intres-attansvar statens

3 §. finnerJag därför inte skäl till förändringarsen i PBL i dessa avse-
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överenskommelsefunktionöversiktsplanensenden, somattutan anser
vidareutveck-ochbeståbörriksintressenaoch kommunmellan stat om

las.
bestämmelsernakompletteraskälfinnsdetjag attDäremot attanser

regionplaneringförformernauppgiftmin en-till övermed hänsyn att se
ibestämmelserna 7enligtskallRegionplanen3.7.3.avsnittjfrligt PBL

ochdetaljplanerÖversiktsplaner,beslutförledningtilltjäna4kap. § om
storstädemasförstudiesiniharBoverketområdesbestämmelser. om

roll ioklararegionplanenspekat på1992Storstadsuppdraget,miljö
enligtfinnsFramföralltenligt PBL.beslutefterföljandetillförhållande

regionplanutsträckningvilkeni antageni frågaoklarheterverket enom
vadtolkauppgift ärlänsstyrelsensför attgrund ensomkan utgöra

bestäminel-bl.a.bakgrundsamordningmellankommunal motlämplig av
regionplanensmening börminEnligt9och kap.4kap.i 12 l §sema

miljö-ökadmåletförstärkasavseenden atti dessastyrverkan enom
krav påinförasdärförbörkap. l §4uppnås.skall lplaneringenihänsyn

tillgodosekommunenhur attredovisaskallöversiktsplanen avseratt
återkommaregionplan. Jaggällande attiriktlinjerochgrunddrag avser

minaredovisaskallbl.a.jagdärslutbetänkande,mittifrågatill denna
kontrollen.statligadeni frågaövervägandenövriga om

införabehovvidmöjlighetenpekavill jag attsammanhangdettaI
statliga in-övrigavissaocksåredovisaskallöversiktsplanenpåkrav att

emellertid betonavillJagkomunema.tillförsdär överansvarettressen,
statliga in-hurredovisaskallöversiktsplanenkravytterligare attatt

översiktsplanensförinomskemåstetillgodosesskall ramentressen
beslutförvägledninguppgiftenbakgrund atträckvidd, dvs. gemot av

börfrågorsådanaEndastvattenanvändningeii. upp-ochmark- somom
såledesvattenområden börochmark-beslutvidmärksammas rörsom

förutsättningarvissaunderkanfråga. Det varaikomma t.ex.kunna
före-bliriniljökvaliteterfrågaikravfastlagdanationellttänkbart omatt

motsvarandepå sättöversiktsplaneringenibehandling somförmål
högstafrågagränsvärden igällakanenligt NRL. Det omriksintressen

läggsluftkvalitet,godtagbaralägstaellerbullemivåer somacceptabla
intemationellauppfylla över-förregeringenellerriksdagen attfast av

förförutsättningmål. En attnationellauppnåförellerenskommelser att
planering-fysiskai denbehandlasskall kunnamiljökvalitetskravsådana
frågairiktvärdenellergränsvärdende omdettapå ärsätt att avseren

föremålbliochområdengeografiskatillknytaskantillståndmiljöns som
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för avvägningar andra intressen och företeelser imot den fysiska plane-
ringen. Det inte lämpligt iär den översiktliga fysiska planeringenatt
behandla bindande krav eller i form absolutat.ex.nonner, av
skyddsavstånd. betänkandetl SOU 1993:27 Miljöbalk föreslås ett

med bindande s.k. miljökvalitetsnonner.system Plan- och byggutred-
ningen har i sitt yttrande miljöbalksförslaget framförtöver generelltatt
bindande i fråga vissa miljökvaliteter i den fysiska planering-nonner om

kan leda till avvägningar olämpliga från andra aspekterären som som
god livsmiljö. Bindanderör måste dock, de införs, själv-en nonner om

klart beaktas i planeringen och redovisas i underlaget för översiktspla-
planeringsförutsättning. Mot denna bakgrund bör där-nen som en man

för enligt min mening i utsträckning använda riktlinjerstor för miljö-
kvalitet planeringsverktyg för kommunema och ledning försom som

tillsyn i stället förstatens generellt bindande Sådana riktlinjernonner.
kan och tillomsättas regionala förutsättningar i länsstyrelsensanpassas
arbete med strategier för regionala miljöanalyser till grund för behand-
ling bl.a. i kommunens översiktsplan.

Bestämmelser syftet med översiklxrpanenom

Inledande bestämmelser översiktsplanenom

Önskemålen ökad miljöhänsyn i översiktsplaneringen sig såledesom gör
gällande olikapå inom för planenssätt olika funktioner. Deramen ovan
föreslagna förändringama rörande kraven på översiktsplanens innehåll

syñar till stärka översiktsplanens möjligheteratt fungeram.m. i sinaatt
olika uppgifter. Det emellertid angelägetär redan de inledande be-att
stämmelsema i kap.l 3 § PBL fullständigt beskriver översiktspla-mer

uppgift vägledning för beslutatt användningennens mark- ochge om av
vattenområden utveckling och bevarandesamt den byggda mil-om av
jön. föreslårJag därför paragrafen ändras i dettaatt avseende.

Krav på redovisning syfte och innebördav

översiktsplanensinriktningMed föreslagna förändringar ochovan om
uppgifter i miljöarbetet läggs enligt min mening grunden för för-en
stärkning planens användbarhet i detta avseende. Samtidigt kanav ut-
vecklingen innebära alltfler Översiktsplaner fåratt vidare använd-ett
ningsområde strategiskt handlingsprogramett i traditionellasom
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i det lokalaredskapochmarkanvändningsfrågorkommunala ettsom
utveckling.hållbararbetet för en

påframfört kravenHuvudrapportovannämndai sin attBoverket har
detoförenliga ochdelvisÖversiktsplanergenerationen attden första är

planeringen.ityngdpunktochinriktningväljavaritibland har svårt att
översiktsplanedo-tillibland lettenligt verketförhållanden har attDessa

i andrabeslutsunderlagsåvälanvändbarhethar lågkumenten somsom
Översiktsplanerflertaletskrifti sin ärm.flfunktioner. Hans Fog attanger

kartbeskrivningar ochotydligabl.a. ibestårBristemaoöverskådliga.
bakgmndsmaterial. Enligtställningstaganden frånskiljasvårigheter utatt

tiondeendastuniversitetvid Umeåforskningenden pågående är var
nonnalförbegripligskalldentydlig förplan tillräckligt att enanses

svensk.
översiktsplanear-fortsattai detkommunertalar för mångaMycket att

översiktspla-utvidgaocksåstegvissyftet ochvarierabetet kommer att
utvecklingslag.olika Dennafördjupningarfunktion avgenomnens

planensi frågatydlighetpåställa kravgradkommer i högre attännu om
de hittills-beaktandemedochhärtillMed hänsynsyfte och innehåll. av

i kap. 2 §skäl 4min meningenligtfinns deterfarenhetema,varande att
skildaöversiktsplanensmedsyftetochinnebördeninföra krav på att

redovisningbättresvårighet. En över-utläsasdelar skall kunna utan av
tillämp-vidanvändbarhetenökaförutomsyfte kan,siktsplanens att

såvälunderlättadärmedochplaneringenföröka intressetningen, även
dettaställningstagandena. lde politiskamedborgarinflytandet sam-som

åskåd-tydligarebehovetviktigt pekadetmanhang ettär även att av
till dennaåterkommerLinderlag. .laginnehåll ochliggörande planensav

avsnitt.fråga i dettasenare

.samradel.s .syftetydligare krav.samraclvkre.senUtvidgning sam paav
och innehåll

inedbor-stärkamöjligheternaskall jagmina direktivEnligt attöverväga
särskilt på värdetDärvid pekasfysiska planeringen.i dengarinflytandet

iplaneringsprocessen,itidigtkommer ettmedborgarna t.ex.attav
för-medi arbetetellerdetaljplanprogramstadium tillutvecklat enen

frågaöverväganden isamladeMinaöversiktsplanen.djupning omav
Med tankeavsnittunderredovisasmedborgarinflytandeformerna för

emeller-frågansammanhanget börbetydelse iöversiktsplaneringenspå
tid behandlas här.även



SOU 1994:36 167

Väl utvecklade fonner för insyn och inflytande från olika intressenter
avgörande betydelse förär översiktsplanen skall kunna förstärkasattav

och utvecklas till för frågor människors livsmiljö. Samrådeten arena om
med statliga myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet kan i hög
grad medverka i uppbyggnaden kunskaper och tillföra sådant under-av
lag bidrar till översiktsplanens olika delaratt får bättre förank-som en
ring och kvalitet beslutsunderlag. Detta gäller inte minst i frågasom om
olika allmänna intressen och sådana övriga lokala miljöförhållanden som
har betydelse. Samrådet syftar till redovisaäven och diskuteratatt
olika förslag förändringar mark- och vattenanvändningen.om Enav
öppen för såväl insynutrymme påverkan i tidigtprocess som ger ettsom
skede kan därigenom underlätta efterföljande planläggning och beslut.

Önskemålen aktivare medborgarinflytandeett i översiktsplane-om
ringen sig framförallt gällandegör i fråga planeringen för kommun-om
delar och eller för stadsdelar.tätorter Erfarenheterna talar för detatt är
på dessa nivåer invånarnas kunskaper och intresse för planeringensom
bäst kan till Möjlighetematas identifiera möjligheter ochattvara.
problem naturligtvisär i frågastörre den nännil-om egna
jönvardagsmiljön. Samrådet kan här bidra till kartlägga värden ochatt
miljöförhållanden och beskriva lokala utvecklingsmöjligheter. Med den
inriktning förnyelse och förvaltningmot den byggda miljön jagav som

framför mig kommer allt intresse riktasstörreser översiktligatt mot
översiktsplaneringenplanering för tätortsområden. underlag för attger

diskutera samband mellan olika delar Behoven överblicktätort.av en av
och helhetsbild översiktsplaneringen har ökat följdävengenom som en

de allt mindre och genomförandeinriktade detaljplanema.av
hittillsvarandeDe erfarenhetema visar det i regel har varit svårtatt att

väcka intresse och i den kommunomfattande översiktspla-engagemang
neringen. PBL:s syfte samrådet delatt i kunskapsuppbyggna-se som en
den har haft svårt genomslag. intervjuerl deatt skett inomsom ramen
för den pågående forskningen vid Umeå universitet 80 procentanger av
planförfattama de synpunkter framförtsatt allmänheten varitsom av
ointressanta eller saknat relevans. Hans m.fl.Fog konstaterar de in-att
tervjuade tjänstemännen och politikema i l2 kommuner i första hand

kommunemas förvaltningarnämner målgrupp för översiktsplane-som
ringen. Först i tredje hand allmänheten. Forskamanämns konstaterar
vidare endast kommunertvåatt i sina samrådsredogörelser ochtar upp
behandlar andra frågor Ådetaljanmärkningar.än andra sidan har flera
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kommun-berördasyfteiförsökgjort intressanta attkommuner engagera
påkommunerhar någraBl.a.planeringen.översiktligai deninvånare

m.fl.kommuninvånareberördaintresseorganisationer,inbjuditolika sätt
kunskapsunderlaget.utvecklamedi arbetetmedverkaaktivt attatt

utby-till4enligt kap. §syftar 4översiktsplanen ettrörandeSamrådet
förslagochsamrådetResultatetsynpunkter.ochinformation avte av

iredovisasskallframförtsharsynpunkterdeanledningmed ensomav
läns-samråda medskallkommunenSamrådsredogörelse. 3I § attanges

förslaget.berörsoch kommunerregionplaneorganstyrelsen avsomsamt
tillfälleberedasskallförslagetintresseväsentligtharAndra ett avsom

samråd.till
samrådetreglervikt PBL:smeningminenligt attstörstaDet omär av

inne-ochfonnersyfte,samrådetsspeglartydligtöversiktsplaneringeni
kunskapsunder-fördjupasyftenskildasamrådets atthåll. Jag attanser -

be-framgåbörpåverkanochtill insynmöjlighetochlaget avatt ge -
ochmyndighetersåvälframgåklartdetVidare bör attstämmelsema.

försla-intresseväsentligtharenskildasammanslutningar ett avsomsom
samrådtydligtDärigenomsamråd. atttilltillfälle görsberedasskallget

för-till minamed hänsynBl.a.berörda.vidare kretsmedskebör aven
översiktsplanenibehandlingenvilkaenligtoch 46,avsnitten 4.5islag

nödvändigtdetdetaljplanläggningen,förfonnema ärföravgörandeär
bestämmelsemaibörSlutligensamrådskrets.bredaremed sam-omen

sådanasynpunkterprincip alla äveniklarläggasrådsredogörelsen att -
och kommen-redovisasböröversiktsplaneringendirekt berörintesom -

skallsynpunkterlämnardeförgrundenläggsDärigenom att somteras.
pla-kommunenspåverkarsamrådetvilketuppfattning påfå sättomen

hand påellernering sätt.annattas om
till betonaförslagovannämndamina attSammanfattningsvis syftar

ocksåjagföljande kommerdetkvalitet. Ioch höja desssyftesamrådets
länsstyrelsenstydliggöraochutvidgatillsyftarförslaglämna attatt som

bered-förskjutningtotaltinnebärsamrådet.vid Detta sett avenansvar
skeden, därtidigatillfrånöversiktplanenrörandeningsarbetet sena

enligtbakgrund bördennaMotpåverkantillmöjligheten störst.är som
minst två må-Litställningstidenstadgadei kap. 6 §mening den 4min om
medborgarin-skullför denmånadtillförkortaskunna attnader utanen
generationenförstadendetEfternegativt.påverkasflytandet att nu

samtliga kom-landetsfram itagitsÖversiktsplanerkommunomfattande
framdeles kommeröversiktsplanearbetet attförväntasdetkan attmuner,
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inriktas successiva revideringar och fördjupningar såväl skalmässigtpå
tätortsnivå teinatiskt, miljöförhållandeir.på bl.a. rörande skilda Detsom

aktuellamycket angeläget översiktsplanema kan hållas på dettaär att
bl.a för de i dag och gemomförandeinriktade detalj-småsätt, att sätta

planema i sammanhang, medborgardialogen menings-därstörre ärett
därförfull. föreslår i det följande också kommunen varje år skallJag att

Ävenställning till översiktsplanens denna bakgrundaktualitet. ärta mot
rimligt med förkortning lagstadgade minimitiden fördet den ut-en av

ställning omprövning översiktsplanen verkligen kommer tillså att en av
detaljplaneringstånd innan sker. bör dock observeras detDet äratt

fråga minimitid. omfattande ändringar översikts-Förom en mer av en
bör kommunen givetvis Litställningstid.plan bestämma längreen

Bestämmelser aktualitetårlig zippföüning ÖVCI.SiI.S&#39;D/CII7CI7.S&#39;om av

bestämmelsernaEnligt i kap. 3 skall varje kommun ha aktuelll § en
översiktsplan. aktualitet motiverades de skilda uppgifterKravet av

beslutsunderlag, infonnationsdokument översiktsplanensomsom mm.
enligt förarbetena bl.a.har och anförs tidigare erfa-PBL NRL. lgetts att
hade visat olägenheterrenheter på kommunerna låter planer-stora attav

successivt föråldradebli PBL-propositionen 462. Dåvarandena s.
departementschefen aktualitetanförde vidare kravet innebärpåatt att
översiktsplanen skall sammanställning och redovisningutgöra en av re-
sultatet den kontinuerligt bedrivna översiktsplaneringen inom kom-av

Behovet revideringar beror enligt departementschefen bl.a. påmunen. av
samhällsutvecklingen i ändrade förutsättningar i kommunenstort,

översiktsplanenspå infonnationsmaterial och underlagsamt nytta som
för beslut. Vidare uttalas aktualitetskravet bestämmelsergöratt att om
giltighetstid eller omprövning översiktsplanen blir överflödiga. Iav

fråga anförsdenna följande:

Med det informationsvärde bör tillmätasoch den tyngd över-som
siktsplanen underlag för olika beslut användningen marksom om av
och bör det ligga i kommunens intresse den hålls ak-vatten, eget att
tuell ..Till följd planens uppgift behandla frågorocksåattav om...........
riksintressen bör aktualiteten det löpande samrådeti mellantas upp
kommunen och länsstyrelsen. kommunen självDet är avgörsom om
översiktsplanen aktuell. föreställer mig det kan finnas skälJagär att
för kommunfullmäktige i början varje mandatperiod eller minstatt av
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period, sjätte översiktsplanen tilldvs. år,vart tavarannan upp en
översiktsplanenhelhetsbedömning och därvid fatta beslut som ger

föreskriven aktualitet.

finns angivna prin-inte det skäl ändra på denJag att attanser ovan
ligger för översiktsplanenscipen till grund bestämmelsema ak-soin om

Översiktsplaneringentualitet. fortsättningsvis bedrivasbör även som en
bedrivas med olika inrikt-kontinuerlig Planeringen kommer attprocess.

ning och intensitet från tid till och i olika områden. bakgrundMotannan
förutsättningar och värderingar kan normalt förväntas planenattav nya

Översiktspla-successivt blir föremål för revideringar och fördjupningar.
karaktär i första kommunalt handlingsprogram förhandett an-nens av

innebärvändningen mark- och vattenområden kommunen självattav
bör vid vilka tillfällen översiktsplaneringen till hel-avgöra tas upp en
hetsbedömning. redovisning allmänna intressen och ställ-Genom av

påverka sådan till-ningstaganden i översiktsplanen kan kommunen
därförståndsprövning sker med stöd delar bedöin-NRL. Jagsom av

skaffaningen det bör ligga i kommunens intresse sig bätt-att ettatt eget
hålla översikts-inflytande andra myndigheters beslutöver attre genom

planen aktuell.

samhällsutvecklingenjag har redovisat tidigare kommerSom att ge
översiktsplaneringen rad uppgifter i framtiden samtidigt pla-en nya som
neringsförutsättningarna förväntas i snabbare takt.kan förändras allten

förslag syftar till öka bered-Mina översiktsplanens innehåll bl.a. attom
skapen för oförutsedda anspråk. Avgörande för aktualitets-möta attatt

uppfyllas och kun-kravet skall kunna emellertid underlagär att nytt nya
skaper kontinuerligt tillförs kommunens översiktsplaneprocess. Inte
minst anspråk statliga sektorsmyndigheteroch underlag från centrala

förmåste möjligt förmedlas till berörda kommuner bedömningsnarast
framgårhur ställningstagandena i översiktsplanen påverkas. bå-Somav

de Boverkets ovannämnda Huvudrapport och remissynpunktemaav av
har kunskapsförsörjningen tillfredsställandehittills inte fungerat helt i

dessa avseenden. Angeläget underlag från centrala verk saknas fortfa-
rande flera områden. Fördelningen för kunskapsförsörj-på ansvaretav
ningen till vissa alltid tagitdelar oklar. Länsstyrelsen har inte påanses
sig frånaktivt tolka och förmedla underlag statliga myndig-ansvaret att
heter. Genom förordningen tillämpning trädde i kraftNRL, somom av
den juli1 1993, klargörs bl.a. verkens respektive länsstyrelsens uppgif-

och för fönnedling underlag för tillämpningenter ansvar av av
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bestännnelsema i och2 3 kap. Genom bestämmelsema iNRL.
förordningen därför kommunerna bättre förutsättningar successivtattges
kunna komplettera översiktsplanen med hänsyn till vissa statliga
intressen.

Avgörande för översiktsplanens aktualitet dock givetvis nöd-är att
vändiga revideringar verkligen kommer till stånd. Beslutsmyndigheter
och andra bör på enkelt kunskap i vilken utsträckningett sätt om
planen uttryck för kommunens aktuella uppfattning eller i vilkaär ett
avsenden kunskap olika allmänna intressen ellersom om
miljöforhållanden måste sökas håll. det råderpå Om osäkerhet iannat
dessa avseenden, finns uppenbar risk för frångåsplanen vid beslutatten

mark- och vattenanvändning i delarockså de aktuella. Detärom som
såledesbör ligga i kommunens intresse enkelt och tydligtatt ett sätt

kunna klargöra översiktsplanens aktualitet för såväl myndigheter som
berörda.andra

därför det i paragraf iJag kap. bör införas bestäm-4attanser en ny
melser återkommande ställningstaganden till översiktsplanens ak-om
tualitet. Med hänsyn till översiktsplanens karaktär kommunalpolitisktav
handlingsprogram, bör sådana beslut självfallet fattas kommunfull-av
mäktige. Bestämmelsema bör inte förutsätta förnyat ställningsta-ett
gande till översiktsplanens innehåll eller översiktsplanens olika delaratt

Beslut ändringar i översiktsplanen skeröver. nämntsses om som ovan
tillfällenvid kommunen själv med stöd reglemaavgörsom av om sam-

råd, utställning Beslutet fullmäktigei bör i stället i första hand in-m.m.
nebära ställningstagande till i vilken utsträckning översiktsplanensett
intentioner fortfarande giltiga. Därigenom fullmäktige också möj-är ges
lighet återkommande få samlade redovisningar arbetsläget iatt över-av
siktsplaneringen. Uppföljningen möjlighet för fullmäktigeäven attger
besluta inriktningen det fortsatta arbetet, i fråga tidpunktt.ex.om av om
och omfattning för ändring översiktsplanen i den del den inte be-en av
funnits aktuell. sådanEn återkommande bedömning översiktsplanensav
aktualitet kan förväntas öka för översiktsplaneringenintresset all-även

och medborgarna och tidigare insynbättre i denmänt sett strate-ge en
planeringengiska i kommunen.

bakgrund betydelsenMot underlag och kunskaper från statligaav av
myndigheter bör länsstyrelsen beredas tillfälle till samlat redovisaatt

underlag och sin på planens aktualitet. egenskap företrä-lnytt ge syn av
fördare intressen bör länsstyrelsen bl.a. kunna besked istatens ge om
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riksintressena har ändrats ochvilken utsträckning underlaget nyttomom
behandlas i översiktsplane-underlag eller statliga anspråk, börnya som

tänker då exempelvishar tagits fram statliga myndigheter.ringen, Jagav
i och andra trafikanlägg-underlag planerade investeringarpå vägarom
miljöförhållanden betydelseunderlag och kunskaperningar eller avom

politikerkommunala planeringen. Därigenom kan kommunensför den
från den statligaåterkommande samlad bild förändrade anspråken av

kommunenunderlag för ställningstagande tillsektorn genomomsom
skaffa sigoch awägningar i översiktsplaneringen vill möj-redovisning

och inflytande. Länsstyrelsens ochligheter till bättre påverkan ansvar
framgåinför kommunfullmäktiges ställningstagande bör därföruppgifter

bestämmelsen.av
min bedömning delsunderlag för beslutet behövs enligtSom en

intentioner har följts i efterföl-analys i vilken utsträckning planensav
förändringar innebärjande beslut, dels redovisning sådana attsomen av

inaktuell i avseenden. bör framgå bestäm-planen väsentliga Dettaär av
bör enligt kunna förutsätta sådanmelsen. min meningMan att upp-en

följning översiktsplanens effekter och styrverkan kan ske ettsomav
arbetsinsatsernaturligt led i den löpande översiktsplaneringen. De som

för förbereda aktualitetsbeslutet bör med hänsyn härtillerfordas att vara
relativt begränsade.

syftar bl.a. tilluppföljning planens aktualitetBestämmelsema om av
översiktsplanen kan läggas tillbesked i vilken utsträckningatt ge om

beslutet ske varjegrund för olika beslut. Med hänsyn härtill bör år.

zzppgifter ochTydligare besTänzne.trer län.s.slyrel.s&#39;en.s ansvarom

obligato-tidigare erinrat utgångspunktema för denharJag attom en av
för beslutriska översiktsplanen decentraliseringen ansvaret omvar av

översiktspla-bebyggelse och markanvändning till kommunerna. Genom

hur statliga intressenneringen kan och kommun föra dialogstat omen
och angelägenheter bör översiktsplanen blir till-behandlas. Den antagna

med länsstyrelsens granskningsyttrande överenskommelsesammans en
tillsynsan-mellan och kommun i frågor där sittsådanastat staten genom

har möjlighet gripa i skeden kommunens plane-attsvar senare av
rings- och beslutsprocess.

emellertid främst fram och fönnedla kunskap tillDet är att tagenom
förutsätts medverka i den kom-kommunerna statliga myndighetersom
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be-framgårMyndighetemasöversiktsplaneringen.munala avansvar
dennatillämpningenförordningenochi samtstämmelserna NRL avom

förutsättsmyndighetercentralaBerördainstruktioner.verkens varav
behövsunderlagdetansvarsområde ställasittinomoch somsammanen

Länsstyrelsenibestämmelserna NRL.framförallttillämpningenför av
planeringsunderlagochutredningarställahuvudansvarethar att samman

kommunerunderlagettillhandahållaskyldigbetydelse och är attav
tillämpaskall NRL.myndigheterandraoch som

i PBLbestämmelsernasåvälsåledesLänsstyrelsen har somgenom
intressen. Jagföreträdahuvudsakligadet statensNRL attansvaretgetts

hittillsvarande erfarenheter-vissa deavsnitt berörti dettatidigarehar av
översiktsplaneringen.kommunalaimedverkan denlänsstyrelsensna av

svårighe-haft vissaHuvudrapportBoverketshar enligtLänsstyrelserna
medintressensamordnaföreträda ochförena statensattansvaretattter

Enligttill kommunerna.rådunderlag ochfönnedlauppgiften ver-att ge
statligtförmedlarefungerathög gradlänsstyrelsema iket har avsom

frågaosäkerheter ifunnitsmedan detoch kunskaper,underlag om an-
statliga intressen.olikasamordnaochtolka underlaget attsvaret att även

regionalasittfrånhaft svårighetervidareharLänsstyrelsema att pers-
framförallt ianspråk,sektoriellatyngd ifrågasättatillräckligpektiv med

statli-Kommunförbundet, fleraSvenskaOcksåriksintressena.fråga o1n
Boverketssigoch andramyndigheter rapportöveryttrat ansersomga

ochsin kompetensutveckla sammanvägalänsstyrelserna behöver attatt
centralaVissaräkning i planprocessen.förställningentydigt statensta

beroendetbetonarregional organisation,saknar ettmyndigheter, avsom
länsstyrelserlänsstyrelsen. Fleramedutvecklat samarbete attmenar

oklardel beror påtillföreträda intressensvårigheterna storstatensatt en
Riks-myndigheter.centralaochlänsstyrelsenansvarsfördelning mellan

företrädaförutsättningargranskat länsstyrelsensrevisionsverket har att
från de-erfarenheterstuderadefrånmed utgångspunktstatliga intressen

granskningsrapport.ovannämndai lännågra setaljplaneproccessen
förändring-svårigheterhaftlänsstyrelsema har mötaVerket attattanser

i tidigaförmågalänsstyrelsensriktas kritiki Bl.a. attPBL. motama
Riks-intressen.samordnaplanproccessenskeden statensav

kompetensutveckling riktaderad insatser förföreslårrevisionsverket en
föreslårmyndigheterstatligaochlänsstyrelsen attsamtmot

lagstiftningen.iförtydligasuppföljningsrollochlänsstyrelsens tillsyns-
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Genom förordningen 1993:191 tillämpningen NRL,om av som
trädde i kraft den juli1 1993, klargörs bl.a. verkens och länssty-numera
relsens uppgifter och för underlag till tillämpningenansvar av
bestämmelsema i 2 och kap.3 LänsstyrelsensNRL. skyldighet deatt ta
initiativ behövs för bestämmelsema i 2 och 3 kap. skallNRLattsom
beaktas i tidiga skeden planerings- och beslutsprocesser läggs fast.av
Vidare förtydligas skyldigheten hålla regeringen och berördaatt
myndigheter underrättade behovet och omprövningöversynom av av
områden med riksintressen.

Förutsättningarna för länsstyrelsen skall aktiv i denatt vara mera
fysiska planeringen för god livsmiljö och kunna företräda statensen
samlade intressen har häri förbättrats. Med hänsyn till de tidigaregenom
redovisade erfarenhetema från den översiktliga planeringen, finns det
dock enligt min mening skäl till förtydliganden i fråga länsstyrelsensom
uppgifter enligt PBL. Statens inflytande och påverkan i kommunernas
översiktsplanering förutsätts i allt väsentligt under samrådet. Avutövas
bestämmelserna bör framgå det länsstyrelsen har detäratt som
övergripande till intressen under samrådetansvaret att ta statensvara
såväl i fråga olika allmänna intressen i frågor kan föranledaom som som
ingripande i skeden. Det bör vidare tydliggöras att ävensenare ansvaret
innefattar samordna och i förekommande fallatt sammanväga
motstående statliga intressen och anspråk. Också länsstyrelsens uppgift

både fönnedla underlag allmänna intressen ochatt aktivtattom mer ge
råd tillämpningen kap.2 framgå.PBL bör Mot bakgrundom av av
länsstyrelsens kompetens och överblick i miljöfrågor, bör länsstyrelsen

ha uppgift fönnedla underlag ochäven råd sådana övriattsom ge om ga
miljöförhållanden har betydelse för kommunens översiktsplan.som

föreslårJag denna bakgrund länsstyrelsens uppgifter vidmot att sam-
Ävenrådet utvidgas och tydligare. mitt förslaggörs årligovan om

uppföljning tillgodoser önskemålet länsstyrelsen skall aktiv iattom vara
sin uppgift förse kommunerna med relevant och aktuell kunskapatt för
översiktsplaneringen.

Översiktsplanensframlida roll

Som jag har inledningsvis syftar mina ovannämnda förslag tillsagt att
höja ambitionsnivån i den översiktliga planeringen planenså bättreatt
kan fylla sin roll, bl.a. i miljöarbetet, styrinstrument, beslutsunder-som
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avslutningsvisvill härkunskapssammanställning.och Jaglag samman-
Bl.a. villöversiktsplanearbetet.det framtidaförväntningar påminafatta

översiktsplanering kanaktuellförstärkt ochbeskriva hurförsökajag en
beslutochövervägandenvid olikaanvändas rörkomma att som an-

livsmiljö i övrigt.vattenområden vårmark- ochvändningen våra samtav
kan hanterahur kommunenmin påjagVidare kommer ettatt ge syn

och metod-kunskaps-faktaunderlag behovetkomplextalltmer samt av
övrigt.utveckling i

Översiktsplanens miljöarbetetroll i

åstadkommatillsyftar bl.a.översiktsplaneni frågaMina förslag attom
fysiskai denhälsoskyddsfrågomamiljö- ochintegreringbättre aven

sambandet mellanberörasammanhang vill jag någotdettaplaneringen. I
översiktsplan. Enligtbestämmelserna ioch PBLmiljölagstiñningen om

Miljöbalk föreslåsbetänkande SOU 1993:27miljöskyddskommittens
naturvårdslagenmed bl.a.samordnasmiljöskyddslagamacentralade

ökadsyfte åstadkommamiljöbalk, bl.a. iioch NRL att engemensamen
alla samhällssekto-ökad miljöhänsyn iochi miljöarbetetenhetlighet en

rer.
miljöbalkbestämmelser imedAvsikten NRL:s är göraattatt ta en

målet åstad-underordnasmiljöarbetetsamladetydligt det attävenatt
Tillämp-hushållning medlångsiktigt godkomma naturresursema.en

aktualiseras imin mening kommadock enligttordeningen NRL attav
vattenanvänd-mark- ochtillståndvid prövninghandförsta rörsomav

således, för-kommeri och 3 kap.Bestämmelserna 2 NRLningen. om
fattasde beslutsåväl vidlagstiftning, tillämpasleder tillslaget att som

ochmark-användningenbalken vid beslutmed stöd vat-avsom omav
tilli dag knutnalagar utanför balkentenområden enligt sådana ärsom

dämied enligt minbörtillämpningsområdet förvidgade NRLNRL. Det
användningsom-vidgatfårbidra till översiktsplanenmening ettäven att

och6 kap. NRLnuvarande 1 §vägledande beslutsunderlag jfrråde som
tillämpning NRL.förordningen, 1993:191,5 § om av

Även framtida miljö-kopplas tillfonnellt kommerintePBL att enom
bedrivs medöversiktsplaneringennaturligtsåledesbalk, blir det att en

i miljö-utgångspunkterprinciper ochtill grundläggandeökad hänsyn
bl.a. kravet påöversiktsplanenMina förslag i frågalagstiñningen. om -

grunden förredovisas läggerbetydelse skallmiljöförhållandenatt av -
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sådan ökad integration miljöfrågor i den fysiska planeringen.en av
Också bestämmelserna översiktsplanen skall redovisa konsekvenser-att

förändringar i mark- ochstörre vattenanvändnin verkar i dennana av gen
riktning. kunskaperDe sambanden mellan miljösituationen ochom
andra faktorer miljöinriktad Översiktsplanering kan medverkasom en
till, kan förväntas leda till tydligare slutsatser och ställningstaganden för
efterföljande beslut. Kommunen kan således i översiktsplanen t.ex. re-
dovisa mål och riktlinjer för god miljökvalitet, utgångspunkter fören
planläggning och tillståndsprövning i störda eller områden ellerutsatta

områden där förändringar bör föregåsavgränsa miljökonsekvensbe-av
skrivningar. Både regeringen och riksdagen har i olika fonner lagt fast
olika miljömål, i fonn mål minskade utsläpp luftförore-t.ex. av om av
ningar och önskvärd avfallsåtervinning. Sådana nationella mål skallen
enligt tankegångama i Agenda 21 till regionala och lokala målomsättas

Översiktsplanenoch åtgärder. kan därvid utnyttjas för lägga fastatt
kommunens på hur sådana nationella mål, uttryckta i form önsk-syn av
värda miljömål, vägledande iniljökvalitetskrav eller bindande
miljökvalitetsnonner, kan tillgodoses i kommunens fysiska planering
och vid övriga rättsverkande beslut enligt PBL. Särskilt vid
fördjupningar översiktsplanen för med sinatätortemaav sammansatta
och komplicerade miljöproblem kommer redovisningnännareen av
miljösituationen och slutsatser med anledning därav för efterföljande
reglering i detaljplaner bli angelägen. sådanEn reglering kanatt avse
särskilda skyddsanordningar och högsta tillåtna värden för buller m.m.
enligt kap.5 första7 § stycket l l PBL.

Översiktsplanering för tätorter, m.m.

Mina förslag såväl i fråga översiktsplaneringen de förslagom som som-
jag avsnitt kommer4 redovisa för de rättsverkande planemaattsenare

kommer öka behovet den kommunomfattandesammantaget att attav-
översiktsplanen ändras fördjupningar för tätortsområden. Degenom
preciserade kraven vadpå skall redovisas i översiktsplanensom -
särskilt vad gäller miljöförhållanden betydelse och konsekvensemaav

förändringar kommerstörre förutsätta detaljeradeattav mer-
redovisningar. Genom de allt mindre och projektinriktade detaljplanema
har dessutom behoven överblick och analys samband mellan olikaav av
stadsdelar och strukturer i översiktsplaneringen ökat. De möjligheternya
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rationalisera efterföljande planläggning,att jag kommer attsom senare
föreslå, förutsätter i praktiken översiktsplanen fördjupas föratt
delområden. Sammantaget kan enligt min mening fönnoda deattman

årens översiktsplaneiingnärmaste i utsträckning kommerstor att avse
fördjupningar för tätortsområden i skilda avseenden.

fleraI sammanhang, bl.a. i samband med remissbehandlingen B0-av
verkets ovannämnda Huvudrapport, har kommuner och myndigheter
framfört olika förslag till ändringar i PBL:s bestämmelser i syfte för-att
enkla fonnema för revideringar översiktsplanen. Framförallt pekarav

på behovet underlätta fördjupningar föratt tätortsområdena.man av
Bl.a. reglema i fråga Litställningstid leda till onödigt långanses om en

Vidare framförs olika förslag införa planinstitut,process. att ett nyttom
slags mellannivå, mellan översiktsplan och detaljplan.en

Mitt förslag kortare minimitid för utställning tillgodoserovan om en
delvis önskemålen enklare regler för förfarandet. Vad gällerom syn-
punktema i övrigt på fonnema för den kommunala översiktliga plane-
ringen vill jag erinra denna fråga diskuterades ingående iattom sam-
band med behandlingen förslaget till plan- och bygglag. Dåva-av en ny
rande departementschefen ansåg skälen för särskilt lagregleraatt att
andra översiktliga planfonner översiktsplanen bl.a.än anför-var svaga,
des översiktsplanen fördjupningaratt kan erforderligagenom ge nyan-
seringar i föreslagen markanvändning och riktlinjer inom begränsade
områden. Vidare ansågs det viktigt såväl pedagogiska praktiskaav som
skäl plansystemet förenklas. Jfr PBL-propositionenatt 130

harJag inte funnit det finns skäl frångå denna bedömning.att att En-
ligt Boverkets ovannämnda Huvudrapport hade i början år 1992av- -

antal kommuner antagit fördjupningarett stort översiktsplanen för delav
kommunen. Flertalet dessa omfattade tätortsområden eller områ-av av

den avsedda för olika slag exploateringar. Nästan samtligastörreav
kommuner har dessutom aviserat fördjupningar översiktsplanen förav
delar kommunen. hittillsvarandeDe erfarenhetema, dessutomav som
har vunnits i PBL:s inledningsskede, denna bakgrund inte skälmotger
till genomgripande förändringar plansystemet i PBL. Detmer ärav en-
ligt min mening naturligt de första översiktsplanema enklaatt ochär
översiktliga för hela kommunen och fördjupningar fram efteratt tas
hand. Som redovisats talar flera skäl för kommunema medovan att va-
rierande tyngdpunkt och sylten framdeles kommer arbeta med för-att
djupningar översiktsplanen för tätortsområden. Många fördjupningarav
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strukturfrågorbehandlaförväntastätortsområdena kan t.ex.för sam--
andra kommermedangrönstrukturbebyggelse ochtrafik,mellanband -

Återutbyggnadsförslag.olikakonsekvenserinnebörd ochbelysaatt av
handikap-förtillgänglighetenkulturmiljön ochbehandlakanandra t.ex.

siganledningmening inteminenligtfinns således attpade. Det vare
planinstitut vidövrigt skapaifördjupningar ellerlagstifta nyttettattom

fördjupningarsåledes över-översiktsplanen. Jagsidan att avanserom
fylla detframdeles kommertätortsområdenför tomrumsiktsplanen att

detaljplanering-ochplaneringenöversiktligafinns mellan deni dagsom
områden.sådanaen av

områdes-kommunenkanutanför detaljplangäller områden antaVad
syftetsäkerställabindanderättsligtför påbestämmelser attsättatt ett

tillgodo-enligt NRLriksintressenelleröversiktsplanen uppnåsmed att
förgrunddragenbl.a.reglerasfårområdesbestämmelserGenomses.

för fn-ellerbebyggelse,vattenområden förochmark-användningen av
ändamål,jämförligaoch andrakommunikationsledertidsanläggningar,

förrivningsförbudochskyddsbestämmelsermeddelassamt
förskyddsanordningarochbyggnader attkulturhistoriskt intressanta

harOmrådesbestämmelseromgivningen.stömingar frånmotverka
naturligtför sigi ochomfattning. Dettamycket litenutnyttjats ihittills är
flertaletiöversiktsplanen,tillkopplingenbakgrund sommot av

redovisatsenligt vadoch1990antagits först efter årharkommuner som
strategiskakommunensutsträckningi begränsadhittills angerovan

gällersärskilt vadutvecklingen,framtida störreöverväganden denom
kvaliteter i denvärden ochhuranläggningar, ellerstrukturbildande

tillmiljön skallbefintliga tas vara.
syfteinnehåll tillharöversiktsplanensrörande bl.a.förslagMina ovan

redovisaskalli planenutsträckningi ökadbl.a. konnnunen öppetatt
riktlin-sinamiljöfaktorerövriochallmänna intressenskilda samt angega

utvecklingsådanbevarande. Ennyexploateringsåväljer för gersom
därefteri dagmöjligheterbetydligt bättrekommunema attän genom

förhållande tilliavgörandenbindandeståndområdesbestämmelser till
viktiga fram-för kommunemaimyndigheterenskilda statligasåväl som

utnyttjamöjlighetenexempel pekavill därvidtidsfrågor. attJag som
konsekven-beskrivaaltemativ ochtill belysaöversiktsplaneringen att

därefter läggaochjämvägssträckningarplanerade och attväg-avsema
områdesbestämmelser.sträckningen iden valdafast
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Mina förslag rörande översiktsplanens innehåll och aktualitet bör
i övrigt medverka till bättreäven samband mellan översiktsplanering-ett

och efterföljande beslut enligt FleraPBL. mina förslag i frågaen av om
detaljplan, vilka redovisas under avsnitt också kommunen möjlig-ger
het till rationaliseringsvinster insatser i översiktsplaneringen.av

Översiktsplanens olika delar helhet och fördjupningar-

Mina förslag i fråga översiktsplanens innehåll kan förväntas medföraom
den kommunomfattande översiktsplanenatt i många kommuner kommer
bestå flera delar, däratt exempelvis allmänna intressen, miljöförhål-av

landen och kommunens ställningstaganden till gnmddragen i fråga om
mark- och vattenanvändningeii redovisas i såväl textfonn på sär-som
skilda kartor. Kommunfullmäktiges beslut kommer omfatta såvälatt
konkreta förslag till förändringar redovisningstörre olikam.m. som av
allmänna intressen och övriga miljöförhållanden. finnsDet redan in-nu

erfarenheter hur olikatressanta awägningar och ställningstagandenav
kan lyftas fram och redovisas i översiktsplanen.

forsta, heltäckandeDe översiktsplanema kommer successivt bliatt
föremål för förändringar, antingen fördjupning planen förgenom av
olika delområden och eller revidering denteman kommunom-genom av
fattande planen. Från tid till kommer översiktsplaneringen be-attannan
drivas på olika nivåer med varierande syfte och inriktning. I många
kommuner kommer det diskuteras olika trafikinvesteringart.ex. att i
översiktsplaneringen. denl mån detta leder fram till antagen över-en
siktsplan för vägsträckning kommer dennat.ex. fördjupningen att ut-

ändring översiktsplanengöra för hela kommunen. Med tidenen av
kommer kommunens översiktsplan således bestå såväl kom-att av en
munomfattande del olika fördjupningar.som

Om översiktsplanen skall kunna läggas till grund för olika beslut och
fungera infonnationsdokumentlcunskapssammanställning, krävssom
såväl syftet med de skilda delamaatt framgår planens olika de-attsom
lar ställs och redovisas på sammanhållet och överskådligtsamman ett

har tidigareJag föreslagitsätt. det i kap.4 2 § PBL böratt in-attanges
nebörden och syftet med planens skilda delar skall kunna utläsas utan
svårighet. mångaI kommuner torde det bli nödvändigt i olika fonneratt

förteckningar eller sammanfattningar den samlade översiktsplanenav av
överblick planens olika delar och underlagetöver till dessa.ge en av
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översiktsplanensprövningåterkommanderörandeförslagMitt aven
systematiseradsådanbehovetförstärkaförväntaskanaktualitet av en

överblick.

landsbygdenÖversiktsplanen utvecklingled iett avensom

de förstaerfarenheternavisarredovisat över-harjag tidigare attSom
önsk-siktstrategi för pålångsiktigredovisarsällansiktsplanema enen

kommundelar.för olikaellerhelhetför kommunenutvecklingvärd som
Socialaoutvecklad.förhållandevisplaneringmedSamspelet ärannan

planeringen. Denutgångspunkter försällanförutsättningarochmål utgör
förutgångspunkterredovisadelstraditionplaneringensöversiktliga att

för be-riktlinjerrestriktivadelsexpansionsmöjligheter,medtätorter mer
gradi högharlandsbygdenbyggelseutvecklingen genomsyratpå även

översiktsplanema.förstade
behandlat för-aktivtkommunerexempelemellertidfinnsDet som

utnyttjatolikapålandsbygden och över-förutsättningarna sättsom
samhällen ochmindreutvecklingentillsiktsplaneringen stöttaatt av

översiktsplanering-tydererfarenheterlandsbygdsområden. Dessa att
kringochlokalt arbetemobiliserande ikan startaett processenvaraen

kanPlaneringenutvecklingsförutsättningar.ochsamhällensolika orters
kommuninvånarekommunen,mellanför samverkanforumdärvid bli ett

samlad bildsamverkan kandennaResultatetaktörer.och andra ge enav
diskussionutgångspunkt förvärdenförutsättningar ochortens somav

Över-utveckling.förhinderundanröjandeochmöjligheter enavom
meddialogförockså formererbjuder ut-siktsplaneringen staten omen

stödjaolikapåmöjligheterochvecklingsförutsättningama sättattstatens
regionalpolitisktolika formerhandlautveckling. kanDet t.ex. avomen

lokaladetförbättringarstöd eller vägnätet.av
hurdiskuteranaturligtingåröversiktsplaneringenfysiskaden attI

mark-användningenreglerarstyrmedelandraocholika lagar avsom
livsmiljö ochattraktivskapautnyttjas förkanvattenområdenoch att en

glesbygdsområdenmångautveckling. l utgörförberedskap enge en
bebyggelseutveckling. Detförområdenexempelvis strandnära en resurs

påvisaplaneringenöversiktligaför deninomnaturligtär att enramen
lokala förutsätt-utifrån destrandskyddsregleniatillämpningrimlig av

lokaladetutvecklingförberedskapenVidare kan nä-ningama. aven
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ringslivet och bebyggelse ökas, och förenklingart.ex. översyngenom av
rättsverkande detaljplaner och beslut lovpliktens omfattning.om

dessaOm möjligheter till kan översiktsplaneringen medverkatas vara
till positiv utveckling Iandsbygdsområden. Syftet bör uti-atten av vara
från helhetsperspektiv, där såväl fysiska sociala och samhälls-ett som
ekonomiska förutsättningar ingår, beskriva livsbetingelser och utveck-
lingsmöjligheter i olika och kommundelar. Detta bör präglaorter synsätt
planeringsarbetets uppläggning. Mina förslag till förstärkt och aktuellen
översiktsplanenng bör kunna bidra till denna i ökad utsträckningatt ut-

inyttjas dessa avseenden. Ytterst det emellertid fråga politiskär en om
vilja och ambitionsnivå i den kommunala planeringen.

Systematisering underlagav m.m.

följdSom den höjda ambitionsnivån och komplexiteten i förut-en av
sättningarna för översiktsplaneringen kommer ställas ökade krav påatt

kommunen har utvecklade fonner för hålla bearbeta ochatt att samman,
analysera alltmer tmderlagsmaterial. Med utgångspunkt iett sammansatt

omfattande underlag i fonn sektorsutredningar och åtgärds-ett t.ex. av-
från olika kommunala förvaltningar eller kartredovisingarprogram m.m.

från statliga myndigheter skall fakta och uppgifter betydelse förav-
planeringen rörande mark- och vattenanvändningeii väljas ochut anpas-

till planeringens förutsättningar. Uppgifter egenskaper, förut-sas om
sättningar och värden hos olika mark- och vattenområden skall framtas
och hållas aktuella. kunnaFör användas underlag föratt som
översiktsplaneringen behöver materialet successivt förnyas och
kompletteras med hänsyn till kunskaper och värderingar. Vidare ärnya
det angeläget översiktsplanen olika delar kanoch dess åskådliggörasatt
på tydligtett sätt.

Mot denna bakgrund framtidendet i helt nödvändigt attsynes an-
vända ADB-teknik för Systematisering underlaget och den samla-av av
de översiktsplanen. Under betydandeår har metodutvecklingsenare en

infonnationsteknologininom det gäller lägesbunden,ägt närrum geo-
grafisk infonnation. Flera län och kommuner i landet bedriver sedan
några år tillbaka omfattande utvecklingsarbete med stöd s.k. GIS,ett av
geografiska infonnationssystem, möjligheter samla in, lagra,attsom ger
bearbeta och analysera uppgifter knutna till mark- ochär vattenom-som
råden. Mina synpunkter i det följande förstautgår i hand från erfarenhe-
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utnyttjatLycksele kommun harfrån Västerbottens län, där bl.a.terna
översiktsplanering. Erfarenhetema visarverktyg sinGIS i attettsom

för analysera och levandegörakan aktivt hjälpmedeltekniken ett attvara
stöd för bedöm-underlagsmaterialet, exempelviskomplexadet som

uppgifter mark-uppkommande anspråk. Fakta och ochningar omav
med textinfonnation,vattenområden kartbilder kan kompletteras- -

svårtillgänglig, värdebeskriv-kan upplevasibland t.ex.annars somsom
utsläpp Tekniken vidareuppgifter miljöförhållanden,ningar, etc. gerom

olika uppgifter ochkombinera eller överlagramöjligheter typeratt av
datamängdunderlag för analyser samband.därmed Denkan storage av

fömyamöjligheter kontinuerligt aktualisera ochkan lagras attsom ger
och tendenser kan analyse-uppgifter, samtidigt utvecklingsförloppsom

kunskap tillföras planeringenillustreras. Därigenom kanoch nyras
företeelser åskådliggöras.hittills okända samband mellan olikaoch

bekräftar dessa iakttagelser.Erfarenhetema från Lycksele kommun
diskuteradesför särskilt framställd s.k. baskartaUtñrån ändamåleten

redovisningsfonner med olika sektorsföreträ-möjligheterna till likartade
för aktivinom lade grundendare såväl kommunen. Dettautom ensom

tillfrån olika vid framtagandet underlagetmedverkan intressenter av
drygt hundra-översiktsplaneringeit, översiktsplanen innehållerså ettatt

information. GIS-tekniken visadeolika lägesbundental skikt typerav av
tydligt och åskådligtockså kunna utnyttjas för framställasig ettatt un-

och för andra diskussionerderlag för samrådsmöten med allmänheten
har medverkat tillberörda intressenter. erfarenhetermed Dessa att

i formatetöversiktsplanens olika delar har samlats i lösbladssystemett
Teknikenunderlättar aktualisering och olika delar.vilketA4, översyn av

geografiska nivåer.underlätta planeringen bedrivs olikakan på Iäven att
översiktsplanen, exempelvis isamband med kommande fördjupningar av

miljöer, kan informa-fråga eller kulturhistoriskt intressantatätorterom
stöd det kommunomfattandetionen föras och detaljeras medöver av

materialet.
liknande försökifrån erfarenheterna från dessa och medutgårJag att

tekniken utvecklas i takt med de behovGIS-tekniken sprids och att nya
översiktsplaneringen. vill emellertid be-och anspråk ställs på Jagsom

i inledningsskede ochutvecklingen fortfarande befinner sig etttona att
tekniken i samspel med praktiskt verksamma pla-behöver utvecklasatt

beslutsfattare.ochnerare
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alltsåJag utveckling och spridning GIS-teknikenser en av som en
nödvändig förutsättning för förstärka den översiktliga planeringenatt
och den till bättre instrument i miljöarbetet.göra Utöver generellaett ut-
vecklingsinsatser behövs emellertid metodutveckling och standardise-
ringsarbete för GIS-verktyget skall full effekt inom planeringsom-att
rådet. nämligenDet angeläget inte minst för läns- ochär riksgemen-

frågor de ADB-system används för planering inom olikaattsamma som
kommuner dels kan länkas dels möjliga arbeta i för deär attsamman,
flesta sysslar med planeringsfrågor. särskiltDet angelägetärsom att re-

kommuner får stöd i sin GIS-användning så de inte häm-attsurssvaga
i planeringsarbetet. föreslårJag därför regeringen uppdrar Bo-attmas

verket och Lantmäteriverket i projekt utarbetaatt ett gemensamt stan-
dards och metoder för GlS-användnin i fysisk planering.g

Behov kunskaps- och metodutveckling i övrigtav

För miljöfrågoma framgångsriktpå skall kunnaatt hand iett sätt tas om
den översiktliga planeringen kommer krävas betydande insatser påatt
kunskapsuppbyggnad, forskning och kompetensutveckling.

grundläggandeEn förutsättning för förstärkt översiktsplanering ären
det finns aktuella och anpassade kunskaper olika intressen,att vär-om

den och anspråk. tidigare refereradeDe utvärderings- och forskningsar-
betena rörande de hittillsvarande översiktsplanerna visar det i dagatt
saknas anpassad kunskap i fråga viktiga allmänna intressen och hus-om
hällningsbestämmelser enligt ochPBL NRL. Dit hör ekologisktt.ex.
särskilt känsliga områden, opåverkade områden frågorstora samt om
energi- och Vattenförsörjning. På dessa områden krävs i hög grad insat-

från centrala myndigheter för fram rikstäckande underlagatt ta ettser
för den fysiska planeringen.

andra frågorI krävs befintligt underlag bearbetas ochattsnarare an-
till regionala och lokala förutsättningar och till den fysiska pla-passas

neringens behov. Exempelvis behövs metoder för analysera samban-att
den mellan miljötillståndet och markanvändningen dra relevantasamt att
slutsatser för efterföljande planläggning och tillståndsprövning. Vatten-
frågomas behandling hittills varit outvecklade i planeringensom- -
kräver underlag, bl.a. hänsyn till avrinningsområ-typ taren ny av som
den och rörelser i kretsloppsperspektiv. Också hänsynenvattnets tillett
grönområden i jag behandlar under avsnitttätorter, 3.7.5, kräversom ett
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betydelsen grönstruktu-visarkunskapsunderlag påsammansatt avsom
från olika aspekter.ren

Översiktsplaneringen befintligaemellertid också detförutsätter att
uppdatering in-aktuellt,fördjupas och hållsunderlaget t.ex. avgenom

eller analysvärdebeskrivningarventeringar, utveckling av nyagenomav
för kultunnil-underlagetbl.a. rörandeanspråk. Erfarenhetenia,hot och

variation såväl idet finnstyderjövården jfr avsnitt 3.7.6 storatt en
översiktliga plane-för denkvalitet i underlagetomfattning ochfråga om

överblick ochstöd sinlänsstyrelsen medframföralltringen. börHår av
ochkunskapsunderlaget utvecklaskunna bidra tillkompetens attatt

behandling ifår jämnmarkanvändningsfrågorgrundläggande meren
kommunema.

miljöinriktadtidigare förutsätterjag har berörtSom över-en mer
kompetensutveckling, arbets-i frågasiktsplanering synsättnyttett om

länsstyrelseni pårutiner såväl kommunerfonner, organisation och som
visar deterfarenheterHittillsvarandestatliga myndigheter.och andra att

fysiska plane-kommunalai densamarbetet outvecklattvärsektoriella är
länsstyrel-ovannämndaRiksrevisionsverketsringen. Enligt rapport om

länsstyrelsensi frågasvårighetematillämpning berorPBL omsernas av
organisationbrister i frågai utsträckning påsamordningsansvar stor om

till-skall kunnaolika sakområdenkunskaperna frånarbetssätt. Omoch
iutvecklasbör arbetssättöversiktliga planeringen,godogöras i den som

olikaberörda frånochinvolvera tjänstemänutsträckning förmårökad

förvaltningar.
miljö-samordningbättreförutsättning förgrundläggandeEn aven

detplaneringenden fysiskahälsoskyddsarbetet medoch är även att
uppgift från det pågå-Enligti kommunema.finns tillräcklig kompetens

exempelvis endastuniversitetforskningsprojektet vid Umeående anser
miljöfrågor ochtillräcklig kompetensharfemte kommun att ommanvar

kom-påförhållandevis småVidareekologi. avsattsatt resurseruppges
översiktsplanearbe-underinformationpetensutvecklingutbildning och

enligt minkompetensutveckling krävsBetydligt insatser förstörretet.
översiktsplanering.åstadkomma förstärktmening för att en

för kommu-förutsättningvill jagAvslutningsvis attpoängtera att en
översiktliga plane-anspråk dentill höjda påskall kunna leva uppnerna

kraftfulltpåräknade kanenlighet med mina förslagringen i ettär att
gäller decentrala verk. Vadberördafrån länsstyrelserna ochmetodstöd

med andra berördai samrådBoverket,centrala verken förutsätter jag att
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handboks-uppdaterat och instruktivtmedförser kommunernaverk, ett
utbildningsinsatsermed förnyadedet nödvändigtmaterial. Vidare synes

allmänt för öka kunskapemamaterialfor sprida detta attsamtatt om
miljöarbetet.möjligheter iöversiktsplanens roll och

planeringen3.7.3 regionalaDen

ha möjlighetsynnerliga skäl, skall regeringendet finnsOmFörslag: att
från och be-regionplaneorgan medsärskilt statenrepresentanterutse ett

skall fram underlag ochregionplaneorganrörda sådantkommuner. Ett ta
regeringen. förut-Somförslag till regionplan,lämna antas enen som av

frivillig mellankom-förordnande gällaför sådant börsättning ett att en
tillkunna kommaförutses eller visat sig intemunal samordning inte kan

mellan-regionala intressen, därsig viktigastånd och det röratt enom
ändamålsenligförsamordning förutsättningkommunal är sam-enen

allvarliga miljö-infrastruktursatsningar ellerhällsstruktur, t.ex. stora
problem.

Inledning

kap.angränsande i 2 l §till förhållandena i kommunerHänsyn anges
vid planläggning.skall beaktasviktigt allmänt intressePBL ett somsom

huvudsakenligtförutsätts iMellankonnnunal samordning PBL vara en
tillräckligtill stånd iangelägenhet nonnalt kommakommunal antassom

från den samordningsidaomfattning medverkan änutan statensannan
och granskning kom-för under samrådlänsstyrelsen skall verka avsom

kap. och l2 kap.kap. 22 1munala översikts- och detaljplaner 4 5 5 §

PBL.§
erbjudsregionplanering i kap.bestämmelsema 7 PBLGenom enom

regionplaneorganregeringen möjlighetfastare form att utse ettsom ger
förregionplanregionala frågor förbevakning ochför att anta re-enav

frågorske sådanaeller del den. Så fårgionen om om an-en av
flera kommunermark- och vattenområden angårvändningen somav

översiktliga planeringeller flera kommunersbehöver utredas gemensamt
samordningsverksamheten inteutrednings-behöver samordnas och och

förutsätter vidaresådant besluttill stånd påkommer l §. Ettannat sätt
sida. Enligt 2 skalluppslutning från de §bred berörda kommunemasen

all-de berörda kommunemaregionplaneorgan inteett utses, meraom
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sig det. beslutet skall regionplaneorganets huvudsakligaImänt motsätter
uppgifter anges.

regionplaneorganTill kan regeringen enligt andral stycket§ utse ett
befintligt kommunalförbund. möjlighet regeringen för-En är attannan

de berördaordnar kommunema skall bilda särskilt regionplane-att ett
fallförbund. detta kan inte enskild kommunI utträde för-en genom

hindra fortsatt regionplanearbete. Stockholms länFör gäller lagenett
1987:147 regionplanering för kommunerna i Stockholms län ochom

innebär landstinget regionplaneorgan.ärattsom
Enligt kan regionplaneorganet,3 behöver inte,§ region-antamen en

sådanplan. plan skall enligt tjäna till ledning förEn 4 beslut§ över-om
siktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser och kan grund-ange
dragen för användningen mark- och vattenområden riktlinjer församtav
lokalisering bebyggelse och anläggningar. följerAv 5 bestäm-§ attav
melserna rörande översiktsplan i kap. samråd,4 3-10 Lltställning,om
kungörande, granskningsyttrande och utlåtande i huvudsak skall tilläm-

beträffande regionplan. Enligt 6 regionplanen fullmäktige§ antaspas av
i kommunalförbunddet eller regionplaneförbund regionplaneor-ärsom
gan.

Enligt 12 kap. får5 § PBL regeringen beslut ändrapröva ett att anta,
eller upphäva regionplan. Regeringens prövning får endast frå-en avse

planen tillgodoser riksintressen enligt NRL.gan om
Bestämmelserna i PBL regionplanering skiljer sig från motsva-om

lagstiftningrande bestämmelser i tidigare dels deatt momentgenom
där avsedda visst statligt inflytande underatt garantera ettsom vara re-

gionplaneringen borttagna, dels regeringen inte kan Fram-är attgenom
tvinga regionplan kommer till stånd jfr 126-133 byggnadsla-§§att en

1947:385.gen,
Regionplanering och regionplaner spelar intemationellt betydligten

roll i den fysiska samhällsplaneringeii den för närvarande istörre än gör
Sverige. kan delvis förklarasDetta med kommunema i de flestaatt
andra länder tillsmå ekonomiskt och försedda medär ytan, svagare
mindre professionell kompetens de svenska kommunema. Men iän även

nordisk jämförelse, där kommunema i allt väsentligt jämförbara iären
storlek, ekonomisk styrka och kompetens, har den svenska regionplane-
ringen ställning. Två länder i norden har utvecklade fonner fören svag
fysisk regionalplanering, nämligen Danmark och Finland.
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Danmark skall varje amtskommun län regionplanI medupprätta en
planeringshorisont på l2 fjärde Regionplanenår år. huvud-ärvarten

sakligen vägledande plan förskall utgångspunkt kommuner-en som vara
utbyggnads- och planeringsverksamhet. regionplan harEn rättsver-nas

förhållandekan i till myndigheter vilket gäller regionplaner i de flesta
har inteEG-länder, det i förhållande till enskilda.men

Planen amtskoimnunen. harDen starktupprättas av en
sektorsövergripande målsättning fonnelloch har i mening radersatt en
sektorsplaner för naturvård, jordbruksmarkshushållning, utvinning av

Vattenförsörjning. regionplaneringsprocessenI skallnaturresurser samt
hänsyn till gällande landsplanedirektiv ungefär motsvarandetas
FRP-riktlinjer sin tid.på Samråd skall ske kommuner,med berörda
statliga myndigheter och verksamheter kräver koncession. Densom
statliga kontrollen olika förslag eller inslag iutövas vetorätt motgenom
planen byggd Miljöministerietspå granskning denna.av

Finland MiljöministerietI för regionplaneringen. Re-ger ramama
gionplaneringen landsomfattande och skall i princip och på siktår - -
utarbetas för hela landet. Miljöministeriet lägger fast vilka kommuner

skall ingå i regionplaneförbund. Ett regionplaneområde skallettsom en-
ligt byggnadslagen ekonomisk och geografisk helhet. Idag finnsvara en

Åland.sådana19 områden + Flera regionplaneomrâden sammanfaller
med län.

Innehållsmässigt skall regionplanen översiktlig plan be-vara en som
skriver användningen mark och börDet områdenvatten.av reserveras
för olika funktioner utvecklingen beräknas kräva. Tre omgångarsom re-
gionplaner har genomförts i Finland tillsammmans hittills täckersom
cirka 16 landets totala areal.procent av

Regionplaneringen bedrivs och regionplaneförbund. Planemaantas av
fastställs Miljöministeriet. Om andra departement har invändningar,av

fastställelsen regeringen helhet. Regionplanen haravgörs rätts-av som
verkningar både detaljerad planering föroch lovgivningen på såmot mer

dessa beslut inte får strida regionplanen. Regionplanen kansätt att mot
överklagas alla kommuninvånare i de kommuner omfattasav som av
regionplaneförbundet.

nyligen lagt betänkandeI EGEU-konsekvensutredningamaett av
SOU 1994:2 Kommunerna, Landstingen och anförsEuropa att nya
samarbetsfonner i snabb takt utvecklas regional nivå inom EG-län-
dema. EG:s strukturpolitik coh strukturfonder har varit och fortfa-är
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rande viktig anledning till ökad samverkan, regionaltäven ut-en om
vecklingsarbete också sker förutan strukturfondsstöd.

Reformbehov

framgått beskrivningen erbjuder för regio-Som PBL systemettav ovan
planering fastare alternativ till mellankommunal plansamver-nal ettsom

beslutakan i andra fonner. Regeringen kan således inrättaatt ett re-
siggionplaneorgan, inte berörda kommuner allmänt motsätterom mera

arbetet idet, och enskild kommun kan då inte utträda, t.ex.om orga-en
kommunen Härigenom kan planarbetet få stadga ochgårnet störreemot.

Å erfarenhetema under detlångsiktighet. andra sidan visar år attsenare
kommuner kommit tillmellan med uppenbara samordningsbehov inte

tillfredsställande samordning. Malmöområdet har intestånd någon I

tillräcklig enighet medan i Göteborgsområdet visserligenuppnåtts, det
finns förordnat regionplaneorgan Göteborgsregionens kommunal-ett
förbund, med detta givits mandathar inteännu att upprätta en

regionplan.regionplan. Stockholmsområdet finnsFör antagenen
Stockholms i sinErfarenheterna visar dock länsstyrelsen i länatt

omfattningtillsynsverksamhet rörande detaljplaner inte i nämnvärd
Dennisöverens-utnyttjat regionplanen beslutsunderlag. s.k.Densom

kommelsen kan vidare enligt min mening tecken påett attses som
berörda misslyckatsregionplaneorganet landstinget och kommuner

lämpliga trafiksystem förmed sin uppgift lösa regionens behovatt av
förfarandet särskild förhandlings-framtiden. Genom med en

partier i regionen haröverenskommelse mellan och politiskastaten man
från medborgarana och denmiste bl.a. den insyn och påverkangått om

och kunskapmöjlighet till anpassning till förutsättningar ny somnya
regionplaneneringens förfaranderegler enligt erbjuder. dettaPBL I

med anledningsammanhang bör också regeringennämnas att av
regionplanen förDennisöverenskommelsen hösten 1992 beslutat pröva

Stockholm i vad den tillgodoserenligt kap. mån12 5 § PBL

redovisningarriksintressen enligt dessutom begärt berördaNRL samt av
bildkommuner enligt kap. för samlad6 2 NRL§ att en av

förutsättningarna för tillgodose hushållningsintressena enligt NRL,att
projektet genomförs.i Dennisöverenskommelsenom

betänkande och ocksåSom framgått tidigare avsnitt i detta somav
möjligheteruttalas i utredningens direktiv den enskilda kommunensär
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miljöproblem relativt begrän-förebygga vissa dagensellerlösaatt av
medverka tillfysiska möjlighetden planeringensade. För attatt enge

hushållningssynpunkt krävssamhällsstruktur frånändamålsenlig ut-en
samordningen.mellankommunala och regionala Detveckling den ärav

tekniskaplanerade kraftiga utbyggnaden denuppenbart denockså att av
hanterastioårsperioden inte börunder deninfrastrukturen nännaste en-

sektorsplanering.trafikverkens Re-för de olika statligabart inom ramen
slutbetänkandeStorstadstrafikkommittén i sittuttaladedan år 1990

krävdedetta hänseendestorstadsregionema i1990:16SOU att sam-
hushåll-från miljö- ochplaneringsinsatser för åstadkommalade att en

förstudieutveckling. Boverketsningssynpunkt acceptabel storstä-om
401-476392Boverkets dnrmiljö 1992 Storstadsuppdraget,demas år

ytterligare strukturfrâgorvidarebekräftar denna slutsats och uttalar att
perspektiv, bl.a. den s.k.i regionaltoch hanterasmåste ettses

Såvittfinns i och närheten våragrönstrukturen, i tätorter. avseravsom
mångfald och avfall-s-Vattenkvalitet, biologiskmiljöfrågor buller,som

förstudie dragit slutsatsenNaturvårdsverket i sin år 1992hantering har
karaktärstorstadsområdena sådanmiljöproblemen imånga äratt avav

olika intressenter i regio-i bred samverkan mellande bara kan lösasatt
miljö, Naturvårdsverkets 4159, 1992.Storstädemas rapportnerna

infrastrukturinvesteringarregional samordning rörandeBehovet av
uttryck i rad proposi-miljöfrågor i övrigt också kommit tilloch har en

tid.regeringsuppdrag under Itionsuttalanden och senare prop.
samtligahållbar utveckling ställs krav på199394:111 Med sikte att

miljöprogramskall ha väl förankrade regionalalänsstyrelser senast un-
de för regional nivå utveckla1994 och börder att ettatt samar-svara

intemationella överenskommelsermed kommunerna såvittbete avser
länsstyrel-miljömål. Vidare samtligaoch nationella har regeringen gett

regional trafik- ochutarbetai uppdrag den aprill 1995att senast enser
har till tidpunktLänsstyrelsema i storstadsområdenamiljöanalys. samma

markanvändningen med-uppdrag planeradei analysera hur dengetts att
luftkvalitet och buller, kul-verkar till nå miljömålen inom områdenaatt

således mycket högatunniljövård och grönstruktur. ställsSammantaget
mobiliseras i syfteförväntningar regional samordning kanpå attatt en

varaktigt hållbar samhällsutveckling.uppnå en
förstainternationella jämförelser den utvärdering denSåväl avsom

Erfarenhetergenerationen Översiktsplaner Boverket utförtsom av
ochöversiktsplanearbetet, visar det regionala sek-Boverket, 1992 att
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torsövergripande perspektivet förhållandevis i svensk planering.är svagt
Boverkets utvärdering visar bl.a. länsstyrelserna haft svårt axla sinatt att
roll samordnare de statliga intressena och känt sig klämda i sinsom av
roll hävda riks- och mellankommunala intressen mellan centralaatt verk
med sektorsansvar och självständiga kommuner. Utvärderingen visar
också det regionala och mellankommunala perspektivet allmäntatt sett

utvecklat i översiktsplanema många kommunerär i dagsvagt trots att
inte bostads- och arbetsmarknader.utgör egna

Enligt min mening det uppenbart förstärkning det regio-är att en av
nala perspektivet i den fysiska planeringen nödvändig. finnsDetär ett
flertal skäl till detta. administrativaDen geografiska indelningen medför
behov samordning mellan kommuner med bostads- ochav gemensam
arbetsmarknad, särskilt i storstadsområdena, och de dominerande mil-
jöproblemen i luñ och känner inte kommunalanågravatten gränser utan

lösasmåste i regionalt perspektiv. Till detta kommer de föreståendeett
nyinvesteringama i trañkanläggningar. Om skall investerastora istaten

avsedd omfattning, det vid sidan miljöaspektema mycketär av ange-- -
läget dessa följs byggelseutveckling i övrigtatt stärkerav en som en
långsiktigt hållbar struktur. förutsätterDetta samordning på samtligaen
nivåer; centralt, regionalt och kommunalt.

Regionberedningen har nyligen i sitt delbetänkande SOU 1993:97
Västsverige och Skåne regioner i förändring lämnat förslag för-om en-
sökslagstiftning möjliggör bildande regionförbund i dessa områ-som av
den för samverkan regionala utvecklingsfrågor. Som möjliga uppgif-om

för sådant regionförbund bl.a. uppgifter enligt kap.ter ett 7 PBL.nämns
Regeringen föreslås besluta bildande regionförbund efter ansökanom av

dem bli dess medlemmar och förbundsordning förattav som avser om
förbundet. förutsättningEn för regionförbund skall bildasatt ett är att

betydande flertal kommuner och landsting i den förslagna regionenett är
det. Betänkandet för närvarande föremål för remissbehand-ärense om

ling. Regionberedningen kommer under våren lägga1994 fram slut-ett
betänkande allmänt skall behandla offentligaden verksamhe-som mer

Ävenuppbyggnad och indelning regional nivå.tens sålunda detom
framtida huvudmannaskapet för regionala planeringsfrågor oklart förär
närvarande det enligt min mening angeläget, bl.a. bakgrundär mot av
mina direktiv, hur den mellankommunala samordningenöverväga ochatt
regionplaneinstitutet i kan förstärkas.PBL Därvid har jag beaktatäven

de förslag rörande organisationen offentligaden verksamhetenatt påav
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regional nivå, Regionberedniitgen fått i uppdrag lägga, kan för-attsom
jag anförtavsevärd tid realisera. framgår vadSomväntas ta att av ovan

behovet förstärkt regionplanering akut i dedessutomär mestav en
egentliga storstadsområdena -inte i Skåne eller Västsverige helhet.som

och förslagSlutsatser

bättrevad anförts framgår jag mellan-Av attattsom ovan anser en
kommunal samordning nödvändig skallför kunna uppnå godär att en

långsiktigt hållbar livsmiljö. Regionplaneringen och regionplanenoch

enligt kan i dessa frågor viktigt komplement till de kom-PBL utgöra ett
munala översiktsplanema. Under avsnitt har jag redovisat min3.7.2 syn

förslagden framtida översiktsplaneringen och lämnat bl.a. tyd-på som
samspelet mellan denna och regionplanen enligtliggör PBL.

flerfunktionellaregioner med samband regionplanering enligtI är en
mening mycket angelägen. särskilt högmin gäller i grad iDetta stor-

stadsområdena, i andra områden, där komplexa miljöproblemävenmen
och lokalisering verksamheter kräver samordning och föl jdinves-av som
teringar i flera kommuner, jåmvägar och kollektivtrafik,vägar, ärt.ex.

rationelladet nödvändigt med tydlig samordning för uppnå lös-atten
ningar.

Regionplanen enligt inte avsedd heltäckandePBL är att vara en mar-
kanvändningsplan avsedd förhållandenlösa endast sådanaärutan att

betydelse förhar regionen sådan. exempel i förar-Som nämnssomsom
betena bl.a. flygplatser, regionalt betydelsefulla friluñsområdeit,vägar,

ochutflyktsmål regional betydelse oexploaterade frikorridorer mellanav
PBL-propositionen Regionplanen skall således669.tätorter s. ses som

strukturplan belyser överordnade samband och i regionensystemsomen
för regionens utveckling Till dessastrategiskt viktiga områden. kansamt

i vissa fall räknas det betänkande rubricerati dettasom som
Erfarenhetemagrönstruktur. befintliga regionplaner tydertätortsnära av

på intentioner kräver betydande metod-utvecklingsarbetePBL:satt ett
för kunna förverkligas.att

anförtsSom jag nödvändigt regionplaneinstitutetdet attovan anser
enligt kommer tillPBL användning där så erforderligt, bl.a. för be-är att
handla komplexa miljöproblem samlade trafiklösningar, inklusiveoch

bebyggelsemässigaderas konsekvenser. minenligt mening inteDet är
tillfredsställande i brist fungerande regionplanering tvingasatt man en
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förhandlingslösningartillgripa medborgarna från insynutestängersom
och påverkan och inte rimligtpå samstämda med PBL:ssätt ärettsom

i Övrigt. därför angeläget regeringen parallellt medDet så-system är att
dana förhandlingar initiativ till regionplanering enligt kap.7 PBLtar en
och därvid preciserar regionsplaneorganets uppgifter.

Huvudregeln bör framdeles regionplaneorganet bildasäven attvara
frivillig överenskommelse kommuner i samverkan.genom .en genom-

nuvarande bör behållasPBL:s alltså för samverkan mellan kom-system
i eller flera avseenden önskar driva fysiskettmuner som en gemensam

planering. utnyttjad såväl kommunerRätt tillsynsorgan kanav som en
regionplan tillkommit erforderligpå detta stadga i den mel-sättsom ge
lankommunala samordningen och det statliga agerandet. Kommunema

möjlighet direkt inblandningstatlig föratt utan ta ett eget.ges en ansvar
lämplig mellankommunal samordning inom de regeringenen ramar som

regionplaneorganets uppgiñer. Samtidigt blir statliga in-angett som ev.
gripanden enligt kap. eller12 l 6 detaljplaner inte ligger i§ mot som
linje med regionplanen förutsebara för kommunen.

frivilligOm mellankommunal samordning inte kan förutses elleren
visat sig inte kunna komma till stånd och där avsevärda statliga intressen

inblandade, bör det dock enligt förmin mening speciella fall skapasär
möjlighet för regeringen till stånd regionplanering. Det måsteatten en

då sig viktiga regionala intressen, där samordnadröra om en
mellankommunal planering förutsättning för ändamålsenligär en en
samhällsstrulctur, infrastruktursatsningar eller allvarliga miljö-t.ex. stora
problem. Också samordning skilda statliga sektorsintressen kanen av
därvid erforderlig. Det bör anmärkas Regionberedningensattvara ovan-

förslagnämnda rörande Västsverige och Skåne inte lösa så-är ägnat att
dana samordningsproblem. föreslår därför regeringen, detJag att om
finns synnerliga skäl, skall särskilt regionplaneorgan medutse ett re-

från och de berörda kommunema. beslutet skalllpresentanter staten
riktlinjer lämnas för arbete. Regionplaneorganets uppgift börorganets

fram underlag och förslag tilllämna regionplan i de avseendenatt tavara
riktlinjema sådant regionplaneorgan bör således inteEtt hasom anger.

någon allmän uppgift bevaka regionala frågor. Detta naturligt, ef-att är
det här sig lösa samordningsuppgiñ.konkret Re-rörtersom attom en

gionplanen falli dessa bör regeringen, givetvis i varjeantas av som
skede har möjlighet avbryta förfarandet, önskvärdt.ex.att om en sam-
ordning ändå kommer till stånd. Uppföljningen planens intentionerattav
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följs i översikts- och detaljplaner bör ankomma på såväl berörda kom-
på regeringen och berörda länsstyrelser.muner som

Vad gäller förfarandet vid framtagandet planen bör gällaav samma
regler för regionplan, vilket bl.a. medborgarnasom annan i berördager
kommuner möjlighet till insyn och påverkan. Vidare följer länsstyrel-att

får viktig roll fram och fönnedlaattsen ta relevanten underlagsmaterial
bl.a. under samrådet. Vad gäller det särskilda regionplaneorganets sam-
mansättning och dess arbetsfonner i övrigt bör dessa regleras inännare
de regeringen beslutade riktlinjema. Eftersomav det här kan sigröra om
mycket speciella förhållanden, bör regeringen handlingsfnhetstorges en

välja statligaatt och beslutsfonnerrepresentanter utifrån syftet medange
den aktuella planeringsuppgiñen. Det därför enligt minär mening inte
lämpligt i lagreglera dessaatt frågor. Jag vill dock anmärka det gi-att
vetvis lämpligt deär statligaatt både har förmågarepresentantema att
aktivt företräda de statliga intressena och samtidigt har lokal förankring.
Detta kan tala för landshövdingen skallatt ingå i det särskilda region-
planeorganet. I sådant fall bör dock denne inte delta i länsstyrelsens ar-
bete under samrådskedet eller vid beslut rörande granskningsyttrande.

3.7.4 Miljökonsekvensbeskrivningar

Förslag: En detaljplan skall grundas på det inte onödigt.ärprogram om
Vid utarbetande skall miljökonsekvensbeskrivningprogrammetav en

i de fall planenupprättas medger åtgärder innebär betydande inver-som
kan på miljön, hälsan och säkerheten eller hushållningen med naturre-
surser.

Inledning

Krav på miljökonsekvensbeskrivningar har under framför allt det senaste
årtiondet vuxit fram helaöver västvärlden. Kravet innebär i korthet att
det underlag för beslut kan betydelsefullasom konsekvenser försom
miljön skall finnas beskrivning härav. USA har den längstaen traditio-

på området. Där förekom kravnen på miljökonsekvensbeskrivningar
redan 1969. Först under 1980-talet har sådana krav börjat ställas i vissa
länder i Europa.

År 1985 EG direktivantog miljökonsekvensbeskrivningar,ett rå-om
dets direktiv 85337EEG bedömning inverkan på miljön vissaom av av
offentliga och privata projekt. Direktivet skall tillämpas för bedöm-

7 14-0320
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projektenskildaochoffentligasådanamiljöeffekterna somningen avav
verksamhetermiljön. Depåpåverkanbetydandemedföra somkan antas

ochi bilaga 1angivnafinnsmiljökonsekvensbeskrivningskall kräva en
kraft 1988.iträddeDirektivetdirektivet.till2

för EFTA-statemagällerochEES-avtaletiingårEG-direktivet som

EES-rätt.
lagstift-miljöeffektbeskrivningar ikrav påintroduceradesSverige1

Årmiljöskyddslagen.iföretogsdåändringardeningen 1981 somgenom
väglagen.imiljökonsekvensbeskrivningarpåinfördes krav1987

1988proposition årmiljöpolitiskaregeringensbehandlingenVid av
riksdagenuttalade1990-talet attinförMiljöpolitiken198788:85prop.

mil jökon-obligatoriskatill hurförslagmedåterkommaborderegeringen
Påplaneringsprocessen.iinfogasskulle kunnasekvensanalyser rege-

ochNaturvårdsverketi fråganförslagredovisadesuppdragringens av
i detMKBMiljökonsekvensbeskrivningar sven-Boverket i rapporten

beslutssystemet.ochplanerings-ska
livsmiljögod199091 190 EnpropositioneniförslaggrundvalPå av

imiljökonsekvensbeskrivningar ettbestämmelser1991infördes år om
krav pådirektställsbestämmelser attEnligt dessa ettikap. NRL.5nytt

i 4åtgärdelleranläggningförtillståndansökan avsessomenenomen
fårmiljökonsekvensbeskrivning. Dessutominnehållaskallkap. NRL en

föreskrivabestämmerregeringen attmyndigheteller denregeringen som
skalllagamaNRL-anknntnas.k.deenligt någonärendendet i av

2 §.kap.miljökonsekvensbeskrivning 5upprättas en
kap. NRLanvänds i 5 ärmiljökonsekvensbeskrivningBegreppet som

be-sigskalldettilltankenleder röramissvisande. Det attdelvis om en
påver-såledesmiljön,denför enbartkonsekvensema yttreskrivning av

emellertidskallNRL3 §Enligt kap.5ochluft enkan på vatten m.m.
bedömningsamladmöjliggöramiljökonsekvensbeskrivning enaven

häl-miljön,inverkan pååtgärdsverksamhets elleranläggnings,planerad
härhälsauttrycketMedmedhushållningenoch avsesnaturresurser.san

uttryck-talasPBL457. 1190199091säkerhetochbåde hälsa prop. s.
föreliggerskillnadsaklignågonsäkerhet,ochhälsabådeligen menom

inte.alltså
sådanaförunderlagskallmiljökonsekvensbeskrivning utgöraEn

Grundläggandetillämpas.skallkap. NRLoch 3vilka 2vidbeslut
i kap. 1 §återfinns lkap.och 32tillämpningenförutgångspunkter av

skallövrigtmiljön ifysiskadenochmarken,Där vattnetNRL. sägs att
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användas så från ekologisk,att social och samhällsekonomisken
synpunkt långsiktigt god hushållning främjas. Detta innebär att en
miljökonsekvensbeskrivning enligt kap.5 NRL skall belysa
konsekvenserna i rad skilda hänseenden, bl.a. socialaen och
samhällsekonomiska i den mån det relevant för bedömningenär godav
hushållning enligt NRL.

När krav på miljökonsekvensbesknvningar infördes 1991 i antalett
NRL-anknutna lagar användes något olika lagstiftningsmetoder. vissaI
lagar föreskrivs miljökonsekvensbeskrivningaratt enligt kap.5 NRL
skall I andra lagar,upprättas. vattenlagen 13 kap.t.ex. 19 föreskrivs§,
bara ansökan skall innehållaatt miljökonsekvensbeskrivning.en en

deI NRL-anknutna lagama, PBL, infördes såledesutom i olika for-
krav på miljökonsekvensbeskrivningar.mer Häreñer har sådana krav

införts för beslut enligtäven vissa andra lagar inte anknutna tillärsom
NRL.

Beträffande undantaget för PBL anfördes i propositionen 199091 :90
god livsmiljö många kommuner redanom att tillämparen förfarandet

med miljökonsekvensbeskrivningar i den fysiska planeringen och detatt
pågick dynamiskt Litvecklingsarbete,ett varför obligatoriskt krav iett
detta skede ansågs olämpligt.

I propositionen 199293:60 ändring i miljöskyddslagenom m.m.
konstaterades Sverige har kravatt på miljökonsekvensbeskrivningar av-
seende de flesta verksamheter i bilaga l och 2 till EG:s di-som anges
rektiv. För med säkerhet omfattaatt alla verksamheter ansågs dock att
regler miljökonsekvensbeskrivningar borde införasom i bl.a. förPBL
vissa fall då betydande påverkan miljön kanen antas.

lagstiftningsärendetI hade Boverket förordat införande ettav gene-
rellt krav på miljökonsekvensbeskrivningar i PBL. Enligt regeringen
borde dock i det aktuella sammanhanget endast krav på miljökonse-
kvensbeskrivningar införas i den utsträckning det krävs på grund av
EG-direktivet. Ett allmänt krav i PBL på miljökonsekvensbeskriv-mer
ningar borde utredas i vidare sammanhang,ett där erfarenhetervunna av
tillämpningen de föreslagna reglema kunde värdefulltav under-ettvara
lagsmaterial.

För PBL:s del innebär alltså lagstiftningen följande. Regler miljö-om
konsekvensbeskrivningar finns i 5 kap. 18 föreskrivsDär de-att en
taljplan medger användning mark ellersom byggnaderen ellerav av
andra anläggningar innebär betydande miljöpåverkan skallsom grundas
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anspråkifårplanområdetinnebär tasdetaljplanen attpå ett omprogram,
grundas påskallsåledesdetaljplanenfalländamål. delangivnavissaför

NRLkap.enligt 5 upprät-miljökonsekvensbeskrivningskall enprogram
utarbetandetvid programmet.tas av

miljökonsekvensbeskrivningar ärrörandekap. NRLi 5Regleringen
syf-ibestämmelsen 3 §nämndadenknapphändig. Förutom ommycket

miljökonse-i 4§stadgasmiljökonsekvensbeskrivningar attmedtet
verksamhe-fördenbekostasskallkvensbeskrivningen ansvararsomav

i fråga.åtgärdenvidtaskallellerten som
för-finns imiljökonsekvensbeskrivningarbestämmelserNännare om

föreskrivsmiljökonsekvensbeskrivningar. Där199l:738ordningen om
motiveradinnehållaskallmiljökonsekvensbeskrivningi 12 § enatt en

fallför vissaundantagmedlokaliseringaralternativaredovisning av
söktadenkonsekvensernauppgifter attutfonnningaroch avsamt om

vidtas.åtgärden inte
Miljö-1993:27betänkandet SOUiföreslårMiljöskyddskommittén

kapi-särskiltimiljökonsekvensbeskrivningar etttasreglerbalk att om
miljökonsekvensbe-skallförslagetEnligtiniljöbalk.ikap.tel 9 en

enligtanmälningsäreiideiiochtillstånds-i alladelsskrivningar upprättas
tillämpningenfall vidandradels istycket,förstamiljöbalken 1 § av

skogsbrukslagstift-jord- ochellerlagarnaNRL-anknutnadebalken,
biotekniskellerkemiskhanteringenverksamhet,ningen, enavenom

medförabefarasåtgärd kannågonellereller enpodukt annanvaraen
ellermiljönellerhälsa äventyramänniskorspåpåverkanbetydande en

stycket. Där-andral §medhushållninggodlångsiktigt naturresurser
miljökon-påkravinnehållalagarnaNRL-anknulnaskall deutöver

närvarandeförutsträckningungefärisekvensbeskrivningar somsamma
skallbestämmerregeringenmyndighetdenellerregeringenoch som

skallmiljökonsekvensbeskrivniiigarföreskriftermeddela upp-kunna att
NRL-anknutnadebalken,tillämpningvidfalli andraockså avrättas

2 §.skogsbrukslagstiftningeiiochellerlagarna
miljöskyddskommit-anförstycketandratillspecialmotiveringen l §I

69:del 2bet.följande a.tén s.

princi-ställamiljöbalkenilämpligt ettdetmeningEnligt vår attär
hälso-betydandefallimiljökonsekvensbeskrivningarkrav påpiellt av

kommerfrämstbestämmelsenfrånutgårVimiljöpåverkan.eller att
miljö-kravdärplaneringen,kommunalavid denbetydelsefåatt

harverkligenför planergällabörkonsekvensbeskrivningar bara som
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betydelse för miljön och där det mindre lämpligt kommuner-attsynes
skyldigheter i frågan regleras regeringsföreskrifter.nas genom

För PBL:s del innebär miljöbalksförslaget således de begränsa-att nu
de kraven på miljökonsekvensbeskrivningari kap.5 18 utvidgas§ till att
gälla generellt för åtgärder kan befaras medföra betydande påver-som
kan på människors hälsa eller miljön eller långsiktigtäventyra goden
hushållning med naturresurser.

Överväganden

Enligt utredningsdirektiven skall jag kravetöverväga på miljökonse-om
kvensbeskrivningar skall utvidgas och generell tillämpning iges en mer
ärenden enligt PBL.

Ursprungligen har det i lagstiftningen varit fråga ställa krav påattom
miljökonsekvensbeskrivning i samband meden genomförandet ettav

visst projekt. Det därvid projektörenär skall miljö-presenterasom en
konsekvensbeskrivning skall godtas prövningsmyndigheten,som av t.ex.
koncessionsnämnden eller vattendomstolen. Självfallet har det varit
nödvändigt lagstifta kravatt på miljökonsekvensbeskrivningar i fallom
där det sig kravrör på sökanden iett enlighet med lagstiftningom att en

viss utredningprestera grund för ansökan.som en
I PBL-sammanhang kommer emellertid frågan i läge. Iett annat sam-

band med bygglovsansökan ansökan byggtillstånden skulle detom
visserligen möjligt ställa krav på sökandenatt skallvara att presentera

miljökonsekvensbeskrivning, i detta skedeen skulle sådan be-men en
skrivning skäligen meningslös. En meningsfull miljökonsekvensbe-vara
skrivning måste komma i mycket tidigare skede,ett således i samband
med planläggning. Planläggning sker emellertid kommunens för-genom

miljökonsekvensbeskrivningoch lagligt krav påettsorg kan därför i
detta fall bara rikta sig till kommunen. En motsvarighet härtill finns i
väglagen där det i l5 föreskrivs§ arbetsplan skall innehållaatt en en
miljökonsekvensbeskrivning.

Som anfördes i propositionen 199091 :90 En god livsmiljö finns det i
PBL inbyggt kravett på konsekvensbeskrivningar i samband med den
fysiska planeringen. Kopplingen till NRL innebär planeringen skallatt
främja god hushållning och detta medför krav beslutsunderlagpå som
belyser frågan. Det kunskapsunderlag skall ligga till förgrund plan-som
besluten skall således innefatta analys inte bara konsekvensernaen av
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samhälls-sociala ochmeninginskränkt t.ex.ävenimiljön utanför av
miljökonsekvensbe-alltsåsigDetkonsekvenser. rörekonomiska om

emellertidfinnsi kap. Det5faktisktmeningi denskrivningar avsessom
systematiskmiljökonsekvensbeskrivning görsskillnad. Iviktig enenen

och ord-alternativ ivarjeför turkonsekvensertänkbararedovisning av
planförslaginte. 1dockföretassammanvägning ettslutligning. Någon

ochalternativolikaredovisninginte någondäremotskerenligt PBL av
sig förbestämtharalternativdetbarakonsekvenserderas manutan av

enligtmiljökonsekvensbeskrivningKravkonsekvenser.dessoch
redovisningpåfordringarställdahögretill någotledasåledestordeNRL

planer.i
konsekvensbeskrivningar ärfonni påPBLouttalade kravenDe aven

sigskalldetsåledes rörarekvisit,kvalitativa attberoende någrainte av
konsekvensana-Behovetliknande.ellermiljöpåverkanbetydande avom

förhållandenatillmed hänsynbedömasbeslutsunderlagalltfårlyser som
konsekvensbeskriv-alltid krävasdocktordefallen.enskilda Detdei

betydande påver-medförakanåtgärderbedömningenförningar somav
mening.vidsträcktimiljönpåkan

miljökonsekvensbeskrivningarlagstiftningrörandeärendetI om
detKommunförbundetSvenska attsig bl.a.190199091prop. motsatte

miljökonsekvensbeskriv-kravobligatorisktinförasskullelagi ett
kommunernahade173 ännuförbundet a.Enligti PBL.ningar s.prop.

planer-såÖversiktsplanersinautveckla atttid förtillräckliginte attgetts
förebyg-förochnaturresurshushållninggodförde instrumentblir enna

stöddeFörbundetbli.förutsättningarharde attmiljövårdgande som
svenskt MKB-system,utvecklingsuccessiv etttanken pådäremot aven

utveck-planerings-,intensifieratfrånerfarenhetergrundval ettpå av
de-tillsig kunnaansågRegeringen storainfonnationsarbete.ochlings-

lämnadesoch PBLanförthadeKommunförbundetvadiinstämmalar
regleringen.utanföralltså

hari kommunemaöversiktsplanearbetetintensivainledande nuDet
bedrivitsharöversiktsplaneringdenErfarenheternaklarats somavav.

klarOftakvalitet.varierandemycketharplanema synes envisar att en
konsekvens-lösningar,alternativaredovisningförsaknassystematik av

Byggforsk-ochpolitikMark,mfl. rätt,jfr FogHansanalyser m.m.
uppvi-detaljplanerÄven i mångaredovisningen56.1992ningsrådet s.

kla-införandeskäl föralltså övervägafinnsbrister. Det att avsådanasar
i PBL.konsekvensbeskrivningarregler oinrare
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finnsDet ytterligare omständigheter talar för detta. Vid olikasom
studier har gjorts kommunemas tillämpningsom harPBL detav visatav
sig det finns brister detatt gällernär integrera tillämpningatt NRLen av
i prövningen. I fall kommunernavart ofta bestämmelserna isynes se
NRL i alltförett perspektiv, vilketsnävt kan leda till det egentligenatt
bara bestämmelsernaär riksintressen får någon betydelse vidom som
planläggning och i ärenden bygglov. Som i det föregåendenämntsom

emellertidspänner NRL mycketöver brett registerett bedömnings-av
grunder, vilket framgår l kap. l § NRL och bestämmelsenävenav iav

kap.5 3 § syftet med miljökonsekvensbeskrivningar.om En uttrycklig
bestämmelse kraven på konsekvensbeskrivningaratt iom PBL gäller
miljökonsekvensbeskrivningar i NRLzs mening kan leda till PBL ochatt

knytsNRL i det kommunala beslutsfattandet på detsamman sätt som
den ursprunliga avsikten med lagkomplexet.var
detI följande, avsnitt 4.6, kommer jag föreslå i huvudsakatt ett gene-

rellt krav på utarbetande för detaljplaner. För vissa fall krävsav program
i dag med hänsyn till EES-avtalet miljökonsekvensbeskrivningatt en

vid utarbetandeupprättas Även5 kap. l8 §.programmetav ettom
uttryckligt vidgat krav på miljökonsekvensbeskrivningar inte förs i
lagen, skall det naturligtvis i detta skede ändå krävas sådana beskriv-
ningar i andra fall vidäven betydande miljöpåverkan. dubblaDet system
med krav på konsekvensanalyser eller konsekvensbeskrivningar som
finns i dag skulle dänned behållas. En sådan ordning förenad medär
uppenbara risker. Den enbart läser lagtexten del bak-som utan att ta av
grunden till bestämmelsema i kap.5 18 får§ lätt uppfattningen detatt
inte krävs konsekvensbeskrivningar i andra fall. Onekli framstår detgen

förbryllande anläggandeatt kabinbanasom kräver miljökonse-av en en
kvensbeskrivning, medan något sådant krav inte gäller för t.ex. stor-en
marknad.

Till förmån för införa bådeatt uttryckligt ochett generellt krav påmer
miljökonsekvensbeskrivningar i PBL talar slutligen i huvudsakatt en-
hetliga regler dänned kommer gälla för samtligaatt NRL-anknutna la-
gar.

Mot generellt kravett miljökonsekvensbeskrivning enligt kap.5
NRL kan tala begreppet miljökonsekvensbeskrivningatt ofta tolkas för

så behovetsnåvt, konsekvensanalyseratt i andra hänseendenav skyms,
vilket kan leda till det kravatt på särskilda konsekvensbeskriv-reses
ningar avseende andra sektoriellaäven frågor. Som framgår redovis-av
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NRLi kap.5miljökonsekvenserbegreppetemellertidningen ärovan
harkommunen attaspekterdedärför allainnefattarochvittmycket som

konsekvens-tillbegreppetändringbeslutsfattande. Ensittvidbeakta av
praxis,internationellmedbättrebeskrivning, överensstämmersom

dock inteankommermissförstånd. Detförriskenminskasäkertskulle
ändring.sådantillförslagframläggamigpå att en

miljökon-påkravgenerelltinvändningtänkbar ettmotEn merannan
arbe-medför attriskfinnsdet attsekvensbeskrivningar processenattär

tillövrigti separatplanarbetetfrån processbrytssådanafram enutta
grund.docksaknarfarhågorSådanasamrådsförfarandesärskilt etc.med

rörandeförordningeniochkap. NRLi 5Bestämmelserna
ochmedsyftetuteslutandehandlarmiljökonsekvensbeskrivningar om
allsintesåledesberörochmiljökonsekvensbeskrivningariinnehållet

entydigtilitteraturtillgänglig ettämnethandläggningen. Dessutom ger
samordnas.skallarbetetförstöd att

införandeframgårredovisningen att ett gene-lämnade meravdenAv
inne-intei PBLmiljökonsekvensbeskrivningarpåkravuttryckligarella

underlagettydligareemellertid attbliregentlig nyhet. Detnågonbär
dess-uppnårplanen. Mantillredogörelsekompletterandekrävs ensom
enligtdärförTidenenhetlighet.och ärförenklingsystematiskutom en

reform.sådanförmeningmin enmogennu
miljökon-skalll8 §kap.i 5bestämmelsemanuvarande enEnligt de

tillutarbetandet programmetvid ensekvensbeskrivning upprättas av
angiv-för vissaanspråkifårplanområdetmedger tasdetaljplan attsom

Även i fortsätt-miljöpåverkan.betydandeinnebäroch dettaändamålna
undermiljökonsekvensbeskrivningar senastupprättas pro-börningen

beskriv-sådanupprättandepådetaljplan. Kravetförgramskedet enav
betydenhet,vissomgivningspåverkan ärinträdaföreslåsning avom

uttryckaskunnabörförutsättningplanen. Dennamedändamåletoavsett
ochhälsanmiljön,inverkanbetydandefrågaskalldetså att omvara

sakligi överensstäm-medhushållningeneller naturresursersäkerheten
mil-medsyftetavseendeNRLkap. 3 §ifonnuleringen 5 enmedmelse

jökonsekvensbeskrivning.
tvekantillupphovförutsättninghällenallmäntsåkanSjälvfallet geen

ellerskall krävasmiljökonsekvensbeskrivninghuruvidafallenskildai en
defallandraföri dag, ändetdelsobserverasEmellertid bör attinte.

alls iförutsättningaruttaladenågrafinnsintel8kap.i 5angessom
intekravetdelsinträder,konsekvensanalyser attkrav påförPBL när
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riktar sig enskilda projektorer kommunen. Från rättsäker-mot utan mot
hetssynpunkt föreligger därför inte trängande behov precision.något av

bör i sammanhanget observeras det inte föreliggerDet någon rättatt
klaga på detaljplan enbart den grunden det inte har gjortsatt atten

miljökonsekvensbeskrivning denna bristfällig. Bristernågon eller äratt
slaget förfarandetdet alltså inte betrakta sådana fel iär attav som som

självständigkan grund för klagan. detta hänseende det ingenIutgöra är
skillnad mellan krav miljökonsekvensbeskrivningar och kravpå de på
beslutsunderlag finns redan i sak klagandag. i sakEn är attsom annan

plan kan underbyggas med påståenden brister i beslutsunder-på en om
laget, avsaknad miljökonsekvensbeskrivning eller utredningt.ex. av av

slag.armat
Förslaget här innebär alltså miljökonsekvensbeskrivning skallatt en

vid utarbetande för detaljplan. sådantEttupprättas av program program
skall enligt förslaget inte behöva det onödigt. Dettaupprättas, ärom un-
dantag emellertid inte tillämpligt, den planerade åtgärdenavses vara om
kan innebära sådan påverkan utlöser miljökonsekvens-krav påsom en
beskrivning.

ytterligare förtydligandeEtt kan sin plats. Enligt kap.på 5 l §vara
första stycket detaljplan för lokalisering2 krävs enstakaPBL av ny
byggnad användning får betydande inverkan omgivningen,påvars om
tillkomsten byggnaden inte kan i samband med prövningprövasav av
ansökan bygglov eller förhandsbesked. samband med införandelom av

miljökonsekvensbeskrivningardet nuvarande kravet ipå kap.5 18§
berördes frågan huruvida det nämnda undantaget skulle kunna leda till
behov krav miljökonsekvensbeskrivningpå i samband medävenav
prövning bygglov förhandsbesked fall.eller i vissa propositionenIav
199293:6O framhölls22 emellertid uttrycket betydande inverkanatt

omgivningen inte liktydigtpå betydande miljöpåverkan, in-medär som
nebär omgivningspåverkan. ansågs inte kunna råda någonDetstörreen
tvekan åtgärd har betydande miljöpåverkan skallatt prövasom en som

detaljplan och inte med stöd den nämnda undantagsbestäm-genom av
melsen. har i det här anledningJag sammanhanget inte någonatt göra

bedömning.annan
miljökonsekvensbeskrivningKrav på i skulle kunna be-PBL vara av

tydelse vid bedömningen miljökonsekvensbe-hur omfattandeav en
skrivning behöver vid prövningen projekt enligt lagstiftvara av annan
ning. bör kunna miljökonsekvens-det krävsDet t.ex. att enpresuineras
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beskrivning visst innehåll och djup inom områden i översiktspla-av som
har bedömts särskilt känsliga olika skäl. Samordningennen som av av

beslutsfattandet enligt olika lagar torde dock inte kunna regleras i lag.
Däremot kan i praktiken vissauppnå vinster samordningman genom av
planläggning och speciallagsprövning inom för det utvecklingsar-ramen
bete rörande miljökonsekvensbeskrivningar pågår i olikasom samman-
hang.

Konsekvensbeskrivningar skall självfallet också på översiktliggöras
nivå. dettaFör skall framgå klarare föreslåratt jag avsnitt 3.7.2 be-att
stämmelsema i 4 kap. l § vad skall redovisas i översiktsplanom som
skall kompletteras med krav bl.a. redovisning konsekvensemaav av
avsedda förändringar i användningenstörre mark- och vattenområ-av
den.

finnsDet anledning i detta sammanhang beröra fråganatt om sam-
bandet mellan å sidan kraven på för detaljplan och påena program upp-
rättande miljökonsekvensbeskrivning i anslutning därtill å andraav samt
sidan redovisningar motsvarande slag förekommer i översikts-av som
planen.

Frågan berördes i propositionen 199293:60 23 i anslutning till
behandlingen förslaget föra krav på miljökonsekvensbeskriv-attav
ningar i PBL. Regeringen anförde därvid följande:

finnsDet i det här sammanhanget anledning understryka viktenatt
det planeringsunderlag miljökonsekvensbeskrivningav utgörsom en

under hela planprocessen. För arbetet med miljökonsekvensbe-att en
skrivning skall kunna så bra underlag möjligt detbörett på-ge som
börjas redan under arbetet med översiktsplanen och utvecklas suc-
cessivt under detaljplanens programskede. fulltFör utbyte böratt ge
emellertid miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras parallellt med
fardigställandet detaljplanen.av

Regeringen delar Riksantikvarieämbetets och Naturvårdsverkets
uppfattning översiktsplanen i många fallatt bör tillräckligvara som

för detaljplaneläggning. ingetDet i princip hindrarprogram är attsom
redovisning översiktsplanens innehåll uppfylla kraveten påav anses

följer vårt förslag. Någon uttrycklig lagregleringprogram som av av
detta erfordras inte. sådanaI fall tillkommer utarbetandet miljö-av en
konsekvensbeskrivning komplettering till översiktsplansom nären en

sådan plan kan kraven på för detaljplane-en motsvaraanses program
läggning..
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regler-utfonnningen härförvägledandeböruttalandenDessa avvara
Över-miljökonsekvensbeskrivningar.ochkravrörande på programna

kunnavissa fallskall således iinnehåll utgöra ettsiktsplanens anses
gjorts iharkonsekvensredovisningdendetaljplan, ochför somprogram

miljökonsekvensbeskrivning,tillbörjanöversiktsplanen utgör somen
Samspelet mellandetaljplaneprocessen.helaunderutvecklasdärefter

övrigtockså ihar jagmiljökonsekvensbeskrivningarochöversiktsplanen
redovis-rörandeförslaganslutning till minaiavsnitt 3.7.2underberört

konsekven-ochmiljöförhållandenövrigaöversiktsplaneniningen avav
mark- ochanvändningeniförändringaravsedda vat-större avavserna

tenområden.
visserligendetskallmiljökonsekvensbeskrivningengällerdetNär

utarbetandevidskallsådankrävas senastupprättasatt program-aven
miljökonsekvensbeskriv-intedänneddetaljplan,för attmet avsesmen

härtillMöjlighetenskede.fullständig i detta äralltid skallningen vara
regelmässigttordeDetpreciseratberoende hur är.programmetav

under detutvecklasmiljökonsekvensbeskriviringenkrävaskomma att att
planarbetet.fortsatta

outtalatdag finnsredan idetframhållitsföregående har ettdetI att
miljökonsekvensbe-krav påkonsekvensanalyser i PBL. Ettpåkrav

påtagligt ökatföranleda någotdärför intebörenligtskrivningar NRL
mednågotdock ökaredovisning kanpåutredningsarbete. Kravet en

bygg-fårEnligt kap. 5§följd. 11kostnadsökningmotsvarande som
för sådanakostnadematäckaplanavgift förnadsnämnden attta ut en
fastighets-detaljplaner,för bl.a.erfordrasåtgärder upprättaatt omsom

kostna-omfattamåsteplanen. Denna ävenhar rättägaren nytta ansesav
minaEnligtmiljökonsekvensbeskrivning.upprättande ut-der för av en

planavgiñ.reglemasistaredningsdirektiv skall jag i överetapp omseen
detfrågandet sammanhangetgivetvis ikommer övervägaJag att om

skall erhållaregler för kommunernaändradefinns behov attav
miljökonsekvensbeskrivningar.upprättandekostnadstäckning för av
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3.7.5 Tätorternas grönområden

Förslag: Genom den i avsnitt 3.7.2 föreslagna förstärkningen denav
översiktliga planeringen jämte den föreslagna ändringen i 2 kap. l §

kommerPBL, samlad bedömning grönområdentätortemasen attav
kumia vilket bör leda till betydelsengöras, bevara och förvaltaatt attav
områdena ökad tyngd. speciellal fall skall regionplanering kunnages en
framtvingas enligt förslaget i avsnitt 3.7.3.

2 kap.I 4 förs§ krav på hänsyn skall till behovetett att tas av par-
ochker andra grönområden i bebyggelsemiljön.

Genom ändring i kap.2 6 § NRL understryks behoveten att grön-av
områden i och i närheten skall beaktas.tätorterav

Kommunen möjlighet i detaljplan eller områdesbestämmelserattges
meddela skyddsbestämmelser för särskilt värdefulla och allmännatomter
platser. I 3 kap. förs krav sådana och allmänna platseratt tomter
inte får förvanskas. Skada till följd skyddsbestämmelser skallav
medföra till ersättning.rätt

Avslutningsvis understryks behovet forskning och utbildning rö-av
rande grönområden.tätorternas

Inledning

Av den tidigare lämnade redogörelsen, avsnitt framgår3.4, den stora
betydelse parker och andra grönområden har för människoma i vårasom

samtidigt ocksåtätorter vilka hot dessa grönområden för.men är utsatta
Hoten hänger huvudsakligen med utvecklingsförlopp påtresamman som

tid tycks ha förstärkts i omfattning. första berörDetsenare
bebyggelseutvecklingen under 1980-talet mycket handlatsom om
förtätning både i centrala detaljplanelagdatätorterna områden och iav
randzonen mellan tätbebyggelse och den omgivande landsbygden. Det
andra handlar de ökade investeringarna i trañkanläggningar,om vägar
och järnvägar, framför allt i storstadsregionema innebär eller kansom
innebära fragmentisering tidigare sammanhängandeen grönaav
områden. Det tredje berör förvaltning och skötsel, vilket frågaär en om
både och kompetens hos berörda förvaltare och markägare.resurser

Sammantaget innebär detta åtgärder behöver vidtas ökaratt nu som
möjlighetema slå vaktatt grönstruktur. Enligttätortenias min be-om
dömning det framför alltär uppmärksamma grönområdenasattgenom
betydelse intresset bevara och förvalta dem kanatt ökad tyngdsom
vid avvägningen mellan olika motstående intressen i samband med be-
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enskilda in-deEftersommarkanvändningen.förändringrörandeslut av
samladdetbehövssig,förobetydligaförefallakan entagna vargreppen

helhetenöverblickdels övervarje kommun, avikunskap engersom
ochkulturelltekologiskt,funktionerolikadessoch so-grönstrukturen

sågrönområdena attolika delarmellansambandvisar pådelscialt, av
konsekvenserfåkaningrepp storaoch hurdet klargörs smärreävenvar

helheten.på
ochökadför ettbetydelseavgörandedärför omsorg omDet är enav

sammanfattaskunskapengrönstrukturförskydd attförbättrat tätortens
ytterli-därefter kanplaneringen. Förstöversiktligaför deninom ramen

framhärläggerverkningsfulla. Jagblimeningminenligtåtgärdergare
ochförstärksplaneringen attöversiktligatill denledabörförslag attsom

andraochparker grönom-betydelsenfästs påuppmärksamhetökad av
be-storstadsregionemasärskiltltillanslutningii ochråden tätortema.

åstadkommasskall kunnaskyddförsamordningkommunal att avhövs
mellankommunalfrivilliggrönområden. Närsammanhängande enstörre

iförslagenligt mittskallstånd, statentillkommersamordning inte spe-
speciellt fallsådantregionplanering. Ettframtvingafall kunnaciella en

skyddetavseende påmed grönom-samordningbehovetkan avavvara
råden.

i för-ställninggrönområdenasdejag tätortsnäraDärutöver attanser
komplet-förstärkasbörlagarexploaterandeandrahållande till genom en

grönområdensreglera ut-möjligheternabörSlutligen attNRL.tering av
vissaidetaljplaneinstitittetförinomskyddochfomming avseen-ramen

förstärkas.den

kap. NRLkap. och2 PBL 2Komplettering av

bestämmelser-idetföreslagithar jag3.7.2,föregående, avsnitt attdetI
med be-planläggningvilkenenligtändringkap. 1 § PBLi 2 görs enna

ändamålsen-främjardenvärden skall ske såbefintligaaktande att enav
betydelseblirhushållningssyitpunkt. Dettafrånsamhällsstmkturlig av

lydelsendengrönområden. lbehandlingenochvärderingenför nyaav
ändamålsenligbl.a.tillhänsynstagandennämligen krav påligger en

betydelsegrönområdenaskretsloppsperspektivisamhällsstruktur ett
för komposte-lokalt dagvatten,lungor, mottagaretätortens avsomsom

samhällsutveckling grönom-miljöanpassadochodlingring, m.m. en
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rådenas betydelse från övriga ekologiska kulturella och socialasamt
synpunkter.

I 2 kap. 4 § finnsPBL krav på bebyggelsemiljöns utfonnning. Bl.a.
skall det inom eller i anslutning till områdennära med sammanhållen
bebyggelse finnas lämpliga platser för lek, motion och utevistelse.annan
För betydelsenatt grönområden i skall understrykastätortema före-av
slås denna bestämmelse kompletterasatt med krav på hänsyn skallatt

till behovet parkertas och andra grönområden. Ett sådant krav blirav av
betydelse inte bara i samband med nyexploatering vidutan även om-
byggnad och fömyelse. Vid förändring industriområdet.ex. tillettav
bostadsområde det givetvis angelägetär behovet friutrymme ochatt av
vegetation plantering tillgodoses.genom

Som jag dennämnt utbyggnad infrastrukturenutgör skettovan av som
och sker i och i anslutning till de allvarligastetätortema hotenett motav
grönstrukturen i dessa. Här jag ändringarna i kap.2 PBLatt måsteanser
kompletteras med ändringar i NRL, eftersom bevarande tätortemasav
grönområden inte får tillräckligt starkt materiellt stöd iannars
lagstiftningen det blir fråganär avvägning mellan motståendeom
intressen.

hittaAtt lägen för trafikleder eller infrastruktur i närhetennya annan
befintliga hör till detätorter svåraste awägningsproblemenav för da-

samhällsplanering. Nonnalt konfliktema mellangens olikaär allmänna
markanvändningsintressen i lägen.störst Intressettätortsnärasom att
till stånd förbifart, jämvägsspår, avfallsdeponiett nytt eller liknan-en en
de anläggning kan välmotiverat från miljö-ytterst och trafiksäker-vara
hetssynpunkt eller närings- och regionalpolitiska skäl. aktuellaDenav
anläggningen kan enligt NRL riksintresse för kommunika-anses vara av
tioner eller dylikt. Altemativen till lokalisering i obebyggdaännuen om-
råden, dvs. någon del den grönstrukturen,tätortsnära innebär oftaav
ökade störningar för människor i olika bostadsområden och stadsdelar
eller mycket kostnadskrävande tekniska lösningar. För skyddetatt av
grönområden i och i närheten skall kunna tillgodosestätorter vidav av-
vägningen andra intressen detmot därför angelägetär dessaatt grönom-
rådens betydelse framhålls särskilt i de grundläggande hushållningsbe-
stämmelsema i 2 kap. NRL.

2 kap.I 6 § NRL rörande mark- och vattenområden har betydel-som
från allmän synpunkt på grund områdenasse naturvärden eller kul-av

turvärden eller med hänsyn till friluftslivet föreskrivs behovetatt av om-
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före-beaktas. Jagsärskiltskalli närhetenfriluftslivförråden tätorterav
grönområden itillvidgasbestämmelsensistnämnda attdenslår avseatt
ändring kunnadennabörmeningminEnligtnärhetenoch i tätorter.av

sammanhängandedärstorstadsområdenaisärskiltverkningsfullbli
oñai dennakilar inochbebyggelsekoncentrationenbälten runtgröna

deraspåberoendebevara,allmänintresseviktigtbetraktas attbör som
ekologiskadeförhelhet,grönstrukturenförbetydelse t.ex. sam-som

imänniskormängdför denochstorstadsregion, storabanden i somen
dem.drarpraktiken nytta av

planeringöversiktligFörstärkt

översiktspla-vidviktjag läggerframgårhar storvad jag attAv sagtnu
före-dethar igrönområdena. Jagvaktslågällerdetneringen attnär om

översiktliga pla-denstärkabörolikapåförslaggående lämnat sättsom
iförslagföljandepåvill pekajagsammanhangetdet härneringen. I som

del.grönområdenasförbetydelsehänseendenolika är av
fö-översiktsplaneniskall redovisasvadkap. li 4 §Kraven somom

skall skeredovisningframgårdetsåförtydligadebli attreslås avatt en
börkap.enligt 2intressenallmännasådanai frågaunderlagdels somom

förändringarkonsekvensernadelsbeslutsfattandet, störrevidbeaktas av
alltså kravställsHärmedvattenområden.ochmark-användningeni av

grönstrukturen,grönområden, dvs.och andraparkerredovisningpå av
förändringartänktaområdensådanaförkonsekvensemaoch somavav

medföröversiktsplanenredovisning ipåkravdem.beröra Dessakan
dettaIfördjupningar förbehövas tätortema.kommerdetindirekt attatt

kap.4 5ändringtillförslagetpekavill jag också påsammanhang av
verka förochrådskallaktivtlänsstyrelsenbl.a.innebär att gemersom

planeringen.översiktligaivärde beaktas dengrönstrukturensatt
översiktsplane-förgarantierbetydelse för skapa attväsentligAv att

bestäm-föreslagnadenkontinuerligbliskallringen är nyaprocessen
vilken skallvarje årkommunfullmäktige taenligt14i kap. §melsen 4

återkommandepåkravdettaaktualitet. Genomplanensställning till
blirgrönområden,bevarandettill frågorställningstaganden bl.a. avom

efterföljandeförinstrumentvägledandekraftfulltöversiktsplanen ett mer
anspråkimotståndstarktkomma mot att tadet tordebeslut och mötaatt

ändamålandraförgrönområdenskyddsförklarade senaregenom
detaljplaneläggning.



208 SOU 1994:36

I det sammanhanget tillmäter jag medborgarinflytandet betydelse.stor
Medborgama regel vaksammaär det gäller ingrepp i parkernär ochsom
andra grönområden. Enligt föreslagen ändring i 4 kap. 3 skall§ till-en
fälle till samråd beträffande förslag till översiktsplan eller ändring av
planen beredas enskildaäven har väsentligt intresse förslaget.ettsom av
Medborgama bereds hänned bättre möjligheter påverka frågoratt om
behandlingen grönområden.tätortens Genom de möjligheter tillav på-
verkan finns på detaljplaneläggningen tillhandahålls ocksåsom möjlig-
heter till efterföljande kontroll översiktsplanens intentioneratt följs.av

fråganDen skall för övrigt uttryckligen redovisas i samband med den
årliga aktualitetsförklaringen beträffande översiktsplanen. Enligt kap.5
26 skall§ vidare i planbeskrivningen till detaljplan redovisasen even-
tuell avvikelse från översiktsplanen och skälen till denna.

Säkerstälande delagalangenom

Översiktsplanen har betydande styrande verkan i förhållande till ef-en
terföljande beslut enligt PBL och andra NRL-anknutna lagar, denmen

inte rättsligt bindandeär för myndigheter och enskilda. Vid behandling-
frågan parker och andra grönområden efterlysesen av därförom ge-

nomgående metoder för säkerställande och det talas brist på plansta-om
för det ochtus behovgröna fastlagda planer för grönstrukturer. Iom av

NVL finns i form särskilt och naturvårdsoinrådenaturreservatav rätts-
liga institut kan möjliggöra säkerställandesägas grönområden.som av
Sådana institut finns i KML iäven fonn särskiltav
byggnadsminnesförklaring. l PBL däremot finns det inget rättsligt
institut med särskild inriktning på säkerställande grönområden. Närav
det talas säkerställande via PBL, torde det dock vanligenom vara
detaljplanen och eventuellt områdesbestämmelser åsyftas. skallJagsom
här frågan behovetta särskilda medel för s.k. säkerställandeupp om av
med stöd PBL och i vilka fonner detta i så fall bör ske. detI följandeav
skall jag därefter återkomma till NVL och KML.

Hoten grönområdena gestaltarmot sig olika för skilda områ-typer av
den. Medlen för skydd måste därefter. Flertalet parker ochanpassas

deläven andrastor grönområden och förvaltas kommunenen ägsav av
och kommunala bolag. Detta har uppenbarligen hittills inte hindrat att
sådana områden har tagits i anspråk för andra ändamål, bebyggelset.ex.
och Sådana ianspråktagandenvägar. torde ofta bero på grönområdenatt
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områdena alltsåochhar betraktats reservmark för exploatering attsom
från olika synpunkter.alltid har tillmätts den betydelse förtjänarinte de

framtida utbygg-förbortser här från områden medvetetJag avsattssom
framträdande ställ-nad. Om behandlingen grönområdena merenav ges

strukturellaoch dening i den översiktliga planeringen helhetenså att
områdenasambanden framträder klarare, finns det anledning attatt anta

de därmedochkommer högre i översiktsplanen attatt statusges en
i anspråkutsträckninglångsiktigt skyddas ikommer mot att tasstörreatt

för annat.
grönområden förkommunen allt vill i anspråkOm annattrots ta egna

detalj-i allmänhetändamål inom eller i anslutning till krävstätort,en
utställningstiden i vissaplanförslaget underplan. Enligt kap. 26 skall5 §

sådan skall enligt mittåtföljas miljökonsekvensbeskrivning.fall Enav en
vid betydande miljöpåverkan.avsnitt alltidförslag, 3.7.4, upprättas

redovisning kon-medför ofta kommer krävasdetDetta att att aven
Vidare skall planförslaget,för grönstrukturen.sekvenserna nämntssom

planför-vilken skall redovisasåtföljas planbeskrivning i omovan, av en
fall, Medbor-och, i så skälen därtill.avviker från-översiktsplanenslaget

till kontrolldetaljplaneläggning goda möjligheteralltså vid avgama ges
fullföljs. har möjligheteri översiktsplanen Statenställningstagandenaatt

initiativ kap. Grun-eller enligt 12ingripa eller besvär egetatt genom
torde dock mycket begränsadeför enligt l2 kap.derna ingripande vara

grönområden.det gällernär tätortemas
grönområden regler isäkerställande PBLdet talasNär av genomom

skallåsyftas lägga detaljplanemellertid vanligentorde överatt man en
uppenbarligenunderförstås kommunen måstegrönområdet. Härmed att

grönområden ocheffektivarehindras medel exploateraatt egnagenom
detaljplanen skulle medel.kunna sådantatt utgöra ett

hinder detaljplane-enligt min mening inte finnasDet något motsynes
givetvis angelägetläggning enbart grönområde och det attett ärav

rörande grönstruktu-följerkommunen översiktsplanens intentionerupp
uttryckligt ställ-innebärsådan detaljplaneläggning. Detta ettgenomren

bevaras och harfrån skallningstagande kommunen för områdetatt en
översiktsplanensmedavsevärd tyngd, det dessutom ligger i linjeom

inteenligt min meningintentioner rörande grönstrukturen. dockDet är
säkerstäl-långsiktigtlämpligt detaljplaneinstitutet tillatt göra ett mera

upphävande de-landeinstrument ochreglerna ändringatt avgenom om
säkerställandetaljplan förses i de fall planen reglerarmed spärrar av
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grönstrukturer. sådan ordning inte särskilt bra medEn PBL:sstämmer
beslutsprocess i övrigt. Vissa beslut skulle låsakomma möj-typer attav
ligheterna till avvägningar och förutsätta ökat statligt in-systemet synes
flytande. vill iJag detta sammanhang också hänvisa till vad jag inled-

ningsvis anförde under avsnitt 3.7.1 rörande PBL-lagstiftningens pro-
cessuella karaktär.

har har parker och andraDet grönområden isagts avsettsom nu
kommunens det gäller övriga grönområden detNär kommunalaägo. är
planmonopolet effektivt instrument för skydd, kommunen villett om
utnyttja det. Exploatering för bebyggelse varigenom grönområdenm.m.

i anspråk inom kräver detaljplan eller ändring detaljplan ochtas tätort av
liggerdet helt i kommunens hand detaljplaneläggningavgöraatt om

skall komma till stånd. vissa fall kan det emellertid finnas gamla bygg-I
fastighetsägaren vill utnyttja till förfång för befintligarätter grönom-som

råden. sådana fallI har dock kommunen möjlighet upphäva elleratt
ändra planen. Kommunernas rättsliga möjligheter förhindra ianspråk-att
tagande grönområden i för exploatering således goda.ägo ärav annans
Problemet emellertid i grunden detsamma här det gällerär närsom
kommunala områden, nämligen bristen helhetssyn skulle kunnasom
klarlägga betydelsen grönstrukturen och bromsutgöra mot attav en
grönområden i anspråk för andra ändamål.tas

bör slutligen erinrasDet kommunen tillgången tillattom genom
planmonopolet i vissa fall bör kunna ha möjligheter avtal medatt genom

projektor till eventuella skador grönstrukturen kompenseraspåatten se
med åtgärder inom eller planområdet.utom

SkyddsbestämnzeLverjYir och allmänna platsertomter

Hittills har uppmärksamheten riktats detaljplanen instrumentmot ettsom
för säkerställande grönområden exploatering Detaljplanenmotav m.m.
skulle emellertid också kunna användas instrument för regleringettsom

utfonnning, skötsel grönområden.av m.m. av
kap. finnsI 5 7 § regler vilka olika bestämmelser fårtyperom av som
i detaljplan. förstaEnligt stycket får bestämmelser4 meddelastas om

bl.a. preciseringar bestämmelsema i 3 kap. skötsel17 §tomter, av om
och underhåll kanDet sig krav på planteringartomter. rörat.ex.av om
eller befintlig växtlighet bibehålls. Enligt förstakap. stycket5 7 § 5att
får i detaljplan meddelas bestämmelser vegetation. Möjlighetenäven om
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i praktikenmed stöd förutsätterdenna punkt reglera trädfallningatt av
enligt kap. 9 andradetaljplanen också innehåller bestämmelser 8 §att

stycket det krävs marklov för trädfällning.attom
möjlighetema till reglering frågor grönområ-Som rörär somsynes av

uppmärksamma detbegränsade. Särskilt finnsden det anledning attatt
finns motsvarighetbeträffande parker och andra grönområden inte någon

i beträffande byggnader.till bestämmelserna 3 kap. och I 310 12
tillbyggnader,avseende påkap. 10 uppställs varsamhetskrav med§ ett

får byggnaderombyggnader och andra ändringar. Enligt kap. 123 § som
miljömässig ellersärskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,är

byggnader fårkonstnärlig synpunkt inte förvanskas. sådanaFör
meddelas i detaljplan kap. första stycketskyddsbestämmelser 7 4.5 §

finns, i kap.på skötsel och underhåll 3 17Krav nämnts,tomter somav
föreskrivs skall i skälig utsträckning tillämpas påVad där ävensom

platser finns däremot inte något krav påallmänna 18 §. Det
innebär ändringvarsamhet vid utförande åtgärderiakttagande av av som

allmän Vidare finns deteller omdisposition eller plats.tomt enav en
värdefullaheller inte förbud förvanskning särskiltnågot tomtermot av

och allmänna platser.
framkomligenligt min mening inte ställa all-Det vägär att etten upp

och allmänna Förhållan-varsamhetskrav avseende platser.mänt tomter
svårbedöinda, vilket bl.a. skulle medföradena alltför skiftande ochär en

villfastighetsägaren. emellertid understrykadålig förutsebarhet för Jag
gällerdet särskilt parker och de för allmänhetenvikten varsamhet närav

Bristandekring flerbostadshus. samordning mel-tillgängliga områdena
medföraförvaltningarna kommun kan i och för sig befo-lan i t.ex. atten

gade åtgärder utförs värdefulla delar park,spolierarsättett av ensom
för parkeringsbehov vid flerbo-och åtgärder tillgodose ökade ettatt

försvinner. Lika välstadshus kan leda till viktiga grönskainslagatt av
ändring ochvid ändring byggnad angelägetsåledesdet attärsom av en

omdisponering flerbostadshus utförs påparker och kringområden ettav
så områdets kvaliteter inte försämras.sättvarsamt att
håll i och trädgårdar mycketPå många våra finns parkertätorter av

miljömässig, konstnärlig ellervärde från historisk, kulturhistorisk,stort
arkitektoniska utfonn-ekologisk synpunkt. Värdet kan ligga deni t.ex.

anordningar. Starkaningen anläggningarna eller i vissa tidstypiskaav
skäl talar för byggnader skall finnasdet förpå ettatt sättsamma som
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skydd förvanskning sådana parker och trädgårdar och detattmot av
skall möjligt skyddsbestämmelser i detaljplan.att tavara

parker och trädgårdar kan bli aktuella i sammanhanget åter-De som
finns vanligen inom och allmänna platser. sådana områdenFörtomter
finns, krav på skötsel och underhåll i 3 kap. 17 Dessanämnts,som
krav bör således kompletteras med krav och allmänna plat-på att tomter

särskilt inte fårvärdefulla från de nämnda synpunktemaärser som ovan
förvanskas. Kompletteringen bör ske tillägg till kravenett avse-genom
ende blir dänned tillämplig på allmänna platser medDentomter. även
hänsyn till bestämmelsen i föreskrivsl8 vadDär sägs att som om

skall tillämpas i skälig Litsträckning allmänna platser. Förbe-påtomter
hållet i skälig utsträckning kan tyckas innebära mindre kravsträngaatt
ställs allmänna förbehållet emellertidpå platser. Anledningen till är att
flera föreskriftema i allmän-lS-l inte går tillämpa fullt på7 att utav

platser. detta möjligt, i förevarande fall, skall dock före-När ärna som
skrifterna tillämpas i full utsträckning PBL-propositionen 525.s.

Bestämmelsen i 3 kap. avseende byggnader har utfonnats12 så§ att
skyddet kan hävdas i varje enskilt tillståndsärende. kravNågot på att
skyddsbehovet har kommit till i finns således inte,uttryck detaljplan

detta kan lämpligt PBL-propositionen Kontrollen242.även om vara s.
avseende och allmänna knytas plikten sökaplatser kan tilltomter att
marklov, flertalet de aktuella i häråtgärder detärmen av som samman-
hanget kräver inte marklov. finns alltså i allmänhet inte till-Det något
ståndsärende i vilket skyddet kan hävdas. och för sig skulleI natur-man
ligtvis kunna ställa till markägaren direkt riktat krav i lagen påett att

eller allmän plats inte får förvanskas. sådan regel skulle emel-Entomt
lertid bli alldeles för svårbedömd för fastighetsägaren. fâDenne måste
reda på vilka värden skall beaktas och vilka åtgärder skullesom som
kunna förvanska eller den allmänna platsen.tomten

föreslår därför detJag förutsättning för förbudet för-att att motsom
vanskning och allmänna skallplatser kunna hävdas skall för-tomterav

skyddsbehovet har kommit till uttryck i detaljplan i fonnutsättas att av
skyddsbestämmelser. kompletteringEn bör därför i kap.5 7 §göras
första stycket 4 enligt vilken skyddsbestämmelser avseende värdefulla

och allmänna platser skall kunna meddelas i detaljplanen.tomter
Kontrollen inom det föreslagna bygga bestämmel-påsystemet avses

i kap.5 36 enligt vilken åtgärder inte§ kräver lov ochsen som som av-
bl.a. och allmänna platser skall utföras de inteså stridertomter attser
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strider detaljplane-detaljplan. Om någon vidtar åtgärd motmot somen
handräckningmeddela såbestämmelser, får kronofogdemyndigheten att

rättelse kap.sker 10 12 3.§
skyddsbestämmelserlikhet vad gäller vid meddelandemedI avsom

skyldig ersättning,avseende byggnader skall kommunen att utgevara
skyddsbestämmelser förtill följdskada uppkommer tomterattavom

Ersättningsskyldigheten avseende all-platser meddelas.och allmänna
huvudman.sikte fall kommunen inteplatser på ärmänna närtar

Trädfällning

i detaljplan beslutaandra stycket får kommunenEnligt 8 kap. 9 PBL§
enligtträdfallning. Vidare får kommunenmarklov krävs för bl.a.att

marklov krävs för träd-områdesbestämmelser beslutatredje stycket i att
för bebyggelse eller inom områ-avseddafallning inom områden ärsom

anläggningar.närheten vissaden ligger i avsoin
föranleder marklovträdfallning i detaljplanFörbud vägratmot som

till ersättning. omfattandeinte fastighetsägaren Hurrättger
i sista frågablir då handträdfállningsförbudet kan göras en om

intressen. marklov ochoch enskildamellan allmänna Vägratavvägning
trädfällningmarklov för grundas påenskilda intressen. Vägrat som

tillmedför dock ersättning.områdesbestämmelser rätt
harför vegetation PBL-lagstiftaren iskyddetVad gäller ut-stor

för i dettanyexploatering och behovetsträckning haft ögonen attav
trädbestând. främstvärdefullaskydda bl.a. Detsammanhang är avsom

docksammanhang möjligheterna regleraförevarandeiintresse är att
har genomförts. Detträdfällning inom detaljplaneområden sedan planen

trädfallningsförbttd beslutochråder här samspel beslutmellanett omom
stycketföreskrifter första Förrörande vegetation enligt kap. 7 §5 att

tordeträdfallning detskall kunnakommunen avslå ansökan omen
föreskrifter i detaljplanenförutsättasnämligen det finns materiella rö-att

åberopas.rande bevarandet träd eller kanträdbeståndav som
avseende tiden efterträdfällningsförbud med påBeslut i detaljplanom

angelägetplangenomförandet detkan naturförhållanden är attsomavse
Trädfallningsförbud kan beslutasslå vakt inom den byggda miljön.om

träd PBL-propo-för bevarande träddungar eller enstaka m.m.av
sitionen 583 foch300 707s.
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särskilt vissaDet trädbestånd i har framhållitsär typer tätorterav som
betydelsefulla och där det skulle finnas behov trädfällningsför-som av

bud. Större sammanhängande trädbestånd kan ofta ha betydelse för
luftströmmar och styming eller spridning luftföroreningar från punkt-av
källor vännekraftverk, sopförbränningsanläggningar och liknande.som
Trädbestånd kan alltså verksamma skydd för bostadsområden.utgöra
Vidare finns det mycket fint, skyddsvärt trädbestånd kring bety-ett en
dande del de flerbostadshus byggdes under perioden 1930-195av som

uppfördes enligtHusen tidens ideal ofta i natunnark. finnsDet många
exempel detta ipå Stockholm, Göteborg mfl. städer. dessa sistnämndal
områden torde idet och för sig inte finnas något hinder få tillmot att
stånd prövning trädfällning tillståndsplikt i detaljplan.en av genom

områdesbestämmelserI kan trädfällningsförbrtd tillskapas ettgenom
skydd för bostadsområden störande anläggningar. kan dåDettamot som

fastighetsägaren till ersättning. Möjlighetema inämnts rätt attovan ge
detaljplan belägga sammanhängande trädbestånd medstörre
trädfällningsförbud i motsvarande syfte torde dock begränsade,vara
bl.a. beroende på till ersättning inte finns i dessa fall. börDeträttatt
emellertid beaktas del det aktuella trädbeståndet finns påatt storen av
mark det allmänna, kommunema, landstingen, kyrkan ochägsso1n av

eller allmännyttiga bostadsföretag. tordeKommunen såvittstaten, av
dessa trädbestånd ha goda möjligheter kunskapssprid-attavser genom

ning och infonnell påverkan kunna minska risken för olämpligannan
trädfälhting.

det gällerNär vegetation kring flerbostadshus torde det nämntssom
möjligt skapa visst skydd trädfallningsförbud. Förattovan vara genom

detta krävs emellertid mycket antal detaljplaner ändras ochatt ett stort
det framstår orealistiskt tänka sig kommunema skulle påtaatt attsom
sig sådant arbete. fastighetsägarnaFör emellertidmåste dessaett grön-
områden kring hyreshusen ekonomisk tillgång och förefallerdetvara en
osannolikt de skulle börja avverka trädbeståndet. skulle ickeDetatt
minst väcka starkt motstånd bland de boende. Också beträffande denna
mark kan kunskapsspridning från kommunen motverka olämplig träd-
fallning. Det bör emellertid beaktas trädfallning privatägdpå markatt
kan beroende fastighetsägaren vill utnyttja gammal bygg-attvara av

har kommunenDetta möjlighet motverka planändring.rätt. att genom
Sammantaget finner jag nuvarande lagstiftning kommunen till-att ger

fredsställande möjligheter skydda värdefulla trädbestånd. erfa-Omatt
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renhetema framtiden får frågan tilli skulle peka riktning,i tas uppannan
förnyat övervägande.

Naturvårdslagen och kulturminneslagen

i framgåredovisningen det föregående, avsnitt 3.4.3, torde deAv att
instrument finns i kan användas för säker-naturvårdslagen, NVL,som
ställande skyddet sammanhängande grönområden i anslut-storaav av
ning till skyddsformerför arbeta med harIntresset NVL:stätorter. att
dock varit relativt litet. Under tid emellertid kommu-har mångasenare

börjat arbeta aktivt naturvårdsprojekt.medner mer
mig föreslagna ändringama i syfte stärka den översiktligaDe attav

planeringen och vidga tillämpningsområdet för bör2 kap. 6 § NRLatt
kunna stöd denna ökade aktivitet.ge

föreslagna möjligheten detaljplani besluta skydds-Den attovan om
bestämmelser för och allmänna platser med parker och trädgårdartomter

från kulturhistoriskvärde bl.a. synpunkt kommer minskaär attsom av
behovet utnyttja kultunninneslagen, KML, för syften.attav samma

har påtalats parker och trädgårdar har fått undanskymdDet att en
ställning enligti kap. Kapitlet handlar rubriken byggnads-KMLzs 3 om
minnen. Enligt kap. får emellertid bestämmelserna i kapitlet också3 l §

tillämpas trädgård eller anläggningpå park, kulturhistorisktannan av
lagstiftningsteknik tordevärde. Skälet till denna framför allt för-vara av

innebär detfattningsekonomisk karaktär. sak dock byggnadsminnenl att
överallt med parkeri lagtexten kan och trädgårdar. Lagstift-ersättas

emellertid leda till möjlighetenningstekniken kan skydda parkeratt att
och trädgårdar med uppmärksammas tillräckligt.stöd inte IKMLav
departementspromemorian till skydd för områdetDs 1994:3 Förslag
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården skall ankny-föreslås KMLatt

till sådan refonn hand bli betydelse förNRL. En i förstatordetas av
skyddet parker och trädgårdar. leda till ökad uppmärk-börDetta attav
samhet fasts vid lagen sådana områden. kantillämplig Detpåatt även är
dock finnasändå anledning omredigeringbehovet 3att över enav avse

frånkap. anlagdaKML synpunkter.nu
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lagenVa m.m.-

har påtalats det finns vissa brister i va-lagen medför fas-Det att attsom
tighetsägarna inte i tillräcklig omfattning kan åläggas handatt ta om
dagvattnet inom enskildaden fastigheten. finner det med hänsyn tillJag
kretsloppsprincipen självfallet angeläget grönområden itätortemasatt

utsträckning dagi utnyttjas för lokalt omhändertagandestörre än av
dagvatten. kan därför finnas anledningDet undersöka i vad mån så-att
dana lösningar skulle kunna underlättas ändringar va-lagstiñ-igenom
ningen, ålägger fastighetsägaren ökat i dessa frågor. Jagettsom ansvar
har emellertid inte möjlighet inom för utredningsuppdragetatt ramen se

denna lagstiftning. Va-lagstiftningen för närvarandeöver överses av
den nyligen tillsatta utredningen rörande förbättrad hushållning med
grundvatten M 1993:15, bl.a. skall undersöka vilka tekniska möj-som
ligheter det finns minska vattenförbrukningen,att t.ex. genom nya
kretsloppsanpassade tekniska lösningar va-området. aktuellapå De nu
frågoma kan eventuellt inom för den utredningen.övervägas ramen

Vidare har påtalats problem med anordningar för källsorteringatt
intrång på till förfång för särskilt kulturhistoriskadegör grönytorm.m.

värdena. Uppställande sådana anordningar kan i utsträckningvissav
Ävenregleras bestämmelser i detaljplan. åtgärdema inte ärgenom om

bygglovspliktiga, skall de nämligen enligt kap. utföras5 36 PBL så§ att
de inte strider detaljplan. Givetvis det mycket angelägetmot är att
kommunerna i övrigt verkar för de aktuella anordningama inte iäven att
onödan intrång grönstrukturen. därför kunska-viktigtDetgör är att

värdet grönstrukturen beaktas i lokala renhållningsordningarpen om av
och de övriga anvisningar kommunen lämnar i avfallshanteringsfrå-som

Enligt min mening saknas dock anledning införandeövervägaattgor. av
ytterligare regleringsinstrument i för lösande dettaPBL problem.av

och kunskapsuppbyggnadKompetens

faktumDet städers och framgrönområden förs i bre-att tätorters ettnu
dare samhällsplaneringsperspektiv aktualiserar också behovet vä-av en
sentligt förbättrad kunskapsuppbyggnad och kunskapsfönnedling om
grönstrukturen. Forskning finns på högskolor och universitet kring flera

de aspekter berör grönstrukturen och dess funktioner.många Påav som
år har flera forskare studerat människors användning och upple-senare

velser grönområden hälsoaspekter tillgången sådanapå påsamtav om-

l
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bullerochstadsklimat ärluftkvalitet,förbetydelseVäxtlighetensråden.
behövs.kunskapytterligaredärforskning berört,ämnen mensom

hinder forochmöjligheter att ut-blirforskningsområdestrategisktEtt
avfall. Dessaochförlokala kretslopp,i vattengrönområdenanyttja t.ex.

aspekterekologiska vägsdärhelhetsperspektivibelysasbörfrågor ett
intematio-vidläggasbörviktaspekter. Storkulturellaochsocialamot

forskningssamarbete.nellt
ochparkersfråga grönom-iocksåerfordrasforskningYtterligare om

dvs.stadsbygden,karaktärochstruktureraförbetydelserådens att ge
bio-fråganvidläggasvikt börSärskildstadsbyggnadselement. omsom

ochunderhålls- restaure-tätortssammanhangmångfald i samtlogisk
område.parkvårdensochträdgårds-ringsprinciper på

utvecklasanalys måsteochinventeringföroch rutiner somMetoder
kulturhisto-ekologiska,dokumentationsystematiskförunderlag aven

grönområ-hanteringförfonnerhittavärden. Försocialaochriska att av
utvecklingbl.a.krävshushållningsperspektiv för tätorteridena störreett

ipåbörjatsnyligenForskning harstadsbyggnadsteorier.ekologiskaav
förPlaneringsmodeller tätor-ytterligare.utvecklasbehöverSverige men

arbetedetutvecklingsomrâde. Utöverangelägetgrönstrukturer är ettters
viddet Bo-kanhögskoloroch attuniversitet nämnasvidbedrivssom

material,fram avsettärmedarbetas ettförnärvarande taattverket som
planeringkringinspirationskällaochkunskapsunderlag avdels som

denförplaneringshjälpmedelochanalys-delsgrönstrukturfrågor, som
klartberäknasMaterialetfrågor.i dessaplaneringenkommunala vara

ochmetodutvecklingövrigtibehovetgällerVad me-1994.hösten av
anförthartill vad jaghänvisasöversiktsplaireringenrörandetodstöd un-

3.7.2.avsnittder
automatisktförändrastätortsbebyggelseiintegrerasNatunnark som

biolo-denbetyderpåverkan. attmänsklig Detformerolika avgenom
förändringarsådanaförändras. Karaktärenocksåmångfaldengiska av

fall.fåtal Iibara tät-dokumenteratstiden har ettförloppoch deras över
omgivandeimöjligheter änfinns betydligtkulturlandskap störreortens

olikahävdeniåtgärderaktivaviaskogsbrukslandskapjord- och avatt
biologiska mång-denförbåtnadtillvariationutvecklabiotoper storen

utvecklaochbevaraförskötselutförartden attKunskapernafalden. om
för-såledesbehövergrönområdenkulturvärden ioch tätortemasnatur-

ochorganisationförfonnervidareutvecklas, liksomstärkas och genom-
markägaransvar,splittratmedgrönområdenförvaltningenförande avav
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för den helhetssyn påatt grönstrukturen denna utredning särskiltsom
understryker skall kunna förverkligas.

Utbildningen grönstrukturens rikt kultur-om ochsammansatt natur-,
sociala värden behöver förstärkas för i samtligastort sett grupper som
på olika handhar dessa frågor.sätt Som framgår det föregående läg-av

jag vikt vid möjligheterstor skydda ochger säkerställaatt grönområden
i översiktsplaneringen. viktigEn förutsättning de olika professio-är att

arbetar med dessa frågor i kommunernaner fårsom ökade kunskaper
grönstrukturens värden och användbaraom metoder för beskrivningom

och analys dessa. Insatser behövs såväl i grundutbildningav fort-som
bildning. De praktiska utförama skötseln inom kommuner,av
bostadsföretag måste också relevant utbildning förin.1n. kunnaatt
genomföra de principer bör gälla för bevarande och utvecklingsom av
den biologiska mångfalden i eller bevarandetätortema kulturvärden iav
trädgårdar, parker, kyrkogårdar och andra stadsplanteringar. Det är
önskvärt beställarnas kompetensatt inom kommuner, bostadsföretag
m.fl. också nås bättre anpassad infonnation och utbildning inomav
området.

Utveckling kunskapsunderlag och kompetens långsiktigav är en pro-
Resurser för forskning och utvecklingcess. bör både föravsättas

enskilda projekt och för uppbyggnad forsknings- och utbildnings-av
institutioner.
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Kulturmiljön3.7.6

översiktliga pla-rörande denavsnitt 3.7.2förslag underMinaFörslag:
redovisning ikunskapsunderlag ochkravimrebär förstärkta påneringen

länssty-Vidarei kommunen.kultunniljövärdenaöversiktsplanen gesav
grundasöversiktsplanemaaktivt verka föruppgiftirelserna attatt mer

innehåll.kulturmiljönskunskaperforderligpå om
all-skapasdetönskvärdhetenuttrycker jagavsnittdetta attI enav

kul-rörandekunskapsunderlagetvadi frågaaccepteradmänt omnonn
Riksantikvarieämbetetdärförföreslårinnehållabörturmiljön attsamt

för kommunernaföreträdaremedi dialogBoverketmedtillsammans
stödjaföreslåsVidareavseende.i dettarådutarbetar allmänna staten

för metod-kunskapsuppbyggnadenkommunaladen att ta ansvargenom
inventeringsarbetet.förteknikutvecklingenoch

områdesbestämmel-detaljplan ellerimöjlighetKommunerna attges
preciserar hänsyns-varsamhetsbestämmelsersärskildameddela somser

stycketförsta PBL.kap. 10byggnad enligt 3 §vid ändringreglerna av
föreslåsersättningsreglernaförenklasyfteI att

rivningsförbud,innebära ocksåskallalltidskyddsbestämmelser ettatt
ochersättning införs,förkvalifikationsgränsenhetligatt en

rivningstillståndvidskyddsbestämmelservidsåväl vägrat er-att som
kvalifikations-skada gårdenförenbartsättning skall utgå utöversom

gränsen.

Inledning

ikultunniljöhänsynenhurutredningsdirektiven skall jagEnligt överväga
utvärderadärvid bl.a.ochställningplanering kan starkarefysisk ges en

ochhar tillämpatsfastighetsägareregler ersättning tillhur PBL:s om
godförgrundenläggsEnligt min meningeffekter de har fått.vilka en
tyd-identifieras pådessakulturvärden etttill miljönshänsyn attgenom

kommunala kun-denförslagredovisar därför först minaligt Jagsätt. om
till deDärefter jaggårrörande kultunniljön.skapsuppbyggnaden över

och instru-befogenhetermed kommunenssammanhängerfrågor som
värden.för hävda dessaattment
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Kommunernas kunskaper och ambitioner

harJag tidigare avsnitt 3.5.3 återgivit de uttalanden dåvarandesom
departementschefen gjorde i propositionen till plan- och bygglagny om
betydelsen kommunema bygger god kunskap miljönsattav upp en om
kulturvärden. Uttalandena kan illustration till i grundenettses som
ganska självklart förhållande; PBL:s bestämmelser hur värdefullaom
byggnader och miljöer skall behandlas i den kommunala planeringen och
vid frågor byggtillstånd, förutsätter kommunen har kunskaperattom om
vilka dessa värden är.

det något vidareI perspektivet kan också uttrycka det attman som en
tydlig och systematisk redovisning kultunniljövärdena nödvändigärav

underlag för i kommun skall kunna grundläggandenåattsom man en en
hos allmänhet, politiker och tjänstemän vilka kul-consensus om- -

tunniljövärden kommunen skall slå vakt När kommunen ellersom om.
enskild fastighetsägare, å andra sidan, inte beredd hävdaären att ett

kulturrniljövärde, det på motsvarande demokratisynpunktär vik-sätt ur
tigt öppenhet och insyn ifrågaråder vilkaatt värden offras.om som

Erfarenheterna talar för de kulturhistoriska värdena hos bygg-att när
nader och miljöer identifierade och redovisade iär kommunala hand-
lingar och i underlag, då ökar uppslutningeii kring slå vakt dessaatt om
värden.

Redovisningen den kommunala kunskapsuppbyggnaden in-av genom
venteringar och programarbeten jfr avsnitt 3.5.3 visar denna haratt
skett i mycket växlande fonner. Samtidigt vissa kommunersom uppen-
barligen förfogar mycket god kunskap kan denöver fragmenta-en vara
risk i andra. ytterligareI andra kommuner kan finnasdet bra under-ett
lag, det kan behöva aktualiseras eller systematiseras för kunnamen att
komma till full användning.

hittillsDet utförda inventeringsarbetet inom byggnadsbestândet har
kommunema själva. Ofta harstyrts emellertid länsmuseetav ansvarat

Ävenför utförandet. länsstyrelsen kan ha biträtt med förslag hurom ar-
betet skall läggas lnventeringsarbetet visar därför skillnader inteupp.
bara kommunema emellan, påfallande regionala differenser finnsutan
också.

Det enligt min uppfattning självklarhetär varje kommun böratten
förfoga de inventeringar bebyggelseöver och miljöer behövs förav som

PBL skall kunna tillämpas i enlighetatt med lagstiftningens intentioner.
likaDet självklart inventeringaniaär i fråga noggrannhet och de-att om



221SOU 1994:36

ochbebyggelsemiljöns karaktäranpassade tilltaljeringsgrad måste vara
område.inomgällandesigförändringstryckdet ettgörarten somav

redovisa ade-ochframförkommunens ettJag att taatt ansvaranser
idirekt stöd PBL.hakunskapsunderlag kulturmiljön börkvat ettom

underlag nöd-sådantuppfattningengrundar jag dels ärDetta att ett
enlighet med lag-itillämpaskall kunna PBLvändigt för kommunenatt

kunskapsupp-denuppfattningendelsstiftningens intentioner, att
tillräcklig.varit Ettintekommit till stånd totalthittillsbyggnad settsom

systematisk, väldo-konstaterandetviktigt skäl därutöverlika attär en
generelltkultunniljöns värdenspridd kunskapoch välkumenterad om

kultunniljöskyddet.det viktigasteoch siktpå utgörsett
kravenönskemålinteinnebär principiellt någotMina förslag attom

skall höjas.kultunniljöfrågor För-ambitionsnivån ikommunaladenpå
kommunemamöjligtlångtsyftar enbart till såslagen garantera attatt

enlighetkultunniljöfrågorna iför hanteraförutsättningarskaffar sig att
dess förarbeten.uttryckt i ochredan finns PBLambitionmed den som

kunskapsun-det erforderligaförfogarredande kommunerFör översom
uppgift.förslagen någoninnebär intederlaget ny

övervägandenredovisat minaavsnitt 3.72tidigarehar iJag ett om
ochskall förstärkasplaneringen i kommunernaden översiktligahur ges

enligtföreslagit bl.a. tillägg i 2 kap. l §därharökad aktualitet. Jag ett
befintliga skall främjabeaktande värdenmedvilket planläggning enav

Härigenomliushållningssynpunkt.frånsamhällsstrukturändamålsenlig
fysiskautgångspunkt för dengrundläggandemarkerahar jag velat nyen

uppgift sammanjämkaochdessvid sidanplaneringen att awägaav-
nämligen befint-medverka tillintressenoch enskildaallmänna att att-

riktigtförvaltas påkvaliteter miljönliga värden och i den byggda ett
vetenskapligtbredare utgångspunkt detDetta är änsätt. grun-meraen

och skyddaskall beaktakultunniljön planeringendade skydd av som
krav påförstärktändring innebärenligt 2 kap. 6 NRL.§ Denna attett

intressenallmännadeplaneringsunderlag skall redovisakommunernas
förtydligas ytterligarebefintligafinns i den miljön. kravDetta ge-som

innehåll i 4översiktsplanensprecisamitt förslag till regler omnom mer
sådanaredovisasöversiktsplanenEnligt förslaget skall ikap. 1 § PBL.
mark-vid beslutbör beaktasallmänna intressen enligt 2 kap. omsom

samlad bildskallplanenvattenområden bebyggelse ochoch samt ge en
bevaras. Vi-utvecklas ochskallhur den byggda miljön helhetsomav

förbl.a. kul-konsekvensema,översiktsplanen redovisasdare skall i
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tunniljövärdena, förändringar i användningenstörre mark- ochav av
vattenområden.

Jag inte någon direkt sanktionsbestämmelse böratt kopplas tillanser
kravet kunskapsunderlagpå och redovisning i översiktsplanen. Mitt för-
slag i avsnitt 3.7.2 länsstyrelsens uppgifter och i översikts-om ansvar
planearbetet innebär dock krav ställs länsstyrelsernapå aktivtatt att mer
stödja kommunerna i detta arbete och därmed verka för planenatt grun-
das på erforderlig kunskap kulturmiljöns innehåll. Länsstyrelsen börom
utifrån sin sakkunskap kunna biträda kommunerna med rekommendatio-

behovet kunskapsunderlaget behöver förbättras. Detner om av var är
naturligt länsmuseet kan tillhandahålla hög kompetensatt för utföraatt
inventeringar kommunen beställer, såvitt kommunen inte harsom egen
kompetens. dettaI sammanhang bör länsstyrelserna inämnas l994att
års budgetproposition prop. l99394:lOO, bilaga 12 och förslås14
ökade för bl.a. utarbetandet för kultunniljöarbetet iresurser av program
länet tillsammans med länsmuseet.

Det angeläget det kan skapasär standard eller allmäntatt en en ac-
cepterad i fråga vad kunskapsunderlaget bör innehålla. En så-norm om
dan standard bör kunna vinna hävd regeringens propositionsutta-genom
landen. Riksantikvarieämbetet tillsammans med Boverket bör också i en
dialog med företrädare för kommunema utarbeta allmänna råd kansom
få den styrande funktion behövs. knappastDet god planerings-ärsom
ekonomi för kommunema inventeringama utförs med så skildaatt ut-
gångspunkter hittills har varit fallet.som

Staten bör kunna stödja den kommunala kunskapsuppbyggnaden bl.a.
för metod- ochatt teknikutvecklingenta för invente-genom ansvar

ringsarbetet. Bl.a. erfarenhetema från de s.k. selektiva byggnadsinven-
teringama talar för sådant arbete behövs. Det ocksåatt angelägetett är

länsmuseema oftaatt för inventeringamas genomförandesom ansvarar-
utvecklar sin kompetens och effektivitet så de till bra pris ochatt ett-

med hög kvalitet kan tillhandahålla de tjänster kommunernasom
efterfrågar.

I materiellt hänseende det min bedömning varje kommunär att som
gnmdkrav behöver kommuntäckandeett översiktlig bebyggelseinven-en

tering. En sådan behöver inte innefatta generell registrering och upp-
giftsinsamling enskilda byggnader, bör innehålla den faktain-om men
samling de områden, miljöer ellergör stadsdelar kanatt pekassom ut
och där kultunniljövärdenaavgränsas sådana de förutsätterär att an-
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de områdenbehövertillståndsplikten. motsvarandepassning På sättav
kan intas.bebyggelseutvecklingenfriare hållning tillurskiljas där en

självklarhet identi-medöversiktliga inventeringen bör därutöverDen
värdekriteriet enligt 3 kap.särskildamiljöer detfiera de motsvararsom

12 § PBL.
påpekandet detförjag det finns fogsammanhangetI attatt nu-anser

svenska stadskär-i de70-talens rivningarefter bl.a. 60- ochmera -
från tiden förebebyggelselitet svenskmycketåterstår avnoma -

Även bebyggelseäldreandelenlandsbygden1870-talet. på är numera
undersökningar rapportenRiksantikvarieämbetetsEnligtmycket låg.

bara l4landskapet 1993Kulturvärden iJordbrukets byggnader. är pro-
föremangårdsbyggnader från tidenjordbruketsdet svenskacent av

naturligtvisautentiskt skickbevarad iandel1850. Den ärär mersom
äldrerimligt deni hög gradframstår därförväsenligt lägre. Det attsom

del återstår1800-taletstiden förebebyggelsen från ännusomsenare --
förut-och Eni kap. l2 13 PBL.omfattas anspråken 3generellt av

bebyggelsenbli fallet dockskall kunnasättning för så systema-är attatt
redovisas.ochregistrerastiskt identifieras,

redovis-kunskapsunderlag ochframförförslag jagDet omnusom
utifrån de reglervälgrundatjagkultunniljövärdenaning varaanserav

sammanhanget erinravill dock iidag.gäller Jagbygglov omsomom
Anpassad kontroll1993:94betänkandet SOUförslag imitt tidigare av

tillståndsplikt byggande utanförför vidreglerändradebyggandet om
kultunniljöfrâ-underlag för beslutsäkraredetaljplan. Behovet ett omav

nödvändigt.förslag betraktasgenomförande dettafår vid ett somavgor
skall viss grundläg-tillstånd bara krävas isålundaFörslaget innebär att

tillståndspliktbeslutaskallomfattning och kommunemagande att om
bebyggel-kunskapöversiktsplanen.därutöver i förutsätterDetta omen
tillstånds-möjligtolika delari kommunens det attgör anpassasomsen

kultunniljön kräver.i förhållande till vad hänsynen till bl.a.plikten
förfogakommunenöversiktliga inventeringen bördenUtöver över
med stödinventeringarfördjupade inom de områden avgränsats avsom

fördjupningarsådanaredovisar inga preciserade kravdenna. Jag ut-
med kul-i miljöerde sådan kvalitet kommunenböröver attatt vara av

för fastighetsägamaochunderlag för precistturvärden har påatt ett
vid planläggningkultunniljökravenförutsebart skall kunna hävdasätt

och byggande.
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Kommunens befogenheter enskildagentemot

de tidigareAv belysta hittillsvarande erfarenhetema avsnitt 3.5.3 detär
i första hand ersättningsbestämmelsema och rättegångskostnadsreglema

bör till övervägande. komma tillFör med de tidiga-tas att rättasom upp
nämnda oklarhetema förekommer vid tillämpningen skydds-re som av

bestämmelser bör tidigare har också införaantytts övervägas attsom- -
samlande icke ersättningsgillt begrepp förett sådana hänsyns-nytt - -

regler inte kan förväntas leda till några nämnvärda ekonomiskasom
skador för fastighetsägaren.

kap. framgårAv 5 7 § PBL vilka åtgärder får regleras i detalj-som en
plan. Enligt paragrafens första stycke får4 särskilda skyddsbestämmel-

meddelas för särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseiniljöer.ser
Sådana skyddsbestämmelser får också i områdesbestämmelsertas
enligt kap.5 16 § Om sådana bestämmelser meddelas, har fastighets-

enligt vad tidigare har redovisats tillägare ersättningrättsom om- -
skada viss storlek uppkommer. undvikaFör onödiga domstols-attav

hänsynsregler uppenbarligen har inga eller endastprocesser om som
obetydliga ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren, föreslår jag

kap. första5 7 § stycket och4 16 utökas§ 4 med möjlighetatt iatten
detaljplanen eller områdesbestämmelsema meddela särskilda varsam-
hetsbestämmelser för tillgodose hänsynsreglema vid ändringatt av
byggnad i 3 kap. första10 stycket.§ Sådana bestämmelser skall inte

ersättningsgruiidaiide. betyderDetta dock inte fastighetsägareattvara en
skall behöva godta ekonomiskt betungande bevarandebestämmelser i en

utsträckning i dag. Om han kommunenstörre har meddelatän attanser
alltför långtgående varsamIietsbestämmelser, får han anföra besvär mot
planbeslutet i stället för i dag väcka talan hos fastighetsdomsto-att som

Överprövandelen. instanser länsstyrelse och regering får då ytterst- -
bedömning bestämmelserna i främstgöra l kap. Om5moten man

vid demia avvägning finner enskilda intressen har åsidosatts i allt föratt
utsträckning, skall planbeslutet upphävas. Om kommunenstor då fram-

härdar, finns ingen meddela särskilda skyddsbestäm-utväg än attannan
melser för byggnaden eller bebyggelsemiljön förutsatt den uppfylleratt-
kriterierna på sådan särskilt värdefull miljö i kap.3 12 Omsom anges
ekonomisk skada till följd härav uppkommer, har fastighetsägaren på

i dag möjlighet ersättningskravetsätt i domstol.att prövatsamma som
grundläggandeEtt problem med nuvarande det lättsystem är att

framkallar motsättningar mellan kommunen och fastighetsägaren som
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föreläggakommuneninte borde finnas. Enligt kap. 28 får5 § t.ex. ena
kommunenersättning,fastighetsägare anmäla sina anspråkatt om

rivningsförbud för kul-besluta skyddsbestämmelser ellerattavser om
föreläggande kan i sigvärdefullturhistoriskt bebyggelse. sådantEtt

för markägaren ochmedföra onödig osäkerhet eller dyrbara utredningar
grundassådant så-föda ogrundade förhoppningar. Regelsystemet som

negativt för fastig-förutsättningen bevarande någotlunda på den äratt
för sina krav på ekono-fastighetsägaren inte får gehörhetsägaren. Om

talan kom-det väckamisk kompensation, ankommer honom motatt
med innebo-sådantföra i domstolen.och Ett systemmunen en process

samförståndslösningar.underlättaende motsättningar inteär ägnat att
iförebilder kunnaskulle med vissa utländskaMan överväga att--

skulle kunna utfor-subventionssystem. sådantstället övergå till Ettett
omfattas skyddsbestänunelser eller riv-byggnaderså attmas som av

särskilt för-skattebefrielse ochellerningsförbud alltid får åtnjuta t.ex.
redan iombyggnader. viss mån förekommermånlig finansiering vid I

skulle kunna förstärkas väsentligt.sådana subventioner, de Be-dag men
skulle då till delen bortfallasärskilda ersättningsreglerhovet störstaav

med Bevarandetdärmed förfarandet domstolsprocesser.och också
bli mellantydligare intresseskulle också på sätt ett gemensamtett

fastighetsägaren, vilket skulle beva-enskildekommunen och den gagna
randeintresset.

här har skisserats kräver dock mycketsystemskiftesådantEtt som
i fråga faranöverväganden skatteeffekter,ochanalyser omnoggranna

ansvarsfördelningekonomisk mellan statkom-för suboptimeringar,
möjligainte genomföra inommunenskilda Sådana analyser är attetc.

för föreliggande utredningsuppdrag.ramen
följande till vissa frågordärförJag övervägandena i detavgränsar av

rättegångskostnadsreg-teknisk karaktär ochvad ersättnings-mera avser
lema.

och svårbemästrathar uppfattat kompliceratMånga det särskiltsom
skyddsbestäm-det råder olika ersättningsbestämmelser frågaiatt om

rivningsförbud Särskilt besluten med-melser och jfr avsnitt 3.5.3. om
kvalifikationsnivåersamtidigt olikadelas kan det varförsvårt attvara se

självrisk skall ske enbartskall tillämpas varföroch avdrag förett
ifråga rivningsförbud och rivningslov.vägratom

riksdagsbehandlingen,tidigareSom nämndes detta resultatär ett av
rivningsförbudet. Anled-då särskiljde skyddsbestämmelser frånman

I4-03ZO8
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ningen härtill utskottet ansåg l98687:l, fBoU 139 i fallatt attvar s.
rivningsförbud eller rivningslov fastighetsägaren bordevägratav vara

skyldig tåla ekonomisk skada betydande skada innanatt störreen
han hade till ersättning. frågaI skyddsbestämmelser menaderätt ut-om
skottet de skador kan komma ifråga främst eventuelltatt utgörssom av
ökade underhållskostnader och bortfall vissa ombyggnadsmöjligheter.av

finnsDet därför enligt utskottet inte anledning betrakta sådanaatt
skador annorlunda andra ingrepp i den pågående markanvändningen.än
Utskottet därföransåg kvalifikationsgränsen i dessa fall bör kopplasatt
till den pågående markanvändningen försvåras. Det dåatt avsevärt var
inte möjligt behålla den bestämmelse fanns i propositionensatt som
8 kap. 17 andra stycket§ och innebar skyddsbestämmelseratt auto-som
matiskt innebar också rivningsförbud.ett

Även de utskottet anförde kan ha visst fog för sig,argumentom som
kan ändå konstateras den uppdelning gjordes innebäratt storasom
tillämpningssvârigheter i sin försvårar möjlighetema för-påtur attsom
hand överblicka konsekvensema beslut skyddsbestämmelserav om
ocheller rivningsförbud. finns därförDet enligt min mening skäl att om-

detta ställningstagande.pröva
Med anledning härav föreslår jag till början propositionsförsla-atten

genomförs det införs automatiskt rivningsförbud iget att ettnu genom
fall då skyddsbestämmelser har beslutats för byggnad. sådanEnen au-
tomatisk koppling förefaller också naturlig, eñersom den kommer att
omfatta endast sådana byggnader särskilt värdefulla från histo-ärsom
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som
ingår i bebyggelseområde denna karaktär. ekonomiskaDe skadorett av

kan uppkomma till följd skyddsbestämmelsema och rivnings-som av
förbudet kommer då alltid inträffa samtidigrt. enlighetI med vad de-att
partementschefen anförde i propositionen PBL-propositionen 447s.

jag det i första hand rivningsförbudet kan orsaka eko-att äranser som
nomisk skada någon betydelse. eventuellt fördyratEtt Linderhåll tillav
följd skyddsbestämmelser torde ofta kompenseras fastighetensattav av
ekonomiska värde ökar dess kulturvärden bevaras. detNärattgenom
gäller val kvalifikationsgräns för angivna skadefall jag följandegörav
bedömning.

har iDet många sammanhang framförts önskemål kvalifika-likaom
tionsgränser för olika slag ekonomiska skador. Den nuvarandeav upp-
delningen föranleds huvudsakligen lagstiftaren varit orolig föratt attav
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alltför skadetröskellåg i återuppförandefråga och riv-vägraten om
ningsförbud skulle kunna leda till icke önskad rivningsvåg i städemasen
centrala delar jfr 198687:1 min bedömningBoU 139. Enligt fö-s.
refaller dessa farhågor överdrivna. finns knappast någon anledningDet

fastighetsägare skulle kräva sin byggnad barariva därföratt tro att att
i PBL något lägre kvalitikationsgräns den gälleratt änman anger en som

i dag. de fallI faktiskt vill riva sin byggnad det sannolikt så iägare ären
de allra flesta fall han inte möjligheter inom rimliganågra eko-att attser
nomiska behålla den befintliga byggnaden. han då hindrasOmramar
från denna åtgärd, det å andra sidan rimligt han hålls ekonomisktär att
skadeslös, i fall för skador går viss hanvart utöver gränssom en som
alltid bör tåla.

Miljöskyddskommittén har nyligen i sitt betänkande SOU 1993:27
Miljöbalk behandlat frågan lämplig kvalifikationsgräns för intrångom
till följd naturvårdshänsyn. Utredningen föreslår behållerattav man nu-
varande kvalifikationsgräns pågående markanvändning försvå-avsevärt

inom berörd del fastigheten, vid ersättningens be-attras av men man
stämmande inför avdrag med belopp vad fastig-ett ett motsvararsom en
hetsägare skall tåla ersättning.utan

Enligt min mening skulle uppnå mycket fördelar medstora ettman
enhetligt inomersättningssystem ocksåPBL i angränsande lagar.men

skulle förenkla ersättningsreglemaDet väsentligt och dämied också bi-
tilldra bättre förutsägbarhet vad fallet i dag.än ärsom

föreslår därför samtliga de skadefallJag i kap.14 8 §att som anges -
föroch vilka skadegräns skall tillämpas skall behandlas lika. dessaI-

fall skall således fastighetsägaren berättigad till ersättning, be-vara om
slutet innebär den pågående försvårasmarkanvändningenatt avsevärt
inom berörd del fastigheten. Vid bestämmande ersättning bör ävenav av
i fråga skyddsbestämmelser 8 första 3 avdrag ske medstycket§ ettom
belopp understiger angivna vilketkvalifikationsgräns, föranledersom en
ändring i 14 kap. 10 andra§ stycket. LltredningsdirektivenEnligt skall
jag ersättningsbestämmelsemas utformning i fråga beva-överväga om
randet kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer.av

finner därför inteJag skäl lämna förslag rörande sådan självriskatt en
för fastighetsägare såvitt vissa markreglerande bestämmelser i 8 §avser
första stycket och4 schaktning,5 fyllning, trädfällning Om miljö-etc.
skyddskommittens förslag blir lagfast, dock finnastorde det anledning

m
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självrisk i skadefall hänsyn till önsk-dessa medöverväga ävenatt en
enhetliga regler.värdheten av

alltid innebärFörslagen innebär sålunda skyddsbestämmelseratt
rivningsförbud fastighetsägaren skall ha tillockså och rätt ersätt-ett att

följd innebär denning, den sammanlagda skadan till härav pågå-attom
inom del fastighe-ende markanvändningen försvåras berördavsevärt av

Ersättning skall i sådana fall enbart för den skada gårutgå ut-ten. som
angivna kvalifikationsgränsen.denöver

ifråga utökadfråga de övriga brister tidigare har påtalatsI omom som
rivningslov förtillståndsplikt och möjlighet änvägra annatatt

till3zl2-byggnader finner jag dessa knappast har lett någraetc., att
inteegentliga tillämpningsproblem. grund härav föreslås någraPå nu

ändringar härvidlag.
ändringardet gäller rättegångskostnadsreglema har jag iNär övervägt

sig bevaran-syfte underlätta för kommunerna använda PBL:satt att av
tilllämpademöjligheter. skulle kunnaDet rätte-övervägas är attsom

innebärafullt vilket skullegångsbalkens rättegångskostnadsregler ut, att
han förlorar målet.fastighetsägaren får för rättegångskostnademastå om

fastighetsägaren inle-sådan förändring skulle sannolikt innebäraEn att
klartder endast i sådana fall där det tämligenstår att en er-processen

inträffat. skulle naturligtvissättningsgill ekonomisk skada har Man
mindre be-tvisterockså kunna något mellanting,överväga t.ex. att om

understigande basbelopp, alltid skulle omfattaslopp, rätte-t.ex. ett av
belopprättegångskostnadsregler tvistergångsbalkens störreattmen om
möjli-skulle härigenomskulle omfattas de gällande reglema. Manav nu

stävja tvister bagatellartade skador.rörgen som mera
praxis detta rättsområde inteSärskilt med tanke på någon på ännuatt

finns då de skador uppkomma torde mycket svårbe-och kan varasom
dömda, jag emellertid inte beredd föreslå någon ändring rätte-är att av
gångskostnadsreglema.
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Återanvändning3.7.7 återvinningoch byggnadsmaterialav

Förslag: Kommunen möjlighet säkerställa rivning sker påatt att ettges
förutsättningar för återanvändning och återvinningsätt samtsom ger

omhändertagande miljöfarligt avfall. skall kommunenBl.a. kunnaav
kräva rivningsplan med beskrivning hur arbetet skall utföras meden av
avseende på omhändertagandet rivningsavfall.av

Bakgrund

Historik

Kretsloppsperspektivet byggandetpå och byggnadsmaterial ingetär
byggaAtt har alltid varit relativt energikrävande grundnytt. på bl.a.av

och lyft. Tillgången energi därför i äldre tidertransporter tunga var en
starkt begränsande faktor. För byggande behövs volymer materialstora

delvis dimensioner. Råmaterial skall bearbetas ochstora transporte-av
slutbehandlas och Med tillgång till enbart muskelkrañmonteras.ras, an-

vändes lokala material inte krävde mycket energi vid bearbetningsom
och montering. Vidare praktiskt allt möjligttogs taget attsom var

Övergivnaåteranvända till betraktadeshus materialupplag.vara. om
Efter reformationen kom många kloster och kyrkor fungerat.ex. att som
stenbrott. Stenen huggen och klar. Det bara fogaattvar var samman
den till hus. Under förhållandensådana hamnade liteett nytt påytterst
tippen, för övrigt kan betecknas beskedlig avskrä-nännastsom som en
deshög.

vattenhjuletNär och väderkvarnen användas förändradesbörjade inte
mycket. Man fick ytterligare lokal kraftkälla komplement tillen som
människor, kor och hästar virke.för bl.a. klyvsågaattoxar,

Det språnget kom med ångmaskinen, flyttbar ochstora varsom en
kraftfull kraftkälla och till och med flytta sig själv ochkunde drasom

lass. Jämväg och industrier gjorde det möjligt tillverkastora stora att
byggnadsmaterial och distribuera dem längs jämvägama.tunga Tegel,

kalk, och jämbalkar, och färdigt virkesten blev dåäven cementsenare
tillgängligt på alla platser någon betydelse. Allt gjordes emel-annatav
lertid fortfarande hantverksmässigt eftersombyggplatsen, arbetet där

svårt mekanisera med dåtida teknik.attvar
Mekaniseringen byggarbetsplatsen förstkom med elektricitetenav

och förbränningsmotom. Dock bar 1950-talet oftastpåännuman upp
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relativtutveckling gick sedanEñerkrigstidensbruktegel och på ryggen.
materialtillverkning ochindustriellframför allt vad gällersnabbt, trans-

lever-och element1960-talet började alltUnder attstörre tyngreporter.
byggkranorienteradeför detta defärdiga till byggena. Symbolen äreras

värl-helapräglar förorter ihöghusen betongelement snart sagtsomav
denallt, inte baraskulle innehållaefter elementenden. strävadeMan att

skikt, ocksåfuktisolerandeinklusive ochbärande utanvämie-stommen,
fönster, inred-ochstomkomplement, dvs. dörrarinstallationer ochalla

lyfta plats ochpåskulle baratill och medning och Det atttapeter. vara
från delElementstorleken utveckladesfoga ihop. rumsväggenen av

utvecklingen hartekniskatill hela Denväggaröver rumsstora rum.
byggtekniken.begränsande förkraft inte längreockså inneburit äratt

enkeltreparerbart, alltbyggandetsekelskiftettill 1900Fram varvar
Murverk och betongåteranvändas.och allt kundeutbytbart ut-nästan

tryckkrañer, fogbruketförfördes konstruktioner änvar svagaresom
innehöll förstmurblocket, betongen stor sten, senaremassor av

ochmuröppningamade måttligaTryckta murvalv barsparsten. över
delenspännviddema. Underträbjälkar deöver större senare avruimnen,

lättasmåningombalkar så1800-talet kom först räls och samtsenare
möjliga.spännvidderalltstålfackverk. gjordespänstiga Detta större

okompliceradeochfortfarande massivaKonstruktionerna dock samtvar
och återanvända.relativt lätta isäratt ta att

alltkonstruktionemaindustrialiseringen blevökadeMed den mer
specialisera-i allt flerfunktionema deladesspecialiserade. olikaDe upp

ochljudisolerande, luñtätandevänneisolerande,skikt, bärande,de t.ex.
koinplicera-alltutökades medregnskyddande. Materialsidan papp, mer

kompositmaterialalltmerasfalt, dvs.de skivor, armerad betong mm.,
minskadesisär. Reparerbarhetenfler material inte gåroch allt attsom

vid rivning,söndersuccessivt. Eftersom mycketdärigenom växtetrasas
utveckling accelerera-alla ingrepp.sophögama kontinuerligt vid Denna

hektisk.bli Numeraför från l960-taletde under 1950-talet, ärrentatt
tillbyggdes framifrån vaddet moderna huset tekniskt långt som

s.k. miljonpro-till 1950.1900-talets början eller till och med fram Det

framtidsoptimism och påperiod med starktillkom under trogrammet en
samhällsutveckling-uppfattningenevig tillväxt. allmännaDen attvaren

skullebyggdes dåskulle accelerera och detatt mesta vara omo-somen
ingethög kvalitetAmbitionen bygga med sådemt inom 30 år. attattvar

begreppethusets livstid, däravunderhåll skulle behöva undergöras un-
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derhållsñia material. Man byggde engångshus god kvalitet. Byteav av
kranpackningar och omtapetsering det skulleenda behöva utfö-var som

under husets livstid, dvs. under högst 30 år.ras
detAv anförda framgår byggandet radikalt ändrat karaktärattnu un-

der 1900-talet och speciellt under de 40-50 åren. En heltsenaste avgö-
rande skillnad dagens byggnadsverkär inte byggt föratt är att repareras.
De byggdaär material med minsta möjligasammansatta dimensionav
och sammanfogade så de inte går isäratt sönder.att ta utan att trasas
Den planerade livslängden kort och bestäms finansieringen.är Vanli-av

kalkylsiffror 30, 50 och 60 år. Livslängdenär för material och kom-ga
beräknas aldrigponenter väljer känn för i bästa fallutan såattman

långt möjligt undvika underhåll. Allt fler börjar emellertid insesom att
det ligger något i forskarenatt Ingmar Holmströms definition från

1970-talet: Underhållsfritt betyder det omöjligt Linderhålla.äratt att
De gamla husen utpräglat resurssnåla vad gäller byggandet. Manvar

använde liten mängd energi vid både materialtillverkningeit ochen upp-
förandet. Man återanvände husen, byggde och byggde till. Närom man
inte längre fick utökade med nybyggnad. Man återanvände irum man
första hand byggnadsdelama, tillvara teglet, bjälkama, brädoma,tog
spiken, beslagen, fönstren, dörrama Först därefter kompletteradeosv.

med material. Man återvann sådant intenytt kunde återanvän-man som
das. Murbruket användes fyllning bjälklag,i trasig och skadatnäversom
virke användes till brasan. Mycket litet hamnade på sophögen. dettaAv
blev det kompost. Det inte mycket arkeologernamesta är hittar gamlaav
hus. De i huvudsak stengrunder,nämner dvs. rad i markytanstenaren
och stolphål, dvs. mest tomrum.

Den tecknade historiken givetvis delendast sanningen.ärnu en av
Även husen återanvändbara, de andra synvinklar,om var t.ex.var ur
uppvärmning och isolering, inte särskilt resurssnåla. Avsikten med
skildringen emellertidär till viss eftertanke vadatt stämma gäller möj-
lighetema kombinera gamla ochatt kunskaper pekasamt att attnya

hus billigt uppföraett inteär nödvändigtvis detatt ekono-som är mest
miskt lönsamma i längrre tidsperspektiv.sett ett

Intresset för återanvändning byggnadsdelar har under årav senare
ökat i Sverige. Vid högskoloma har återanvändning belysts i examens-
arbeten och projekt. Vidare säljs begagnade dörrar, fönster, fönsterglas,
kaminer, tvättställ, lås hos Centrum för byggnadsvård iAB Gy-m.m.

Ävensinge. på andra håll i landet förekommer eller mindre speciali-mer
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dockförtjänaråterbmk.byggnadsmaterial för Detförsäljningserad av
mycketsker ibyggnadsdelaråteranvändning ännuunderstrykas attatt av

kulturelltochhistorisktavseende påmedochutsträckningliten mest
byggnader.intressanta

riwiingsavfallochBygg

i SverigeavfallsmängderstatistikCentralbyrånsStatistiskaEnligt över
kommunaladerivningsavfall tillochbygg-milj.kom 1,31990år ton

deponering, 5tillgick 91 procentavfallsanläggningama. Härav procent
mängden bygg-totalaåtervinning. Dentillochförbränning 4till procent

Huvuddelenmilj. år.till l,5-3uppskattadesrivningsavfall tonoch per
platskrä-bådeavfallsmängdidag. Denna ärdetta deponeras storaav
betydligtminskasskulle kunnaAvfallskostnadenoch kostsam.vande

pla-i förvägdvs.selektivt,rivasorterades.avfallet Ett attsätt är attom
till-kanrivningsmassomarivningsplan så tasoch lägga attupp ennera

Emellertidbilligasteochbästa utgörbort på sätt.och transporterasvara
det tillvaratagnaavsättningenmedsvårighetertidsbrist ochbLa. ma-av

sådant arbetssätt.problem förterialet ett
livstid delsbyggnadsunderskedenvid fleraByggavfall uppstår eu -

nybyggnadvidSåvälrivning.ombyggnad ochnybyggnad, dels vidvid
avfall. FrånmängderalstrasROT-sektominomrivningoch storasom

rivsmaterialgammaltavfallet både samt,utROT-arbeten består somav
förpackningar. Förmaterialspill ochnybyggnadsprojekt,vidliksom av

bränn-byggavfallet50 utgörsnärvarande beräknas procentatt avavca
kan återvinnas.sådant materialmaterial ellerbart som

uppskattasombyggnadbyggnadsavfallet vidsammansättningen av
enligt följande.

va-ledningar 13 %
%gipsskivor 17

31 %virke
%murbruktegel, 5

3 %bilningsmassor
%emballage 9

3 %fargburkar
19 %övri
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enligtungefärligtavfallsslagfördelas olikaNybyggnadsavfallet på

följande.

10 %plast
10 %metall
35 %trä

%15papper
ochmetallerbetong,textil, gips,bl.a.30 %övrigt

vitvaror

vilketutfyllnad,användsrivningsmaterial ettTonvis gersomav
uppskatt-Demark ochmiljögifter tillokontrollerat läckage vatten.av

avfal-visarutomlandsSverigesåvälstudier i attgjorts iningar somsom
kilo400varje årlandombyggnad i vårtrivning ochfrånlet cager

kad-bruketavfall. Eftersomkadmiumoch 10kvicksilver ton avsom
först 1982,förbjödsytbehandlingoch föri plasttillsatsmium som

fram-mängder långtifinnastungmetallengiftigadenkommer storaatt
iförbjudetmed 1992ochfrånKvicksilverrivningsavfallet.i äröver

uppskat-1990Såmätinstrument.ochelektriska komponenter sent som
byggnaden PCBi svenskafannskvicksilverkilo4000-7500tades att

i främst350förbrukades totaltdesstillfram tonförbjöds 1972 camen
de husi mångafinnsfogmassorfogmassor. Dessa renoverassomav

bly900 000visarslutligenblymängden tonBeräkningaridag. att caav
lätt drakanSåledesl900-talet.underbyggverksamheteni mananvänts

svenskaavfall imiljöstörandemiljöfarligt ellermängdemaslutsatsen att
utfyll-ochtipparhamna påriskeraromfattande. Dettahus att somär

under lång tid.lakaskangiftemanadsmaterial där ut
tillFrån1991:9departementspromemorian DsEnligt graven,vaggan

miljöfarliga kom-innehålletmiljöpåverkan,studier är avvarorsavsex
svårbe-studerat. Mestbyggavfall interivnings- ochi närmreponenter

olika tillsatsäm-tusentalsinnehållaplastproduktema kandömda är som
flamskyddsmedel.ochmjukgörareVolymmässigt dessa ärstörst avnen.

År förbrukningen1989ochanvänds i golvMjukgörare tapeter.mest var
totalanvänd-uppskattas1965-9025-årsperiodenUnder10000 ton.

tred-Ungefär två000till 600byggnadermjukgörare i ton.ningen caav
Enligtrivitshari byggnadema. Restenfinnas kvar ut.beräknasjedelar
inne-byggnaderkablar igolv ochbefintligakanuppskattningen grov

arylfosfa-och 10 000klorparaffinermiljöfarliga ton000hålla 60 tonca
ter.
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byggnaderI flainskyddas isolering, inredning och kablar. Konsumtio-
flamskyddsmedel till byggnadsmaterial uppskattas till 8 000nen av ca
år minst hälften klorerade ellerton bromerade föreningar.ärper varav

Den delen allt tillförts i kablarstörsta och isolering under deav som se-
25 åren beräknas finnas kvar.naste

avfallsupplagenFrån sprids föroreningar till mark, och luft. Påvatten
många platser har urlakningen inte kommit igång eller bara haft ringaen
omfattning, på grund de olika barriärer ofta finns i naturen.av som

Kommunema hand huvuddelen det betecknastar om av som som
konsumtionsavfall. Förutom hushållsavfall inkluderar det bl.a. bygg- och
rivningsavfall branschspecifikt avfall förpackningar,samt kasserade
produkter direkt följd viss produktionsprocess.ärm.m. som en av en
Huvuddelen bygg- och rivningsavfallet liksom det icke branschspeci-av
fika industriavfallet deponeras.

Deponering avfall kommer ofta i konflikt med markanvänd-av annan
ning. Kommunemas deponering har koncentrerats till 200 störreca
upplag. Totalt finns 4000 äldre upplag i Sverige. Lakvattenuppsam-ca
lingen i många fall otillfredsställande.är Dagens lakvattenrening är
dessutom bristfällig. Förutom nedbrytningsförloppenytterst i uppla-att

sker helt okontrollerat fortgår de också, med dagens teknik, långtgen
efter det driften upphört, med åtföljande sättningaratt och förorenings-
utsläpp.

Miljöfarligt avfall

avfallDet i dag Naturvårdsverket miljöfarligt olje-,som av anges som -
färg- och lösningsmedelsrester, tungmetallhaltigt avfall uppstår tilletc. -

delen inom industrin,största redan påpekats kan bygg-ävenmen som
nadsmaterial innehålla miljöfarliga komponenter.

Begreppet miljöfarligt avfall definieras sådant kemiskt avfallsom
kan medföra skada på människors hälsa eller i miljön. hel delEnsom

industriavfall, s.k. gråzonsavfall, definieras inte miljöfarligt avfall,som
bör behandlas sådant. Ett exempel inom byggsektom på dennamen som

miljöstörande avfall plastmaterialtyp med sina tillsatser.ärav
Byggavfallet innehåller totalt mängder miljöstörandesett stora äm-av

koncentrationema ofta låga.ärnen, men
Korrununerna har i dag för samla och mil-ansvaret att transportera

jöfarligt avfall till behandlingsföretag för sådant avfall. Avfalls-produ-
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hand lämpligtpåhar i princip för avfallet sättansvaretcenten att tas om
behandlingsföretag.praktiken detta ochöverlåter i till kommunermen

Svensk lagstiftning

och bygglagenPlan-

direkt sikte påinte bestämmelserinnehåller någraPBL tar ensom
återanvändning och åter-materialanvändning i byggandet främjarsom

förRivningslov erfordras inteeller ombyggnader.vinning vid rivning
kraverfordras inte någotrivningar och i de fall sådantalla av-anges--

förförutsättningrivningsmassomaseende omhändertagandet som enav
räkning utför ellerEmellertid skall den förbifall till ansökan. egensom

med akt-och utföra arbetenautföra rivningsarbeten planeralåter bl.a.
möjli-skadas minstaoch egendom inte och såsamhet så attatt personer

material, skador påskall kanobehag uppkommer. Vidare som gega
plan- och byggförordningenenligt 20människor, djur eller §växter

betryggande Boverket har med stödomhand1987:383 på sätt.tas ett
nämnda aktsamhetsbestämmel-debemyndigande avseendeett nyssav

rivningsarbeten. Vid rivningföreskrifteri utfärdatPBL av enomserna
såledesmaterial såsom asbest skallhälsofarligabyggnad innehållersom

rivningsplanen viss in-måsterivningsplan Innan upprättasupprättas.en
byggnadsnämnden möjligheter in-vissaSlutligen harventering ske. att

rivningsarbete för liv ochfarakap.gripa med stöd lO utgörettomav
hälsa.

Renhållningslagen

för-uppsamling,dvs.Bestämmelser avfall och hantering avfallom av -
avfall finns ivaring, bortforsling och slutligt omhändertagande ren-av -

sådantskall ske påhållningslagen 1979:596. Avfallshantering sättett
avfalletåtervinningochåtgärder underlättar återanvändningatt avsom

energi eller medför ellerfrämjas, det behövs råvarorattom spara
inteså dettill miljövården. Vidare skall avfallhänsyn hanteras att upp-

miljövårdssynpunkt. Rege-olägenheter från hälsoskydds- ochkommer
fårregeringen bestämmermyndighet eller kommunringen samt som

fårföreskrifter avfallshanteringen. Vidaremeddela nämnare rege-om
regeringen bestämmerringen myndighet eller kommunsamt omsom -
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det betydelse från återanvändnings-, återvinnings- eller miljövårds-är av
synpunkt föreskriva visst slag avfall i avvaktan bortforslingatt av-
skall förvaras skilt från avfall.annat

varje kommunFör skall det finnas renhållningsordning skallen som
innehålla kommunens föreskrifter avfallshantering och avfalls-om en
plan. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får före-
skriva den yrkesmässigt bedriver verksamhet upphovatt som som ger
till avfall skall lämna kommunen de uppgifter behövs underlagsom som
för kommunens renhållningsordning.

Genom kretsloppspropositionen prop. l99293:l8O riktlinjer förom
kretsloppsanpassad samhällsutveckling, bet. l99293zJoUl4, rskr.en

344, SFS 1993:416 öppnades möjligheten införa producentansvaratt
för rivningsavfall definitionen producent i renhållningsla-attgenom av

utformats med tanke bl.a.på bygg- och rivningsavfall a.gen prop.
59. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-

föreskrifter skyldigheterdela för producentema till avfalletatt attom se
de eller de förpackningar de tillverkar, importerar ellerav varor av som

säljer eller avfallet från sådan verksamhet de bedriver bortforslas,
återanvänds, återvinns eller omhändertas på kan krävas försätt som en
miljömässigt godtagbar avfallshantering. Med producentansvaret kan
också följa viss uppgiftsskyldighet. Några föreskrifter har dock inte
meddelats för bygg- och rivningsavfall.

Miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen 1969:387 syftar till förebygga och avhjälpa olä-att
genheter kan uppkomma miljöfarlig verksamhet. Lagen ärsom genom
tillämplig utsläppande avloppsvatten, fast eller från bl.a.ämneav gas
mark, byggnad eller anläggning i vattendrag, användning mark, bygg-av
nad eller anläggning eljest kan medföra förorening bl.a.sätt som av
mark, vattendrag eller grundvatten användning mark, byggnadsamt av
eller anläggning på kan medföra störning för omgivningensätt som ge-

luñförorening, buller, skakning, ljus eller sådant,annat stör-nom om
Åtgärdningen inte helt tillfällig. miljö-är sagts är attsom nu anse som

farlig verksamhet. Den miljöfarlig verksamhet skall vidta deutövarsom
skyddsåtgärder, tåla den begränsning verksamheten och iaktta deav
försiktighetsmått i övrigt skäligen kan fordras för förebygga ellerattsom
avhjälpa olägenhet. Tillsynsmyndigheten kan meddela råd lämpligaom

ll
i
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eller kanuppkommermotverka olägenheteråtgärder för att upp-som
har till-verksamheten intemiljöfarlig Omverksamhet.komma genom

föreläggandemeddelafår myndighetenenligt miljöskyddslagen,stånd
skallför lagenbehövsförbudförsiktighetsmått ochsådana attsomom

kan befarasverksamhetVidare kan deneñerlevas. utövar varasomsom
ochverksamhetenutföra de undersökningarmiljöfarlig föreläggas att av

riktigttillsynsmyndigheten påbehövs fördess verkningar sättettattsom
tillsynsuppgifter.sinaskall kunna fullgöra

kemiska produkterLagen om

produkter reglerarkemiskaBestämmelsema i lagen l985:426 om
deprodukter varhelstochoch miljöfarligahanteringen hälso- ämnenav

försiktighetsprincipen ochgrundläggandesamhället.förekommer i Den
kemiskoch hanteraförutbytesregeln innebär attett envar enansvar

farligaskador ochrisk förden inte orsakarprodukt så ersättaattatt pro-
miljösyn-egenskaper från hälso- ochsådana har bättredukter med som

kemiskakunskap derad krav påställer ocksåpunkt. Lagen pro-omen
och upplysningar, märkningdokumentation pådukternas effekter, på

tillverkare och importörer.riktade tillregistrering, främstoch på
andrasuccessivt fogats radprodukter harkemiskaTill lagen enom

miljöfar-förordningenbland 1985:841författningar. Dit hör annat om
ochmed miljöfarligt avfallvadpreciserarligt avfall, som avsessom

omhändertagande,yrkesmässigtförtillståndställer krav på transport,
tillbyggsektorn kan hänförasProdukter inomimport och export. som

utrustningelektrisk innehåller metal-avfallkategorin miljöfarligt är som
golvbeläggning innehål-bly, koppar eller andraler såsom PCB,ämnen

lösningsmedelsrester.färgavfalllande PCB och med metallpigment eller
produkterkemiskatillämpningsföreskrifterVissa till lagen rörom

med byg-i sambandprodukter eller produktgrupper förekommersom
före-Kemikalieinspektionensgande och rivningsverksamhet. Dit hör

fastställer endastskrifter fonnaldehyd träbaserade skivori attsomom
mindre 0,13sådana skivor får säljas eller användas änavgersom

mgm3. föreskrifter förutfärdatKemikalieinspektionen ocksåhar
CFC och halo-1988:716träskyddsbehandlat virke. Förordningen om

kylskåpsavfall och bortta-hanteringreglerar bland annatner m.m. av
haloner.gande brandsläckningsanordning innehållerav som
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Utländska erfarenheter

Danmark

DanmarkI byggavfall omhand på såtas del rivnings-sätt att storen av
materialet återanvänds. skiljerMan på olika nivåer återanvändningen:av

återbruk material och byggnadskomponenter kan återanvän-av som
das i sin helhet, dörrar, fönster, fönsterglas ocht.ex. tegel,

nyanvändning material och komponenter kan användas iav ettsom
sammanhang det ursprungliga,annat byggnadselementän till bul-t.ex.

lerskydd och

återvinning komponenter bryts ned och produceras åter iav som
eller fonn, betong och tegel krossas till ballast,t.ex.samma ny som

skrot smälts till stål.som om
Energiåtervinning räknas inte återanvändning i Danmark.som
Hanteringen regleras miljöskyddslagen, kungörelsen bort-genom om

skaffande, planläggande och registrering avfall kungörelsensamtav om
olje- och kemikalieavfall. Var och alstrar, lagrar, behandlar elleren som
bortskaffar avfall enligt mUöskyddsiagenär ansvarig för inte sanitäratt
olägenhet uppstår eller föroreningar sprids till luñ, eller jord. Ivatten
lagen finns också bestämmelser handlar återvinning ochsom om renare
teknologi och miljöministeriets möjligheter detta i önskvärdattom styra
riktning. vfallskungöresenA innehåller bestämmelser kommunernasom
avfallsplanering kommunernas befogenheter såvittsamt regle-om avser
ring avfallshanteringen, och avgifter. Verksamhetertransporterav som
yrkesmässigt upparbetar betong, tegel och bygg- och anläggnings-annat
avfall skyldiga registreraär upprinnelse ochatt mängd behandlattyp, av
och bortskaffar avfall och återvinningsbara material. likhetI med miljö-
skyddslagen, innehåller kungörelsen bestämmelse denatten om som
bortskaffar avfall ansvarig för eventuell sanitärär olägenhet respektive
förorening luft, eller jord. Kungörelsen olje-vatten och kemi-av om
kalieavfal innehåller bestämmelser bortskaffande, destruktion, för-om
bränning, deponering och återvinning miljöfarligt avfall. bilagorlav
förtecknas vad definieras olje- kemikalieavfall. Verk-som som resp.
samheter där det uppkommer sådant avfall anmälningspliktiga tillär
kommunen. Anmälan skall innehålla upplysningar avfallets art,om em-
ballage och mängd.

Kommunema ansvariga för hantering ochär upparbetning avfall,av
för anvisande bortskaffningsmöjligheter för avfall för föreskrif-av samt
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Byggherrenkällsortering bygg- anläggningsavfall.och ärter an-om av
då följa kom-svarig för bortskaffande måstedet avfallet. Hanav egna

anläggningsavfallanvisningar. Deponier för bygg- och är nor-munens
malt tillståndspliktiga Tillståndsplikt för depo-enligt miljöskyddslagen.
nering byggavfall föreligger vissa riktlinjer följs,dock inte t.ex.av om
skall byggmaterialet stenmaterial, ogla-i fraktioneniasorteratvara rena

tegel och betong.serat ren
flesta danska kommuner har byggavfallet skallföreskrivitDe att sor-
följande fraktioner. plast ochi Brännbart avfall,teras som papper, papp,

icke brännbart avfall armerad betong, betong tegel, murbrukträ, som
och metaller övrigt avfall, fogmassor och isoler-glas, asbest,samt t.ex.
material.

Köpenhamns minimikravet bygg- och rivningsavfallI kommun är att
Återvinningsbart problemavfall,källsorteras i följande fraktioner. avfall,

övrigt brännbart avfall och övrigt icke brännbart avfall. Köpenhamns
kommun har sedan lagerbyggnad för rivningsmaterial.1991 Därstoren

fönster, förlagras i god ordning tegelstenar, takpannor, bjälkar attm.m.
småningom i hus.så användas nya

Danmark har antal projekt genomförts där rivit husenI ett stort man
selektivt, dvs. efter visst schema omvänd byggprocess. Vidsom en en
förundersökning information objektet, mängderinhämtas beräknas,om

undersöks och arbetsmetoder Vidareavsättningsmöjligheter beskrivs.
aktiviteter fastigheten,studeras ritningar och tidigare liksom det som

uppfattningskall rivas, för skall kunna de olikaatt mate-enman om
rivningenrialkategoriema. Vid själva lösa inventarier och ickesorteras

Därefter oftastbärande byggdelar. rivs med traditionellastommen, me-
toder. selektiv rivning tid traditionellEn 20-30 längre äntar procent en
rivning. Förtjänsten avfallsavgifter,ligger främst då deti inbesparade

materialet kan jämförandeåteranvändas eller återvinnas. Ettmesta stu-
dium visar de totala selektiv rivningnettoomkostnadema vid äratt unge-
fär hälften kostnaderna vid traditionell rivning.av

Danmark finnsI anläggningar återvinning bygg- och17 förca av an-
läggningsavfall förregistrerade. krossanläggningar mineralisktDessa är
avfall, betong. Materialet i fraktioner.krossas och Ent.ex. sorteras
kartläggning visar krossanläggitingar tillfördes 960 000 bygg- ochatt ton
anläggningsavfall vilka krossat75 kunde avsättas mate-procentav som

beståenderial fraktionema tegel, betong, asfalt, tegelbetong ochav as-
faitbetong.
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Tyskland

TysklandI problemen med de avsevärda mängdema byggavfallär stora.
Under beräknas1993 det det kommer produceras 285 miljoneratt att

byggavfall, vilket skall jämföras med den totala avfallsmängden,ton 400
miljoner Det således nödvändigt med återvinning.ton. är Kraven är
också på skärpas i detta avseende. avfallslagEn beredsväg föratt ny
närvarande. Lagen, också kallas kretsloppslagen, ramlag därärsom en
de grundläggande reglerna för avfallshanteringen och kretsloppssystemet

Grundprincipen i den lagen inget någotpå kanär attanges. sättnya som
utnyttjas sekundärråvara får betraktas avfall och deponeras.som som

kanHär i Tyskland definieras avfall sådantnämnas materialatt som som
inte kan återvinnas. Det återvinningsbart betecknas återvin-ärsom som
ningsbara Samlingsbegreppet Rückstände.rester. Med denär rester, nya
lagen sig objektiv definitionnärmar vad avfall. Tillärman en av som
lagförslaget har i speciella bilagor för vilkaangett resterman som en
speciell statlig övervakning, respektive övervakning omhänderta-en av
gandet, nödvändig. Fördelningenär och avfall mellan de olikaresterav
bilagoma bestäms hur materialet ligger den tyska definitionennäraav av
avfall. bilagaI finnsA miljöfarliga material vilka inte fårupptagna, om-
händertas speciell statlig övervakning. Bilagautan ytterli-B taren upp

llO material för vilka återvimiingen också skall övervakasgare av
myndigheterna. Enligt tidigare lagar har dessa material inte omfattats av
någon övervakningsplikt. Bland dessa material finns bl.a. gips från rök-
gasrening, asfalt och träull. Material betraktas helt ofarligasom som se-
kundärråvaror i lista kallad biprodukter, Nebenprodukte.tas Deupp en
flesta byggrester betraktas helt ofarliga sekundärråvaror. Det bygg-som
avfall behöver omhändertas under speciell övervakning ofta så-ärsom
dana material har drabbats oönskad kontaminering.som av en

byggavfallsförordningEn skall förtydliga avfallslagen det gällernär
hanteringen byggavfall. Genom denna införs viss sorteringsplikt påav
byggplatser definieras vilka byggrester får betraktassamt som som av-
fall och hur dessa primärt skall omhändertas. Byggrester inte påsom
något går återanvända, kontamineradesätt eller hindraratt ärsom som

återvinning andra byggrester, definieras byggavfall. Sådanaen av som
skall behandlas avfall enligt avfallslagen. Begreppet byggavfall de-som
las i undergmppema kontaminerat byggavfall och störande byggav-upp
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produkterellermaterialdefinierasbyggavfallKontamineratfall. som
lösningsmedelproduktervissa angivna t.ex.kontaminerat somär avsom

ellerförhindrarsådanabyggavfallStörandemineraloljor.och är som
byggrester.återvinningomöjliggör aven

finnsbasis.frivillig DetÅtervinningen i dag påskerbyggbranscheni
tidigaresamordning. Detförorganisationheltäckandeinte någonheller
byggin-inneburitemellertidkretsloppslag har atttillförslagetnämnda

förlandstäckande attbygga systempåhar planerdustrin ett om-att upp
påminnerorganisationentänktabyggavfall. Denåtervinnaochhänderta

för-återtagandetombesörjerDeutschland,Duales System avsomom
packningar.

Holland

milj.l2-l6mellanvarierarHollandrivningsavfall iochMängden bygg-
mi-detta1990. 9067 procentdetta återvannstonår. Av procent varav

sedanharHollandmetallavfall.ochmaterial.neraliskt Resten trä-var
miljö-allsamordnarmiljöförvaltningslag1993den 1 somen nymars

miljö- ochochavfallslagstiñningenbygglagstiftningen,lagstiftning, bl.a.
ochmiljöplanerbl.a.reglerinnehållerkemikalielagstiftningen. Lagen om
ochmiljökvalitetsnonnermiljöförordningar,regionalamiljöprogram,

dereglerasmåstevilka frågorbestämmertillståndsärenden. Den avsom
bl.a.miljöförordning,provinsiells.k.imyndighetemaregionala av-en

byggentrep-särskilt höga kravinteställerStatenfallshanteringen.
återvinning. Deochavfallshanteringgällerdetandraeller närrenörer

regler.utfärdakanmyndighetema strängareregionala
frånellerbyggarbetsplatsfrånbortmaterialAllt transporteras ensom

upparbetningEñerbetraktelsesätt.holländsktenligtavfallrivning ären
obe-användasfårrivningsavfallellerbygg-råmaterial.det åter Ingetär
vissadeponeringförbjudakanutfyllnad.till Kommunemahandlat avens

denavfallsbehandlingen,föransvarigaavfallsslag. Kommunema är men
föreskrif-olikaharprovinsemaolikaföretag.privata Debedrivs ofta av

avfallsbehandling.avfallshantering ochförter
byggprojekt.underalstrasavfalletansvarig för ettByggherren är som

avfalletkontrakteringen. NärdettaEntreprenören övertar genomansvar
denna.mottagningsanläggningengodkäntsochtagits ansvararemot av
Skullecontainerinnehållet.kontrolleraMottagningsanläggningen måste

leveran-vidupptäckaskunnatskadligainnehållaavfallet ämnen som
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för de åtgärder måste vidtas,entrepenörensen, ansvarar t.ex.som sane-
ring. Om mottagningsanläggningen inte har tillstånd byggav-att ta emot
fall, har för avfallet.entrepenören ansvaret

Hanteringen miljöfarligt avfall regleras i speciell lag. Asbestsa-av en
nering och deponering asbest regleras dock särskilt. Byggherrenav
måste redogöra för kommer hantera miljöfarligt avfall och iattom man
så fall vilken och mängd det kommer lämnas innantyp samt attvar
bygglov Som miljöfarligt avfall inom byggbranschen klassas bl.a.ges.

färg lacker och femissa, lim fogmassor,och latex, lösningsme-rester av
del silikonbaserade material, kondensatorer och transformatorer med
PCB, ackumulatorer, Lirladdningslampor kvicksilvertennometrar.samt

ochBygg- rivningsavfall klassas dock inte miljöfarligt avfall,som om
selektivt förfarande kan bly, asbest och emballageman genom separera

förorenat med träimpregneringsmedel,är lim eller tätnings-som syror,
matenal. Miljöfarligt avfall skall arbetsplatsen.på Om miljö-separeras
farligt avfall blandas med vanligt avfall klassas hela containerinnehållet

miljöfarligt avfall, vilket innebär höga behandlingskostnader försom
entreprenören.

Källsortering på byggarbetsplatser förekommer ungefär i ut-samma
sträckning i Sverige. Vanligen stemnaterial, skrot, kablar,som separeras

respektive miljöfarligt avfall. Entreprenörer utför rivningsar-papp som
bete skall ha speciellt tillstånd för detta. flestaDe rivningar utförsett
selektivt. berorDet främst på höga deponeringsavgifter.

Några pågående arbeten och projekt Sverigei

samverkansprojekt mellan Naturvårdsverket och Boverket

En programdiskussion pågår möjligheterna användningenatt styraom av
byggmaterial långsiktigt god hushållning. Arbetet ska belysa helamot en
kedjan från användning råvaror till återanvändning och deponering.av
Naturvårdsverket huvudansvarig. har dessutomDär bildatsär sekre-ett
tariat för kretslopp och återvinning. Byggmaterial fleraär ett av pro-
duktområden arbetar med. Hösten 1993 hölls seminariumettman
Byggnaden och bebyggelsen i kretsloppsperspektiv i samverkanett
med Statens råd för byggnadsforskning, ochBFR, K-Konsult. Syftet var

infonnera situationen i Sverigeatt och bildaatt ettom gemensamt
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medtillsammansworkshopföljas med s.k.Seminariet skaforum. upp en
branschen.
Ref: Taina Bäckström, SNV.

Nordisk samarbetsgrupp

underByggbestämmelser, NKB,Kommittén förNordiska sorterarsom
förberedande1993Ministerrådet, tillsatteNordiska ar-ensommaren

handuppgift i förstabyggande. Gruppensekologisktförbetsgrupp var
ikretsloppstärtkandet tillämpasoch huranalysgöraatt omaven
ikretsloppstänkande avsågsMednordiska länderna.i debyggandet

i byggprocessen,avfallsreduceringexempelvissammanhangdetta
byggmaterial, sorteringåtervinningbyggprodukter,återanandning avav

utfördadenbasenefter rivning. Påavfallomhändertagandeoch avav
behovetdärefter analyserathar arbetsgrruppenkartläggningen av
Underförslag. vårenområdet ocharbetsuppgifter inom presenterat ett

tidsprogram.arbets- ochutvecklaskall arbetsgruppen1994 ett
Ref: Bahr, Boverket.

Standardisering

kvalitetskriterierStandardiseringförpåbörjatsprojektharCENInom av
ballastmaterial.betongkrossmed återvunnetbl.a. betongför som

Ref: SIS-STG.

och anlägg-återvinning byggnads-återbruk ochför ökatInsatser av
ningsavfall

arbetat förindustrirådgivareavfallsbolag har med sinsydsvensktEtt
avfall,miljöfarligtframföralltavfallsmängdenminskaatt av-
handföravfall vid källanskadligt separat,tasattutatt sorteras om-

ochmaterialutsorteringmaterialåtervinningeiiökaatt avgenom-
behandlingenunderlättaska källsoiteras föravfallet attatt-

från 70successivt höjtstippavgiftenhartill 1993Under åren 1988
änd-rivningsavfall. Dessutomochblandat bygg-till 400 krton påkrton

krton.till 400från 0rivningsmassorför leveransavgiften 1993rades av
följande:reaktionmarknadensblevEnligt avfallsbolaget

etablerades.byggavfallsorteringsanläggningar förYtterligare två-
mineraliskabyggarbetsplatsensorteringBättre massor.av-

teknik.använderRivningsentreprenören ny-
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marknader förNya begagnade byggmaterial.
Byggföretagen vill ha infonnation avfallssortering.mer om-
Mineraliska körs till olika utfyllnader. ochTrä bränn-ut annatmassor

Återstårbart material går till tlisning. Gips går till återvinning. sedan
skrotfraktionen och endast mindre del måste deponeras.en som

Under benämningen för utfyllnader finns mängder be-storamassor
och tegel. Om prisema på jungfrulig ballastmaterialtong hade varit

högre, skulle kunna del ballastmaterialet med dessaersättaman en av
produkter. finnsDet möjlighet blanda återvunnet materialäven iatt

betong, då måste det finnas standarder fört.ex. detta.men
befaradEn negativ konsekvens höga kostnader för avfallshanteringav

okontrollerad tippning i utfyllningär eller grustäkter. Detta all-t.ex. är
varligt eftersom avfallet kan innehålla miljöfarliga kvicksil-ämnen, t.ex.

VCF.
Ref: Industrirådgivare Tommy Nyström, SYSAV AB.

Hantering bygg- och rivningsavfallav

Det övergripande syftet med projektet undersöka möjligheternaär att att
minska avfallsvolymen och kostnaderna för omhändertagandet. Vid en
inventering byggarbetsplatsen skall några utvalda material sorteras ut

Återvinnings-kvantifieras.och och avsättningsmöjligheter för de olika
restproduktema skall undersökas. förslagEtt till handbok och analytisk
modell för avfallskostnadsberäkning arbetas fram under projektet.

Bakgrunden den mängden avfall byggsektomär alstrar, destora som
stigande kostnadema för omhänderta detta och de skärpta kravatt som
kommer ställas på källsortering avfall, vilketatt innebär intressen-attav

i byggprocessen måste hanteringentema byggavfall.överse av
Ref: Sigfrid,Lotta Byggnadsekonomi, LTH.

Miljökonsekvensananlys byggnadsmaterialav

Projektets syfte dels bygga gediget kunskapsunderlagär vadatt ettupp
gäller inverkan på miljön olika byggnadsmaterial i alla skedenav av
livscykeln, dels utveckla användarinriktad metodik föratt jämförelseen

miljöpåverkan från olika material. teknikDenna användas iav avses
första hand industrins materialutvecklare också projektorerav men av
och granskande myndigheter.
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byggnadsma-olikapåde miljömässiga aspekternaBakgrunden är att
med förbland allai föremål för intensiv diskussionterial dag är ansvar

arbe-grad demgäller i högnuvarande och framtida miljö. Dettavår som
byggnadstekniker.byggnadsmaterial ochmed utvecklingtar av nya

Byggnadsmaterial,Ref: Martin Erlandsson, KTH.

byggmaterialbyggnation ochMiljöbedörmiing av

metoder och teknikoch demonstreramed projektet utarbetaSyftet är att
olika bygg-samlade miljökonsekvensemaför bedöma de typeratt avav

mil-delprojekt utvärderashela deras livscykel. tvånadsmaterial under I
inomhusmiljön. Resultatenmiljön respektivejöbelastning på den yttre

för miljöan-industrin underlaganvändas delsskall på sikt kunna somav
miljökvalitetsredovisningproduktutveckling, dels förpassad gentemot
samhället i övrigt.beställare ochplanerare, projektörer,

miljöplanering, CTH.TekniskRef: Torbjörn Svensson,

byggsektomdemonteringsmetoder inomprojekt för utvecklingEtt av

uppförd i andra i tegel.och denfastigheter studeras, denTvå träena
kost-med avseende tidsåtgång,kontrolleras påDemonteringsmetodema

kvalitet detarbetsmiljöpåverkan, ergonomi och påför hjälpmedel,nad
materialet.återvunna

Uddevalla.AB,Ref: Byggkonsulten JonssonTommy

kostnadermiljö och lägreBättre

miljöprojektomfattandedriverSedan 1,5 år byggentreprenör ett somen
materialflödeskedjansdärfrån materialadministrativutgår helhetssynen

Projektetdeltar aktivt.samtliga aktörer medverkar. branschföretag16

byggmaterialtillverkning ocholika frånomfattar på alla aktivitetersätt
returemballagehanteringemballageframställning till byggarbetsplatsens

materialåtervimiing,respektive förutsättningarna för återanvändning,

energiutvinning eller deponering.
tillsammans Reforsk.Ref: med bla. SBUF ochBPA

Pågående utredningar m.m.

proposition 199293:l80maj riksdagen regeringens1993I antog om
innebärsamhällsutveckling. Beslutetriktlinjer för kretsloppsanpassaden
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bl.a. i linje med kretsloppsanpassad samhällsutveckling skallatt en nya
produktgmpper och varuområden successivt för producentansvar.anges
Byggnadsmaterial i kretsloppspropositionen komman-omnämns som en
de för producentansvar. Arbetet med inledningsvis drivaattvamgmpp
på arbetet kretsloppsanpassat samhälle baserat på producentan-mot ett

åvilar enligt propositionen särskild kretsloppsdelegation,svar en som
knutits till regeringen. Vidare har särskild utredning M 1993:09 till-en
kallats med uppdrag utreda vissa frågor rörande beskattningatt m.m. av
avfall.

Kretsloppsdelegationen i juni 1994 till regeringen lägga framattavser
plan för undvika miljöpåverkan kortlivade och långlivade PVC-atten av

plastprodukter. majoritetEn de långlivade PVC-produktema harav an-
knytning till byggnadsindustrin. Delegationen skall ha överlägg-även
ningar med byggnadsindustrin i syfte precisera producentbegreppetatt
för den komplexa och långlivade produkt byggnadsverkett utgör.som

Överväganden och förslag

Med kretslopp i byggandet ofta återvinning material riv-avses av ur
ningsmassor. detta,Jag i fall i långt tidsperspektiv,att vart ett äranser

alltför första handI måste eftersträvas bebyggelsenett snävt synsätt. att
sådan kan användas länge, den kan återanvändas dvs. be-att attsom -

byggelsen kan underhållas, och byggas för andra ändamål.repareras om
I andra hand bör byggnadsdelama kunna återanvändas och först därefter
bör det aktuellt med återvinning materialet i förbrukade delar.vara av
Vidare det angeläget miljöfarligt avfall hand under betryg-är att tas om
gande fonner.

förstVad gäller byggande torde Sveriges möjligheter till särreglering
avseende byggmaterial begränsade med hänsyn till EG:sytterstvara
byggproduktdirektiv och våra förpliktelser enligt EES-avtalet. Sverige
bör emellertid inom för arbetet med byggstandardisering kunnaramen
verka för byggprodukter blir återanvändningsbara eller åtminstoneatt
återvinningsbara och användningen komposita material minskas.att av
Genomslaget för sådant arbete kommer emellertid ligga långt framett att
i tiden vad gäller vinster vid avfallshanteringen. kan dock förutsättaMan

den pågående debatten och de pågående projekten kommer ökaatt att
medvetenheten vinstema med bygga reparerbart.attom
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Någon från miljösynpunkt genomtänkt reglering rivningar finnsav
inte i Sverige. På föreliggande material kan förutsättning-konstateras att

för återvinning mineraliska skiljer sig mellan deavsevärtarna av massor
länder ingår i den tidigare redogörelsen och Sverige. Sverige ärsom
glest befolkat med avstånd mellan befolkningscentra haroch rela-stora
tivt god tillgång till natunnaterial på i allmänhet korta avstånd. andraDe
länderna befolkade med korta mellan befolkningscentraavståndär tätt
och har tillgång till natunnaterial. Tidsplanen för utredningensämre
medger inte analys hur utländska lösningar kannämnareen av anpassas
till svenska förhållanden. Vidare framgår det den tidigare redogörel-av

det pågår antal olika projekt med inriktning under-att påett stort attsen
söka möjligheterna till återanvändning och återvinning rivningsmate-av
rial. Enligt min mening finns det goda skäl avvakta resultatet detatt av
pågående arbetet innan genomgripande förändringar Vidaregörs.mera
torde fullständig lösning problemen med rivningsavfall krävaen mera av

flertal olika lagar, vilket ligger utanföröversyn mitt utrednings-etten av
uppdrag. dockJag bör de kommunerPBL önskar möj-attanser ge som
ligheter till källsortering rivningsavfallet. föreslårJag därför det i 9attav
kap. 3 bestämmelse§ det till bygganmälan avseende riv-tas atten en
ning också skall fogas rivningsplan. Rivningsplanen skall innehållaen en
beskrivning hur arbetet skall utföras med avseende på omhänderta-av
gandet rivningsavfallet. Byggnadsnämnden skall dock kunna beslutaav

rivningsplan inte erfordras. Vidare föreslår jag 9 kap. komp-att l §att
letteras med bestämmelse rivning, i de fall rivningsplanatten om er-
fordras, skall ske olikapå sådant material kan omhand försätt att tas var
sig. Det bör sedan ankomma Boverket i byggreglema utfärdaatt

föreskrifter rivningsplanens innehåll. vidarenämnare Det omhänder-om
tagandet rivningsmaterialet, sedan det marken,väl börsorteratsav av
systematiska skäl inte regleras i huvudsak torde då regleringPBL. l en

renhållningslagstiftningen aktuell. T.ex. kan kommunfull-genom vara
mäktige enligt 6 § renhållningsförordningeii ställa krav vissapå slagatt

avfall skall hållas skilda från awaktanavfall i på bortforslingav annat
och därvid föreskriva de ytterligare behövsåtgärder i frågasom om av-
fallssortering för underlätta återanvändning och återvinning avfal-att av
let. Renhållningslagstiftningen har emellertid svaghet i sammanhang-en

För den skall tillämplig krävs intresse från denet. bedri-att ettvara som
verksamhet bli kvitt materialet. kan det inteAnnarsattver en anses vara

just avfall. torde innebäraDetta det kan ifrågasättas den lagstift-att om
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ningen kan tillämpas, den bedriver verksamheten själv villom som an-
vända, eller rivningsmaterialetlåta någon använda utfyllnadannan som
eller bullervallar.

det finns förutsättningar för föreskrifterEn väg är att prövaannan om
producentansvar på detta område.om

förutsättningarnaVidare bör för återanvändning återvinningoch av
sådant avfall uppkommer vid ombyggnader undersökas. Destörresom

gällande reglerna i utfonnadelov så rivningsarbetenPBL är attnu om
i samband med ändringar byggnad i allmänhet inte Iovpliktiga.ärav en

endast de därpå följande byggnadsarbetena omfattasDet är som av
regler.PBL:s bortser då från sådana åtgärder kommer i konfliktJag som

med skyddsbestämmelser i detaljplan i från den all-någon månsamten
varsamhetsregeln, inte läggas till för bestämmel-kan grundmänna som
hanteringen rivningsmaterialet. tidigareMina förslag i delbe-ser om av

tänkandet SOU 1993:94 kontroll byggandet innebär inteAnpassad av
ändring i dettanågon avseende. fråga de övriga olösta frå-Denna samt

relaterats inte kunna hanteras rimligt in-på sättettgor som ovan synes
för bör i stället lösas föreskrifterPBL-systemet. Dessaom ramen genom

producentansvar och taxesättning inom för renhållningslag-om ramen
stiñningen. frågorDessa ligger bl.a. inom för den ovannämndaramen
utredningen med uppdrag utreda vissa frågor rörande beskattningatt

avfall.m.m. av
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detaljpla-ochdetaljplanerReglering i4

neprocessen

Inledning4.1

planpro-helaanalysmitt uppdragingår iEnligt direktiven göraatt aven
kraft ochvunnit lagabygglovtill dessprogramskedetfrån attcessen
tillsynenbygglovsprövningenVad gällerslutbesiktigats.har samtbygget

behandlat dessahuvudsakjag iharunder byggprocessenkontrollenoch
kontrollAnpassad1993:94delbetänkande SOUi mitt förstafrågor av

uppmärksamhetsärskildenligt direktivenskall ägnasövrigtbyggandet. I

följande frågor.
medbygglovkankommuneninnebärDetaljplanekravet vägraatt

detaljplaneläggning. Denskeprövningen måstehänvisning till att genom
bedömning börplanläggning.fram Entvingadärvid inteenskilde kan

stärkabl.a.preciseras förbehövakanlagstiftningeni vad mån attgöras
ställning.enskildesden

tillmedverkatdetaljplaner harianvändningssättetReglering enav
mindredet börochi stadenfunktionsuppdelning övervägas om en

blandningochfriare etableringunderlättakandetaljerad reglering enen
användningenbörVidareverksamheter.olikaboende och övervägasav

Även andrabyggnader.Litfonnningenbeträffandebestämmelser avav
problemsärskiltEttförenklingar böroch övervägas.avregleringar som

detaljhandelsregleringen i gamla detaljplaner.det pekas på är
böreffektiviteten i planprocessen övervägas.Möjligheterna ökaatt

enkeltanvändautsträckningidet möjligt ökadbörBl.a. prövas är attom
utvecklas.samrådsförfarandet kanplanförfarande och i vilka avseenden

också belysas.börPBLtill delegation beslut enligtMöjlighetema av
självfalletmed planprocessenfråga har intimt samband ärEn som

stärka med-Enligt direktiven skallmedborgarinflytandet. övervägas att
och blirbyråkratiserasborgarintlytandet planeringsprocessenutan att

kostnadsdrivande.ineffektiv och
analysgjordesskede utredningsarbetettidigtI ett processenavenav

skeddeunderlaganalysdennatill bygglov. Medprogramskedetfrån som
stadsarkitekter ochtjänstemän,kommunalamed erfaniaöverläggningar

statligaförföreträdaremedbyggnadsnämnder,anställda vid samt organ
med dessaAvsiktenfrånerfarenhet planprocessen.med praktisk
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kontakter huvudsakligen få synpunkter påatt eventuella brister ivar
planprocessen, såväl från elfektivitetssynpunkt med hänsyn tillsom
medborgarinflytandet.

Vid dessa kontakter framhölls regelsystemet i PBL i allmänhetatt inte
lägger hinder i för rationell beslutsprocessvägen och det tillen att stor
del beroende handläggningenär i den enskilda kommunen huruvidaav
förenklingar och effektivitetsvinster kan uppnås. De kontaktade tjänste-

hade själva i huvudsakmännen goda erfarenheter möjligheterna attav
kunna utnyttja iPBL förenklingssyñe. Vissa brister påtalades dock, så-

de begränsade möjligheterna till delegation och tillsom användande av
enkelt planförfarande höga kungörelsekostnader.samt Betydelsen av
tidiga samråd underströks. De följande förslagen bygger delvis på vad

inhämtats vid dessa kontakter.som
Detaljplaneprocessen kan inte isolerad, den hänger intimtutanses

med den översiktliga planeringen. Många de frågorsamman tasav som
i direktiven måste således i belysning och behandlasupp tillsam-ses av

med den översiktliga planeringen. Detta samband harmans betydelse på
olika för skilda frågor.sätt I det föregående avsnitt 3.7.1 har betonats
PBL-lagstiftningens processuella karaktär. Lagstiftningens huvudsyfte

således iär utsträckning reglerastor beslutsprocess.att Dennaen pro-
ofta på översiktligstartar nivå varefter successivacess preciseringar

sker fram till beslut bygglov.om
förskjutningEn insatser och beslutsfattande den tidigaav mot över-

siktliga nivån enligt min meningutgör förutsättning för förenk-atten
lingar skall kunna i skeden,göras ökat utnyttjandet.ex. ettsenare av en-
kelt planförfarande och ökade möjligheter till delegation beslut. Vida-av

sådan förskjutning förutsättning för allmäntre ger medborgar-en att ett
inflytande skall kunna förstärkas. Behovet medborgarinflytande ävenav
i den fortsatta beslutsprocessen å andra sidan vissasätter för hurgränser
långt kan förenkla i skeden.man senare

Andra samband mellantyper översiktsplanering och detaljpla-av
får betydelse det gäller bedömanär möjlighetemaneprocess be-att att

effekternagränsa detaljplanekravet för den enskilde. Reglernaav om
detaljplanekravet grund för det s.k. kommunalautgör planmonopolet.en
För detaljplanekravet skallatt kunna mjukas kommunenutan attupp
förlorar kontrollen utbyggnaden krävsöver utvecklad översiktsplane-en
ring.
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översiktsplanering ochytterligare samband detalj-En mellantyp av
funktionsupp-planeläggning visar sig vid till denanalys orsakernaen av

finns i detaljplanema i huvudsakdelning våra tordeHärtätorter.som
nivån. betydel-återspegla ställningstaganden översiktligapå den För att

det föregå-mångfunktionellt samhälle skall understrykas har iettsen av
avsnitt föreslagits kompletteras med be-ende 3.7.2 kap.2 1 PBL§att

förutsättningar förstämmelser enligt vilka planläggningen skall enge
förslagen i del hu-totalt god livsmiljö. det följande inriktas dennaIsett

vudsakligen komma till med problem uppstår till följdpå rättaatt som av
alltför användningsbestäinmelser befintliga detaljplaner.ensidiga i

regleringen detaljplaneprocessen bör vi-Vad gäller i detaljplaner och
dare observeras mina överväganden och förslag under avsnitt 3 rö-att

i övrigt berörtrande ökad miljöhänsyn i planering och byggande även
dessa frågor. gäller avsnitten 3.7.6, där förslag lämnatsDet 3.7.4 om-

miljökonsekvensbeskrivningarändringar såvitt i detaljplanepro-avser
reglering i detaljplan för grönområden ochatt värnasamtcessen om

kulturmiljövärden i den byggda miljön.

Detaljplanekravet4.2

åberopamöjligheter kravet detaljplanpåFörslag: Kommunens att som
bygglov begränsas. Om ansökan bygglov förgrund för vägraatt en om

byggnad avslagitsenstaka har grund detuppförande på attavav en ny
ansökan kommer efterdetaljplan och får dennakrävs år,treen ny an-

baragrund detaljplanekravet det finns synnerligasökan avslås pä av om
skäl.

Gällande ordning

byggnadslagstiftning gjordes tätbebyggelse1947 års trädde kraftNär i
kringskars därefterberoende detaljplan. glesbebyggelseRätten tillav

successivt, först införande utomplansbestämmelser och sedangenom av
framåt-syftandeytterligare tätbebyggelsebegreppet gjordesattgenom

och prövningsgrundema förändrades.för glesbebyggelse
Detaljplanekravet i situationer detaljplan skalli vilkaPBL, som anger

fomiulerades med detaljplanen i den be-utgångspunkt i justantas, att
rörda situationen skall beslutsfonnen förden lämpade attmestvara ga-

god miljö. Detaljplanekravet, således rik-ärrantera ett statenaven som
krav till prövningen markens lämp-kommunen, så utformatärtat att av
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lighet för bebyggelse och regleringen bebyggelsemiljöns utfommingav
skall ske detaljplan i fall kap.5 1 Detaljplan§ PBL. krävstregenom
således för sammanhållen bebyggelse och för enstaka byggnadny ny

användning får betydande inverkan omgivningenpå eller skallvars som
förläggas inom område med efterfrågan på mark för bebyggelse,ett stor

tillkomsten byggnaden inte kan i samband med prövningprövasom av
ansökan bygglov eller förhandsbesked, för befintlig bebyg-samtav om

gelse skall förändras eller bevaras sådantpå detta behöversätt attsom
i sammanhang. Detaljplan behövs inte, tillräcklig regleringgöras ett om

har skett områdesbestämmelser. Detaljplanekravet skall ocksågenom
tillämpas på andra anläggningar byggnader, anläggningen kräverän om
bygglov.

frågan kommunenI skall kunna hindra åtgärder innebär änd-om som
ring markens användning med hänvisning till detaljplaneläggningattav
först måste ske, anförde dåvarande departementschefen följande i
PBL-propositionen 153:

de fallI där detaljplan enligt vad jag har skallsagt upprättasnyss
finns det behov den sammanvägning olika krav detalj-ett av av som
planeläggning imiebär. likhetI med utredningen jag det inteattanser
kan komma i fråga kommunen i sådana situationer skall kunnaatt
tvingas i argumentation viss bebyggelses tillåtlighet innanen om en

sannnanvägning planläggning har hunnit Om någongöras.en genom
de tidigare angivna förutsättningarna föreligger, bör kommunenav

alltså kunna åberopa behovet detaljzplaneläggning enda skälav som
för avslag. Följdfrågan den enskilde i sådant läge skall kunnaettom
tvinga kommunen till planläggning måste generellt besvaras medsett
nej. Tidpunkten för planläggning kommunenmåste fritt kunna be-
stämma.

specialmotiveringenI anförs följande:552

Uttrycket samlad sammanhållen bebyggelse i paragrafenny av-
ha den innebörd det har i vanligt språkbruk. Föreskriften gäl-ses som

ler bebyggelse komma till stånd. Omfattningen och artensom avses
de åtgärder bli genomförda bör bli avgörande för hurav som avses

skall bedöma behovet detaljplan, liksom åtgärdemas omgiv-man av
ningspåverkan och behovet fysiskasamordna förhållanden. Denattav
avsedda förändringen skall alltså ha viss volym och effekt fören om-
givningen. Kravet bör emellertid inte knytas till visst bestämtatt ett
antal byggnader skall komma till stånd.
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fullt klart bebyggelse skall tillkomma in-Om det står samladatt en
begränsadförestående tid, bör detaljplan förkrävas ävennäraom en

i för bebyggelse inomförsta denna exploatering. Specielltetapp en
randbebyggelse, tids-utanför måstes.k.nännast större tätort,zon en

perspektivet emellertid kunna Härmed jag iutsträckas längre. avser
utredningen översiktsplanens strategiskalikhet med den tid för vilken

hävdasstudier gjorts, dvs. Självfallet måste kravet20 år.emotupp
åtgärder för vilka självamed urskiljning det inte hindrar sådanaså att

planläggningen ovidkommande.är

byggnad framhålls iVad gäller prövningen enstakanyav en
f vanligtvis bör kunna bedömas iPBL-propositionen 552 denatt

förhandsbesked.samband med prövningen bygglov eller Det angesav
lämplig-emellertid finns situationer då enstaka byggnadsdet ävenatt en

detaljplan. detta sammanhang byggna-het måste I nämnsprövas genom
och bygg-får betydande inverkan på omgivningender användningvars

med efterfråganskall förläggas inom område på marknader ett storsom
sammanhängande anordningar. dessaför bebyggelse och dänned I

inte absolut. i vissafall kravet detaljplan Kommunerna kanpåärsenare
direkt ibebyggelse ärende bygglov ellerfall sådan ettpröva även om

lucktomter generations-exempel s.k. ochförhandsbesked. Som nämns
Bedömningen föreligger bebyg-jordbruksföretag. detskifte i ett av om

framtidsaspekt. avsiktgelsetryck skall innefatta Kommunens atten
med enligtinom områden bebyggelsetryck börhävda krav detaljplanpå

översiktsplanen.propositionen normalt framgå av
krav detaljplan för regleraSlutligen ställs, nämnts attovan,som

befintlig bebyggelse regleringen måste skeförändringar eller bevara när
Även aktivai sammanhang. dessa fall till kommunensanknyterett av-

PBL-propositionensikter, bl.a. det gäller 553stadsfömyelse. Inär
vilka för-framhålls det kan svårt förhand avgöra typeratt att avvara
förutsätts. Föränd-ändringar blir aktuella därföroch detaljplansom om

befintlig bebyggelseringarna kan bl.a. inrymma förtätningar genomav
kan ocksåtillbyggnader eller byggnader. Detinsprängningstörre av nya

tidigaregälla befintliga till omfattautvidgning bebyggelseområden attav
skall inteobebyggd mark. Bedömningen behövs utgådetaljplanav om

skallåtgärden ocksåenbart från omfattningen den avsedda utanav
genomförd.beakta i vilken fysisk miljö åtgärden bliavses

primärt riktat tillinledningsvis detaljplanekravetSom nämnts är
stycket kommunenEmellertid kap. första 2 PBLkommunen. 8 12 §ger
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sökta åtgärden bedöms kräva detalj-bygglov i de fall denrätt att vägra
lov medplaneläggning. Som likaledes framgått kan den vägratssom

tvinga fram planläggning.hänvisning till detaljplanekravet inte
dockBeslut innebär prövning detaljplanekravet kan över-som en av

bygglov med hänvisning tillklagas. innebär beslutDetta vägraatt ett att
kan överklagas den önskar bygga, då kandetaljplanekravet av som som

haft fog för åberopa detaljplanekravet ellerkommunenprövat attom
ärende bygglov. Vidare kanbyggnadsföretaget kan iprövas ett omom

överklaga beslut bygglov och prövatt.ex. ett om omen granne
för tillvarata hansförhållandena sådana detaljplan krävs rätt.är att att

Reformbehover

harframhålls tillämpningen dessa bestämmelserdirektivenI storatt av
bakgrund praxis börbetydelse för den enskilde och det görasatt mot av

bedömning i vad lagstiftningen kan behöva preciseras ytterligaremånen
för bl.a. stärka den enskildes ställning.att

Överväganden ochfriávag

inverkarbedömningen frågan reglerna detaljplanekravetVid hurav om
för hurenskildes det viktigt har klart sigpå den ställning är att man

i hänseende fungerar.regelsystem dettaPBL:s
förstaDetaljplanekravet riktat till kommunerna. lär, nämnts,som

garantier för prövningen frågorhand syftar kravet till skapa attatt av om
former möjligheterförändring markanvändningen skall ske i som gcrav

påverkan från berörda in-till samlad bedömning och till insyn ochen
innebär i kap. angivna förutsättning-de lKravet 5 §tressenter. att om

detaljplan. Härvid kom-föreligger .vkal prövningen ske ärama genom
detaljplan. beslutemellertid inte skyldig Ettupprätta attatt enmunen

inte eller detaljplan får nämligen inte överklagasändra upphävaanta, en
kommunalbesvär kap. första stycket Så13 l 3.§än snartannat genom

diskretionärdetaljplanekravet utlöses har kommunen med andra ord en
hindra utbyggnad. detaljplanekravet ligger alltsåreglemalrätt att om

sidandet sk. kommunala planmonopolet inbäddat. Om å andra de i 5

kap. angivna förutsättningama inte föreligger, får kommunen intel §
kräva föregås detaljplaneläggniiig. återfinnsprövningen skall Häratt av
således för det kommunala planmonopolet.gränsen
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Genom bestämmelserna detaljplanekravet regleras alltså samtidigtom
två delvis ganska frågor. På regleras fråganseparata fonnernaytan om
för beslut förändring markanvändningen, således frågan beslutom av om
skall kunna fattas i tillståndsärende eller prövningenett skall ske iom
form detaljplan. Avgörandet den frågan skulle i och för sig inteav av
behöva implicera gränsdragning mellan samhällets och den enskildesen
inflytande och rättigheter. Genom den enskilde inte har någonatt
möjlighet framtvinga detaljplaneläggning,att har emellertid frågan om
detaljplan krävs eller inte fått avgörande betydelse för den enskildesen
ställning.

Det viktigt vid behandlingenär fråganatt behovetman av om av en
förstärkning den enskildes ställning håller isär detaljplanekravetsav nu
nämnda funktioner.två Det enligt min mening angelägetär kravet påatt
detaljplaneläggning form för beslut upprätthålls med hänsyn till be-som
hovet samlade bedömningar och möjligheter till insyn och påverkanav
från berörda intressenter. Antagande plan dessutom betydelse-av en ger
fulla möjligheter till reglering olika frågor för framtiden. Omfatt-av
ningen kravet på detaljplan beslutsfonn i kap.5 1 § enligt minav ärsom
mening i huvudsak lämpligt avvägd. En eventuell förstärkning denav
enskildes ställning bör därför inte ske begränsning detalj-genom en av
planekravet. kanDäremot det eventuellt finnas behov preciseringav en

bestämmelsema.av
Den kritik har riktats detaljplanekravet har främst kravetmotsom rört
detaljplanpå för byggnad inom område med bebyggelsetryck. Enligtny

specialmotiveringen till bestämmelsen PBL-propositionen 550 ff.s.
kunna förutsätta det föreligger bebyggelsetryckatt inomsynes ettman

inom närområden,tätorternas de s.k. randzonema. För andra områden
bör bebyggelsetrycket dokumenterat och aktualitet-ha existe-vara vara
rande eller förväntat för detaljplanekravet skall gälla. Kommunensatt-
avsikt hävda krav på detaljplanatt inom områden med bebyggelsetryck
bör nonnalt framgå översiktsplanen.av

Under företrädesvis den första tiden efter ikraftträdandePBL:s synes
kommunerna ha utnyttjat denna bestämmelse för avslå ansökningaratt
på ganska bristfälliga grunder. Praxis hos överinstansema har dock varit
tämligen restriktiv och fordrat utredning i frågan omfattningenom av
bebyggelsetrycket. Såvitt kravet på det skall föreligga be-attavser ett
byggelsetryck finner jag därför inte anledning till precisering be-en av
stämmelsen.
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detalj-inteSåledes krävsundantag.medförseddBestämmelsen ett
prövningmedsambandibyggnaden kantillkomsten prövasplan, avom

tillspecialmotiveringenförhandsbesked. Iellerbygglovansökan omav
byggnader påmedkompletteringexempelbestämmelsen nämns som

medsambandibostäderellerlucktomterobebyggda s.k. genera-nya
jordbruksföretag.itionsskifte ett

undan-dennautnyttjaobenägenhetvissvisat att.harKommunerna -en
handförstaibör kommunen över-meningminEnligt.tagsbestämmelse

kap.och 3 För2byggtillstånd kanansökan prövas motväga omenom
mellanordningsföljdenjagföreslårlagtextenskall framgå att.atttdetta av

ikap. 16 §8stycketförsta12nuvarande kap. §8ipnövningsgiiundermari
ändras.betänkandeföregåendeutredningens

enskildedenfördetaljplanekraveteffektenviktigastekanskeDen av
ifrågasättaskanplanmonopoleifekten. Detkallaskanvad omår .som

avgörandesååtgärd skallbegärdprövningenförformen engesenav
det inteochfalletställningenskildes ärför denbetydelse omsom nu

tillfrån kommunenställningstagandeframtvingaskäl för enfinns ettatt
utformaskunnaskullehäromBestämmelserbyggtiillstånd.ansökan .om

grundpåavslagitsharbygglovsansökan attOmföljande avpå sätt. en
antal där-årvisstkommeransökandetaljplan och ettdet krävs en ny

detaljplankravet.grundavslås påfåinteansökanskall dennaefter, av
medanståndbeslutakunna23kap. §enligt 8skall dockKommunen om
inteplanärendetOmhardetaljplan upprättats.till dessavgörandet att en

ansök-skallinkom,ansökningendetfrånårinom tvåavgjortshar att
dröjsmål.ningen avgöras utan

med hänsynvarierarrefonnsådanförförutsättningamaochSkälen en
områden.olikahoskaraktärentillåtgärd ochtill arten av

framför alltresultatobilliga närtillledaplanmonopolet kan ärfall dåDe
fastig-sinbyggnad påenstakauppföravillfastighetsägareenskild enen

sammanhål-ikanåtgärdergällerdäremot utmynnadethet. När nysom
möjligheterkommunens attbegränsaförskälenbebyggelselen attär

för-dessutomfalldessaoch istarkainte så ärdetaljplanekravetåberopa
begränsade. Iplanmonopoletiinskränkningarförutsättningama mera

uppförandeenbartövervägandenadärför röraskallföljandedet av ny

byggnad.enstaka
randzonerbebyggelsetryck ärmedområden änandraSåvitt avser

markenhävdas attbördetaljplanekravettillskäletförarbetenaenligt att
samladedenändamålsenligtochrationellt sätt, attutnyttjas påbör ett
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bebyggelsens lämplighet och utfonnning därför kan behöva bedömas i

sammanhang sakägamas och intressenters intresseövrigaett samt att av
tidig information och medverkan tillgodoses PBL-propositionenmåste

556. torde alltså läget oñaHär sådant något hinder i och föratts. vara
sig inte föreligger uppförande fråganbyggnad, måstemot attav en men

i något möjliggörs isammanhang samband medprövas ett större som
detaljplaneläggning. Detaljplanekravet leder emellertid till att
kommunen kan detaljplan och därmed ocksåvägra att upprätta vägra att
företa materiellnågon prövning. enligt min mening inte helt till-Detta är
fredsställande. begränsningEn kommunens åberopa detalj-rätt attav
planekravet torde i dessa situationer, således utanför randzonema, kunna

genomföras risk för okontrollerat byggande. Kravbestämmel-utan ett
i 2 kap., inklusive tillräckligaNRL, måste instrumentsema anses vara

för kontroll. Begränsningen åberopa detaljplanekravet börrätten attav
för dessa situationer kunna bestämmas till år. Härjärnte kan då kom-tre

besluta anstånd med avgörandepå två år ansökanmunen om av en om
byggtillstånd.

närområden,Inom randzonema, medför framför allt nöd-tätortemas
investeringar infrastruktur, särskiltvändiga i kommunikationer, att ut-

byggnadsriktningar kunna imäste och tiden. kom-Härstyras ärrummet
detaljplanekravetbehov kunna utnyttja föratt att vägramunenias av

tillstånd byggnadertill uppförande kan här skiljaManstörre.av nya
tillståndsansökanmellan det fallet område enligt kom-röratt etten som

översiktliga bedömningar inte bör bebyggas och det fallet attmunens
för sigansökan område i och byggasärrör ett avsett att ut.som

det gäller förstnämnda fallet, såledesNär det områden inte börsom
bebyggas, spelar översiktsplanen översiktsplanenviktig medroll. Ien
stöd kravbestämmelsema ställningstagandenväl underbyggda röran-av
de utbyggnadsriktningar och restriktioner bebyggelse måste tillmä-mot

Översiktsplanenbetydelse vid prövningen tillstånd.frågortas stor av om
jämte kravbestämmelsema tillräckliga instrument förtorde således vara

tillstånd till uppförande byggnader inom berördaatt vägra nuav nya
områden.

Problemet sig gäller områdennågot annorlunda detter när ärsom
avsedda byggas förutsättning för bebyggelse skall släppasEnatt ut. att
fram inom sådana områden kan utbyggnaden bör ske i vissattvara en
ordning och i sådan takt med detaljplanera.kommunen hinneratt att

iStöd kravbestämmelsema i tillstånd saknas2 kap. för i dessavägraatt

9 [4-0320
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ochområdet iuttalatharöversiktsplanenikommunenfall, eftersom att
hakommunernadockNonnalt börbebyggelse.förlämpligtför sig enär

till två årsmöjlighetmedårtidsfrist påplanberedskapsådan treatt en
ske.skall kunnadetaljplaneläggningtillräcklig föranstånd bör attvara

möjlighetharkommunenbeaktassammanhanget attibörDet att genom
ståndtillkommerbebyggelse intebevakaområdesbestämmelser att som

så-Genomdetaljplaneläggning.framtidakompliceraskulleavsevärt en
översikts-medsyftetsäkerställasnämligenkanbestämmelser attdana

förgrunddragenreglering skeSåledes kanuppnås.planen an-aven
för be-liknandekommunikationer ochförområden samtvändningen av

ändamål.skildaförbyggelse
områdesbestämmelser, inne-användamöjlighetentillMed hänsyn att

tilldetaljplanekravetåberopa tremöjlighetenbegränsningbär attaven
intressetallmännadetawägning mellanrimligmeningminenligtår en

intresseenskildasdeochbebyggelseutvecklingenkunna avstyraattav
förlämpligharöversiktsplanenimarkbebygga ansettsfåatt som

ändamålet.
förhållandevisfinnasemellertidstorstadsområdena kan detsärskiltI

sigföri ochbedömtshari randzonemaområdenomfattande somsom
åstad-kommunenkan det,utbyggnad. attför Därlämpliga när avser

siktlängrenödvändigt pådetutbyggnad eller finneretappvis attkomma
kommunennödvändigt förtätortsexpansion, attmark försäkerställa vara

under längrebyggtillståndfördetaljplanekravetåberopakunna vägraatt
detaljplanekravetåberopaiBegränsningentid år. rätten att somän tre

tillmöjlighetmedförenasbehövadärförbedömsavslagsgrund en
fall.särskildai sådanaundantag

de-åberopamöjligheterkommunensföreslår jag attSammantaget att
uppförandetillstånd tillgrund förtaljplanekravet vägraatt nyav ensom

då det före-falli vissatill årskall begränsasbyggnadenstaka utomtre
stödtillstånd medkunnaför kommunensynnerliga skäl vägraligger att

detaljplanekravet.av
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4.3 Funktionsuppdelning i planer m.m.

Förslag: analysEn antal detaljplaner i landet visar ensi-ett stort attav
digt utfomiade bestämmelser användningssättet ofta utgör ett onö-om
digt hinder övergång till användningssätt planändring.mot annat utan

föreslårJag det i bestämmelsen i nuvarande kap.8 11 mindreatt § om
avvikelser tillägg möjligheter betraktagörs något flerett öppnar attsom
avvikelser för närvarande förenliga med planens syfte.än som

4.3.1 Inledning

direktivenI för utredningen regleringen i detaljplaner i huvudsaksägs att
har byggt på markens och byggnaders användning för olikaatt än-ange
damål och detta reglera användningen har medverkatsätt tillatt att en
ñntktionsuppdelning i staden, vissa områden och lett tillutannatsom
ökat transportbehov. finns därförDet enligt direktiven anledning att

mindre detaljerad reglering kanöverväga underlätta friareom en en
etablering och blandning boende och olika verksamheter gören av som
det möjligt utforma allsidigt stadsdelar ochatt samhäl-sammansattamer
len.

Dessa uttalanden i direktiven tillupphov antal frågor.ettger
Tveklöst det så det finns funktionsuppdelningär i våra städer.att en

Inledningsvis kan det därvid finnas anledning undersöka hur dennaatt
funktionsuppdelning i allmänhet vilka orsaker kan liggaut,ser som
bakom den, vilka konsekvenser den har fått och reglerasättet attom
användningen i detaljplan har medverkat till funktionsuppdelningen.

4.3.2 Funktionsuppdelningen i städerna

Med funktionsuppdelning iolika aktiviteteratt tätort äravses en separe-
rade till skilda områden med utgångspunkt från karaktären hos de olika
aktiviteterna. I stället för funktionsuppdelning talar ibland funk-man om
tionszonering eller helt enkelt zonering.

Konstaterandet våra funktionsuppdelade skäligen tri-att tätorter är är
vialt. ochVar torde ha ganska god uppfattning vissa generellaen en om
drag hos våra små och medelstora tillVi har börjantätorter. ett cent-en

sammanfaller med den ursprungliga staden. finnsDär offentligarum som
lokaler, affärer, kontor, hantverkslokaler, bostäder anslutningI tillm.m.
detta finns i allmänhet jämvägsområde.centrum Utanförett centrum
finns områden för särskilda aktiviteter, såsom handel med bilar och
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Vidare harvård.skolor ochindustrier,skrymmandeandra varor,
allmänhetHärvid islag.olikabostadsområdensammanhängande ärav

bostads-skilda åt. Inomflerbostadshusmedoch områdenvillaområden
handelnlivsmedelshandel. övrigtlvanligenfinns någon ärområdena

koncentrerad tilloftakonsumtionsvaroroch andralivsmedelmed en
förbubbloroftatalasplanerarkretsarstonnarknader. I atteller flera om

översiktligaktiviteter påför olikaområdesindelningbeskriva tätorternas
nivå.

komplicerad. deblir IstorstädemasbeskrivningEn mönster merav
i andraaktiviteter påblandadefinnsdelarna sättcentrala somsamma

för-utvecklingenemellertidstorstädernaKaraktäristiskt förstäder. är av
omslutitshareller gamladrabantstäderantingen tätorterorter, somnya

driven funk-långtfinnsförorterdessastorstaden.växande lden enav
ochmycketallmänhetiBostadsområdenationsuppdelning. storaär t.ex.

aktiviteter.andrafå inslagi regeldär finns av
hel-makronivån, alltsåbeskrivna tätortemaDe mönstren somavser

funktionsuppdelning.utprägladfinns alltsåperspektivdettahet. I en
enskildadeemellertid ocksåfunktionsuppdelningGraden avgörs avav

områdena.inomaktiviteternarenodladestorlek och hurområdenas är
ifunktionsuppdelningen Itillskälgivetvis många tåtortema.finnsDet

miljöstö-separeringviduppenbara,skälenfallmånga t.ex.är avsom
fakto-hel del andraemellertidfinnsfrån boende.industrier Detrande en

och ickeekonomiskasåsomutbyggnaden tätortema,styr avsomrer
funktionalismen,ellermodemismens.k.denideologiska.minst I som

funk-världskriget,andraefterplaneringstånkandet utgördominerathar
dominerande drag.tionsuppdelningeri ett

Sverigebara ikritik, intemyckenförStadsbyggandet har utanutsatts
långtgående funk-kritik denförföremålenhela västvärlden. Etti ärav

konsek-negativatill fleralettharstädema.tionsuppdelningen i Denna
stads-utannningen mångamed pekaräckakan härDet att avvenser.

påfrestningar påföljd ochsociala problembl.a.delar med storasom
trafikapparaten.

funktionsuppdelningenroll iDetaljplaneringens4.3.3

detaljplanera harutsträckningi vilkensig fråganinställer sättet attHär
funktionsuppdelnintillmedverkat gen.
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Detaljplaneringen mycket genomförandeinriktad. Planemaär numera
omfattar således i allmänhet begränsade områden och vanligenupprättas
i anslutning till genomförandet. Detaljplanerna har därförnära kommit

likna bygglov. Detaljplanema instrument för utbyggnadenatt våraär av
och har därmed självfallet också varit instrument förtätorter förverkli-

gandet den rådande funktionsuppdelningen. funktionsuppdel-Menav
ningen kan inte betraktas ofrivillig, indirekt följd sättet attsom en av
detaljplanera, har varit eftersträvad i den planering ligger påutan som
nivåer ovanför detaljplaneringen. kan ifrågasättasDäremot detaljpla-om

låser utvecklingen i alltför hög grad, således de i onödan hind-nema om
förändringar efter genomförandet och dänned konserverar denrar ur-

sprungligen avsedda funktionsuppdelningen. korthetl problemetär
följande.

Ansökningar bygglov för åtgärder inom områden med detaljplanom
skall enligt 8 kap. bifallasll PBL bl.a.§ åtgärden inte strider motom
detaljplanen och den kan uppfylla kraven i kap.3 det gällerNärantas
kravet på överensstämmelse med planen får dock bygglov lämnas till
åtgärder innebär mindre avvikelser från planen, avvikelserna ärsom om
förenliga med syftet med planen sistal stycket.l § bestämmel-Dessa

innebär behovet planändring för meddelande bygglovatt ärser av av
beroende dels planens detaljeringsgrad, dels innebörden och tilläinp-av
ningen begreppet mindre avvikelse.av

Bestämmelser vad detaljplan skall innehålla finns i kap.5 3om en
föreskrivsDär i detaljplanen skall redovisas allmänna platser, kvar-att

tersmark och vattenområden. Den kvartersmark skall redovisas ärsom
mark för bl.a. bebyggelse, idrotts- och fritidsanläggningar, begrav-
ningsplatser, anläggningar för trafik, ochavlopp energivatten, samt
skydds- och säkerhetsområden. kvartersmark skall användningenFör

I PBL-propositionen uttalades specialmotiveringen tilli bestäm-anges.
melsen 564s. angivande kvartersmarkenanvändningen böratt av av
ske i särskiljer hvudkategorierde användesatt stort settgenom man som
i tidigare detaljplaner, nämligen bostad, handel, samlingslokal, kontor,

industri, allmänt ändamål, areell näring och upplag. påpeka-Detgarage,
des det i praxis förekom kombinationer dessaatt användnings-även av

liksom vissa ytterligare preciseringarsätt, inom kategoriema.
kap.I 5 7 vad§ detaljplan får innehålla vad skallutöveranges en som

redovisas enligt Enligt3 första7 stycket får i§ 3 planen meddelas
bestämmelser byggnaders användning således till skillnad motom mar-
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utfomiasfår inte såbestämmelserSådanaanvändning enligt 3 §.kens
fjärdestycket. §motverkas andra I 7konkurrens 7 §effektivatt en

nöd-detaljeradfårinteföreskrivs planenstycket ärängörasatt sommer
syftet med den.med hänsyn tillvändigt

de-departementschefenunderströkPBL-propositionen s. 145I att
socialaförverkliga kommunensmöjlighetbl.a. skalltaljplanen attge

upplåtelsefonner ellerboende- ochintegrera olikaambitioner att t.ex.
bebyggelsetypermarkanvändning ochslagsblandning olikaavgenom

och livfull miljö.stimulerandeskapa en
områdesbestämmel-detaljplan ochBokenhandbokplanverketsI om

ochpraxismiljökonsekvenser,funktion,utgångspunkt frånhar medser
ihålls isär 22användningsändamålenrekommenderatserfarenheter att

kategorier.olika
detaljeringsgrad detalj-vilkenuppfattningjag skulleFör att omen

länsstyrelser ochsamtligamig tillhar jaghar i praktikenplanerna vänt
kraft underlagahar vunnitdetaljplanersända allabett dem att som

det totalavilketplaner,har kommit 715kvartalet 1991.andra Det är
analyshärefter underkastatsPlanerna harför denna period.antalet en

dettaanvändningsbestämmelser. Iutfonnningenmed avseende på av
Resul-Molin.arkitekten Göranbiträttsanalysarbete har utredningen av

betänkandet.tilli bilaga 6analysen presenterastatet av
detaljplaner caantaletövervägandedet i detanalysen framgårAv att

användnings-angivet ochanvändningssättbara finnsprocent70 attett
bestäm-kombinerade ifemtedel planemai bara ärsätten sammaaven

hinderalltså planemautsträckning innebärmycketmelse. motI stor
planändring.användningssätttillövergång utanannat

har utfonnats påtill planemaha bidragitomständigheter kanFlera att
preciseringlångtgåendeframtvingar intedetta Lagensätt. av an-en

kombinationförhinder iheller intevändningssättet och lägger vägen en
inbjudit tillhakan däremotPlanverkets handbokanvändningssätt.av
enhetlighettyder denvuxit fram. Härpåharden planeringspraxis som

hattsamhällsklimatet hatordelandet.råder hela Dessutomöversom
harändamålsbegreppenPraxisutvecklingen beträffandebetydelse.stor

systematiskt har kunnatallt väsentligttid då samhället iskett under en
samförstånd medhar gjorts ibebyggelse. Planematillkomstenstyra av

jungfrulighuvudsakligensnabbt pågenomförtsbyggherren och har
i ändamåls-preciseringenifrågasättahaft anledningmark. harIngen att

l
,
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bestämmelserna längeså några alternativa använda marken intesätt att
har eñerfrågats.

4.3.4 Utformningsbestämmelser

Enligt utredningsdirektiven bör användningen bestämmelser beträf-av
fande utfommingen byggnader framhållsDet det iövervägas. attav
vissa miljöer kan krävas långtgående hänsyn till omgivande bebyg-mer
gelse, medan bestämmelser utfommingen helt kan undvaras istyrsom
andra miljöer.

Som jag inämnde det föregående avsnitt 4.3.3 har jag biträ-genom
de från länsstyrelsema fått tillgång till samtliga detaljplaner, styck-7l 5

har vunnit laga kraft under andra kvartalet 1991. planerDessaen, som
har analyserats med avseende på användningen utfonnningsbestäm-av
melser. Resultatet analysen bilagaipresenterasav

Med egenskapsbestämmelser i Planverkets handbok detalj-avses om
plan och områdesbestämmelser bestämmelser utformning allmän-om av

platser; utnyttjandegrad; begränsning markens bebyggande;na av mar-
kens anordnande; placering, utfonnning och införande; stömingsskydd.
De bestämmelser intresse i förevarande sammanhangär ärsom av
sådana utfonnningen, framför allt utseendet. Sådanarörsom
bestärmnelser kan utvändiga ochmaterial kulörer, taklutning, pla-avse
cering entréerav m.m.

den utförda analysen framgår sammanfattningsvisAv följande. Endast
13 detaljplanema har bestämmelser reglerar utseendet.procent av som

dessaAv planer har 72 utseendebestämmelser kombine-procent ärsom
rade med bestämmelser värdefull miljö.bevarande Utseende-rörsom av
bestämmelserna kan generella Medeller preciserade. generella be-vara
stämmelser sådana inte innehåller vad framgåränannatavses som som

bestämmelsema i 3 kap. och Sådana bestämmelser2 10 PBL.av
skall ju, vad i iakttas viddetaljplan,oavsett sägssom en en senare
bygglovsprövning. De preciserade bestämmelsema däremot är anpas-
sade efter de konkreta förhållandena. visar sig det heltDet övervä-att
gande antalet bestämmelser Hälftengenerellt slag. länen i in-är av av
venteringen redovisar högst detaljplan preciserademed bestämmel-en

sju länI saknas detaljplaner med sådana bestämmelser. Motiven tillser.
utseendebestämmelser varierar. vanligaste motivetDet exponerings-är
graden, således det sig byggnad, byggnad iatt rör storom en en expo-
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vägkorsning. Andra notivintilli gathörn ellerläge eller ärt.ex.nerat
helhetsverkan,kulturvärden,landskapsbilden,till stads- ellerhänsynen

grönområden.byggnader ellerangränsandeanpassning tillbehov av
utfonmingsbe-framgår såledesanalyserade materialetdetAv att
framgår la-vadpreciseringarinnehållerstämmelser utöver avsomsom

urdersök-Slutsatsenförekommande.mycketkrav är sparsamt avgens
tillräckligt höginte ikommunernariktninginingen går mot attsnarast

precise-ställafinnsde möjlighetermiljöngrad attvärnar somom genom
detaljplan.irade krav

Reformbehov4.3.5

begränsadeochde ensidigavisat sigunder tid har detSärskilt attsenare
förenade medi detaljplanemaanvändningsbestämmelserna storaär

oñasamtidigt detminimalNyexploateringennackdelar. är somnumera
flerbebyggelse. Alltbefintliganvändningenändrablir fråga att avom

konkurser.nedläggningar och Närgrundbyggnader frigörs på ägarenav
i kon-han lättkommerbyggnaderna påanvändabegär sätt,annatatt

hållkommunaltanvändningsbestäminelser. Frånmed planensflikt om-
detaljplaner Kost-ändringarbetsbelastningen medvittnas är stor.att av

villdenvilket medförockså ganska höga, öppnanaderna t.ex.attär som
ekonomiskt.klarar dettabostadshus intehantverkslokal i etten

i alltför höganvändningsbestämmelsemabedöma harSåvitt jag kan
användningssättutgångspunkt från detmedkommit ntfonnasgrad att

skall de-områdedetvid projekteringenhar varit aktuellt somavsom
bestämmelsemautfonnningentorde således vidtaljplaneras. Man av

i använd-ändringarframtidabehovetha underlåtitofta övervägaatt av
ningssâttet.

motstridiganaturligtvis delvissigdetaljplaneläggningVid öns-gör
Å berörda dettill allakräver hänsynensidankemål gällande. attena

önsk-sidan dettill, å andravad området skall användasklargörs ärmen
inte låses i onödan. Detanvändningssättetutfonnas såplanenvärt att att

konsekvensbedömning måstetillberördas möjligheterdeär varasom
denkunnaplan skall Inombestämmande för hur flexibel ramenvara.en

förhållande till dagensiflexibilitet kunna ökasemellertid planemasbör

praxis.
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4.3.6 Förslag

enligt min mening utfomiasDet angeläget detaljplanema så deär att att
för blandning verksamheterboende och sådanautrymmeger en av som

förenliga därmed. delbetänkandet Anpassad kontrollI SOU 1993:94är
byggandet har jag föreslagit kommunen detaljplan skall beslu-iattav

byggtillstånd inte krävs för utföra de åtgärder behövs förta att att som
genomförande planen. villkor för tillståndsbefrielse skallSom därvidav
kunna preciseras hur åtgärdema förskall utföras och vilket elleräven
vilka ändamål byggnader eller andra anläggningar skall användas.

Förslaget innebär utfonnningplanen kan ganska flexibelatt utanges en
möjligheterna till samhällskontroll sådan refonnefterges. kanEn så-att

ledes bidra till planema i fortsättningen inte låser användningssátttet iatt
onödan.

forBl.a. understryka angelägna i tilldet stånd högre giradatt att en
blandning verksamheter för åstadkomma stimulerandeattav av en mer

livfulloch miljö, minskade transportbehov och ökad konkurrens föreslår

Enligtjag vissa ändringar i kap. avsnitt 3.7.2. den gällande2 l lydlel-§
skall förutsättningarplanläggning ske den för frå]så attsen ger en so-

trafik- och fritidsmiljö.cial synpunkt god bostads-, arbets-, Eftersom
denna uppräkning antyda funktionsuppdelat förkan plaine-mönsterett

föreslår i den delenringen, jag bestämmelsen omfonnuleras tllatt ett
förpå förutsättningarkrav planeringen skall från socialatt ge en syn-

punkt god föreslår bestämmelsenlivsmiljö. Vidare jag kompletexrasatt
med den främjarkrav skall skepå planläggning så ändanåâls-attatt en

hushållningssynpunkt.enlig samhällsstruktur från Häri inbegrips allltså

funktionsblandning.krav ändamålsenligen
Boverket pågår för riktlinjer för plamriingVid närvarande arbete med

arbetsområden i Räddningsverlketsamarbete med Naturvårdsverket,av
och Socialstyrelsen. i hlVlud-samband med arbetet,I det pågående som
sak skyddsavstånd, ggodberör skyddsåtgärder för att garantera erm.m.
livsmiljö, utvecklinghar uppmärksammats lbe-behovetäven en aiav

och bestämmelserteckningar beteckiimg-i detaljplan. Inriktningen är att
bestämmelser i verksamlntezroch detaljplan och ivad gäller industriar

huvudsak bör ha betydelse för hälso-, miljö- riskfrågor. Exemtelvvisoch
kan lager i dag såväl järnrör dynamit.avse som

vidareutvckilarJag förutsätter Boverket vid sitt handboksarbeteatt
för beteckningar och bestämmelser riktning förendiingisystemet mot

och förtydligande beträffande miljö-, säkerhetsfrågor. Widhälso- och
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de-utfonnningen bör hänsyn också till intressetsystemet tas attavav
taljplanema inte binder framtida användningssätt i onödan.

praxis ändras i rikt-dessa refonner kan framtida kommaGenom att
flexiblare problemet med alla befintliganing planer. står dockKvarmot

alltid skallhär det med till dem berörsplaner. Frågan hänsynär om som
skall kunna åstad-krävas planändring för viss funktionsblandningatt en

inom detaljplaneområden med ensidigt utformade använd-kommas

ningsbestäinmelser.
Enligt kap. sista stycket kan, bygglov lämnas8 ll § nämnts,som

avvikelser från planen. special-avseende åtgärder innebär mindre Isom
till-motiveringen till bestämmelsen uttalas denna naturligtvis inte äratt

marken för i planen ickelämplig, någon vill använda än-avsettettom
där frå-damål PBL-propositionen propositionen 198990:37,714. Is.

ff.,till utförlig behandling 5.54mindre avvikelser tasgan om upp
emellertid exempel avvikelser bör kunna godtasnämns ut-somsom

placering byggnader för tillgodose den allmänna t.ex.nyttanattav
transformatorer och toaletter eller trevnaden kiosker ocht.ex. uteser-

planänd-veringar under förutsättning läget inte så känsligtäratt att en
användningsbestänunelserring behövs. det gäller awikelser frånNär

inte störandeavseende byggnader vissa verksamheter ärsägs att som
kan godtas i områdenoch kan betraktas bostadskomplementsom som

vadpropositionen inte exempel påför bostadsändamål. någotI somges
tyderbostadskomplement, påskall kunna betraktas atttennenmensom

verksamhet boendet.intimt knuten tilldet måste sigröra ärsomom en
in-det inte skulle möjligtkan emellertid ifrågasättasDet attvaraom

för mindre awikelserför syftet med planen vidga utrymmetom ramen
medborgarinflytande träds för Bedömningenkravet på när.utan att av

åtgärd betrak-denna fråga ske i belysning effektemamåste att enav av
mindre awikelse.tas som

förfarandet. Frå-Effektema hänförliga till prövningsgiundema ochär
bygg-mindre- awikelse i samband med ansökanprövas omgan om en

intelov. avvikelsen betrakta mindre, kan kommunenOm är att som
lov med hänvisning till planen måste ändras. måsteDäremotvägra att

grundåtgärden uppfylla kraven i 3 kap. kan alltså på åt-Lov vägras att
lov lämnas tillgärden kan medföra olägenheter för omgivningen. Innan

från skall kändaåtgärd innebär mindre avvikelse detaljplanenen som en
boende hy-berörda bostadsrättshavare, hyresgäster ochsakägare, samt

sigföreningar beredas tillfälleorganisationer ellerresgästemas att yttra
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8 kap. 22 §. Här råder alltså överensstämmelse med den krets som
skall beredas tillfälle till samråd vid detaljplaneläggning. Vid bygglovs-
prövning sker däremot inte något kungörande, varför bredare all-en
mänhet inte underrättas.

avgörande betydelseAv för möjligheterna låta bestämmelsenatt om
mindre avvikelser omfatta ändrat användningssätt i åtminstone be-även
gränsad utsträckning hänsynen till medborgarinflytandet. syftetI medär
PBL:s regler medborgarinflytandet ligger ingen åtgärd bör kunnaattom

inom begreppen mindre avvikelser eller förenliga med syftetrymmas
för planen, åtgärden har intresse för bredare eller vidare kretsom en en

de i enlighet med vad nämndes skall beredasän tillfällesom som nyss
sig.att yttra

Som jag framhöll torde många ensidigt utformade planbestäm-nyss
melser ha tillkommit slentriait. Om frågan hade övervägtsav noggranna-

vid antagandet planen, kan det många planer skulle haantas attre av
lämnat för åtminstone viss begränsad funktionsblandnirtg.utrymme en

kanDet därför inte alltid förutsättas det skulle strida planensatt mot
syfte mindre servicebutik, hantverkslokal eller kontoratt t.ex. etten en
inreds i bostadsområde. Sådana verksamheter torde knappast kunnaett
betraktas bostadskomplement. ändradeDet användningssättetsom

dockmåste begränsat i omfattning. måste sigDet mind-röravara om en
avvikelse. till medborgarinflytaitdetHänsynen bör enligt min meningre

inte generellt lägga hinder i för exemplifierade använd-vägen nyss
ningsärtdringar. Hyresgäster och boende m.fl. dock tillfälle att yttrages
sig bygglovsansökan och denna kan ogillas åtgärden bedömsöver om
leda till olägenheter för omgivningen. harJag svårt föreställa migatt att

bredare allmänhet, alltså boende inte berörda it.ex.en som anses
bygglovsärendet, skulle ha intresse kunna påverka frågan in-attav om
rättande servicebutik, hantverkslokal eller kontor i bo-ett ettav en en
stadsområde.

successivEn omvandling område inom för mindre avvi-ettav ramen
kelse utesluten, eftersom det enligt 8 kap. sistall stycket skallär § gö-

samlad bedömning de awikande åtgärder söks och deras en av som
tidigare har godtagits.som

börDet således enligt min mening finnas möjligheter medatt nt-
gångspunkt från rimlig tolkning planens syfte möjligheteröppnaen av
till vissa i förhållande till dagens praxis ytterligare ändringar iatt an-
vändningssättet skall kunna betraktas mindre awikelser. sådanEnsom
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fö-lagändring. Jagtill ståndkan inte kommajustering annat än genom
sistai 8 kap. lltill lagtexten §kompletteringdärför vissreslår en

föregåendei utredningensstycketsista8 kap. 15 §stycket motsvarar
betänkande.

mindretillmöjligheterrefonnensyfte medväsentligtEtt öppnaär att
för-planområdenbefintligainomi användningssättetförändringar när

Framtida planersyfte.med planensförenligändringen kan varaanses
grad.i lika höganvändningssättetlåsaförhoppningsvis intekommer att

avvikel-mindrebestämmelsenvidgadetillämpa denMöjligheten att om
ordningsådanplaner.beträffande Enemellertid finnasbör även nyaser

användnings-framtidamöjligheterinte kommunemasbegränsar att styra
nämligen all-syfte med plan måsteuttalatplanområdet.inom Ettsätt en

funktionsblandning inomsåledes framgårdettid beaktas. Om att ramen
självfalletsådana avvikelserönskvärd, fåravvikelser inteför mindre är

inte godtas.
fråganutredningsdirektiven gällerpåtalas isärskiltproblemEtt som

visspreciserats tillhandelsândamåletplaner i vilkagamla att avseom
möjlighetemajag belysaskallEnligt direktivendetaljhandel.form attav

han-konkurrens inomstånd ökadsyfte tillplaner iändra gällande att
intedetaljhandeltillåterdet sig planerallmänhetdeln. I rör mensomom

föreslagnadeninteproblem löseslivsmedelshandel. Detta nyssgenom
detaljhandels-just begränsauttalade syftelagändringen. Planens attär

tilldetaljhandelsändamålfrånövergångvidare kanändamålet och etten
medborgarnasawikelser. Frånmindrebetraktasoña inteett annat som

handelfrånövergånglikgiltigt medknappastsynpunkt det t.ex.är en
industriområde. Detlokaler iilivsmedelshandelmed bilar till ettstora

behandlaskalllösning. Jagsåledesproblemet kräverpåtalade en annan
följande avsnittet.frågan i det
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4.4 Livsmedelshandel i äldre detaljplaner

i detaljplanhandelsändainåletden april 1992 kundeFörslag: Före l en
livsmedelshan-viss handel därvid kundepreciseras till form ochen av

Övergång tilldeln förbjudas. handelsändamålbegränsas eller från ettett
preciserad bestämmelseinom detaljplaneområde med röran-annat ett en

planbestämmelser detde handelsändamålet kräver planändring. Om av
det i kap.nämnda slaget skall fråntas sin verkan, föreslår jag 8 ll §att

bestämmelse enligt vilken den omständigheten övergångförs att enen
detaljplanen inte skallhandelsändamål till striderfrån motett ett annat

hinder bifall till ansökan bygglov.utgöra mot en om

kap. §Bakgrunden till 1992 ändring PBL5 7års i

följande:direktiven för utredningen uttalasI
rskr.Eñer ändring i kap. prop. l99l92:51, BoUlO,PBL5 7 §en

precisera handelsändamâl i detalj-får inte längre112 kommunema
idetaljhandel. Riksdagen uttaladeplaner viss fonntill att avavse

förändrade på konkurren-samband med beslutet den någotatt synen
i gällande planer, detgenomslagskraft ocksåborde attmensen

lagstiftning skall ändrakrävs ytterligare överväganden genomom man
bör därför belysa möjligheternai planer. Utredareninnehållet sådana

syfte till stånd ökad konkurrens inomiändra gällande planer attatt
handeln.

tilloch det i direktiven åsyftadetill lagändringen 1992Bakgrunden
följande.problemet är

markens användning bebyggelsenochregleringenDen närmare av
finns regler vad detaljplanenligt kap. 3-6sker detaljplan. 5l enom

vilka bestämmelserskall innehålla. och häreñerI 7 8 finns regler om
förskall kvartersmarkdetaljplan härutöverfar innehålla. Enligt 3 §en

Därvid skallbl.a. bebyggelse redovisas och till gränsema. an-anges
meddelas be-vändningen i planenEnligt första får7 § stycket 3anges.

stämmelser byggnaders användning.om
frågan särskiljan-förarbetena tillI PBL förs kringett omresonemang

ÅPBL-propositionen 576 f..de olika ändamål i detaljplan s. enaav en
preciserad angivelsesidan det finns behovsägs att avav en mer

Med hänsyn särskiltbyggnaders användning dittills hade skett.än som
handelsåndamålettill konkurrensintresset sidanborde emellertid andraå

Sådana skälpreciseras särskilda skäl.inte ytterligare, det inte finnsom
för konsu-kunde enligt möjliggöradepartementschefen bl.a. att envara

omgivningen kvar-butiksstruktur, tilllämplig hänsyn samtmenterna
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tersmarkens och bebyggelsens lämpliga utfomming i det aktuella fallet. I
detaljplan borde då kunna meddelas bestämmelser i syñe särskiljaatt
följande ändamål.

Genom detaljplan borde det möjligt dra skarp mellanatt gränsvara en
handelsområden och industriområden. det regleringenNär gäller av
olika former handel borde kvartersmarken enligt departementschefenav
kunna uppdelas i huvudsaklig användning för partihandel och detalj-
handel. Partihandel borde därvid hänföras till industriändamål. Också
inom detaljhandel borde viss reglering möjlig, ävengruppen vara men
här underströks intresset inte onödigtvis begränsa konkurrensmöj-attav
lighetema. Genom bestämmelser i detaljplan dock handel medansågs
skrymmande varuslag kunna urskiljas. Vidare livs-medelshan-ansågs att
deln i vissa lägen skulle kunna behöva begränsas eller helt förbjudas
med hänsyn till kravet lämplig samhällsutveckling. Som exempelen
nämndes stormarknader och bensinstationer. Reglering borde kunna ske

bestämmelse i detaljplan maximal ytagenom en som anger som sam-
får användas för handel med livsmedel. Någon ytterligaremantaget pre-

cisering eller avgränsning borde inte kunna läggas till grund för pröv-
ningen bygglov.av

angivna preciseringamaDe och avgränsningama har kommit bliatt av
betydelse i samband förstamed bygglovsprövningen. Enligt 8 kap. l §

stycket 3 krävs bygglov för i anspråk eller inreda byggnader heltatt ta
eller till viss del för väsentligen ändamål det för vilket byggna-annat än
den har eller för vilket bygglov har lämnats. Frågananväntssenast om
väsentligt ändrat användningssätt i första hand med utgångs-avgörs

frånpunkt allmänna överväganden och den praxis utvecklats.harsom
Planbestämmelser kan emellertid också ha betydelse. specialmotive-Av
ringen till kap. framgår8 1 övergången mellan de olika fonner§ att av
handel enligt redovisningen i det föregående särskiljasskulle kunnasom
och redovisas i detaljplan blir betrakta väsentligt ändratatt etten som
användningssätt a. 678.prop. s.

8 kap. ochI 11 12 regleras förutsättningama för bygglov. Ansök-

ningar bygglov inom detaljplanområden med skall beviljas bl.a.om om
åtgärden inte strider detaljplan. Enligt sjätte stycket får bygg-ll §mot
lov lämnas till åtgärder innebär mindre avvikelser från detaljplan,som

avvikelsema förenliga med syftet med planen. Precisering han-ärom av
delsändamålet i plan medför således tillövergång ettatt annaten en
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ändamål kräver ändring planen, åtgärden inte kan betraktassåvidaav
mindre avvikelse.som

propositionen småföretagspolitik föreslogsI 199192:51 enom en ny
ändring i i syfte bl.a. friarePBL stimulera konkurrensenatt genom
etableringsmöjligheter för handeln, livsmedelshandeln.i synnerhet För-
slaget innebar 1 kap. skulle med bestämmelse5 § kompletterasatt en av
innebörden kommunen i främja näringsfrihetsin planering skall ochatt
effektiv konkurrens.

Bostadsutskottet delade inställning före-regeringens principiella men
slog i remiss till lagrådet skullelagändring i stället i 5görasatten en
kap. 199192:BoUl0. lagrådets företogs viss juste-7 § På inrådan en
ring det remitterade förslaget och den riksdagen ändringenantagnaav av
innebär andra stycke i kap. Enligt detta f°ar be-5 7att ett nytt togs
stämmelser byggnaders inteanvändning utformas så effektivattom en
konkurrens motverkas.

Enligt uttalanden bostadsutskottet innebar lagändringen följande.av
kommer inte ha möjlighetKommunerna längre i detaljplan preci-att att

handelsändamålet till viss form handel. Möjligheten i de-attsera en av
taljplan särskilt reglera detaljhandel med livsmedel och detaljhandel med

finnasskrymmande således inte Härigenomkommer kvar.attvaror upp-
bättre möjligheter till konkurrens och mellan olika for-nås övergången

handel underlättas.kommer Någon ändring i vad gäller möj-attmer av
till industriändamålligheten hänföra partihandel dock inte.avsågsatt

följande:Avslutningsvis anförde utskottet

intemeningkan enligt utskottets tillfredsställande denDet attanses
något förändrade betydelse inte fårkonkurrensenspåsynen genom-
slagskraft också i gällande kan behövaplaner. frågaDenna övervägas
i sammanhang. vilka lagstift-bör såledesDetett större övervägas
ningsåtgärder den föreslagna lämpligen bör vidtas förutöver nu som

motverka konkurrensbegränsningar fall. fråga kani dessa Enatt som
behöva utredas i detta vilka åtgärder kan erford-sammanhang är som

för förenkla formermellan olika detaljhandel.övergångattras en av
kan också finnasDet anledning det lämpligt elleröverväga äratt om

nödvändigt ändra bygglovsreglema.att

Överväganden ochförtvlag

Problemet alltså i huvudsak följande. finns detaljplanermångaDetär
från tiden före den april i vilka handelsändamålet har preciseratsl 1992
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till viss form handel och livsmedelshandeln kan därvid ha begrän-en av
eller förbjudits. bedriver handel i enlighet med precise-Densats som en

rad detaljplanebestämmelse söka bygglov han villmåste övergå tillom
handel slag. Eftersom den sökta åtgärden strider detaljpla-annat motav

kan ansökan inte bifallas planen ändras, såvida åtgärdenutan attnen,
inte kan betraktas mindre frånavvikelse planen.som en

Enligt direktiven skall jag belysa möjlighetema ändra gällandeatt
planer i syfte till stånd ökad konkurrens inom handeln,att

Uppdraget i den här delen inledningsvis anledning till följandeger re-
flektioner. Stark tonvikt läggs i direktiven lagstiftningen skallpå att ge
bättre stöd för strävandena fram-förbättring miljön. Vidaremot en av
hålls betydelsen få till stånd blandning boende och olikaattav en av
verksamheter möjligt utfonna allsidigtdetgör att sammansattasom mer
stadsdelar och samhällen. Sådana strävanden motverkas emellertid attav
livsmedelshandeln oförutsebart tillpå koncentreras stonnarkna-sättett
der i utkanter. befintliga inte kommu-Vad gäller planer hartätorternas

och medborgama i dessa kunnat beakta konsekvensema attnerna av
planen inte kan hävdas. Enligt min mening därför planändriiig denär en
naturliga åtgärden, kommunen efter sedvanlig beredning önskarom
slopa tidigare beslutade restriktioner. hyser således tveksamhet tillJag

kommunemas planbeslut i aktuella fall i efterhand fråntas sin verkan.att
Med hänsyn till mitt uppdrag skall jag dock i det följande lägga fram ett
förslag till lösning det i direktiven redovisade problemet.en av

Beslut rörande detaljplaner förvaltningsbeslut,betraktaär att som
vilka reglerar rättsförhållanden mellan det allmänna och enskilda och

mellan enskilda inbördes. torde möjligt med lagstiftningDet inte attvara
och upphäva eller ändra enskilda bestämmelser i kommunenav

meddelade förvaltningsbeslut.
Problemet består emellertid i hur skall kunna förenkla övergång-man
mellan olika former detaljhandel. detta det inteFör uppnå äratten av

nödvändigt innehållet tillräckligtändra i gällande planer. Detatt är att
undanröjer olikade rättsliga effekterna den uppdelning i han-man av

delsändainål förekommer i äldre planer. kan ske på olikaDetta sätt.som
planer får olika former detaljhandel inte särskiljas, vilket in-I nya av

nebär från fonn detaljhandel till fonn inteövergångatt en av en annan
Ävenkräver planändring. kravet bygglov bortfaller. Visserligen krävspå

förbygglov väsentligt ändrat användningssätt, specialinotive-men av
ringen till kap. framgår mellan olika fonner8 övergångl § att en av
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användningssätt baraskall betraktas väsentligt ändrathandel ett omsom
handelsändamå-reglerardetaljplanebestärnrnelserdet finns nämnaresom

PBL-propositionen 678.let s.
mellan olikafrihet vid övergångvill åstadkommaOm man samma

detaljplaner inomdetaljhandel inom områden med gamlaformer somav
detaljplaneändring ochkraven bådemed planer, måsteområden nya

undanröjas.bygglov
vid mel-slopas övergångskulle alltså kravet bygglovförsta hand påI

i detaljplan.reglerats Dettadetaljhandel harolika formerlan enav som
första stycket enligttillägg till 8 kap. l §åstadkommaskan ettgenom

väsentligt ändratalltsåenligt punktenkrav bygglov 3vilket på an-
fonn detaljhan-fråni fråga övergångvändningssätt inte gäller avenom

del till en annan.
Anpassad1993:94delbetänkandet SOUanmärkas jag ikanDet att

i reglemaomfattande ändringarföreslårbyggandetkontroll omav
formuleringenemellertid inteändringama berörföreslagnabygglov. De

första stycketi kap. Dennabestämmelsen 8 1 §nuvarandedenav
de i betän-intagen i kap. l Omoförändrad fonn bli 8alltså iföreslås

ifrågasättas detgenomförs, kan dockföreslagna ändringarnakandet om
specialrnotiveringpropositionensmöjligt iskulleändå inte göraattvara

de-mellan olika formerövergånginnebördenuttalande attett avenav
användnings-väsentligt ändratskall betraktastaljhandel inte längre som

handelsän-detaljplanebestärnrnelser reglerardet finnssätt även somom
damålet.

behovet detaljplaneändringintemedför dockBygglovsbefrielse att av
nämligen inte kräver lovskall åtgärder36Enligt kap. §bortfaller. 5 som

Även regel behö-dennade inte strider detaljplan.ändå utföras så att mot
vilken övergångenligtalltså kompletteras med bestämmelse enenver
till fonndetaljhandeldetaljplanen angiven fonnfrån i en annanaven

skall strida planen.inte motanses
lagänd-effekternajag skulle möjligheter bedömaFör attatt av en

i kommunerkommunstyrelsen llslaget jag berettring det här harav
för kommunen,sin vad det skulle innebäratillfälle påatt om upp-ge syn

vidrnakt-skulle kunnaslag detaljhandel inte längredelningen i olika av
tillskrivelsenapril 1992. Idetaljplaner före den 1hållas inom antagna

lösningen.tänkbaradärvid den angivnabeskrevskommunerna ovan
ochpositivanegativa,fem klarttillfrågade kommunernadeAv treär

sig. kommu-inte Dehartill förslaget. kommuntveksamma Entvå yttrat
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negativa eller tveksamma till förslaget har framför allt pekatärner som
på följande problem. kommunerI många har lov till handel med skrym-
mande fonn detaljhandel, lämnats inom industriom-ärvaror, som en av
råden. Befrielse från krav bygglov leder sådana fallpå i till livs-att t.ex.
medelshallar och besöksintensiv handel skulle kunna uppstå inomannan
industriområden, vilket oacceptabelt.är

kommuner har förklaratEtt de skulle kunna godta förslagatt ettpar
innebär mellan olikaövergång handelsändamål betraktasattsom en som

mindre avvikelse från plan. Skara kommun, inte har hatt något attsom
erinra förslaget i föroch sig, har efterlyst möjligheter kunnamot att se-

starkt trafikalstrande handel från övrig handel.parera
Kommunernas påpekande rörande förekomsten detaljhandel inomav

industriområden det enligt min mening nödvändigt den skisseradegör att
lösningen modifieras bygglovsbefrielseså bara skall gälla beträffandeatt

mellanövergång olika former detaljhandel utanför industriområden.av
frånEn övergång detaljhandelsändamål till inomett ett annat

industriområden bör således kräva bygglov och detaljplaneändring,även
såvida åtgärden inte kan mindre awikelse från planen.anses som en

skisseradeDen lagtekniska lösningen innebär, undantagettrotsovan
beträffande industriområden, i huvudsak alla rättsliga effekter de-att av
taljplanebestämmelser rörande olika fonner detaljhandel undanröjs.av

planernaMen hade kanske utformats på helt eller kanskeett sättannat
inte alls antagits, de ändrade förutsättningama hade beaktats vid be-om
slutstillfället. Med hänsyn härtill kan lagteknisk lösningövervägas en

inte undanröjer samtliga rättsliga effekter detaljplanebestämmel-som av
berört slag.ser av nu

En ansökan bygglov för från handelsändamålövergång tillett ettom
skall bifallas åtgärden bl.a. inte strider detaljplanen ochannat motom

den kan uppfylla kraven i 3 kap. Bygglov får dock åtgär-antas ges om
den innebär mindre awikelse från planen 8 kap. möjligll §. Enen
lagteknisk lösning kravet bygglovpå behålls reglemaär att attmen
kompletteras så behov ändring detaljplanen bortfaller.att av av

kanKommunen då inte bygglov med hänvisning till åtgärdenvägra att
strider planen, möjlighet i fortsättningen lovmot ävenatt vägramen ges
på grund åtgärden strider kraven i kap. från3 övergångEnatt mot ettav
handelsändamål till skall således inte kunna grundett annat vägras av

den strider kommunala överväganden rörande lokaliseringenatt mot av
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handeln fördäremot grund betydande olägenhetert.ex.men av
omgivningen.

lagteknisk synpunkt tilltalande regle-Från skulle det mest omvara
ringen fråga detta i Övergångsbe-speciella slag kunde tasav en av en
stämmelse. torde möjligt, varför detDetta emellertid inte endastvara

det föregåendeåterstår komplettering till kap.8 ll Igöraatt en av-
snittet har jag konstaterat problemet lösas den före-inte kanatt genom
slagna ändringen i bestämmelsema mindre awikelser. delom nu
aktuella fallen har planens syñe varit just begränsa handelsända-att
målet och vidare kan från form detaljhandel tillövergången en av en

inte alltid betraktas mindre avvikelse enligt den föreslagnaannan som en
ändringen.

lämpligaste lösningen i det komple-ställetDen att ettsynes vara som
till första förs enligt vilken8 kap. stycket bestämmelse§ment en

den omständigheten från handelsändainål tillövergång ett ettatt en an-
strider inte skall hinder bifall till ansökanplanen utgöranat mot mot en
bygglov.om

förutsätter härvid bibehålls möjlighetenalltså kommunenJag att att
kunna bygglov grund åtgärden strider kraven i 3 kap.påvägra att motav

skulle kunna invändas kommunen idenna förutsättningMot ettatt
grunder för sådanabygglovsärende inte får åberopa andra avslag än som

avskiljande olika handelsändamål i detaljplanen.har fått åberopas för av
livsmedelshandel endast hänsynen tillavskiljandeFör ett av synes

fåttsamhällsutveckling ha intekravet på lämplig åberopas, däremoten
skullebehovet parkeringsplatser. Det då kunna gällandegörast.ex. av

bygglovsärendekommunen i rörande mellan olikaövergångettatt
handelsändamål i för avslag.saknar möjlighet kraven 3 kap.åberopaatt

krav sådanahandlar nämligen hänsynstagandenDessa andra än somom
har fått åberopas handelsändainålet iför avskiljandegrundsom av
planen. dock hållbar. välJag denna invändning inte Närärattanser en
uppdelning i gäller reglema iolika handelsändamål i plan 8har gjorts en

i vanlig fall hadekap. 11 ordning bygglovsprövningen.§ vid I annat
fallkrävts särreglering för de fallen eller i uttalandenaktuella varten nu

förarbetenai begränsar prövningsförutsättningama.som
har förbi hinderhär beskrivit olika detJag två metoder komma motatt

konkurrens innebära.inom handeln vissa gamla detaljplaner ansessom
första metoden innebär vid frånDen kravet bygglov övergångpå ettatt

detaljhandelsändamål beträffande handeltill slopas inomett annat utom
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industriområden. medför beträffande andra områden industri-Detta än
områden övergång mellan olika detaljhandelsändamål kan ske heltatt
fritt. detaljhandeln inom industriområden däremot kommerFör iäven
fortsättningen krävas bygglov ändring detaljplanen såvidaoch detatt av
inte kan sig mindre avvikelse för från ända-övergångröra ettanses om
mål till ett annat.

andra metoden innebärDen kravet bygglov för övergång frånatt
i detaljplan preciserat detaljhandelsändamål till behålls,ett ett annat me-

dan kravet på ändring detaljplanen undanröjs. medför kom-Detta attav
inte längre får möjlighet bygglov grundpåatt vägra övervä-munen av

ganden rörande ändamålsenlig handelsstruktur, medan däremot möj-en
ligheten åtgärden kraven i kap., framför allt dess3prövaatt mot oin-
givningspåverkan, kvarstår.

Med den sistnämnda metoden kommer just de konkurrensbe-man
gränsande vissa detaljplaner fråni tiden före den aprillmomenten

samtidigt1992, hänsyn till kommunernas förutsättningar vidtassom
upprättande planen möjlighet till prövning kraven iatt motav genom ges

kap. Enligt min mening innebär sådan lösning hinder3 eventuellaatten
för konkurrens kan undanröjas alltför negativa bieffekter för kom-utan

föreslår därför kap. kap. iJag 8 motsvarar 8 l4§ §att ut-munerna.
redningens föregående betänkande kompletteras med bestämmelseen
enligt vilken den omständigheten åtgärd övergång frånatt avseren som

detaljhandelsändamål till strider detaljplan inte skallett ett annat mot en
hinder bygglov lämnas.utgöra mot att

Om refonn det redovisade genomförs, börslaget det naturligaen av
för kommunerna de de planer innehåller bestäm-att övervara ser som
melser här aktuellt slag och ändrar planema. Därmed kan planemaav

till de ändrade förhållandena.anpassas
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planförfarandeFörutsättningarna för enkelt4.5

planförfarande vidgas. OmenkeltMöjlighetema användaFörslag: att
och för-översiktsplanenmedförslaget till detaljplan äröverensstämmer

planförfarandeenkeltgranskningsyttrande, fårlänsstyrelsensenligt med
framgår översikts-förslagetkonsekvensernaalltid tillämpas, avavom

planen.
planförfarandeenkeltbestämmelsen rörande förfarandet vidI görs ett

och underrättelsesamrådklart framgårförtydligande så det attatt om
tvåstegsförfarande.iskilda ledplanförslaget tvåutgör ett

Gällande ordning

planförslaget kanutställningbl.a.planförfarande innebärEnkelt att av
förfarande får tillämpastidsbesparande.således Dettaunderlåtas. Det är

begränsad betydelse,detaljplanförslaget tillförutsättningunder äratt av
översiktsplanenförenligt medallmänhetenintresse försaknar ärsamt

denna.granskningsyttrandeoch länsstyrelsens över
bety-skall begränsadförslagetbetydelsenVad gäller att vara avav

till anförs622 vadPBL-propositionendelse, hänvisar omsom
de-fullmäktige skall kunnaförenligt kap. 29 §förutsättningarna 5 att

kommunstyrelsen eller byggnadsnämn-tillantagandet planerlegera av
för i avsnittet delega-skall jag redogöraförutsättningarden. Dessa om

avsnitt 4.8.detaljplaneärendention av
för enligtallmänhetensaknaskallplanförslaget intresseAtt tar

allmänhet, planförslaget fårbredare dvs.sikte påPBL-propositionen en
i kommunen.intresseallmäntinte ha ett mera

och läns-översiktsplanenskall förslagetSlutligen förenligt medvara
enligtFöreskriftengranskningsyttrandestyrelsens denna.över avser
mil.grannkommunerPBL-propositionen myndigheter,att garantera att

framhålls iplanläggningen. Detmiste tillinte går samrådrättenom om
detaljplanersammanhanget den allmänna lämplighetendet att somav

sambanddiskussion ivarit föruppfyller det berörda kravet föremålnu
upprättandet översiktsplanen.med av

andra intressenterochVid enkelt planförfarande skall bl.a. sakägare
sedan föreligger,detaljplanförslag tillberedas tillfälle till samråd. När

ellerantingen godkännadetta och tillfälleskall de underrättas attom ges
förslaget.påfjorton dagar lämna skriftliga synpunkterinom



278 SOU 1994:36

Reformbehovet

Enligt direktiven bör det det finns möjlighet till effektivise-prövas om
ringar planprocessen. detI sammanhanget pekas det möjligheternapåav

använda enkelt planförfarande och anförs det bör detatt att prövas om -
med hänsyn till demokratiska krav och de verkningar för offentliga or-

och enskilda planer får möjligt och lämpligt i ökadärgan att ut-som -
sträckning tillämpa enkelt planförfarande. Möjligheterna förtydligaatt
eller ändra reglerna för enkelt planförfarande skall därvid övervägas.

Överväganden och förslag

Kommunerna har med något undantag, antagit sina Översiktsplaner.nu,
Arbeten med revideringar och fördjupningar ipågår många kommuner.

föreslårJag i sammanhang avsnitt 3.7.2 åtgärder förannat att över-
siktsplanema skall hållas aktuella. blir dåDet naturligt för kommunerna

fortsätta arbetet med fördjupningar översiktsplanenatt påt.ex. tät-av
ortsnivå. sådanaI fördjupningar kommer aktuella projekt behandlas.att

kontinuerligtEtt arbete med översiktsplanen kommer ocksåmer att
främja debatten samhällsbyggnadsfrågor i kommunema.om

När projekt ingående behandlats och debatterats under översikts-ett
planearbetet vid fördjupning det enligt min mening intet.ex. ären- -
meningsfullt alltid använda det omständliga ordinära planförfa-att mera
randet. Synpunkter på projektet har då redan lämnats under översikts-
planearbetet, särskilt det kan ha intresse för all-ett störreom anses en
mänhet. Vidare ankommer det alltid fullmäktigepå ställning tillatt ta
översiktsplanen. Det innebar enligt min mening förutsättningen foratt
enkelt planförfarande den efterkommande detaljplanen skallatt vara av
begränsad betydelse också förlorar bärkraft.

föreslår därförJag användningsområdet för enkelt planförfarandeatt
utökas så det får användas i de fall förslaget till detaljplanatt överens-

med översiktsplanen och det också förenligtstämmer med länsstyrel-är
granskningsyttrande, under förutsättning konsekvensernaattsens av

förslaget framgår översiktsplanen. Sveriges intemationella åtagandenav
innebär miljökonsekvensbeskrivningar måste falli deatt upprättas som

i kap. 185 bestämmelsenDen emellertid inte tillämpligärnu anges
vid enkelt planförfarande. Jag har i det föregående, avsnitt 3.7.4, före-
slagit kravet på miljökonsekvensbeskrivningar skall gällaatt mer gene-
rellt. Inte heller enligt mitt förslag skall det dock finnas kravnågot på

ål
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med enkelt plan-sambandmiljökonsekvensbeskrivning iupprättande av
bestämmelsenföreslagnaenligt denMöjligheten attförfarande. an-nu

kon-beroendeemellertidplanförfarande skall attvända enkelt avvara
konsek-sådanöversiktsplanen. Enframgårförslagetsekvenserna avav

skall uppfyl-Sverigeförtillräckligvensbeskrivning måste attvaraanses
internationella åtaganden.sina

plan-vid enkeltförfarandetibristerdet förekommafallvissaI synes
utarbetatsplanförslag harfall dåförekommerförfarande. Sålunda utan

till-har lämnatsberörsvarefter desamrådsförfarande,föregående som
tvåförslaget. Desynpunkter påskriftligaeller lämnagodkännafälle att

iblandsåledesslåsförslaget,underrättelsesamråd ochleden, sam-om

man.
tvåstegsförfarandesigdetskall framgåklartdet ettrörFör attatt om

stycket.andrakap. 28förtydligande i §5detföreslår jag görs ettatt

samrådsskedenaoch4.6 Program-

onödigt.det inteskall grundasDetaljplan ärFörslag: program om
fall kunnaskall i vissaÖversiktsplanenInnehållet i utgöra ett program

detaljplan.för
och vissasakägareskall berördaVid utarbetande programmetav

samrådet skallsamråd. Resultatettilltillfälleberedasenskildaandra av
Samrådsredogörelse.redovisas i en

Gällande ordning

idetaljplanupprättandeavseendeförfaranderegler övertogsPBL:s av
översikt-byggnadslagstiñningen. Enändring från den äldreprincip utan

2.2.under avsnittförfarandet finnsbeskrivninglig av
grundas pådetaljplanbörEnligt kap. 18 § PBL ett5 somprogramen

anpassningenled ioch mål för planen. Somutgångspunkter ett avanger
gjortsprogramskedetharEES-avtalet,lagstiftningen införden svenska

detåtaganden kräverintemationellai de fall Sveriges attobligatoriskt
detaljplane-samband medmiljökonsekvensbeskrivning i ettupprättas en

Mil-1992:1769.SFS139,rskr.199293:60, bet. JoUl0,arbete prop.
det be-eftersomprogramskedet,tilljökonsekvensbeskrivningen knöts

konkret inne-alltförfåtttillföras innan planenbordeslutsimderlaget ett
håll 106.a. prop. s.
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Enligt PBL-propositionen kan självständiga behövas607s. program
översiktsplanen föga vägledning för detaljplaneläggningen ellerom ger
länsstyrelsen sitti granskningsyttrande har ifrågasatt översiktsplanenom

för det berörda området.

fråga vilket skallI besluta uttalade då-programmetom organ som om
varande departementschefen följande:607

programmet har karaktär översiktsplanens rikt-Det samma som
linjer. Om endast förtydligar översiktsplanen i vissaprogrammet av-
seenden, kan beslutet lämpligen fattas detprogrammetom av organ

skall detaljplanen enligt 29 Om däremot översiktsplanensantasom
riktlinjer knapphändi eller det råder starka motsättningarär ga om om
översiktsplanens utfonnning, kan det lämpligt att programmetvara
beslutas fullmäktige. emellertid övertygad kommu-Jag är attav om

själva här kan finna lämpliga beslutsfonner. finns alltsåDetnerna
ingen anledning lagreglera befogenheten beslutaatt att om program.

detaljplan skallNär kommunen enligt kap. 205 §upprättasen sam-
råda med länsstyrelsen, fastiglietsbildningsmyndigheten och kommuner

berörs förslaget. bostadsrättshavare,Sakägare och de hyresgäs-som av
och boende berörs förslaget de myndigheter,ter samtsom av samman-

slutningar och enskilda i övrigt väsentligthar intresse försla-ettsom av
skall beredas tillfälle till PBL-propositionen fram-samråd. 178lget

hålls samrådet de viktigaste i planarbetet.ett momentensom av
Samrådet syftar enligt till utbyte information och synpunk-2l § ett av

Under samrådet skall motiven till förslaget, planeringsunderlagter. av
betydelse och de viktigaste följdema förslaget redovisas. Det ärav
också meningen del planområdet skallkunskapernaatt storen omav
inhämtas under samrådet.

Reformbehovet

Enligt utredningens direktiv behöver samrådsförfarandet granskas från

effektivitetssynpunkt. Vidare bör medborgarinflytandet komma till ut-
tryck tidigt i planeringsprocessen. direktivendessa delar hänvisar tilll
Boverkets s.k. överklagandeutredning, visar väl genomförtatt ettsom
samråd i tidigt skede leder till överklaganden uteblir eller kraftigtett att
begränsas och betydande förseningar därigenom kan undvikas. di-latt
rektiven framhålls vidare lämplig in-utredningen bör studeraatt om en
formations- och samrådsstrategi i tidigt skede, i utvecklatett t.ex. ett
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översiktspla-fördjupningtill detaljplan ellerprogramstadium aven en
beslutsunderla-i såvälkvalitetenoch höjakan underlätta processennen,

kostnadema.minskai planeringens resultat ochget som

Överväganden och förslag

infonnation ochutbytesyftar enligt kap. 21 tillSamrådet 5 § ett syn-av
översiktsplanen,med behandlingenhar i sambandpunkter. Jag av-av

någotskall uttryckas påmed samrådetföreslagit syftetsnitt 3.7.2, ettatt
detaljplaneförfarandet. Sam-förbör gällaannorlunda och det ävensätt

kunskapsunderlaget ochsyfta till fördjupaskall såledesrådet attatt ge
till insyn ochmöjlighetoch enskildasammanslutningarmyndigheter,

påverkan.
med.skall samrådavilka kommuneni tvåkap. 20I 5 § grupperanges

berördafastighetsbildningsmyndigheten ochdels länsstyrelsen,Det är
bostads-sakägare och dedelsobligatoriska gruppen,denkommuner

deförslagetberörsoch boenderättshavare, hyresgäster samtsom av
harenskilda i övrigtsammanslutningar ochmyndigheter, vä-ettsom

förslaget.sentligt intresse av
framkommit någotsamrådet har det intetidpunkten förgällerdetNär

obligatoriskaoch demellan kommunemakontakternatyder på attsom
förändringdärför inteföreslår någonfungerar. Jagintesamrådspartema
Till dennasamrådspartema.med obligatoriskadegäller samrådetvad

till-myndigheter i kap. 20de §hänföras 5kan också nämnssomgrupp
enskilda.med desammans

erfarenhe-med de enskilda,kontakternagällerdet däremotNär synes
tordeför Oftaståndtillsamrådet fallvisa i många kommer sent.atttema

och boendesakägareställningstaganden ha varit låstakommunens när
möj-därmed misteenskilda gårm.fl. bereds tillfälle till samråd. De om

planför-och frånplanarbetet,påverka utgångspunktema förligheten att
får redainte i tidnackdelsynpunkt det givetvisfattarnas är att manen

Kontakterinriktning.m.fl.boendes synpunkter planarbetetspå de på
fått alltför konkrethardetaljplanenenskilda bör därför innanmed etttas

i kap. l8 på5 §programskedet. Kravetinnehåll, således redan under
därför skärpas.upprättande börav program

grundasskall pådetaljplanenbör såledesHuvudprincipen attvara
varitbehandlats ochförändringenfall planeradevissa har denIprogram.

vid för-översiktsplanen,föremål för samråd under arbetet med t.ex. en
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djupning på tätortsnivå. enlighetI med vad jag har utvecklat i avsnittet
3.7.4 miljökonsekvensbeskrivningar skall översiktsplanens innehållom
då kunna för detaljplan jfr också avsnittutgöra 5.4.ettanses program
Någon uttrycklig lagreglering detta erfordras inte.av

Upprättande särskilt för detaljplan bör kunna undvarasettav program
i vissa andra fall. detaljplanenNär sådan beskaffenhet den kanär attav
behandlas enligt reglema enkelt planförfarande finns det således inteom
anledning kräva Sådana fall kommer undantasatt att automa-program.
tiskt det i kap. föreskrivs5 28 § kap.5 18 inte tillämp-att §att ärgenom
lig vid enkelt planförfarande. kanDet dock påpekas program föratt
sådana detaljplaner ändå kan ha behandlats i översiktsplanen. före-Jag
slår nämligen i sammanhang, avsnitt 4.5, enkelt planförfarandeannat att
skall få användas bl.a. konsekvensema detaljplaneförslaget fram-om av
går översiktsplanen.av

börDet möjligt underlåta upprättande föratt ävenvara av program
planer behandlas i ordinärt förfarande i vissa fall, nämligenettsom om
planen begränsad betydelse. Detta kanär uttryckas så attav program
skall det inte onödigt.upprättas ärom

för beredandeFormema tillfälle till samråd vid upprättande för-av av
slag till detaljplan inte reglerade och bör heller inte regleras såvittär av-

programskedet. Liksom vid samråd enligt kap.5 20 kan samråd i§ser
samband med utarbetande ske vid utlyses it.ex. mötenav program som
trakten afñschering eller utdelning flygblad jfr PBL-propo-genom av
sitionen 609.s.

Mitt förslag innebär alltså såvitt reglema samråd dettaattavser om
delas in i två dels första under programskedet då till-etapper, etappen
fälle till samråd skall beredas enskilda, dels andra förslagetapp nären
till detaljplan då samråd skall ske med den obligatoriskaupprättas även
samrådsgruppen plus berörda myndigheter.

Krav på samråd både i programskedet och i samband med upprättan-
de förslag till detaljplan behöver naturligtvis inte leda till dubblaav ar-
betsinsatser från kommunemas sida. Samrådet bör ses som en
kontinuerlig under vilken det kommer ändra frånkaraktärattprocess ett
principiellt meningsutbyte till samråd rörande den utfonnningennännare

planförslaget. innebärDet alltså Inedborgarinflytandet i vidareattav
Ävenmening bör få sin tyngdpunkt i programskedet. den snävare

kretsen intressenter, sakägarna och de med dem likställda, kan oftaav
få sina krav på möjligheter till insyn och påverkanantas tillgodosedda
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samrådet under därmed kan samrådet i detprogramskedet ochgenom
skedet underlättas och rationaliseras.senare
vill emellertid fömekainte utökade kraven på ochJag deatt program

samråd tillkan leda visst för kommunerna.merarbete Detta måsteett
dock de vinster kan det blir färrevägas mot göra att över-man genom
klaganden och mindre risk för förseningar. Till vinsterna icke minstär

hänföra utsikten de kommunala besluten kan komma stå i bätt-att att att
samklang med kommuninnevånamas önskemål och de boende mflattre

reella möjligheter beslutenmed och påverka redan på kom-attges vara
munal nivå. avsnittUnder redovisas i detalj min på samrådet5 mer syn

medborgarinflytandetoch i övri gt.
Resultatet samrådet skall enligt kap. 21 andra stycket redovi-5 §av

i Samrådsredogörelse. Motsvarande bestämmelse beträffandesas en
översiktsplan finns i kap. avsnittet rörande översiktsplan, avsnitt4 4 I

föreslår jag den sistnämnda bestämmelsen förtydligas3.7.2, skall såatt
det ställs krav redovisning framförda synpunkter ochatt öppenen av
ställningstagandena i anledning dessa. Motsvarande förtydligandeav av

bör i kap. 215göras

utställningKungörande4.7 om

förutgifter kungörelsekostnaderkommunemas skallFörslag: För att
inedbringas får innehållet den kungörelse utställningen detaljpla-om av

ortstidning begränsas.neförslag skall publiceras isom

Gällande ordning

Utställningen detaljplaneförslag kap. kun-24skall enligt 5 § PBLettav
kungörelse anslagstavla ochanslås kommunensgöras attgenom en

iinförs ortstidning. Vidare huvudregeln underrät-skall enligt 25 § en
telse innehållet i kungörelsen till kända sakägare, hy-i brev sändasom
resgästorganisation och andra väsentligt intresse förslagethar ettsom av

i förekommande fall, samfällighettill angivetdelägare isamt, sätt.
Underrättelse behöver dock inte dem ellersändas till andra än ägersom
har särskild till mark kan komma bli föremål för inlösen ochrätt attsom
liknande, antal skall underrättas och det skulle in-ett stortom personer
nebära kostnad och besvär försvarligt tillmed hänsynstörre än ärsom
ändamålet med underråttelsen.
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Vad kungörelsen skall innehålla i punkter enligt föl-i 24 §anges sex
jande:

planområdet ligger,var
förslaget awiker från översiktsplanen,om

vilken mark eller särskild till mark till följd planensrätt som av
kan komma i enligtantagande anspråk 6 kap. 17-19 §§,att tas

utställningen ägervar rum,
vilkeninom tid, på vilket och till synpunkter på försla-sätt vem

skall lämnas,get
utställningstiden framförtden inte underatt senastsom syn-

punkter förslaget enligt förlorapå l3 kap. kan överklaga5 § rätten att
beslut planen.att anta

skall ortstidning innebär skallkungörelsen publiceras i den in-Att att
föras i alla dagstidningar spridning betyden-lokala har någonsom aven
het bland dem inom vilka kungörelsen riktar sig. sådantill Enorten
spridning skall tidning beräknas spridd tillha bl.a. den kanen om vara
minst fem hushållen påprocent orten.av

Reformbehovet

Utredningssekretariatet under avsnitt ledhar, 4.1, inämnts ettsomsom
förfarandereglema träffat antal erfarna kommunalaöversynen ettav

med olika funktioner inom företrädesvis olika byggnads-tjänstemän
nämnder. framkom då många kommuner har mycket kost-Det att stora
nader för annonsering i detaljplaneärenden och minskning detatt en av
obligatoriska innehållet i kungörelsen skulle innebära avsevärd be-en
sparing för kommuner.många

Överväganden och förslag

Enligt min mening i fall bl.a. kända sakägare också underrät-det- deär
tillräckligt skall publicerasbrev den kungörelse itas attgenom som-

tidning innehåller sådana uppgifter den har intressen bevakaatt attsom
eller eljest intresserad kan identifiera planområdet, bedöma hanår om

berördkan och upplysning inställningen Denägervara om var rum.
intresserad kan sedan besöka utställningen eller kontakt medär tasom

kommunen och därigenom ytterligare upplysningar.
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skall publice-föreslår således innehållet i den kungörelseJag att som
ortstidning får begränsas uppgifter i dei så deatt angesras som ovan

de fall kommunenangivna punktema och utelämnas, i med65 utom
brev sända underrättelsestöd undantagsbestäminelsen underlåtit iattav

till kända sakägare innehålletbl.a i kungörelsen.om

Delegation PBL-beslut4.8 av

reglerar fråganBestämmelsen i kap.Förslag: 5 29 § PBL, som om
delegation beslutanderätten beträffande detaljplaner, upphävs. Detav
innebär reglema i i stället blir tillämpligakommunlagen 1991:900att

det kommer finnas lagligt hinderoch således inte längre något motatt att
detaljplanebeslut till tjänsteman.delegera enklareatt

Gällande ordning

skall beslut i fråga antagande, ändring ochEnligt kap.5 29 § PBL om
kommun-detaljplaner och områdesbestämmelserupphävande tas avav

ellerKommunfullmäktige får uppdra kommunstyrelsenfullmäktige.
fatta beslut, planen eller områdesbe-byggnadsnämnden sådanaatt om

principiell beskaffenhet eller eljeststämmelsema inte störreär avav
delegationen med lydelsenvikt. Förutsättningama för överensstämmer
kommunallagen Avsikten medkap. i den äldre 1977:179.1 5§av

delegation skall möjlig endast tillspecialregleringen i PBL är att vara
byggnadsnämnden. PBL-propositionenkommunstyrelsen eller I 171

kommunalabegränsning med andra miljö-denna nämnder,motiveras att
undantagna, kan tänkas företrädaoch hälsoskyddsnämndema

reglering kanenhetligpartsintressen i planärenden. Vidare anförs att en
kommunen i dessatill fördel för allmänheten medvid kontaktenvara

frågor.
delegeras uttalade då-frågan vilka planbeslut borde kunnaI om som

varande departementschefen följande:624a. prop. s.

och framför alltbetyder beslut detaljplanerDet sådanaatt att anta -
ringa intresseändringar planer rutinkaraktär ellerär avav som av-

bör fullmäktige självfrån allmän synpunkt bör delegeras. Däremot
detaljplaner för reglerar mångaområden, planer mot-anta större som

principielltstridiga intressen, särskilt känsliga miljöer eller ärsom av
medförintresse. Fullmäktige bör också själv planer störreanta som
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ekonomiska eller åtaganden för inte åtagandetandra kommunen, om
redan beslutats i sammanhang.annat

Principema för delegering bör enligt min mening också påverkas av
krafttidsaspekten. Under första period efter det i börPBL trättatten

planerfullmäktiges delegation ganska Antagandetsnäv. avvara av
rutinkaraktär liksom detaljplaner hand-kan givetvis delegeras, som

fullmäktigeläggs enkelt planförfarande enligt har28 Närgenom
hunnit översiktsplan enligt kap. inträder läge.4 PBLanta ett annat
Översiktsplanen har bl.a. till uppgiñ riktlinjer för detaljplane-att ge

Översiktsplanen blir i sådana fall bra underlag förläggningen. ett att
besluta delegation detaljplaner inom entydiga och avgränsadeom av

i översiktsplan kan alltsåområden kommunen. genomarbetadEn ge
möjlighet till ökad delegation.en

Departementschefen uttalade vidare detaljplaner för områden däratt
hur de all-det råder delade meningar mellan och kommunenstaten om

intressena självklart bör fullmäktige.skall bevakasmärma antas av
uttryckrestriktivitet i frågan delegation förarbetenaDen gerom som

överprövning koimnu-för har också kommit till uttryck i praxis vid av
nala beslut. Således Regeringsrätten i ärenden rättsprövning tagithar om
fasta de redovisade uttalandena.på ovan

byggnadsnämnd enligt kap. vad före-gäller ll 3 PBLFör § ären som
skrivet för Dock får delega-nämnder i kommunallagen 1991:900, KL.

uppdrag, intetionsuppdrag till bl.a. tjänstemän, kan sådantmottasom
omfatta befogenhet ärenden principiell eller iavgöra är naturatt som av

förbud ellerövrigt vikt eller meddela vissa förelägganden ochstörreav
har medfrågor avgifter enligt kap. Regeringen10 PBL.avgöra om -

för kommunfullmäkti-hänvisning till bl.a. de inskränkningar gällersom
möjligheter kommunal nämnd detaljplanuppdra att antaattges en en

funnit inte till grund för vidaredelegationbestämmelsen kan liggaatt-
tillsådana planärenden kommunfullmäktige delegerats bygg-av som av

nadsnämnden Regeringens, Miljö- och naturresursdeparetementet,
beslut 1993-03-18 16.nr

äldre kommu-kan i detta sammanhang det enligt denDet nämnas att
nallagen för delegering fordrades fullmäktige nämndenatt rätt attgav
delegera vissa ärenden. Enligt beslutar nämnderna självaKLgrupper av

delegering. möjligt delegera enskilda ärenden.ocksåDet är attom
jdändringar iförändringar föranledde inte fölDessa några PBL.
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Reformbehovet

Enligt direktiven bör i förfarandereg-översynsarbetet belysas hur PBL:s
ler tillämpas och det i PBL eller lagstiftning finns reglerom annan som
försvårar kommunala åtgärder i syfte effektivisera hanteringenatt av
planer och beslut. sammanhanget möjligheternaI särskilt till de-nämns
legation och till bättre samordning mellan ochPBL KL.en

Utredningssekretariatet har, led inämnts översynenettsom ovan, som
förfarandereglema träffat antal erfarna kommunala tjänstemänettav

med olika funktioner inom företrädesvis byggnadsnämnder.olika Det
framkom då hade goda erfarenheter enkla ochatt attman av
okontroversiella detaljplaneärenden delegerats till någon tjänsteman,
vanligen stadsarkitekten eller motsvarande. beklagadeMan att
regeringen funnit sådan delegation inte lagligen möjlig.att är

Överväganden och förslag

trädde i kraft den januari SamtidigtKL, l 1992. upphävdes skyldigheten
för kommunema särskildha byggnadsnämnd. stället stadgas iI latt en
kap. varje skall7 § PBL det i kommun finnas eller flera nämnderatt en

skall fullgöra uppgifter inomkommunens plan- och byggnadsvå-som
sendet och ha det inseendet byggnadsväsendet. Behovetnännaste över

friare nämndorganisation motiveras i propositionen l99091:ll7av en
kommunallag, kommunallagspropositionen, med utveck-attom en ny

lingen under det kommunalaår på verksamhetsfaltet har känne-senare
tecknats mellan olika sektorer blivit mindre skarpa ochgränsemaattav

behovet sektorssamverkan således har ökat. Regeringen påpekaratt av
också i detta sammanhang förändringsarbetedet bedrivits haratt ett som
varit inriktat på decentralisera verksamheten.den kommunalaatt

Med det angivna skälet iblandkommunema uppträder bådeatt som
och myndighetsutövare fackområdeinom ochpart ettsom samma -

exempelvis kommunen fastighetsägare ansöker bygglovnär som om -
har det i intagitsKL bestämmelse förhindra sinse-att atten som avser
mellan svårförenliga funktioner nämnd.läggs inom stadgasDetsamma
således i kap.3 5 § KL nämnd får rättigheterinte bestämmaatt en om
eller skyldigheter för kommunen i där företräderärenden nämnden
kommunen och nämnd heller får iinte lag ellerpart att utövasom en an-

författning föreskriven tillsyn sådan verksamhet nämndenövernan som
själv bedriver. Denna bestämmelse har enligtregeringen kommunallags-



1994:36SOU288

nämnderskyddtillräckligtpropositionen funnit attutgöra motett som
sådana ärenden.också beslutar ikommunala partsintressenföreträder

inte anledningfinns enligt min meningbakgrunden detden angivnaMot
fullmäktige enbartdelegation frånibehålla särregleringen PBL attatt

byggnadsnämnden.ske till kommunstyrelsen ellerkan
dåvarande departe-dentidigare redogörelsen framgårdenAv att

tillkommunfullmäktigeförmentschefen ansåg attatt utrymmet en
begränsad, ibordedetaljplanernämnd delegera rätten att anta vara

dag har alla kommuner,översiktsplan.synnerhet innan det fanns någon I

Översiktsplaner. Vidare har PBL-systemetantagitmed något undantag,
finnsdärför det inte längretillämpats under antal år. Jag attett an-anser

delegationsmöjlighetema. Irestriktiv påledning ha fullt såatt synen
genomförandeinrik-denockså betänkasammanhang måstedetta attman

fått i detpräglar hardetaljplanema PBLtade på nännasteettsynen som
jämförelsebygglovslika idetaljplanergenomslag.fullständigt Dagens är
den äldreupprättades enligtstads- och byggnadsplanermed de som
tillräckli-dettajagbyggnadslagstiftningen. Sammantaget utgörattanser

fulltfåkommunallagenpräglar denskäl låta denatt ge-nyasyn somga
innehållerdärför kap. 29föreslårnomslag också i 5PBL. Jag att som

tordeupphävs.detaljplanebeslut, Dettabestämmelsen delegationom av
ochavseende detaljplanerbeslutinnebära det flertaletatt stora

nämnd.till Jagblir möjliga delegeraområdesbestämmelser att anseren
detPBL-propositionenilikhet med vad uttalasdock i ärattsom --

det käntärenden därskall besluta i sådanasjälvklart fullmäktige äratt
huroch kommunenuppfattningar mellanfinnsdet statenmotsattaatt om
därärendenoch i sådanaintressena skall beaktasde allmänna

enligtingripande l2invändningarframfört sådanalänsstyrelsen att ett
kan bli aktuellt.kap. 1 §

föreslår för-jag inte någravill jag skjutatydlighets skull härFör att
Sådanaöversiktsplanen.antagande och ändringändringar avseende av

bör förbehållaskaraktär deden strategiskabeslut självklart attär av
fullmäktige.

delega-kommunallagspropositionenRegeringen har i övervägt även
nämnder-ochnämnder i allmänhettionsreglema mellan fullmäktige och

ochbl.a. utskott, ledamöterärenden tillmöjligheter delegeraattnas
delegerasfårvilka ärendentjänstemän. kap.I 6 34 § KL inresomanges

följande:i fyra punkter enligt



SOU 1994:36

ärenden verksamhetens mål, inriktning, omfattningsom avser
eller kvalitet,

framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden
med anledning beslut nämndenatt i dess helhet eller full-av av av
mäktige har överklagats,

ärenden myndighetsutövningrör enskilda, desom mot ärom av
principiell beskaffenhet eller vikt, ochstörreannars av

vissa ärenden i särskilda föreskrifter.som anges

Eftersom ärenden enligt PBL alltid torde innefatta myndighetsutöv-
ning enskilda, finns det enligt minmot mening inte någon anledning att
bibehålla den punkt i kap. 3 § PBL andra stycket l motsvararsom
den tredje punkten i 6 kap. 34 § KL enligt föreslårJag såledesovan. att
den Övrigapunkten i PBL upphävs. särskilt angivna undantag i PBL
från byggnadsnämndens delegationsmöjligheter, dvs. vissa föreläggan-
den och förbudsbeslut avgiftsbeslut enligt 10 kap.,samt jag befo-anser
gade.

Förslaget kap.5 29 § skall upphävas innebäratt det inte längreatt
finns något hinder delegera detaljplanebeslut tillmot att tjänsteman.en
Det dock självklart sådanaär delegationsuppdragatt måste medprövas

försiktighet. Enligt minstor mening bör de inte omfatta andra planer än
sådana med enkelt planförfarairdeupprättats och där det inte fram-som
ställts några invändningar. Det får vidare förutsättas delegation skeratt
till kompetent personal.
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5 Särskilt medborgarinflytandeom

Förslag: dettaI avsnitt i huvudsak sammanfattninggörs i det fö-en av
regående framlagda förslag utvecklas dessas betydelse församt med-
borgarinflytandet inom fysisk planering. Hit hör främst de förslag som
leder till förskjutning beslutsfattandet till tidigare skede pla-en ettav av
neringsprocessen; förstärkt översiktlig planering med förbättrat med-en
borgarinflytande samrådskretsen vidgas ochatt syftet medgenom sam-
rådet klargörs i princip obligatoriskt kravsaint ett på för de-program
taljplan med krav samråd med enskilda redan i detta skede.

föreslåsHär vidare syftet med samråd i samband medatt utarbetande
och vid upprättande förslag till detaljplan klargörsav påprogram av

motsvarande vid behandlingensätt översiktsplan. Boverket fö-som av
reslås i uppgift utveckla och sprida infonnationatt kring metoder för
samråd och upprättande samrådsredogörelser. Avslutningsvis jagav ger

jmin på s.k. förhandlingsplanering, särskilt vad gäller dess betydelsesyn
för medborgarinflytandet.

5.1 Inledning

Ett väsentligt syfte med den refonn resulterade i PBL för-som attvar
stärka medborgarintlytandet. inledandeI avsnitt iett propositionen om
reformbehoven och lagförslagets huvudsakliga inriktning sammanfattas
förslaget i nio punkter. Två dessa punkter har följande lydelseav
PBL-propositionen 67:s.

Medborgarinflytandet förbättras. Vid planläggning skall0 genom
infomiation och debatt eftersträvas fullständigtså beslutsunderlagett

möjligt för de politiskasom organen.
Alla boende berörs plan besluteller tillståndo ettsom av en om

skall, liksom hyresgästemas organisationer, ha ställningsamma som
sakägama.

Departementschefen anför härefter följande a. 68:prop. s.

jagInnan går till beskriva deöver angelägna reformbeho-att mest
vill jag i några korta punkter lägga fast de övergripande politiskaven,

Syftena bakom hela mitt förslag, nämligen
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miljö tilllokalochplanläggningfördecentraliseraatt ansvar0
roll,begränsakommunerna statensattgenom

i planeringendeltaboendeför deförutsättningarbättre attatt geo
ytterligareföljerhärnänniljön,utformningenpåverkaoch sexav - --

punkter -- .

föl-däreftermedborgarinflytandetförbättringavsnittdetI somavom
det dåkritikdepartementschefenanförde mots.79jer a. somprop.
mark-huvudsakligen baradethandförstaigällande att varsystemet
vida-åsiktersinaföramedsakägarebetraktades atträttägama somsom

fastighetsägarnaförSärställningenplanbesluten.överklagaattre genom
deltagande.allmänhetensanspråk pådemokratinsinteansågs motsvara

följande:häreñeranfördeDepartementschefen

ibeslutssystemetbyggadetgällermeningEnligt min att en nyupp
alltsåbehövspåverkan. Detmöjligt fördet blir sålag så öppetatt som

inflytande.ochinsynkommunmedlemmamaregler garanterarsom
kommunmedlemmamafrågaikommadet inteGivetvis kan att ge

förtroende-debeslutanderättfonnellai deningripamöjlighet somatt
enligtbördemokratin. Strävanrepresentativadenvalda utövar genom

full-såframdebattochinfonnation ettmeningmin att genomvara
politiskademöjligt förbeslutsunderlagständigt organen.som

den kretsutvidgningtillpositivsigställdeDepartementschefen aven
och ansågbeslutsprocesseni attställningstarksärskiltbör ges ensom

bordeKretsenha besvärsrätt.bordeocksåintressekretsutökadedenna
bostadsrätt,eller ävenhyresrätt utaninnehavaremed barautökasinte av

infonnation,tillförsäkras attbordehushållsmedlemmar rätt attalla
besluten.överklagaochsynpunkter attavge

ochinfonnationdepartementschefenframhöllAvslutningsvis att sam-
till kom-sigriktagivetvis börplanläggningen ävenanslutning tilliråd

övrigt,iberörda intressentertill t.ex.ochallmänhetimunmedlemmama

organisationer.olika
medborgarinfly-förstärkasyftetförverkligandetgällerdet attNär av

i PBL.bestämmelserenskildavissabara påpekadet intetandet går att
medborgarinfly-meddirektinte harrefonnerdeBakom många somav

inflytande.förstärkning dettapåtankenligger ändåtandet göra avatt en
1979:66 NySOUbetänkandetisåledesPBL-utredningen nämner

ansågsrefonnerföreslagnat410 någrabygglagochplan- som
för-hörderefonnerTill dessamedborgarinflytandet.stärkaägnade att
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skjutningen beslutsbefogenhetema tillfrån kommunema, denstatenav
obligatoriska översiktliga planeringen medger bättre inflytande påsom
planeringen, beslut det politiskt ansvariga kommunfullmäkti beträf-av ge
fande viktiga planer, redovisning genomförandefrågor vid planlägg-av
ningen, redovisning underlagsmaterial i fonn planeringsförutsätt-av av
ningar i anslutning till planförslag och krav på tydlig utformning av
planhandlingar.

reglerDe direkt inriktade frågan medborgarinfly-är mestsom om
tandet reglema förfarandet vid beslut planer ochär lov. hän-Jagom om
visar i den delen till avsnitt 2.2 gällande Reglerna samrådrätt.om om
och kungörande skiljer sig egentligen inte så mycket från den tidigare
byggnadslagstiftningen. främstaDen skillnaden gäller besvärsrätten. Här
har således bostadsrättshavare, hyresgäster och boende tillerkänts i hu-
vudsak ställning sakägare.samma som

Syften5.2 med formeroch för medborgarinflytande
Ännu vid tillkomsten 1959 års byggnadsstadga det inte talav var om
medborgarinflytande i samband beslutsprocessenmed rörande planer.
Ett sådant skulle för övrigt ha försvårats det behov sekretessgenom av
vid planläggningen ibland ansågs nödvändigt med hänsyn till all-som

intressen.männa
Krav på medborgarinflytande började först i slutetresas av

1960-talet. Till ligger förklaringendel till detta i det växandeen nog
missnöjet med den omfattande cityomvandlingen i framför allt Stock-
holm och vad började uppfattas okänslig massproduktionsom som en av
förorter. Det rörde sig alltså delvis begynnande opposition motom en
det tidigare berörda funktionalistiska planera och bygga.sättet att
Sedan dess har det kommit framstå självklart allmänhetenatt attsom
skall möjligheter till insyn och deltagande planprocessen.iges

utvecklingDenna inte begränsad till frågor markanvänd-är rörsom
ning och byggande. 1970-talets förändringssträvanden inom hela den
kommunala sektom kom i hög demokratifrågoma.siggrad rikta påatt
Förskjutningar i medborgamas värderingar under tid innebärsenare
också medborgarna intar attityd till det allmänna,att där kravnumera en
och rättigheter framträdande inslag. betänkandet SOU 1993:90utgör I
Lokal demokrati i utveckling följande förutsättningama för densägs om
lokala demokratin 60:När det gäller medborgarinflytandet i ett mera
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ökadimedborgamakanperspektiv,övergripande ut-attantaman
lokalsamhäl-ipolitikernaochpolitikenkrävakommersträckning attatt

effektivare, di-ställs då pånå.och lättare Kravblir tydligarelet att en
ombud, lik-valdaoch derasmedborgamamellankommunikationrekt

förval-i deinsynsmöjligheteroch bättreöppenhetkrav på störresom
lokalpoliti-påverkantill direktmöjligheterbättretande samt avorganen

servicen.kommunaladenochken
dentillkomplementmedborgarinflytandedirektpå ettKrav ett som

områden inomfleraframalltsådemokratinrepresentativa växer
emellertid inomdetfinnssektorerskillnad andraTillkommunerna. mot
beslutsprocess.fonnaliseradsärskildbygglagstiftningenplan- och en

rättssäker-tillgodose sakägarnashuvudsyfteursprungligaDennas attvar
allmäntochboende-småningom harhetsbehov, så ettäven ett meramen

sådanEnför dennautvecklats inommedborgarinflytande process.ramen
tillkommitharBeslutflera skal.viktig attmedverkan utanär somav
i beslutsprocessenmedverkantillmöjligheterberettsharallmänheten

vi-allmänhetenfrånMedverkanaccepterade. årbli allmänthar svårt att
beslutsunder-fullständigtskall fram sånödvändig fördare ettatt man

allmänhe-tillinformationsåledes föragällermöjligt. Detlag utattsom
beslutsfattania.information tillåterföraoch attten

inteskall, ersättaMedborgarinflytandet i planprocessen nämnts,som
komplettering tilldetdemokratin,representativaden utgör enmen

till denhänsynmedvarierarmedborgarinflytandetSyftet meddenna.
tillförarbetena PBLblickpunkten. liharmedborgarekrets mansomav

börintressekretsdendepartementschefen delssåledestalade somom
kommunmcd-delsbeslutsprocessen,ställning isärskilt stark omges en

torde haförstnämnda kretsenMed den avsettsallmänhet.ilemmama
besvärsberättigade kret-utvidgadeväsentligtlagstiftningenden genom

allmänhe-ochbesvärsberättigad kretsmellanuppdelningDenna ensen.
harmed beslutsambandimeningsfull bara rätts-emellertidärten som

detaljplan, oinrå-beslutsåledesöverklagas,och fårverkningar omsom
Beslutlov.i ärendenbeslutfastighetsplandesbestämmelser och samt om

kommunal-överklagasbarakanöversiktsplan däremotrörande genom
gällandesig påemellertidskallMedborgarinflytandet görabesvär.

för ochformernasjälvklartganskadåbeslutsnivåer.samtliga Det attär
ochbeslutsnivåtillvarierar med hänsyninflytandetmed typsyftet av

debattallmäninformation ochnivånöversiktligadenbeslut. På är av
detaljplaneni-medborgarinflytandet påmedanbetydelse,framträdande
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främstvån syftar till hänsynstagande till och sammanvägning skildaav
intressen inom begränsade områden. nivåDen föremål förärmera som
fördjupning översiktsplanen stadsdelen eller den mindreav tätorten- -
intar i detta sammanhang mellanställning. På denna mellannivå ochen
på detaljplanenivån fimts det anledning boendeinflytandetala el-att om
ler brukardeltagande i stället för medborgarinflytande.om

Naturligtvis finns det inte någon skarp mellan brukardeltagandegräns
och allmänt medborgarinflytande.ett Men metoderna förmera att ut-
veckla kommunikation mellan boende, fastighetsägare och offentligaen
beslutsfattare inom fömyelseområden skiljer sig väsentligt frånt.ex. de
metoder behövs för skapa levande debatt i kommunenattsom rö-en
rande frågor alla kommunmedleminar kan känna sig ellersägassom mer
mindre berörda av.

Termen medborgarinflytande kan naturligtvis diskuteras. kanDen ge
intryck det fråga delaktighet i den fonnella beslutsproces-att ärav om

Tennen har emellertid kommit användas allmänt för betecknaattsen. att
möjligheten påverka beslutsfattama jfr betänkandetatt SOUt.ex.-
1993:90 Lokal demokrati i utveckling, 73 ff. och jag finner inte-
anledning denna tenninologi.överge

Medborgarinflytande kan alltså sig olika uttryck och ske olikata på
nivåer. Dels den övergripande, påverka landets och kommunensatt ut-
veckling, dels den näraliggande, påverka de och familjens för-att egna
hållanden och den omgivningen. Denna nivå förnärmaste med-senare
borgarinflytande kommer fortsättningsvis kallas brukardeltagande.att

5.3 Brister i nuvarande lagstiftning
har fleraPBL inslag värdefulla för utvecklingen all-är ettsom av mera
deltagande i plaiteringen.mänt kanl-lär erinras de i lagstift-momentom

ningen PBL-Litredningen framhöll särskilt betydelsefulla försom som
medborgarinflytandet, framför allt ökat kommunalt inflytande, obliga-ett
torisk översiktlig planering, krav på redovisning underlagsmaterialav

och tydlig utformning planhandlingar.m.m. av
När det gäller själva beslutsprocessen kan dock inte PBL ha in-sägas

neburit något slags genombrott för inedborgardeltagandet i plan- och
byggfrågor. Byggnadslagstiñningen tidigare möjlighet tillävengav en-

från medborgamas sida och några väsentligt vidgade krav pågagemang
kommunerna initiera eller bereda plats för sådantatt harett engagemang



SOU 1994:36296

huvudsak pådet itidigare berorLiksomiinförts PBL.egentligen inte
utbytekreativttill ståndkan fåi vad månsjälvakommunerna ettman

byggande.ochfysisk planeringrörandefrågorallmänheten imed
tillmättesdepartementschefenuppenbarligenreform ut-En enavsom

medborgarinflytandestärktförbetydelseomordentligt ut-ettstor var
därpropositioneniinledande avsnittetdetbesvärsrätten. Ividgningen av

medborgarinflytandetförbättringrörandeförslag presenteras av
frå-uteslutandesåledesbehandlasPBL-propositionen 79 nästans.

fastighetsägama.särställningen förskall borthur mangan om
detaljplan,rörandetill beslutknutenBesvärsrätten nämnts,är, som

för-Med besvärsrättenoch lov.fastighetsplanområdesbestämmelser, är
underrättelseerhållasamråd ochtilltillfälleberedasenad atträtt atten

har be-jag härvadregler detdessabesluten. Genom nännastärom
dockFörstärkningenförstärkts.harbrukardeltagandet ärnänmt som

kap. 18 § PBLEnligt 5i beslutsprocessen.skedetillknuten ett sent
någrafall,i vissagrundas påvisserligendetaljplanerskall menprogram

finns inte.sådantbeträffandesamrådföreskrifter ett programom
dendepartementschefen: Föruttalade166PBL-propositionenI

skede där intres-detbyggandetföreplanläggningenenskilde närmastär
utfor-därförDetaljplanen måstestarkast.medverka vanligen ärattset

reellkanverkligenmedborgarinflytandetsådantpå sättett att enmas
för bebyg-förutsättningamagällande innansigkaninnebörd, dvs. göra

praktiken låsta.igelseutfommingen är
enskil-deni antagandetsanningvissvisserligen liggatorde attDet en

dettadetaljplaneläggningen,vidmedverkades intresse är störst menatt
allt-blikommitharDetaljplanernaskede.föroña alldeles attsentär ett

begränsatmycketvanligenomfattargenomförandeinriktade. De ettmer
detaljpla-Vidbygglov.liknakommitfall har deiområde och många att

bebyggelseutfonnning-förförutsättningamasåledesneläggningen torde
Djupstudie i kom-20BoverketsEnligtlåsta.fall redani många varaen

i de flestadetaljplaneprocessenanvändsjuni 1992,slutrapportmuner,
intressen.enskildasöverkörkommuneninnanendast för tutafall att

minimikrav. Bover-Avsamrådlagliga kraven påformella ärDe m.m.
före-detÖverklagandeutredning framgår401-118990rapport attkets
olikamellanöverklagandefrekvensivariationermycketligger stora

i planerings-skillnaderspeglahandi förstavilket bedömdeskommimer,
minimi-iakttagandesig tillbegränsardärkommunerkulturer. I avman

det intemaredan ibeslutati praktikeninnehålldär planenskraven och är
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beredningsarbetet risken för överklagande Antalet överklagan-är stor.
den däremot mindre i medkommuner där planeringsprocessen samrå-är
dets intresseawägningar och kunskapsutbyte allvar.påtas

finns anledning framgångplaneringen harDet störreatt anta att mätt-
i goda planer och överklaganden samråden inleds i tidigtnär ett-
skede planeringsprocessen. lägger inte hinder i för detta,PBL vägenav

samrådsreglema andra sidan inte utformade möjlighe-å såär attmen
till medborgarinflytande framtvingas i tidigt skede.terna ett

Enligt Djupstudien används överklagandet medborgardelta-mer som
gande instrument för ochrättssäkerhet. Sakägare boendeän trorsom
enligt studien de besvär kan påverka de egentligen kanänatt genom mer

bliroch sedan besvikna.
Överklagandeutredningen tycks ha positiv inställning tillI man en mer

besvärsrätten. vill peka grundläggandeDär Först den bety-sägs:
fördelsen reellt medborgarintlytande, överklagandemöjlighetenett som

innebär. Sakägamas och de boendes makt i planprocessen delvisär
föraavhängigt denna möjlighet: kunna sin sak vidare ochattgenom ge-

den tidsutdräkt detta oundvikligen innebär ökar trycket pånom som
till underkommunerna hänsyn synpunkter planprocessen.att ta

kommerFrågor rörande besvärsrätten i slutskedetatt tas ut-upp av
inskränker mig därförredningsarbetet och jag i det här sammanhanget

till kort konnnentar.en
kommunalasyften med öka det inflytandetVäsentliga PBL ochattvar

innebärmedborgarinflytandet. emellertid flyttaBesvärsrätt rätt atten
tillbeslutanderätten från kommunen Förstärkningenöver staten. av

skedde alltså delvismedborgarinflytandet bekostnad det kommu-av
nala självstyret. planbeslutpraxis har visat sigl det emellertid att
mycket sällan upphävs talan sakägare. Styrkanpå sådana inte ärav som
i besvärsrätten för de boende huvudsakligen i de kanligger således att
fördröja beslutsprocessen. sammanhanget inte uttalaJag skall i det här

mig i frågan behovet för sådant påtryckningsmedel,de boende ettom av
vill framhålla besvärsinstittttets syftedet självfallet inteatt är attmen

tillhandahålla sådana medel.

har medborgarinflytandet detaljplanes-Det har pårörtsagtssom nu
ochtadiet det handlar därvid kallar brukardeltagan-vad jag härmest om

de. lagregleradNågon mellannivå områdesplanering finns inte iför PBL.

bredare medborgarinflytande från kommunmedlemmama i allmänhetEtt
således hänvisat till översiktsplanestadiet.är
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Enligt kap. 3 skall varje kommun ha aktuell översiktsplanl § PBL en
och de flesta kommuner har antagit sådan plan efternu en en process

har möjligheter till medborgarinflytande. finns eineller-Detöppnatsom
tid inte regler aktualitetskravet iakttas.några fö-Detgaranterar attsom

förreligger alltså risk berättigade krav medborgarinflytandepå kanatt
komma åsidosättas, kommunerna inte med jämna mellanrumatt tarom

översiktsplanen till fömyad prövning.upp
Översiktlig planering avseende områden inom tordetätortema vara en

lämplig nivå för medborgarengagemang. tänkta formen för dettaDen är
översiktsplanen fördjupas för delområden i enlighet med de regleratt

gäller för finnsändring översiktsplanen. emellertid inteDetsom av
regler i den områdesplanering faktisktnågra PBL garanterar attsom som

bedrivs i kommunema det fonnaliserade föreskrivs försker på sätt som
översiktsplan och ändring denna.av

Slutligen bör påpekas den krets enligt kap. skall omfat-4 3 §att som
samråd ganska begränsad. andra harDarär sägs vä-tas att ettav som

sentligt intresse förslaget till översiktsplan skall beredas tillfälle tillav
samråd. skyldighet tillNågon kommunikation med den bredare allmän-

finnsheten däremot inte föreskriven och inte heller med de boende m.fl.
inom det aktuella planområdet.

Sammanfattningsvis konstateras saknas garantier för med-kan detatt
borgarinflytande den översiktliga planeringsnivån och medborga-på att
rinflytandet eller brukardeltagandet detaljplanenivån kommer förpå

sent.

Förslag till lagändringar direkt indirekt5.4 ellersom
berör medborgarinflytandet

det föregående har jag lagt fram hel del förslag bör bidra tillI atten som
medborgarinflytandet förstärks. Härvid åsyftas framför allt de förslag

leder förskjutningtill tyngdpunkten den översiktliga pla-motsom en av
neringen. skall sammanfattning dessa förslag med sikteJag kortge en av

deras betydelsepå för medborgarinflytaitdet.
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översiktliga planeringenDen

Förutsättningen för allmänheten skall möjlighet påverkakunnaatt attges
den översiktliga planeringen naturligtvis det verkligen bedrivsär att en

planeringsådan i enlighet med reglerna kap. skapa garantieri 4 För att
för detta föreslår jag i avsnitt översiktsplanen skall underkastas3.7.2 att

återkommande uppföljning.en
attraktiv nivå för medborgarengagemanget tordeEn planeringenvara

för delar Sådan planering kan ske fördjupningtätortema.av genom av
översiktsplanen i enlighet med reglerna ändring översiktsplanen.om av
Som jag har framhållit i det föregående saknas i dag garantier för så-att
dan faktiskt förekommande planering verkligen handläggs enligt regler-

ändring översiktsplanen. återkommandeKravenna om av en upp-
följning översiktsplanen och precispå redovisning i planenav en mer
torde dock medföra områdesplaneringen inordnas i den fonnellaatt
hanteringen översiktsplanen.av

heltäckandeKrav på kommunal planering har ställts först med in-en
förandet allra flesta kommuner harPBL. De över-antagenav nu en
siktsplan. planer har utarbetats inom offentligDessa där all-en process
mänheten ofta givits möjligheter delta. Från kommunermånga haratt
emellertid det har varit svårt medborgama iattuppgetts att engagera
diskussionen jfr Boverketspå det önskat Erfarenhetersätt rapportman

översiktsplanearbetet, Huvudrapport juni -92 finnas9. kanDetav s.
många skäl till svårigheter. kandessa Det tid för kommunernatat.ex. att
utveckla fonnema medborgamaför på effektivt ochatt ett sättengagera
det kan likaså medborgarna blitid för medvetna den översikt-ta att om

förslag till införandeliga planering Mittpågår. krav på åter-som av en
kommande uppföljning leda till delsöversiktsplanen kommu-bör attav

så småningom utarbetar för medborgardel-effektiva fonnernerna mera
tagande, dels allmänheten medveten deni högre grad bliratt över-om
siktliga planering bedrivs i kommunen.som

bidragande orsakEn till allmänheten kansvårighetema att engagera
också ha varit planema ofta ganska ointressanta frånkan ha sigatt tett
allmänhetens synpunkt. framstår förklarligt kommu-Det mångaattsom

den förstai omgången kunnat för-Översiktsplaner harbara presteraner
hållandevis planer. Således enligt Djupstudiendet 8tunna t.ex.var
bara fånågra kommuner fördjupningarhade arbetat med över-som av
siktsplanen.
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lagd kan det för-översiktliga planeringengrunden för denNär ärnu
uppvisafortsättningen kommeriplanema större tema-attattväntas en

områden.för vissadjupbredd ochtisk större
byggandet harAnpassad kontroll1993:94delbetänkandet SOUI av

områden med de-utanföromfattningtillståndspliktensföreslagitjag att
för-reform jämte desådanöversiktsplanen.i Enskall reglerastaljplan

föreslårjagplaneringenöversiktligaförstärkning dentillslag som nuav
förintresseallmänhetensfrämjaytterligare3.7.2 bör över-avsnitt
också hursjälvfallethänseendeti detbetydelsesiktsplanen. Av ärstor
framtideninom denområdet kandetPåplanerna närmastepresenteras.

möjligtskall dettekniska förändringarförutses attgörastora engesom
planområden.olikaframställninglevande av

sambanddetmedborgarinflytandettillintresse med hänsyn ärAv
deskapasdetaljplaneläggningenöversiktsplanen ochmellan genomsom

miljökonsekvensbe-detaljplan ochförreglernaföreslagna programom
tillvidgasi kap. 18finns 5 §skrivningar. krav påDe attsom nuprogram
miljö-skallutarbetandetvidgenerellt ochgälla programmet enavmer

omgivningspå-betydandevid fallkonsekvensbeskrivning upprättas av
utarbetandevidtill samrådberedas tillfällemfl. skallboendeverkan. De

miljökonsekvensbeskriv-deldärvid ocksåoch de fårprogrammet avav
översiktsplanen kunnainnehållet ivissa fall skall utgöraningen. I pro-

ihar gjortskonsekvensredovisningoch denför detaljplan somgram
miljökonsekvens-fylla kraven påöversiktsplanen skall kunna enanses

såledesöversiktsplanearbetet kanSamråd underbeskrivning. ettses som
Även reglering kandennadetaljplaneprocessen.inledande skede av

översiktspla-iutsträckningimedborgamamedföra störreatt engageras
nearbetet.

skall kunnaöversiktsplanenmedarbetetsamråd under ersättaFör att
demmed justhar förtsdiskussionemabör krävas attprogrammet som

detaljeringsgradiskett dendetta hardetaljplaneförslaget,berörs attav
skett förinte hardiskussionemadetaljplaneförslaget attsamtavsersom

företrädareföreningslivetsexempelvisSamråd medi tiden.långt tillbaka
tillräckligtsåledes inteöversiktsplanenkommunomfattandedenkring är

för programmet.ersättaatt
skall dei kap. 3 §samrådsbestämmelsen 4nuvarandeEnligt den som

samråd.tilltillfälle Iberedasförslagetväsentligt intressehar ett spe-av
536PBL-propositionenbestämmelsentill sägscialmotiveringen s.

planförslagetoch,intresseorganisationer ettdärmed när avseratt avses
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vidgas,emellertidbörSamrådskretsenmarkägare.område,begränsat
enkeltgrund förtillskall kunna läggasöversiktsplanenminst föricke att

därförföreslårJagdetaljplan.för attochplanförfarande utgöra program
harenskildatill omfattaskall utvidgas ettsamrådskretsen ävenatt som

förslaget.väsentligt intresse av
beträffandekap. 4i §samråd finns 4medsyftetBestämmelser om

ställenabådadetaljplan. Påbeträffandeoch i kap. 21översiktsplan 5 §
synpunkter.och Förinformationtill utbytesyftarsamrådet ettsägs att av

kunska-erhålladänned kanför deviktigtsamrådetbeslutsfattama attär
rådandedelsförhållandena,lokalarörande defaktadelsper orn

syftet meduttryckas såbörbefolkningen.hos Dettavärderingar att
synpunktkunskapsirnderlaget. Frånfördjupasamrådet motpartensär att

bör kommaväsentliga. Dettapåverkan detochtill insynmöjligheternaär
bestämmelsernaföreslår alltsåbestämmelserna. Jaguttryck itill klart att

med dessaenlighetiförtydligasskallsamrådenmedsyftetom
överväganden.

börregionplaneringeniöppenhetenanmärkasslutligenbörDet att
denna pla-förstärkningtillförslagminaförbättraskomma att avgenom

avsnitt 3.7.3.nering,

Detaljplaneriivgen

fråndetaljplaneläggniirgenvidförfarandetmedsvaghetenDen största
till stånd för Förkommersamråden attmedborgarsynpunkt sent.är att

principinämndes detaljplanjag,föreslårdettaråda bot på attnyss,som
tillfälleboende skall beredasm.fl.deochgrundasskall attprogram

skall dei daggällerlikhet vadredan i detta skede. medsamråd ltill som
förslagupprättandetvidtillfälle till samrådmfl. beredasboende även av

till detaljplan.

brukardeltagandeför5.5 Former

Inledning

föreslagna lag-vissaförjag redogjortföregående avsnittet hardetI
med-förstärkningtillindirekt bör ledadirekt ellerändringar avensom

kanhur långtföremellertidfinnsborgarinflytandet. Det gränser man
lagstift-medintegårmed lagstiftning. Deti hänseendedetta attkomma
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ning regler för hur kommunen skallnännare uppfylla kravenge avseen-
de medborgarinflytande i översiktsplaneringen eller hur samrådent.ex.
skall till i samband med detaljplaneringen. Det måste ankomma ipå
första hand kommunema utveckla fonner för kraven boendein-påatt att
flytande och inflytande från bredare allmänhet skall tillgodoses. Deten

dock angeläget det i handböcker beskriver översikts- ochattsynes som
detaljplaneprocessen goda exempel hurpå samråd kan bedrivastas på

bra och hur sainrådsredogörelser börett sätt förupprättas att rätt-ge en
visande infonnation. Det således angeläget detta iär Boverketsatt tas
handböcker och informationen i övrigt sprids till bl.a. landetsatt även
kommuner.

skall inteJag frågan hur kravet på inflytande för medborgama
i allmänhet skall kunna tillgodoses. finnerDäremot det angeläget att

beröra frågan brukardeltagandet.närmare om
Under det decenniet har inom forskningen särskilt intres-senaste man

sig för de boendes ställning iserat samband med ombyggnad och
förnyelse inom bostadsområden. boendesDen situation kan påverkas
högst påtagligt beslut rörande markanvändning och byggande.genom

kanDet sig direkta ingrepp i den byggnad därt.ex. röra den boendeom
har sin bostad eller förändringar i det omedelbara grannskapetom av
väsentlig betydelse för boendemiljön. finnsHär det anledning att
utveckla särskilda metoder för till stånd i samverkanatt en process
mellan kommun, fastighetsägare och boende.

Kraven brukarplanering i det sextiotalets och det tidigarestes sena
sjuttiotalets debatt, frukt slags utopisk idealismsom av en om
gräsrotsdemokrati för alla. Många försök har sedan dess gjorts med
brukannedverkan, både de initierats underifrån och de utgjortssom som

ovanifrån styrd experimentverksamhet för öka vanliga männi-av en att
skors delaktighet. Utvecklingen har drivits fram demokrati- och rät-av
tighetsargument: inteDet bara fastighetsägaren harär beslu-rätt attsom

sin egendom, brukania har till inflytandeta över den miljöäven rätt över
viktig beståndsdel i deras vardagsliv.utgörsom en

inteDet bara i fråga den boendemiljönär människornaom egna som
ställer krav på medbestämmande. Som framgår betänkandet SOUav
1993:90 Lokal demokrati i utveckling ställs krav delaktighet i beslut

de livsvillkoren i rad andrarör sammanhang. Dennasom egna ut-en
veckling, från demokratisynpunkt måste bedömassoin som grynnsam,
skapar också problem. Medborgamas förväntningar personligt infly-



303SOU 1994:36

vidgas. Sam-handlingsutrymmetdet faktiskastiger snabbaretande än
vanmaktmedborgerligkännetecknas därför ocksåhällsutvecklingen av

sjukvårdeninomfrämstområden,samhällets olikamärkbar inomärsom
och boendet.

praktikenBrukardeltagande i

undersökningarantalgjorts1970-taletsedan mittenharDet stortettav
delta imöjligheterboende harutsträckning dei vilken attgetts sam-av

olikautifrånbehandlatsharbostadsfömyelse. Fråganband med ut-
exempel påskall någraforskningsprojekt. Härigångspunkter många ges

projekt.sådana
analyse-beskrivits ochbostadsföniyelse harmedOlika arbetasätt att

Öresjö bostadsfömyelsenfömyai AttEva rapportenrats av
till-från analysenexempelRlOzl993. HärByggforskningsrådet avges

bostadsområdenade Norraarbetsmetoder iplanerings- ochlämpade tre
Norrköping.iHelsingborg och LjuraiElinebergGamlai Borås,Göta

olika tidpunkter.vid heltgenomfördesstudierDessa tre
ombyggnadenprägladesi BoråsGötafrånförsta exemplet NorradetI

hurden styrdes idéerdvs.utifrån-uppifrånperspektiv,ett om-omavav
utifrån. Götakom Norraförbättrasochkunna fömyasrådet skulle som

ursprungligabostadsfömyelse. Detexemplen påtidigastedeettvar av
fömyel-tioårigtkonsult, gick påupprättadesförslaget, ettutenavsom

lägenhetssammanslagningar ombyggnadochinnefattande avseprogram
servicehus lätt vård-för äldre medområdet,nybyggnad inombostäder,

energihushållningsåtgärder boen-Delokaler,behov, m.m.gemensamma
månadFörstoch radio.ñck reda på planema via lokalpressde senareen

stonnigt detblev såinfonnationsmöte områdetordnades i attett som
boendegenomföras. Dekundeprotokollet endast med svårighetenligt

inbjöds Gö-åri fömyelseprocessen, och knapptdå med etttogs senare
de20i studiecirkelverksamhet. Knapptdeltataboma procentatt aven

hälftenUngefär60 år.boende deltog. alla deltagamaNästan övervar
blev intecirkelverksamhetensedanhade bott i Göta det Mennytt.var

viljaprägladesStudiematerialetboende hoppatsvad de på. attmer av en
förutsättnings-påför förnyelseomfattande ettän attargumentera aven
studiecirkelnsiDiskussionemaåtgärder.diskutera problem ochlöst sätt

boendetdetövergripande frågor,sigfonn kom att röra egnamenom
studiecirkelverksamhetavslutadEfterdeltagarna inte påverka.kunde
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omarbetades förslaget. Men ambitionerna relativt omfattandeatt göra
lägenhetssannnanslagningar fanns kvar och hade förstärkts. Erfa-t.o.m.
renheten fömyelsen resulterade i gigantisk omflyttningskaru-attvar en
sell, enligt genomförda studier drabbade framförallt de äldresom
mycket hårt såväl social medicinsk synvinkel. Grannrelationerur som
slogs sönder, vantrivsel och ohälsa uppkom.

Gamla Elineberg i Helsingborg, varifrån det andra exemplet häm-är
bostadsområde från femtiotalet ochtat, är bestårett och fyravå-tre-av

nings flerbostadshus med 375 lägenheter, hälften tvårummare.ca varav
Området de välskötta i Helsingborg, beroendeär bådeett påmestav en
vål flmgerande fastighetsförvaltning och den särskilda anda ut-som
vecklats bland de boende. Det sociala livet präglas stabilav en grupp
äldre i många fall har bott där sedan husen altemativDetsom var nya.

valdes området stod inför behov fömyelsenär mellantingsom ettav var
mellan ombyggnad och Lipprustning, innefattande va-ledningar, in-ny
redning i kök och badrum, byte balkonger vissa förbätt-samt yttreav
ringar. två husenI gjordes lägenhetssammanslagningar och i någraav
installerades hiss. Ombyggnadsâtgärdema stämde ganska vål med de
boendes uppfattningar vad behövde Bostadsföretagetgöras.om som
uppmuntrade hela tiden de boende till förhandlingar, detta påäven om
vissa punkter obekvämt för företaget. De boende drogs inte ivar
några abstrakta företagets mål med förhandlingarnautanresonemang,

till de boende så snabbt möjligt skulle kunnaatt resul-attvar se som se
sitt Fömyelsearbetet blev mycket framgångsrikttat frånav engagemang.

alla synpunkter. Till framgången kan ha bidragit fastighets-parters att
förvaltningen decentraliserades och bostadsföretaget medverkade iatt

boendeprojekt caféverksamhetmed i de boendes regi, lunchserveringett
för pensionärer i hemtjänstens regi m.m.

Det tredje exemplet femtiotalsområdet Ljura i Norrköping. Förny-är
elseplaneringen detta område initierades inom kommunen. Måletav var

exempel på åtgärder skulle kunna öka möjligheternaatt för dege som
äldre leva så normalt och självständigt liv möjligt. boendeatt Deett som
inbjöds medverka i studiecirklar och arbeta med s.k. arbetsböcker,att en
metod utvecklats vid det norska institutet för by- och region-som
planeforskning. Det de äldre boende engagerade sig imestvar som
arbetet. Men precis i Norra Göta handlade det de övergripandesom om
stadsbyggnadsfrågoma. Först cirkelverksamheten avklarad komnär var
det fram bostadsföretaget hela tiden planerat omfattande lägenhets-att
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sammanslagningar för bamfamiljer och flera husplats för attatt ge nya
därför skulle behöva sina ursprungliga hyresgäster harpå Härtömmas

suttit och diskuterat dåligt i lägenhetemavad bra och ochärman som
det kommer till kritan åker hållet, kommenteradehelt ochnär utman en

bitter Ljurabo.
planering har beskrivits Birgitta Holmdahl StadenEn typannan av av

mångfald.landet; red. Bebyggelsens Boverket 1994.Nyström, L.möter
har under 1980-talet följt planeringen jordbrukarsam-Säve,Hon ettav

hälle utanför Göteborg. i Göteborg hade lagtStadsbyggnadskontoret
i förstafram förslag till utbyggnad 100 småhus ochett etappen enen av

framtida sig inteutbyggnad 2000-5000 bostäder. Säveboma motsatte
nyexploatering, fann förslaget stred deras önskemålmot attattmen
bevara viktiga och kulturvärden. också intresseradeDenaturresurser var

de bodde i Säve skulle ha någon förtur till deatt sortsav som nyanu
bostäderna för dänned kunna bo kvar i sin bygd. studiecirkelfonnIatt

cirkelarbetetarbetade de fram altemativförslag. Under diskuterade deett
frågor hushåll tålde egentligen det befintligaHur många av-som nya

skyddszon behövdes längs jämvägen med dessloppsnätet Hur stor
Varför i stadsbyggnadskontorets förslagfarliga hadetransporter man

blåsiga lägen Vilket krävdes förlagt många småhus i underlagså att
stanna Stadsbyggnadskontoret arbetade sedan frampendeltåget skulle

jämkning mellansarnrâdsförslag dess ursprungliga planett som var en
flesta Sävebomade blev ganska nöjda med.och altemativförslaget, som

jordbruksdrifttraditionell visserligen borta,Förutsättningarna för var
i planen,eftersom riven det fanns möjligheter tillEllas lagård menvar

fritidslantbruk med Bertilsträdgårdsodling och gamla gård bas.som
samlingslokal.Kerstins lada skulle bevaras och till Dammenanvändas

skullei och gångvägen också lämnaskullen mitt i byn orör-väster runt
Planarbetet och dialogen mellanda. i Säve fungerade i brastort sett

byggherren, kommunen konstruktiv i denna inledandeoch säveborna var
fas. tidigt stadium kunskap ochPå kunde planerama fångaett upp syn-
punkter fanns hos plan möj-säveboma. Resultatet blev gavsom en som
lighet ville slå vaktmånga kvaliteter sävebornaatt värna om om.som

den intentionema frånUnder fullföljdes intetyvärrsenare processen
byggskedetstudiecirkeln och planarbetet. och komprojekterings-l

införstådda medmånga konsulter och inteentreprenörernya varsom
önskemålen varsamhet och gammal bebyggelse.naturvärdenmotom
Byggherrens inställning vacklande, särskilttill dessa värden ocksåvar
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exploatering ekonomiskamöjligheter till ökad ochde ställdesnär mot
vid gård.Följden alla ladugårdar den Bertilsfördelar. blev utomatt revs

gård,hade möjlighet mangårdshuset påPlanen Ivarssonsattgett spara
Entreprenadmaskinema gicki stället byggdes radhus på tomten.men

de vackra berghäl-fram körsbärslunden bakom Ellas gård ochhårt över
ganskalama vid svårt spårenBrunstorps Det ärgata. att avnu se

intentionererfarenhet detta i plane-gamla by.Bmnstorps En är attav
bevakas hela projekterings-rings- och samrådsprocesser måste genom

i kändarisken allt halkar gamlaoch byggskedet, är attstorannars
hjulspår.

beskrivits Catharina Alm-gradvis fömyelse kan till harHur aven
områdesplanering,skriften Boendeinflytande iberg och Paulsson iJan
Österängen ifem exempel Socialstyrelsen redovisar, 1988:18. I Jön-

uppstod,utfördes lägenhetssammanslagningar där tillfälleköping t.ex.
föniyelsenflera blev lediga. samband meddå eller lägenheter I aven

projektering, gårutvecklades begreppet socialKortedala, Göteborg, som
önskemål delförsöka pussla ihop de boendespåut att avsom en

ombyggnadssituationprojekteringsprocessen. reparations- ellerEn
Vid socialalltid rörlighet. Alla vill inte bo kvar.framkallar vissen

önskemåloch deras behov ochprojektering kontaktas alla hyresgäster
grund inleds sedankartläggs. Med denna kartläggning ettsom

ihopbestår pusslaplanerings- och förhandlingsarbete, attsom av
kommunenssamhälletsoch önskemål,nuvarande blivande hyresgästers

fastighetstekniska åtgärderbostadsföretagets mål och deoch som
Paulsson.behöver skriver Catharina Almberg ochgöras Jan

har lagts nedAvslutningsvis ambitiöst arbetekan nämnas ett som
pla-utanför Stockholm i samband medbland de boende i Nockebyhov

området finns huvudsakli-nering rörande förtätning i bostadsområdet. l
finns villor, radhus och50-talsbebyggelse blandat slag. Där stör-gen av

förtätning gäller delshyreshus eller med bostadsrätt. Planemahusre
utbyggnad befintlig bebyggelse.utbyggnad obebyggd mark, delspå av

organise-Bostadsgruppema området har sina boendeföreningari genom
skall tillvarata allasparaplyorganisation, Nockebyhov,Forumrat somen

anlitat boendekonsulter.önskemål. stärka positionen har DeFör att man
programunderlag. Medboende och konsulter har arbetat framtvå ett

organisationen förhandla med politiker ochdetta utgångspunkt skallsom
Lundman med medel fråntjänstemän. Projektet följs sociologen Evaav

Byggforskningsrådet. preliminär beskriver LundmanEval rapporten
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flera positiva effekter har organisationens arbete.uppnåttssom genom
pekar emellertidHon riskerna inompå för Forumäven expertstyre

Nockebyhov.
I Bättre bostadsföniyelse, Boverket 1990, redovisasrapporten en

sammanställning och slutsatser FoU-projekt rörande bostadsför-19av
nyelse. Redovisningen bl.a. frågan boinflytandet. Sammanfatt-rör om
ningsvis anförs följande erfarenhetema. boende har kommitDeom

i fastighetsägaren fattatredan har många principiellasent närprocessen
beslut. Infonnationsmötena har oñast inneburit enkelriktad kommunika-
tion från bostadsföretaget och dess konsulter. boende harDe många
gånger inte varit tillräckligt insatta i lagar och byggbestämmelser och har
hañ svårt i diskussionen med fastighetsägare och byg-att argumentera

boendeDe har inte alltid hunnit diskutera förslagen sinsemellangare.
innan beslut fattas.måste sällan har de boendeInte varit oorganiserade
vid förnyelsens Ibland har det varit bildasvårt kon-start. t.o.m. att en

Äventaktkommitté. sådan har funnits kan den ha blivit förbi-når en
gången boendeså de har upplevt samrådet skenbart. Mångaatt som
beslut fattas andra håll vidpå samråd mellan fastighetsägaren ochän
hyresgästerna. Socialtjänsten visserligen i företrä-är part processen men
der därvid inte självklart de boende.

den harI nämnda lagts fram förslagnågra till hur brukarin-rapporten
flytandet skall kunna stärkas. Bl.a. föreslås följande åtgärder. Brukama
måste möjlighet inhämta kunskap de regler gäller förattges om som
planering och byggande, vilket skekan studiecirklar leddagenom av
kommunen eller, kanske hellre, liyresgästföreningen. För attav
bygglov bör fastighetsägaren redovisa hur samrådet till och vadgått det
lett fram till. boendeDe möjlighet idelta helamåste attsom grupp
beslutsprocessen. i långsiktigaKommunen bör delaktig områdesan-vara
knutna Den oinrådesvisa och hanterasförnyelsen börprogram. ses som

kontinuerlig där såväl de kommunen delaktig.boende ären process som
Planering och genomförande bör tillbostadsföniyelse göras öppenav en
och demokratisk viktigtDet på prograinarbeteär ettatt satsaprocess.
där ochmål medel fastställs medverkaroch där brukarna och haräven
full insyn. varjeFör tidsrytm stärkermåste hitta deprocess en somman
boendes möjligheter påverka i förhållande till andra och intres-att parter

sen.
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praktikfallenslutsatserVissa av

konsekvenser för dem borområde medför alltidFörändringar i ett som
medborgerlig rättighetsjälvklaroch verksamma där. harDessa attär en

samtidigt kun-påverka den närmiljön.med och De utgör enegnavara
förtroendevalda.ochför tjänstemän Utanskapskälla kommunens ett

producerabrukarinflytande riskerar tjänstemännenaktivt sämreettatt
föga förank-förtroendevalda fatta beslut harplanförslag och de att som

bland de berörda.ring
område behö-förändringar isociala konsekvensema tänktaDe ettav

tidigt skede de inte kommeroch i såanalyseras attettpresenterasver
studiemaöverraskning efteråt. redovisade under-obehaglig Desom en

tidigt.de boende kommerbetydelsen samråden medstryker attav
översiktspla-brukardeltagande ligger mellannaturliga nivån förDen

Översiktsplanen, vanligen i dag,denoch detaljplanen. ut tarsersomnen
vardagsliv,berör människorsfrågor i detaljeringsgradinte den somupp

byggtillstånd.oftare kommit likna Någondetaljplanen allt harmedan att
inte i Lösningenmellannivå finns emellertid PBL.speciell, formaliserad

fonn brukardelta-medborgarinflytandet iproblemet förstärkaatt av
detaljplanernai förändringgande ligger enligt min mening inte en av

översiktsplanen påmed fördjupningi intensiñering arbetetutan aven av
fonnaliseradefterlystshåll harområdes- och tätortsnivå. Från många en

återuppväckt stomplan.områdesplan ellermellannivå,plan på enen en
motiv för föreslå så-bärandehar emellertid inte funnit någraJag att en

medborgarinflytan-förstärktheller behovetdan planfonn och inte ettav
motivera den.de kan

från dcfungera, utsträckt i tiden,Brukardeltagandet det skallom
i området ochvad skall händaförsta preliminära diskussionerna somom

fastlagdatill de småningomvilka olika anspråk finns där, så mersom
bebyggelseutfonnningen.markanvändningen och Detprincipema för är

antagandet detalj-programskedet fram tillalltså från av enprocessen
föregående redovisade för-byggtillstånd. Mina i detplan och slutligen

för detaljplanden översiktliga planeringenslag rörande saint program
förbättrademiljökonsekvensbeskrivningar bör bidra tilloch krav på

till brukardeltagande i tidigt skede.möjligheter ett
avlämnade SOU l993z9lden SocialtjänstkommitténI rapportenav

sainhällsarbete framhållssamhällsplanering ochSocialtjänstens roll i s.
bör lika nöd-sociala konsekvensbeskrivningar, SKB,106 att ses som

eller miljökonsekvensbeskrivningar.vändiga ekonomiska analysersom



3091994:36SOU

miljökonse-behandlingenunderstrukit i samband medjag harSom av
analy-sådanapåavsnitt innefattar kravkvensbeskrivningar, 3.7.4, även

konsekvenser.socialaavser
läroprocess,dettainnebärtill brukardeltagandet sååtergåFör att en

och för demkommunala tjänstemänför fastighetsägare ochbåde som
anledningfinnaskanplanområdet.verksamma inom Detoch attbor är

konstruktivinom området verksammasärskilt framhålla de som en
vadkännedomoña har godeftersom dessasamtalspart, utmär-somom

få.förändringar kan Denplaneradekonsekvenserområdet och vilkaker
bådei och för siginnebär kanbrukardeltagandetläroprocess varasom

boende,nöjdareemellertid ivisar sigresurskrävande. Vinstenochtids-
beslu-bredareochformell beslutsprocesssmidigare acceptans avenen

ten.
kom-inte bara pånaturligtvis kravställerkonstruktivt samarbeteEtt
verk-och dede boendefastighetsägareoch ärävenutan sommun

samarbetsfonner,effektivafinnamåsteinom området. Dessasamma
ombyggnadmfl.de boendeberörs. Förområdensärskilt ärstörrenär

engångsföreteelsei allmänhetnänniljöderasförnyelseoch rör ensom
skall samarbe-de organiseraerfarenheter hurdärförsaknaroch de ettav

framför allt kom-med detta frånhjälpde fårdärför viktigtDet attärte.
metod förlämplighärvidkanStudiecirkelfonnen attenvaramunen.

Särskiltmöjligt.berördamångasåkunskaper ochsprida somengagera
i planerings-kvinnor deltaflerangeläget det attatt engagerasvarasynes

proccessen.

Förhandlingsplanering5.6

Inledning

haftoch byggherrekommunlänge har olika avtal mellanSedan typer av
fördela kostna-i Genom kanbetydelse byggprocessen avtalstor man
i övrigt kommaochexploateringsföretagetoch vinsternaderna ävenav

kan regle-Frågoroch förpliktelser.rättigheterparternasöverens somom
vadmarkupplåtelse,ellerinarköverlåtelseavtal omfattar bl.a.ras genom

betala olikaskallskallskall byggas och det byggas,när somvemsom
kommunaltekniska anläggningar.förexploateringskostnader och ansvar

tenninologinsystematiserainledningsvis finnas anledningkanDet att
Genomförandeavtal ihärvid påområdet. byggerJagpå rapporten ex-
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ploateringsprocessen, författad Thomas Miller Boverket och Sven-av
ska Kommunförbundet l993.

Som samlingsbegrepp för alla förekommande avtal kantyper av an-
vändas genonzförandcavral. kan,Dessa med hänsyn till ägervem som
marken, delas i exploaleringsavlal byggherren marken ochnär äger
markanvisningsavta kommunen marken.när äger

talar ocksåMan föravral Härmed avtal föregår detettom avses som
slutliga avtalet. regel träffasI föravtal innan byggrrätten har fastställts i

detaljplan.en
Vid exploatering förutsätts ofta mark byter Ett avtalatt ägare. separat

härom kan kallas markövcrlalclscavtal.ett
byggherren kanFör det finnas skilda motiv för ingå avtal medatt

kommunen. Om byggherren inte marken, har han intresse fåäger attav
garantier för tillgång till mark under projekteringstiden. Vidare kan
byggherren ha intresse besked byggrätten och hur utred-attav om
ningskostnadema skall fördelas. Alla dessa frågor kan iregleras förav-
tal.

Särskilt det gäller eller osäkra projekt kan kommunennär stora även
intresserad ingå föravtal. torde detAnnars vanligareatt attvara av vara

kommunen intresserad exploaterings- eller markanvisningsav-är mer av
förtal reglering marköverlåtelse, fastighetsrättsliga åtgärder samt ut-av

förande- och kostnadsansvar för koinmunaltekniska anläggningar.
Kommunens möjligheter få till stånd genomförandeavtal grundaratt

sig framför allt planmonopolet.på kan alltsåKommunen ställa vill-som
kor för planlägga marken byggherren ingår exploateringsavtal.att att ett
Tidigare kunde det sk. markvillkoret utnyttjas for framtvingaäven att
avtal. Markvillkoret innebar det för statlig bostadsñnansiering ställ-att
des krav på marken skulle ha förmedlats kommunen. Det avskaf-att av
fades emellertid vid utgången 1991.av

Några regler genomförandeavtal finns inte i PBL. Fråganom om
lagstiftning berördes emellertid förarbetena.under hade sedanDet lång
tid tillbaka riktats kritik exploateringsavtalen. Således gjordes gäl-mot
lande de inte förenliga med gällande lagstiftning och de inne-att attvar
bar byggnadsreglering vid sidan den dåvarande byggnadslagstiñ-en av
ningen.

PBL-utredningen fann i betänkandet SOU 1979:66 394 be-atts.
hovet exploateringsavtal reglera praktiska frågoratt angåendeav genom
plangenomförandet uppenbart. det gällerNär garantiema för inedbor-är
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i förväguttalades faktisk bindning från kommunengarinsyn natur-att en
särskildoch lag-inte förenlig med lagstiftningens syfteligtvis attär en

tjäna syfte.förhållande inte skulle någotreglering så uppenbartettav
PBL-propositionen 226 ff. utred-Departementschefen delade i

skulle lagregle-exploateringsavtal inteningens uppfattning fråganatt om
anförde därvid följande:ochras

i första handSyftet med lagreglering skulle nämligen attvaraen
och regleraenskilde till kommunenskydda den attmotpart ex-som

till de skif-Med hänsynploateringsavtalets verkan tredjemot man.
sammanhang torde detförekomma i dessatande förhållanden kansom

sådana föreskrifter.mycket lagtekniskt utfonna Desvårt attvara
effek-skulle någotskulle bli allmänt hållna de knappastså utgöraatt

följer avtalslagen.tivt skydd det redan Jagutöver anseravsom nu
exploateringsavtalen enbart förfinns lagreglerainte det skäl attatt att

förfarandet medoch förankra sådanamarkera avtalstypens betydelse
plangenomförandet.avtal i lagstiftningen om

början 1990-talet ökade fastighets-Under 1980-talet ochslutet avav
ekonomi försämrades.samtidigt kommunernas Bå-värdena snabbt som

därför intresse för-och kommuner hade ökatde byggherrar ett attav
med den kritiska debattbyggrätter. sambandhandla ökade I somom

genomföran-rad stadsbyggnadsprojekt vid vilkaföras kringkom att en
tala förhandlingsplaneringbörjadedeavtal ingick ledett ommansom

handel med utveckla-vanligen den byggråtterHärmed torde somavses
användas i nedsättande betydelse.och i allmänhetdes uttrycket synes

i iltredningsdirektivenförhandlingsplanering iFrågan tas upp an-om
direktiven kanEnligttill behandlingen medborgarinflytandet.slutning av

övervägandenoftaförhand]ingsplanering, sker nännareutan omsom
imedkonsekvenserna för miljön och hushållningen naturresurser m.m.,

finnsenligt PBL.viss ändra förutsättningama för planeringen Detmån
åsidosätts ochbyggandetdessutom risk för konkurrensen i attatten

vidare kommunalamarkpiisutvecklingen snedvrids. direktivenI attsägs
påkostnader avtalet kan övervältras exploatören sättett somgenom
finns enligt di-leder till kostnader för Dethögre medborgama.ytterst

förhandlingsuppgö-skäl utvärdera effektema sådanarektiven attnu av
relser.
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avtalsfrihetenBegränsningar i

skall till början frågan vilka krav kommunen kanHär ställatasen upp
byggherre avtal. hänsyn tillMed kommunens påtryck-mot en genom

ningsmedel främst planmonopolet avtalen inte alltidär överens-genom
kommelser mellan jämnbördiga får naturligtvis inte leda tillDettaparter.

kommunen lägger exploatören oskäliga kostnader eller tillskansarpåatt
sig otillbörliga fönnåner. Möjligheterna till sådant missbruk begränsas

olika former lagstiftning.genom av
grundläggande avtalslagen.betydelse naturligtvis EnligtAv 29§är

avtalslagen kan avtalsvillkor förklaras ogiltigt, det har framtving-ett om
rättsstridigt tvång och enligt kan avtalsvillkor jämkas36 §ats ettgenom

eller lämnas avseende, det oskäligt. dom förklarade1980Iutan ärom en
domstolen i exploateringsavtal intaget villkor förHögsta att ett ett att

byggnadslov skulle kunna erhållas ogiltigt på grund rättsstridigtvar av
tvång NJA 1980 s

Avtalsñiheten har i övrigt sina Kommunensäven gränser. rätt att ta ut
ersättning för exploateringskostnader i utsträckningregleras i lag.stor
Med exploateringskostnader för markanskafñiingkostnader ochavses
för trañkanläggningar, lekplatserparker, och grönområden,t.ex.
va-anläggningar viss teknisk försörjning fjärrvärmesåsomsamt annan
och elektricitet. för sådana frågor ganska utförligtKommunens äransvar
reglerat i lagstiftningen och där förockså kommunenutrymme attges
tvinga markägaren bära hela eller delar exploateringskostnaden.att av

kan emellertid inte i sinaKommunen längre krav lagen medger.än
kanKommunen således inte laglig grund tvinga byggherrenutan att upp-

föra och bekosta anläggningar och i fråga förpliktelser har stöd iom som
lagstiftningen får kommunen inte längre i sina krav vad kanän som

förenligt med lagstiftningen. heller inte lagligtDet är att ta utanses vara
avgifter för finansiera sådana nyttigheter kommunen ändå skulleatt som

skyldig tillhandahålla. för kommunen avgifterUtrymmetatt utatt tavara
begränsas också kommunalrättsliga principer, självkostnads-såsomav
principen och likställighetsprincipen.

emellertid inte villkorenDet alltid lätt iär att avgöra om
genomförandeavtalen i överensstämmelse lagreglema.står med I

fritidsbebyggelseExploateringsavtal för privatägd markpå Svenska
Kommunförbundet oktober skriver Guldner1991 Homsved:

vanligDet ganska uppfattning kommun exploa-är atten en genom
teringsavtal kan åstadkomma bättre ekonomiskt resultat för kom-ett

#44
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Möjligenrättsregler.gällandedirekt tillämpningän avmunen genom
detdärpraktiken gråzoni har utbildatskan det ärsägas att accep-en

andra åtagandenellerkostnads-exploatören någotgör störreterat att
möjligt medintedärföreljest kan tvingas till.vad denne Det attärän

verkligheten.iför det tillåtna gårfull säkerhet gränsenange var

harexploateringskostnader kommunenförersättningkrav påFörutom
Även i dessa hänse-bygglovavgift för planläggning,krävarått att m.m.

i lag.föreskrivsbunden vadkommunenenden är av som
genomfö-ibrukarvissa andra kravSlutligen finns det tasäven som

bostadsområden,utfonnningenröranderandeavtal. Hit hör krav m.m. av
åtgärder påoch rörandeslag kravservice olikakrav beträffande av

gäller vadkravställa sådanamöjlighetemabyggplatsen. För att som
avtalsfriheten.ibegränsningamasagtsnyss om

föravtalensärskiltmedborgarinflytandet detfrågan ärFör är somom
avtal tecknasinledandeföravtalintresse. Ett nämnts, ettär, somsomav

allmänhet in-för exploatering.förutsättningar lvissaför klargöraatt en
projektdetaljplan.fattats Förharavtalet innan beslutgås ut-storaom

och projekte-parallellt med planarbeteförhandlingsprocessvecklas en
genomförandeavtal,i flerahärvid resulterakanFörhandlingarnaring.

detaljerat exploaterings- ellertillprincipöverenskommelsefrån etten
fonnen planeringsav-föravtalet haOftamarkanvisningsavtal. kan ettav

plane-skall utföra och bekostavilkettal i partema somom vemenas
utredningsarbetet.rings- och

ikan byggherrekommunen,exploateringsoinrådetOm ettägs enav
företräde 4optionsavtal, till marken. Avföravtal, i fonn ettt.ex. gesav

försäljning fastlöftevisserligenföljerjordabalkenkap. l § att avom
moralisktkommunensigbindande,egendom inte givetvis kännerär men

löften.bunden sådanaav
konkurrensaspekter.exploateringsföreträde ocksåAvtal harom

inombyggentreprenad,upphandling vatten-,Kommunens av varor,
vissatelekommLinikationsområdena,energi-, och samttransport- av

upphandling,offentliglagen l992:l528tjänster regleras somav om
tillämpligdock inteden januariträdde i kraft l 1994. närLagen är

gälla exploate-hellerinteoch därförsäljer mark den tordekommuner
betraktaegentligeninte till sinringsavtal, såvida detta är attnatur som

ha-upphandlingsreglementetentreprenadavtal. tidigare gällandeDetett
NO,Näringsfrihetsombudsmannen,räckvidd.begränsadede samma

bordeprinciperreglementetsl99luttalade i beslut den 4 attett mars
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vägledande då kommunen anlitar uppdragstagare iextema ävenvara
andra fall där reglementet formellt tillämpligt. det aktuella falletän Ivar
fann NO kommunen givit enda företag fördelar och, vad särskiltatt ett

ingånget optionsavtal, inflytande både kommunen ochett överavser
konkurrenter för kommande delmoment i exploateringsprogrammet på

inte med önskvärda principer tillvaratagandeett sätt stämmersom om
och utnyttjande konkurrens.av

Ofta huvudsyftet med föravtal byggvrätt skall ställas i sikte.är att en
kan emellertidMan inte i förväg avtala innehållet i plan. dom1om en en

RÅfrån Regeringsrätten 1967 1967:25 i anledning komrnunalbe-av
förklarades kommunalt beslut olagligt grundsvär på in-ett att ettav

gånget avtal fick innefatta bl.a. utfästelse från stadsfullmäktianses en ges
sida rörande dess blivande ställningstagande till uppkommande planfrå-

gor.
Avtalskontrahenten förutsättasmåste medveten kommu-attvara om

inte kan binda sig förhandpå och torde därför inte kunna kräva ska-nen
destånd, kommunen inte uppfyller avtalsvillkor byggrätt. Nå-ettom om

domstolsavgörande frågan finns emellertid inte. den nämndagot Iav
Genomförandeavtal i exploateringsprocessen redovisasrapporten ett

antal föravtal från olika kommuner och det framgår därvid kommu-att
ofta förbehåll olika slag. vanlig fonnuleringEn sådanatarnerna av av

förbehåll skall verka för antagande plan.är Denatt partema ett av en
omständigheten kommunen inte bunden sådant avtal för-att är ettav
hand talar för inte heller avtalskontrahenten bunden förrän planenatt är
antagits och vunnit laga kraft.

Bedömning

allt väsentligtI kan förhandlingsplanering högkon-säga äratt ettman
junkturproblem. Trots problemet således inte påtagligt under denatt är
rådande lågkonjunkturen finns det anledning fråganatt ta upp om even-
tuell lagreglering beredskap för den dag konjunkturen vänder.närsom

Samhällsutbyggnaden sker i utsträckning privata byggherrarstor av
markpå dessa ursprungligen eller förvärvarde underägersom som

byggprocessen. För detaljplaner skall kunna realistiskatt ut-ges en
fonnning så det finns någon vill genomföra dem, krävsatt natur-som
ligtvis ofta planerna utarbetas i samverkan med byggherren. detNäratt
gäller projekt med risktagande kan det nödvändigt medstora ston vara
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sådan samverkan i tidigt vill ha viss trygghetskede. Byggherrenett en
under projekteringen och kommunen sigkan, det t.ex. rör ettomom

vilja ha garantier förprojekt betydelse från allmän synpunkt,ärsom av
projektet genomförs i enlighet planläggningen. alltsåmed Detatt är

ofrånkomligt formgenomförandeavtal i eller naturligautgöratt en annan
led byggprocessen. olika hänseenden medi Frågan då riskema iär om
sådana sådana ingripande lagstiftning behöver och kanavtal medär att
ske.

Kritiken eller tveksamheten inför förhandlingsplanering har i hu-mot
vudsak inriktats denna kan tillledamot att

dålig miljö överexploatering,genom-
medborgarinflytandet,urholkning av-

begränsning konkurrensen,av-
olaglig handel med byggrätter,-
övervältring kostnader exploateringsområdet,påav-
Förhållandet mellan avtalspartema, kommunen och byggherren, är,

framhållits tidigare, inte helt jämnbördigt. har påpekatsDet attsom
underläge vid förhandlingarkommunen kan komma i visst på grundett

kommunensbristande förhandlingskompetens, tillgång till fram-menav
för allt planmonopolet medför ändå kommunen har visstatt ett övertag.

onekligen viss risk förfinns med hänsyn härtill kommunenDet atten
saknar lagligt stöd och kostnaderavtal fram krav attsomgenom pressar

därmed orättmätigt övervältras exploateringsområdet. Vis-på sättett
i 3 kap. avtalslagenserligen kan ogiltighetsreglema åberopas gentemot

i specielladet torde bara situationer dessakommunen, men vara som
vilkenregler lagstiftning kommunen kan grundaaktualiseras. Den

krav byggherren klara besked. mittdock förhållandevis lgentemot ger
följande arbete skall genomförandefrågor och kom-jag behandla vissa

lagstiftningen.därvid beakta behovet detförtydligande Iattmer av av
här sammanhanget finner jag förändringar.inte skål föreslå några Iatt
huvudsak torde det fråga kunskapsproblem. Med kunskapettvara om

regelsystemet förutsättas håller sig inom skä-måste kommunemaattom
liga vid ställandet krav med upprättandei sambandgränser av av ge-
nomförandeavtal.

enligt min med förhandlingspla-Det mening allvarligaste problemet
nering risken för tidiga bindningar till insynoch möjligheterna ochär att
påverkan från medborgama har fram-begränsas. kan,Kommunen som
hållits i det föregående, inte förplikta detaljplan med visstsig att anta en
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innehåll, det uppenbart det föreligger risk för bindningarår närattmen
i avtal förbinder sig verka för detaljplan med visstt.ex. attattman en

innehåll skall antas.
successiva preciseringarOña sker flera genomförandeavtalgenom

rörande projekt under byggprocessen. Avgörande för möjligheterna till

bredare insyn och påverkan hur avtalsprocessen tillären anpassas
planeringsprocessen. förespråkatshar under tid viktDet störreattsenare
skall läggas vid den inledande utredningsfasen, programskedet.
Kommunfullmäktige i Stockholm den december 199017antog t.ex.

bostadsprojekt.riktlinjer för detaljplanearbetet avseende Där anges som
riktlinje kommunen först efter i programskede skallsamråd ettatt ta
ställning till i därmedprojektet och samband upprätta ett
markanvisningsavtal. från Arkitektersskrivelse Sverigesl en
Riksförbund föreslås förstärkningden 21 november 199] en av
översiktsplanens roll grund för förhandlingar och skärpningsom en av
kraven förpå detaljplan.program

föregående fram förskjuterhar i det lagt förslag tyngdpunk-Jag som
Översiktsplaneringeni planeringen tidigare skede. skall för-ten mot ett

stärkas och möjlighetema till medborgarinflytande skall därvid förbätt-

Vidare föreslår jag sådana regionplaneringändringar i reglemaras. om
sådana förhand]ingsöverenskommelser den s.k. Dennisöverens-att som

kommelsen i fortsättningen skall kunna underkastas regionplaneringens
förfaranderegler för medborgarinflytandeenligt med de garantierPBL

därvid följer.som
Även tyngdpunkten i detaljplaneringen skall enligt mina förslag för-

skjutas tidigare skede. skallSåledes detaljplaner grundas påmot ett pro-
skall till föremål för samråd. Redan i detta skede skallgörasgram som

det också utarbetas miljökonsekvensbeskrivning för projekt be-meden
tydande omgivningspåverkan. programskede kunna sinDetta taavses
början redan i översiktsplanearbetet. Föravtal bör enligt min mening
aldrig slutas innan samråd rörande för detaljplan har ägtprogram rum.
Planeringsprocessen bör alltså ligga före avtalsprocessen. Medett steg

sådan ordning bör kravet medborgarinflytande kunna tillgodosespåen
samtidigt riskema för bristande miljöhänsyn överexploate-som genom
ring minskar. lagstiftningsåtgärderNågra för framtvinga sådanatt en
ordning jag inte erforderliga.anser vara

de fall då kommunen i samband med genomförandeavtal överlåterI
mark till byggherren föregås förhandlingsplaneringen ofta mycketav en
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liknande.eller Dettaanbudstävlingarkonkurrensupphandling medhård
konkurrensbegrän-förekommitdock i fallutesluter inte det vissa haratt

projektendock minska,Risken för tordesande förfaranden. detta om
fall för-avtal sluts. deIoffentliggörs i planeringsprocessen innan några

byggherren, kommerhandlingsplanering berör mark redan ägssom av
påinte för konkurrensnaturligtvis byggandet sätt,utsättasatt samma om

något åt, så-problem dock svårtdetta sker i regi. Detta göraattäregen
liknande, vilket jagelleråterinför regler markvillkorvida inte omman

uteslutet.finner
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tillgänglighetsbestämmelser6 PBL:s

tillgänglighetsskapandeprecisa krav bör ställas åt-MerFörslag:
i samband med nybyggnad och ändring allmänna platser ochgärder av

Bemyndigande skallområden för andra anläggningar byggnader.än
tillämpningsföreskrifter sådana åtgärder.därför för med krav påges

införs enkelt åtgärdade hinder tillgängligheten ochpåKrav att mot
eller orienteringsför-användbarheten för med nedsatt rörelse-personer

skall åtgärdade före i befintliga publika lokaler ochmåga år 2000vara
befintliga allmänna platser.på

rörande tillgängligheten ochTillämpningsföreskriñerna till PBL an-
orienteringsför-vändbarheten för med nedsatt rörelse- ellerpersoner

samhälletsbör tydligare det klart framgår vadmåga så ärgöras att som
minimikrav.

Intensifierade infonnations- och utbildningsinsatser krävs för ökaatt
tillgänglighetskraven,inom byggsektorn bl.a. bak-kunskapen motom

förgrund det tidigare föreslagna tillsyn och kontroll.systemetav nya

Inledning6.1

tillgängligheten den miljönutredningens direktiv slås fast i byggdaI att
eller orienteringsfönnåga viktigtmed nedsatt rörelse-för är ettpersoner

fått i uppdrag vilkaallmänt har därför analysintresse. Jag att göra aven
ieffekter nuvarande bestämmelserna PBL har fått i fråga till-de om

funktionshinder.gängligheten Direktivenför med erinrarpersoner om
ökande del Handikapputred-det antalet äldre och att ta avuppmanar

samhälle för alla.ningens förslag i betänkandet SOU 1992:52 Ett
överlämnats till Plan- ochBetänkandet jämte remissammanställning har

byggutredningen den decemberbeslut lsocialministemgenom av
behandlaDirektiven uppmaning1993. kan inte tolkas attsom en

därför bara iHandikapputredningens förslag i sin helhet. De tas upp
i övrigt eller deden de anknyter till mina övervägandenmån omsom

handikapprörelsen i kontak-särskilt aktualiserats frånrepresentanterav
med mig.ter
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effekt plan- och6.2 Analys tillgänglighetenav som av

bygglagen m.m.

jag redovisar mina överväganden och förslag, jag kortInnan gör en
sammanfattning särskilda analys utredningen låtit utföraden som avav

hañtillgängligheten i byggnadsbeståndet och de effekter harPBLsom
finns i bilaga till betänkandet.denna. utförligare redovisningpå En 7

Nuvarande lagstiftning och andra länderSverigei

den lagstiftningen uppmärksammat deSedan 1966 har svenska
i bebyggelsemiljön. Successivthandikappades behov tillgänglighetav

ställs ihar bestämmelserna utökats till de krav i dag PBL. Dessasom
ochinnebär all bebyggelse skall tillgängligatt permanent vara an-ny

orienteringsfönnåga,vändbar för med nedsatt rörelse- ellerpersoner
tvåbostadshus, för bostadshusvissa undantag medges för ellermen en-

för arbetslokaler med hänsyn tillhar färre våningsplan ochän tresom
verksamhetens art.

i krav ställas, det inteVid ombyggnad skall princip äromsamma
ombygg-uppenbart oskäligt till byggnadens standard ochmed hänsyn

enbartnadens omfattning. Eftersom med ombyggnadPBL avser
inreda hygienrum irelativt omfattande ändringsåtgärder, t.ex. att

lägenhetsfördelningen ellerlägenheter saknat detta, ändra attattsom
dock hel delinreda vindar och lokaler till bostäder, har en

kommitändringsarbeten dagligt tal kallas ombyggnadi attsom
förundantas från tillgänglighetskraven. Möjligheter kommunen att

infördes detaljplan elleranlägga s.k. områdessyn också i PBL. Ien
bebyggelsenområdesbestämmelser kan således lägre krav ställas, om

inom området ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper.
tillgäng-Jämfört med andra länder har Sverige högt ställda krav på

för med eller oriente-lighet och användbarhet nedsatt rörelse-personer
ringsfönnåga kanske de högsta i världen det gällernärt.o.m.-

tillgäng-bostäder. andra europeiska länder finns i allmänhet kravI
skall till-lighet, det saknas generella krav på bostäderattmen vara

privatägdagängliga. Dels det vanligt ställer lägre krav påär att man
bostäder allmännyttiga ofta har statlig ellerpå bostäder, ocksåän som

Delskommunal finansiering och hyrs efter behovsprövning. ärutsom
för äldredet vanligt bygger särskilda bostäder avseddaäratt man som

vissa bostäder i .och handikappade. kan också kräva enbartMan ettatt
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område eller byggnad, de i bottenvåningen, skall tillgäng-t.ex.en vara
liga och användbara. Detta gäller också där hisslösai USA, flerbo-
stadshus skall ha handikappanpassade lägenheter bottenvåningen.på I
byggnader med hiss och fler lägenheter gäller handikappkravenän tre
inom lägenhetema. allmännaNya lokaler tillgängliga,skall vara om-
byggda skall det hänsynmed till vad rimligt och möjligtär attvara som
genomföra i den befintliga byggnaden. finns iDet USA också krav på
retroaktiva åtgärder i befintliga publika byggnader som inte attavses
byggas om. Dels skall dessa förses med hjälpmedel t.ex. blindskrift
eller service för den handikappade skall kunna utnyttja utbudet iatt
lokalen, detta inte oskäligt, dels skall byggnadstekniska hinderärom

bort, där detta lätt åstadkomma inteoch orimligttas betung-är att är
ande för fastighetsägaren.

harHur nedsal rörelse- ellermånga orienleringsförniåga

Tillgänglig statistik visar de funktionshinder omfattasatt av som av
PBL nedsatt hörsel vanligast. 780.000är eller överpersoner,
11 den befolkningen, har svårt höra vad iprocent att sägsav vuxna som
samtal mellan flera 135.000 har svårt höra vad iatt sägspersoner. som
telefon. rörelsefönnågaDämäst nedsatt det vanligaste handikappet.år
365.000 svårt rörelsehindrade och dessa finns de flesta,är omkringav
300.000, i vanliga bostäder. Ungefär tredjedel de svårt rörelse-en av
hindrade beroende rullstol eller rollator för sig fram,är medanatt taav
två tredjedelar dessa klarar hjälpsig med käppar eller bockar.av av
175.000 har så nedsatt de har svårt låsa dagstid-att attpersoner syn
ningar. 13.000 saknar ledsyn. Därtill kommer harde svårt ori-attsom

sig på grund förståndshandikapp. dessa hinderFlera kanentera av av
förekomma samtidigt. De också vanligast den äldre befolkning-hosär

en.
Ca 140.000 i landet upplever de har hinder i bostadensattpersoner

omgivningar. bostadensInom omedelbara ställernärhet trädgårdssköt-
sel och Snöröjning till problem för 150.000 och trappor utca personer
från bostaden innebär svårigheter för 130.000 bostadenInompersoner.

det drygt hälften så mångaär problemde har medatt trap-som anser
och lika många köks- eller badmmsutrttstningenattpor, som anser

ställer till problem för den dagliga livsföringen.

I 14-0320I
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bastadsbeståndettillgängligtHur är

sinbyggnadsbeståndet i helhetifrån det svenskakan långtMan säga att
med nedsatt rörelse- elleroch användbart förtillgängligtär personer

variation från detsamtidigt finns detorienteringsfönnåga. Men somen
tillgängligt förvia dethelt tillgängligt med rullstol, ärär personersom

redovisninghelt otillgängligt.lätta rörelsehinder till det Enmed ärsom
denna variation framgår.därförhur bristerna bör såär göras attstoraav

bedömning vilka åtgärderförutsättning förocksåDetta är somen aven
bristerna.för tillkrävs rättaatt

analysskiljer utredningens påmed bestämmelserenlighet PBL:sI
framkomlig-tillgänglighetanvändbarhet. Medtillgänglighet och menas

lokals entrédörr och igenomlägenhetsdörren ellerheten fram till en
för rörelsehindradanvändbarhet möjlighetenden. Med per-enmenas

det finns till-lokal, dvs.eller vistas i lägenhet ellerbo attatt enenson
tillräckligtdörramai kök och hygienrumräckliga mått ärsamt attrum,

bedömningsgrundema ochbetänkandet redovisastillbreda. bilagaI 7
bostadsbeståndet,Redovisningen koncentreras påresultaten i detalj.

tillgänglig statistik. Med dedet finnsför dettaeftersom det är re-som
det inte varit möjligtför analysen hartill budsstått taattsurser soin

lokaler dit allmän-för lokaler dvs.uppgifter riksnivå publikafram på
arbetsplatser.tillträde ochheten äger
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Tabell 1 Bostadsbeståndets tillgänglighet för medpersoner
nedsatt rörlighet 1991

Småhus- Flerbo- SamtligaG d f ä h t typra aV gl g g el av
lägenhe- stadshus lägenhe-hinder.
ter ter

Tillgängliga lägenheter, inga eller
lätta hinder: högst två i 40 % 36 % 38 %trappsteg

markens nivåskilltransportvägen,
nad 0,5 m
Begränsat tillgängliga lägenheter,

hinder: tvåstörre 60 % 23 %än 40 %trappsteg,mer
mindre våningshöjd,änmen en

marken lutar 1:12

Otillgängliga lägenheter, svåra
hinder: minst våningshög 41 % 22 %trappaen
i transpoitvägen

Antal lägenheteribeståndet 1,9 milj 2,2 milj 4,1 milj

År 1991 fanns i Sverige 1,9 miljoner lägenheter i småhus. dessaAv
räknat 40 tillgängliga i denär meningengrovt de kanprocent nåsatt

från eller motsvarande hinder ellergata med lätta sådana. lättautan De
hinder kan förekomma högst två eller markensär trappstegsom att
nivåskillnad mindre 0,5 undersökningstekniskaAvär skäl finnsän m.
bostäder med dessa hinder i kategori de helt rullstolstill-samma som
gänghga. För rörelsehindrade sitter i rullstolinte tordepersoner som
dessa hinder inte vålla alltför problem. åtgärderDe behövsstora som
för full rullstolstillgänglighet byggnadstekniskt relativt enkla.är Resten

småhusen, dvs. 60 har hinder i ochprocent,av större transpottvägen
har därmed begränsad tillgänglighet.

Samma fannsår i Sverige 2,2 miljoner i fierbostadshus.lägenheter
Av dessa 36 tillgängliga i meningenden de hade ingaprocent attvar ca
eller lätta hinder fram till lägenhetsdörren. Ca 23 lägen-procent av
hetema begränsat tillgängliga och hade hinder istörrevar transport
vägen.

flerbostadshusenI 41 lägenhetema otillgängligaprocentvar ca av
1991, dvs. de låg minst hiss från gatunivân. Dessatrappa utanen upp
900.000 lägenheter 22 bostadsbeståndetutgör och detprocent ärca av
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hissmedbehöva försesskullemedi enlighet PBLlägenheterdessa som
medsambandihissinstallationtillmöjligheteller en
ligger vidoftalägenheterdessadockObserverabyggnadsändring. att

blirerforderliga hissarantaletbetydervilkettrapphus, attsamma
ilängreliggerlägenheterskullefärre. Vidarebetydligt nersom

ellerdefinitioner har lättaovanståendemed störreochtrapphuset som
tillgängliga.bli heltsamtidigthinder

flerbostadshus-förredovisaskunnathar enbartAnvändbarheten
tillhinder framhar svåralägenhetersigvisarbeståndet. Det att som

användbarhet. Mendåligofta harmycket ävenocksålägenhetsdörren
använd-dåligharhinderellerlättamed inga,lägenheterdel störreen

beståranvändbarhetdåligskälet tillvanligastekanskebarhet. Det av
hygienrumsdörrar.för trånga

ombyggnadvidtillgängligheteneffekthaftPBL någonHar pa

blivittillgänglighetenhuruvidadebatteradsärskiltvaritfråga ärEn som
frågat sigocksåharombyggnad. Manmedsambandtillgodosedd i om

visarAnalysentillgängligheten.effekt påhaft någoninförandePBL:s
ochmellan 1980ökatstadigtombyggnadvidhissinstallationemaatt
klaralldelesavläsa någondet intestatistik gårSCB:s1991. Av att

infördeshissbidragmedmed ROT-programmetsambandi attgräns
dockförefaller1987.i kraft Detträddeeller PBL1983 somattp.g.a.

hissinstallationerantaletökningkraftigförstaeffekter;haftde avenom
nivåhögrenås1988-89underoch årenfrån l984, ännuiakttaskan en

tidigare.än
utfört gårvid KTHBOOM-gruppenurvalsundersökningDen som

harbygglovsritningargranskningMed hjälppå frågan.djupare avav
frågavaritdetdvs.karaktär,ombyggnadensbedömadet gått omatt om

Undersök-ändring.eller annandefinitionombyggnad enligt PBL:s
vidharl980-9l,perioden,studeradeunder hela denvisarningen att

ombyggdahälften dedefinitionenligtombyggnader PBL:s grovt av
1980-87,Under årentabell 2.tillgängligablivitocksålägenheterna

lägenheter72.000berördesikraftträdande,före PBL:sdvs. avca
definitionmotsvarade PBL:sdeombyggnadsåtgärdersådana att om-av

lägenheterna31.000fickmed dessasambandoch ibyggnad, enavca
Efter det PBLungefär 43 trätttillgänglighet, dvs.förbättrad attprocent.

ombyggda bestån-i detlägenhetertillgängligaandelenkraft hari 1987
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det Ökat markant. Av totalt något ombyggda20.000 lägenheteränmer
enligt definitionPBL:s har drygt lägenheter också18.000 blivit till-
gängliga, vilket 91utgör procent.ca

tillgänglighetKravet på i vidPBL ombyggnad alltså fåtthar mycketen
genomslagskraft det gäller förbättra möjlighetema för äldrestor när att

och rörelsehindrade använda det befintliga fler bostads-attpersoner
husbeståndet.

2Tabell Hissinstallationer före och efter PBL:s ikraft-
iträdande samband med ombyggnad enligt PBL:s

definition

krävtsOmbyggnader där hiss Före Med Samtliga
PBL PBL 1980-91
1980-87 1988-91

hissoch där installerats 43 % 91 % %53

där hiss installeratsinte %57 9 % 47 %men

Antal lägenheter 72.000 20.000 92.000

Blir dersom tillgängligt tillgängligt praktikenocksåär i teorin i

övergripandeDen statistiken tillgängligheten.endast mått påger grova
Den har också koncentrerats tillgängligheten och användbarheten förpå

med nedsatt rörelsefönnåga bostadshus, delsi såledespersoner
utelämnat tillgänglighet för orienteringsfönnåga,med nedsattpersoner
dels utelämnat arbetsplatser, lokaler Litemiljö. fullständigoch En
kartläggning dessa frågor hade krävt tillinte stått budsav somresurser
i utredningen. stället harI valts i tio slumpvisnedslag utvaldagöraatt
kommuner, där handikapprörelsen handikappansvarigaoch de i den
komrrunala förvaltningen intervjuats. har gällt dels hurFrågoma
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med hävdadels hur arbetettillgodosedd,tillgängligheten attär
till.tillgänglighetskraven går

brister,oña uppvisarbyggnadsbeståndetbefintligasig detvisarDet att
tillgänglighetskrav kanuppfyller dei principmedan byggnader somnya

byggnaderibygglovsprövningen.samband med Menställas i även nya
detaljutformningen.gäller Detdetdet finns bristerdet vanligt närär att

toalett-dörröppnare,hissknappar,placeringenexempelviskan gälla av
illa vald med hänsynFärgsättningen kanhjälphandtag.stolar och vara

bristfällig. händerkan Detoch belysningenSynskadades behovtill vara
det sketttillgodosedd,för sigi ochtillgänglighetenockså attäratt men

krångligtpå sätt.ett
miljöni den byggdakommunikationskedjoroch kompliceradeLånga

i praktiken.inte Dentillgänglighet i teorin,exempel påär ett men
deavståndenlångaföranledd deansträngningenfysiska samt attav

människor medtill särskilda entréer,handikappade oña hänvisas gör att
villkormiljön påbyggdaanvända denfunktionshinder inte kan samma

medmänniskorbesvärande föruppfattas ocksåövriga. Det somsom
kan dentillgodosedd såtillgänglighetenhandikapp ärävenatt varaom

ochdörrar,också entréerförekommerovärdigt vis.det på Det attett
till-detexempelytterligarevilkethissar hålls låsta, ärattettär som

praktiken.idetgängligt i teorin inte behöver vara
intetillgänglighetenvidarehänder detombyggnadsamband medI att

och långa,trottoarkanterställertillgodosedd. utemiljönblir helt samtI
problem.förflyttningskedjor tillibland avbrutna,

tillgänglig-för förbättrafinns mycketdetMen göra attatttrots att
ochtill-exempel påfram konkretavaritheten har det svårt att ny-,

Särskilttillgänglighet.uppfyller rimliga kravinteombyggnader som
utanför Stockholm.kommunergäller detta

förefaller ihandikapporganisationochmellan kommunSamarbetet
Överlag före-infonnationenbordebristfälligt.fallmånga omvara

samtidigtsida bättre,kommunensbyggnadsprojekt frånstående vara
underrät-sig bättreskulle hållakanske kunnahandikappförbnndensom

inomåtanke mångafår dock ha ibyggprojekt.tade aktuella Man attom
ochmellan kommunSamarbetetideellt.handikapprörelsen arbetar
ochkompetentmedförbättrashandikappförbund kan avsevärt en

handikappkonsulent.engagerad
detmöjligtdet ocksåtillgänglighetsarbetelokaltbättreFör attärett

före-funktionshinderdefördjupad kunskapskulle behövas somomen
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kommer inom koimnunen, uppgifter hur mångasamt medom personer
olika handikapp det finns.sorters deAv studerade kommunema detär
bara Ronneby tagit fram denna uppgifter. innebärDetsom sorts att man
fått mycket bättre underlagett för sitt handikapparbete andraän
kommuner.

de flestaI fall för handikapprörelsenrepresentantema i deanser un-
dersökta kommunema bygglovsförfarandet fungeraratt tillfredsställan-
de. flestaDe felen beträffande tillgänglighet uppstår i skedet mellan
bygglovsgranskning och fardigställd byggnad. Det i bygglovetsom
uppfyller lag och tillämpningsföreskrifter blir alltså inte automatiskt till-
gängligt. Detta beror på många de fel påverkaratt användbarhe-av som

för med funktionshinderten inte framkommer i ritningama.personer
Många dessa fel beror på bristande i detaljutfonnningav ochomsorg
utförande.

Till detta bör också läggas arbetet med förbättraatt tillgäng-att
ligheten behöver ske i hela plan- och byggprocessen från den över--
siktliga planeringen, via detaljplaneringen och byggtillstånd till slut-
godkännande. Socialtjänsten, med sin särskilda kunskap de behovom

finns i kommunen, har medverkasom ett i dennastort attansvar pro-
från det strukturinriktade översiktliga arbetet till den individinrik-cess,

tade bostadsanpassningen.

6.3 Slutsatser och förslag

analysenI PBL:s effekter för förbättra tillgänglighetenatt ochav an-
vändbarheten för med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-personer
måga byggnadsbeståndeti har jag fästsärskilt vid följande:mig

Många människor i Sverige har funktionshinder olika slag. Dessa- av
problem emellertid varierandeär och varierande svårighets-artav av
grad. De drabbade, demest hänvisade tillt.ex. sig framär att tasom
med rullstol, allt relativt få.är trots Vidare det begränsat antalär ett

de har problem i sin bostadatt eller i sin nänniljö.som anser
Trots det fortfarande finnsatt brister i bostadsbeståndet detstora är-

enbart mindre del, knapp fjärdedel bostädema,en så otill-en ärav som
gängliga de skulle behöva försesatt med hiss i samband med ombygg-
nad enligt nuvarande bestämmelser i PBL.

Den svenska byggnadslagstiftningen ställer krav på tillgänglig-större-
het i andra länder.än Den har också varit framgångsrik det gälltnär att
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krävsegenskapergrundläggandemed debyggnadsbeståndetförse som
elimineranderörelsehinder,gälltdetsärskilt t.ex.tillgänglighet,för när

hygienrumsinåtthissar,med hjälpnivåhinder m.m.större avav
framgångsrikavaritdock inte närharkontrollsystemFöreskrifter och-

svårtillgäng-trösklar,detaljkaraktär,hinderbort t.ex.gälltdet att av
bygg-påtillgängligtDet utplacerade dörröppnareligt sersomm.m.

praktiken.ialltidinteblir detlovsritningen
inriktat påvarithar främsttillgänglighetenförbättramedArbetet att-

medställskravframkomlighet. Derullstolsbumasde personeravsom
iuppmärksammadeblivitinteharorienteringsfönnåganedsatt samma

byggnadsut-gällerdetbådeförbättringarbehövs närutsträckning. Här
skyltning,utfonnningen apparaturochplaceringenochfornmingen av

m.m.

kontrollochTillsyn

jagbyggandet harkontrollAnpassad1993:94SOUbetänkandetI av
fulladetläggerkontroll,ochtillsynförföreslagit somett nytt system

tillämpnings-ochuppfylla laggällerdetbyggherrenpå attnäransvaret
tillsynsan-bliföreslåsByggnadsnämndens ett rentföreskrifter. ansvar

förutsättningarnaökaförslagdettabakgrund tillviktig är attEnsvar.
under bygg-uppstårbristermed detillkommakunnaför rättaatt som

processen.
ihuvudsakligenhandikappkravenkontrollerasdagensI sam-system

ocksåsigvisarritningsgranskning. Det attbygglovetmedband genom
framkommeregenskaperdeallmänhet harbyggnaden ifärdigaden som

och iunder byggprocessenbyggnadenKontrollenritningama. avav
ef-mindresigvisatemellertidslutbesiktningen harmedsamband vara

slarvdetaljutfonnningar,olämpligaförhindragällerdetfektiv attnär
byggfel.och

bibehållan-förenakunnaförutsättningarhar ettDet attsystemetnya
tillgänglighetskravengrundläggandesäkerställa demöjligheterde attav

medbygganmälan,tillanslutningibyggprocessen,skedetidigti ett av
förbyggtiden,underkraven attuppföljningenförbättring avaven

uppfyllerigenomfärdig heltdenbyggnadensäkerställa ärnäratt
tillgänglighet.påkraven

tillämpningsföreskriftemaför dettaförutsättningarNödvändiga är att
påentydiga. Kravetochtydliga,förutsebara,desåutformas äratt
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projektering och i de inle-innebärförutsebarhet byggherren underatt
förutse vilka kravdande skedena byggprocessen skall kunna somav

samband medställas färdig och ikommer fram till byggnadenatt att är
innebär detslutgodkännandet. entydighetpå tydlighet ochKraven att

skall till-hur kravenskall kunna råda olika uppfattningarinte några om
godoses.

arbeta med funktions-tillämpningsföreskrifter det nödvändigtI är att
föreskriñema inte böristället för tekniska lösningar, eftersomkrav

lösning, förhindra vissabyggverksamheten viss tekniskstyra mot en
tid funnits osäkerhetfabrikat har emellertid underDetetc. omenen

lösningar ochmellan funktionskrav och tekniskavad skillnadenärsom
uttrycker i måttangivelserunderstundom dedet har attansetts senare

emellertid miss-förra uttrycker i allmänna ordalag.vad de Detta är en
väluppfattning. funktionskrav kan mycket mått,Ett ett t.ex.anges som

medskall komma igenom dörrkrävs för kunnadet mått att man ensom
godtagbar bullerfrihet. Tekniskarullstol det decibeltaleller gersom

i stället för dörrenshandlar detlösningar när attman angeom
eller föri ställetdörrens kannyttennått,passagemått att angeanger
ljudisoleringen ha.vilken tjocklek skalldecibeltalväggens somanger

preciseras itillgänglighet med rullstol måste sålundaKravet

betjäningsmått,tillämpningsföreskriftema passagemått, svängra-som
sådant det lätt kontrolleraramplutningar pådier, sätt är attetc. ett att
byggnaden. Byggstandardiseringen har ifärdigaritningar och i denpå

funktionsmått framför bostäders nyligen arbetattekniska kommittésin
innehåller detaljerade för till-måttstandard, 9l 42 2] 3,SS somen

kök, bostadrum, hygienrum,gänglighet användbarhetoch Förm.m.av
Boverkets bygg-verifiera tillgängligheten till hänvisaratt nyarummen

råd.bindande allmänna94 tillregler BBR standarden i fonn ickeav
enbart till de måttVidare hänvisas till standarden helhet inte so1nsom

alltså inte heltangivitstidigare i föreskrifter och allmänna råd. Det är
minimimått och ihuruvidaklart standardens mått uppfattaär att som

det.praktiken bindande, och i fall standardens måttså vilka ärsomav
tydliga detmin uppfattning såEnligt måste byggreglema ärattvara

Vidare behöver före-odiskutabelt vad samhällets minimikrav.ärsom
omfatta publikaskrifts- och standardiseringsarbetet utvidgas till att

arbetsplatser,lokaler dvs. lokaler dit allmänheten tillträde, tomt-äger
till fömyadeoch allmänna platser. Slutligen detmark måste ansträng-

tillfredsställaningar det gäller arbeta fram förstandardsnär attatt m.m.
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kraven på tillgänglighet för med nedsatt orienteringsfönnåga,personer
både med nedsatt och hörsel och medpersoner syn personer
förståndshandikapp.

ökaFör kunskapen inom byggsektorn de handikappades be-att om
hov och goda lösningar tillgodose dessa behövs det intensiñeradeatt
utbildningsinsatser. myndigheterDe för dessa frågor börsom ansvarar
därför i uppdrag i samråd med handikapprörelsen utöka infor-attges
mations- och utbildningsinsatsema. Behovet sådana insatser harav
också understrukits Handikapputredningen. börDet i dettaav samman-
hang Handikappinstitutet har arbetat fram utmärktnämnas att en man-
ual, Bygg ikapp handikapp, innehåller bygganvisningar för allasom

handikapp. förutsätterJag denna kommer hållas aktuelltyper att attav
revideringar med hänsyn till regler, erfarenheter och forsk-genom nya

ningsrön. vidareDet angeläget skriften kommer till användningär att av
alla verksamma inom byggsektom. förutsätterJag vidare till-är attsom
gänglighetsfrågoma rimligt i den utbildningsverksam-ett utrymmeges
het initierats Boverket med anledning de byggreg-som nu av av nya
lema.

Slutligen vill jag peka detpå föreslagna för tillsyn ochatt systemet
kontroll kräver det utvecklas goda rutiner för kontrollen skallatt att
kunna fungera i praktiken. betyder bl.a. handikappsakkunnigaDet att
anlitas för expertutlåtande vid lämpliga tillfällen i byggprocessen.
Handikapporganisationema och högskolorna bör medverka till att
denna sakkunskap utvecklas. Ansvariga centrala myndigheter So--
cialstyrelsen och Boverket bör pådrivande och delta i erforder-vara-
ligt metodutvecklingsarbete. betyder vidare byggnadsnämnder-Det att

verkligen utnyttjar möjligheterna slutgodkännande,att vägrana om
byggnaden inte visas uppfylla handikappkraven. Genom den tydligare
skillnaden mellan byggherrens och byggnadsnämndens ökaransvar en-
ligt min mening förutsättningarna för kraftfullare agerande frånett
byggnadsnämndens sida.

vid nybyggnad,Krav tillbyggnad och ändring byggnadav

Utöver behovet förbättra möjlighetenia till uppföljning före-attav av
skrifterna med hjälp effektivare kontrollsystem, visar inte utred-ettav
ningens analys det föreligger behov förändranågra PBLatt stora attav
i syfte förbättra tillgängligheten för med nedsatt rörelse-att personer
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eller orienteringsfönnåga vid nybyggnad, tillbyggnad och ändring av
byggnad. finnsDet å andra sidan inte heller anledningnågon minskaatt
kraven. Men det finns mycket kan för be-görasannat attsom
byggelsemiljön skall bli bättre tillgänglig. förslag jag lämnarDe i det
följande handlar till brister detaljkaraktär.mest rättaattom av

Tillgängligheten och användbarheten i byggnadsbeståndet för per-
med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga har successivt för-soner

bättrats under de decenniema i enlighet med den uttaladesenaste
målsättningen alla skall kunna delta lika villkor ipå samhällslivet.att

har kunnatDetta ske i samband med den gradvisa fömyelsen bygg-av
nadsbeståndet rivning, och tillbyggnad och hjälpmedgenom ny-, om-

kraftiga bostadssubventioner. förbâttringsarbeteDetta kan förväntasav
fortsätta också i framtiden och medföra byggnadsbeståndetatt succes-
sivt blir allt tillgängligare. Enligt min mening finns inte i dag någon an-
ledning förändra den takt med vilken detta förbättringsarbete fort-att
skrider. Bakgrunden till detta ställningstagande skall jag kort redo-nu
visa.

har fått iJag uppdrag lämna förslag på vad kanatt som anses vara
väsentliga allmänna intressen, skall samhällsåt-vämassom genom
gärder. Otvetydigt möjligheten delta i sainhällslivet, oberoendeär att av
funktionshinder, sådant väsentligt allmänt intresse. betyderDetett att

skall kunna delta i arbetsliv och kulturliv och kunna tillgodogöraman
sig undervisning och samhällelig och kommersiell service oberoende av
funktionshinder. betyder också det skallDet finnas tillräckligtatt ett
utbud bostäder så kan välja bostad och bostadsort be-attav utanman
gränsningar med hänsyn till eventuella handikapp och skallatt man
kunna bo kvar i sin invanda miljö, skulle drabbas sjukdomom man av
eller funktionsnedsättning. ställer emellertidJag mig något tvek-mera

till huruvida tillgänglighet till samtliga bostäder, s.k. besökstill-sam
gänglighet, betrakta väsentligt intresse.är allmäntatt ettsom

bygg-Både och bostadssektom offentliga sektomoch den brottas
idag med svårigheter skära kostnader. betyderDet destora att attner
insatser framöver måste de kommer till bästsågörs göras att nytta.som

gäller dåDet också hitta rimlig mellanavvägning kravnivå ochatt en
kostnader, så inte kraven ställs förhindrarså höga de önskvärdaatt att
och nödvändiga åtgärder. Det bästa får inte bli det godas fiende.

Vikten detta blir kanske klarast det gäller smånärav resonemang
fastighetsägare och enskilda bostadsrättföreningar. Fastighetsägare med
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fas-enskildförombyggnadskostnademaslåbestånd kan utstortett en
möjlighetemautnyttjakan ocksåantal lägenheter. Detighet på ett stort

undvika byggaförbättringar, dvs.områdesvisai PBL attgöraatt om
hartillgänglighet. Därigenomfullbostadsområde tillvartenda hus i ett

kostnader ochhålla sinamöjligheterfastighetsägare attstörre nereegna
möjligheterdessamåttlig hyresnivå. Menhållaförutsättningar äratt en

ochbostadsrättsföreningarenskildaochfastighetsägaremindre för små
direkt Strängaställda kravdärför högtde drabbas sätt.ett meraav

och för-underhålls-nödvändigaandradärvid förhindrahisskrav kan att
tillgänglighetsskapande åtgärder.vidtas, enklarebättringsåtgärder t.ex.

ibodde högtdenflyttskatteninnebar den s.k.Tidigare ettatt uppsom
hadefunktionsnedsättning intedrabbadesbostadsrättshus och av en

tillgänglighet. Idagmed bättretill lägenhetmöjligheter flyttaatt ner en
med realisa-till uppskovmöjlighetundanröjtsdetta hinder genomhar
hushållenmöjligheter förmedförvilkettionsvinstbeskattning, attstörre

ialla lägenheterbehov.eller individuella Attsig bostädersöka till göra
förr.angelägetdärför inte likatillgängligahuset är som

ochoch handikappomsorgför äldre-bådekommunalaDet ansvaret
möjlighetmåste hainnebär kommunemabostadsanpassningför attatt

riktade åtgärder, sågenerella ochmellanrimliga awägningar attgöra
kommu-med hjälpeffektivt,användastillgängliga kan t.ex. avresurser

det kommu-utvecklingsarbete. Iochtillgänglighetsprogramnala eget
översikts-delingåbörtillgänglighetsprogrammet,nala som en avsom

villkor i kommunenhandikappadesför hur deriktlinjerplanen, kan ges
ivad PBL:sbör erinrassammanhangförbättras. dettaskall I om som

godsynpunkti socialinrymsanförs rörande vadförarbeten en ursom
börbl.a. kommunenPBL-propositionen ll2miljö Där attangess.

sociala be-också speciellatillgodoserbostadsutbudverka för ett som
platser.byggnader på allmännasåväl itillgänglighethov och somen

debörgängli g-hetsplaneringtillför kommunernasUtgångspunkten vara
beskrivning-generellabehoven,förutsättningama ochlokala änsnarare

redovisas iochlåtit utförautredningenundersökningdenI somsomar.
underlagtagit fram braharRonneby kommunbilaga framgår7 ettatt

de behovkunskapha godtillgänglighetsplaneringför sin att omgenom
lokaladesådan kunskapMedfinns inom kommunen. omensom

insatsemaförut-sättningama föroch behoven ökarförutsättningama att
handikap-kommer deområden där dekostnadseffektivt och depågörs

arbetelokaltexempel påtill bäst Ettpade inom kommunen annatnytta.
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kommunema ibestämmelser för handikappanpassningdeär som
redovisat min påMalmöhus län antagit. har under avsnitt 3.7.2Jag syn

berört tillgäng-i översiktsplanen och därvidvad bör äventas uppsom
vid planering.aspektligheten för handikappade viktig socialsom en

ombyggnadgällerhar betydelse detDetta störst när avresonemang
meningenligt min intebostadshus. samband med nybyggnad finns detI

tillgäng-i dag ställs påhelst skäl minska de kravnågra att somsom
skärpas, debör de, jag behandlat sålighet. Tvärtom såsom attovan,

Vidare detverkligen blir uppfyllda.tillgänglighetskrav ställs är ensom
arbetsplatser skall med-självklarhet ändring publika lokaler ochatt av

för alla, oberoendedessa blir fullt tillgängliga och användbaraföra att
funktionsnedsättning.av

hissar ökas iföreslagit installationHandikapputredningen har att av
stimuleras med hjälpsamband med ombyggnad och dettaatt av sam-

avvisande till detta förslag,hälleliga stödåtgärder. ställer mig inteJag
förts och resultatenbakgrund detmot ovan avav resonemang sommen

finnerutredningens tillgängligheten jag det inteanalys ettsomav
bostads-utöka kraven tillgänglighet iväsentligt allmänt intresse att

vad gäller.bebyggelsen jämfört med som nu
jag föreslagit begreppen ombygg-mitt första delbetänkande harI att

lagstiftningen.bort Alla ändringarnad och ändring tas ur av enannan
konstruktion, funktion före-eller utseendebyggnad förändrar desssom

fårändring. emellertid till följdslås samlas under begreppet Detta att
kravnivån mellantidigare gränsdragningen i ombyggnad ochden annan

skall ställasändring kraven funktion ändrings-försvinner. Hur som av
såledesåtgärdens omfattning måste tidigare.göras sätt änannat

berör särskilt hisskravet. uppfattning kravnivånDetta minDet attär
bostäder,inte bör förändras byggeri samband medavsevärt att omman

vill i utfonnningenjag detta sammanhang inte detalj påi avmen
för dettatillämpningsföreskriftema. vägledningdockJag att enmenar

tillämpningarbete bör sökas dels i dels i denovanstående resonemang,
anvisas i enligt denna börPBL-propositionen. åtgärderDesom som

tillgänglighetskravmedföra är
sammanslagning eller uppdelning lägenheter,av-
nyinrättande förut, i lokalerbostäder där sådana funnitsinte t.ex.av-

eller vindar,

inredning saknathygienrum i lägenheter tidigare sådana.av som-
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funktionshinderBegreppet

Handikapputredningen föreslagithar handikappbegreppet i PBLatt
vidgas från nedsatt rörelse- eller orienteringsfömiåga till funktions-
hinder för dånned inbegripa överkänslighetallergier. innebärsakIatt
detta ingen förändring bestämmelserna i Handikapput-PBLav menar
redningen, eftersom med överkänslighetallergi täcks ipersoner
kravet god hygienpå i kap. förarbetena denna3 5 I till paragraf
PBL-propositionen 489 f betonas nämligen byggnadsmaterialatts.
inte får medföra hygieniska olägenheter de for-att t.ex.genom avger
maldehyd eller strålningsfarliga partiklar, byggnader skallsamt att
fungera väl för med allergiska besvär. Med hänvisning tillpersoner
förarbetena till hälsoskyddslagen framhålls vidare vid bedömningenatt

vad sanitär olägenhet skall hänsyn tillär ärtasav som personer som
något känsligare nonnalt. hygienkravet skall också inräknasIän
rengörbarhet och frihet från störande buller.

Fördelen med införa begreppet funktionshinder och låta dettaatt om-
fatta överkänslighetallergier enligt Handikapputredningen dettaär att
skulle innebära konsekvent användning handikappbegreppet.en mer av

fördel också det medför förändratEn någotsägs att ettannan vara
vilka kravpå på tillgänglighet skall ställas miljön.påsynsätt som
förAvgörande kraven blir vad rimligt tillgodose generellt iär attsom

miljön oberoende vilken funktionsnedsättning det gällertypav av
SOU 1992:52 183. krav och vad rimligt tillgodoseDessa är atts. som
utvecklas emellertid inte Handikapputredningen.av

finnsDet antal nackdelar med den föreslagna förändringen. Be-ett
nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga täckergreppet grupperna

rörelsehindrade, synskadade, utvecklingsstörda och hörselskadade.
Med utvidgningen till begreppet funktionshinder vill Handikapp-
utredningen inbegripa med allergier och överkänslighet, däre-personer

inte lider andra problem, depression, ångestmot t.ex.personer som av
eller andra psykiska besvär. Funktionshinder till följd socialaav
svårigheter eller missbruksproblem omfattas inte heller, heller extrem
kortvuxenhet. bordePropåer psyko-sociala problem ingå i begrep-att

funktionshinder framförtshar emellertid i samtal Plan- ochpet som
byggutredningen haft med handikapporganisationema. Därmed blir

för funktionshinder flytande. utvidgat och allmänt be-Ettgränserna
för alla mänskliga avvikelser från ideal- normal-något slagsgrepp

tillstånd kan bli använda i plan- och byggprocessen, detsvårt att om

å

l
i,
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inte definieras mycket bestämt. sker kan det i detsåMen även om
dagliga arbetet vålla vilket kantolkningssvårigheter, medföra
tidsfördröjande diskussioner tillämpningoch skillnader mellan olikai
kommuner.

nackdelEn den föreslagna förändringen skulle medföraär attannan
vad självklart krav för människor nämligenallaäratt ett ett gottsom w

och riskfritt inneklimat skulle hänföras till krav gälldeett sär-som-
skilda Dänned skulle det i praktiken finnas risk kravetattgrupper. en
urholkas.

Med tanke på det så idag lideräratt stora grupper som av
överkänslighets- och allergiproblem, i flesta falldessa deäven ärom

skullemåttliga, det också kunna till följd framväxande därsynsättett
i hela befolkningen sjuk eller handikappad istort sett ettman ser som

eller avseende. Därmed ligger det till hands plan- ochannat nära att
byggnadsverksamhetens syfte förskjutasskulle till skapa drägligaatt
villkor för med problem. Siktet skulle kunna förloras för andrapersoner
målsättningar, funktionshindermed skulle ha glädjeävensom personer

funktionsintegrering mellan bostad,t.ex. arbete och service,av
kretsloppsfrågor, närhet till mångfald, omväxling.naturen,

Riskema för detta blir särskilt tydliga det gäller dennär gemensam-
tillgänglighetmiljön utanför byggnaden. påKraven gäller ocksåma

denna, 3 kap. innehållerl5 § PBL krav på tillgänglighet påt.ex. som
för rörelse- ellermed nedsatt orienteringsfönnåga.tomten personer

Forskningen vad till dekring orsakerna kraftigt ökande aller-ärsom
giema haroch överkänslighetsproblemen inte kommit till någraännu
slutgiltiga finnsresultat. det mycketMen tyder allergierpå att motsom

pollen och pälsdjur framkallats olämplig inomhusmiljö,mat, av en
och ökade miljögifter, inte växtligheten eller djuren.födan,avgaser av

långsiktiga syftetDet i och hälsoskyddslag-PBL, såväl i miljö-som
stiftningen, människor skall tillgång till omgivningär att en renare
och därigenom själva bli friskare. viktiga då angripaDet måste attvara
de verkliga orsakema inteoch symtomen.

Konsekvensenia utöka handikappbegreppet till omfatta al-att attav
lergier och överkänslighet kan visserligen ringa iuppfattas sak närsom
det gäller inomhusmiljön. Men det gäller miljön dedennär yttre är mer
svåröverskådliga. Redan undviks mellan bostädernärhet ochnu
hästanläggningar i flera kommuner, till följd rekommendationenav
från Socialstyrelsen minsta avstånd 200 tillgäng-Menett av m. om
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medskall gälla för al-lighetskravet i den miljön ocksåyttre personer
restriktionerkraftigalergier och överkänslighet, kan det betyda av

det gälleri förhållande till skog och grödor,tomtval även närsamt
kan planteras iBjörk, de få trädslag Norr-växtval. är ett somsom av

bebyggelse, detanvändas i närheten måland, skulle inte kunnat.ex. av
publika lokaler.bostäder, arbetsplatser ellervara

förutöka personkretsen tillgäng-Handikapputredningens avsikt att
överkäns-omfatta medlighetskraven till ocksåatt personer

förändring igenomföra materiell PBL.lighetallergier inteär att en
bebyggel-betydande konsekvenser förskulle dock kunnaFörslaget
tillmiljön. Med hänsynselokalisering och planering den yttre ovan-av

enlighetändring i ianledning förorda PBLstående finner jag inte att en
förslag.med Handikapputredningens

Allmänna platser m.m.

Plan- och bygg-i bebyggelsenanalys tillgänglighetenDen somav
finnsi gatumiljön detvisar det oftautredningen låtit utföra äratt som

orienteringsfönnåga.rörelse- ellermed nedsatthinder för personer
bestårslutsats. HindrentillHandikapputredningen kommer samma

markbe-nivåskillnader,rörelsehindrade medsvårigheter förbåde av
ned-för medsvårigheterläggning och trottoarkanter, och personerav

i dag enbartkräverorienteringsfönnåga hitta PBL atträtt.attsatt
ihandikappanpassasoch parkerplatser, dvs.allmänna gatortorg, m.m.,

precisering kraven lämnasutsträckning och någonskälig närmare av
Enligt min meningtillämpningsföreskriñer.ellerinte i förordningen är

miljön kandenväsentligt allmänt intressedet attett an-gemensamma
frånutestängdingen skalllika villkor, ochvändas alla på att varaav

eller orien-nedsatt rörelse-samhällslivet grundfullt deltagande i på av
dendärför förbättringenteringsfönnåga. föreslårJag att gemensam-av

till-precisa krav ställas påsyfte börmiljön intensifieras. dettaI merma
förän-med nybyggnad ochåtgärder i sambandgänglighetsskapande

anläggningarför andraoch i områdendring allmänna platser änav
och 6i kap. 18 PBL §ändring bör därför vidtas 3 §byggnader. En

med-tillämpningsföreskriñer kanbyggförordningen såplan- och att
gänglidelas preciserar tillsom
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publika lokaler ochåtgärderenkla påför kravRetroaktivitet ipå
allmänna platser

lokalergatumiljö och allaföreslagit allHandikapputredningen har att
tillgängliga inom 15 år. Förskalltillträdeallmänhetendit görasäger

konsekvens-medges,kunnanäringsidkare skall undantagmindre om
nedläggning ellerleda tillbli orimliga ochskulleför verksamhetenema

verksamhet till-sinnäringsidkarenskall i ställetflyttning. dåMen göra
uppfattningHandikapputredningensdelargänglig på Jag attsätt.annat

förbätt-platser måsteoch allmännatill publika lokalertillgängligheten
verksamhetenombyggnadsochbetingasden taktutöver ny-avsomras

i samhällslivet påhandikappade deltamöjligt förskall bliför det attatt
kommunanalysbyggutredningensochandra. Plan-villkor lsomsamma

och kom-offentligatillgängligheten tillframkommitocksåhar att
behöver bli bättre.mersiella lokaler

berörs enbartförslagHandikapputredningensKonsekvenserna sum-av
alla. harsamhälle för Det1992:52 Ettmariskt i betänkandet SOU

möjligtvaritbyggutredningenPlan- ochheller inte inom att göra en
erforderliga ellerombyggnadsåtgärderanalys vilka ärsomavnoggrann

förslag.dettasamhällsekonomiska konsekvensernaföretags- ochde av
och bygg-Plan-tillgängligheteni den analysResultaten somav

tillgänglighet ofta beror påbristandelåtit utföra visarutredningen att
ellerslarvibland uppståttdetaljutfonnning,olämplig genomsom

medförabrister skulletill sådanaokunskap i byggprocessen. Att rätta
medrörelsehindrade ochtillgänglighet förbetydligt bättre personeren

orienteringsfönnåga.nedsatt
i ställa kravUSArimliga insatser såsommedmöjligEn attväg vore

undanröjtsskall haachievablereadilyenkelt åtgärdade hinderpå att
Sådanaallmänna platser]lokaler ochtidsrymd i publikainom vissen

målning i kon-orienterbarhetenkan ökaenkla åtgärder att genomvara
förbarriärermindrebelysning bortskyltning ochtrastfarger, att tasamt

flytta dörröppnaretrösklar,borti rullstol, tat.ex. attgenompersoner
mindreför överbryggakommit fel, skaffa enkla lösa attrampersom

övergångsställen ochvidnivåskillnader, bort sättatrottoarstenarta upp
kanåtgärderdessatillgänglig Mångaanvisningar förtydliga väg. av

fastig-och den allmännaunderhålletdet löpandedelgöras avsom en
börplatser. Delokaler och allmännapublikahetsförvaltningen av

undersökningegentliga kostnader.medföra ldärmed inte några somen
tillgänglig-låtit utföraRiksförbundNeurologiskt Handikappades av
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heten till publika lokaler i Strängnäs framkommer vidcentrala en pre-
liminär bearbetning till12 dessa lokalerendast entréemaatt procent av
uppfyller byggreglemas tillgänglighet. bedömskrav Men 65 procent
möjliga åtgärda med hjälp måttliga insatser. typexempelEttatt ärav en

där dörrenentré tillräckligt bred, där det finns föreär ett trappstegmen
denna. hinderDetta för rullstolsburen kan klaras med enkelen en ramp.

Redan i dag har PBL vissa retroaktiva krav åtgärder i befintligapå
byggnader det gäller taksäkerhet, förhindrande olycksfall inär av
maskindrivna och avfallshantering. Retroaktiva krav finns ocksåportar

det gäller tillgänglighet i tenninalbyggnader. regeringensPånär upp-
drag har Boverket utarbetat förslag hur bamsåkerheten kan förbät-ett

i befintliga byggnader. Tillgängligheten för med nedsatttras personer
rörelse- eller orienteringsfönnåga i publika lokaler och på allmänna
platser har enligt min mening dignitet dessa krav och jagsamma som
bedömer det alltså väsentligt allmänt intresse införa retroak-ett attvara
tiva krav tillgänglighetpå i publika lokaler och på allmänna platser.

fårkrav emellertid inte ställasDessa högt de blirså orimligt betung-att
ande för fastighetsägare, lokalhållare och näringsidkare.

Enligt min mening bör därför tillförasPBL bestämmelse atten om
enkla tillgänglighetsskapande åtgärder skall ha vidtagits före iår 2000

allmännapublika lokaler och platser Boverket i uppdragsamt att ges
utfärda tillämpningsföreskrifter till sådan bestämmelse. ochPlan-att en

givitsbyggutredningen har inte möjlighet fram underlag fulltatt ta som
belyser kostnadskonsekvensema detta förslag, jagut av men som ovan

anfört bör del dessa åtgärder kunna utföras egentligastor utanaven
tillförlitligkostnader. kostnadsanalys kanEn endast aktuellagöras när

åtgärder preciserats fortsatt inventering ochdetalj,i t.ex.mer genom en
analys i likhet med den Lmdersökningenrefererade i Strängnäs. Iovan
Boverkets uppdrag bör lämplig avvägning mel-därför ingå finnaatt en
lan tillgänglighetskraven, samhällsekonomiska vinstema ökadde av en
grad oberoende för rörelse- eller orienterings-med nedsattav personer
förmåga och de kostnader för fastighetsägare, lokalhållareuppstårsom
och näringsidkare för åstadkomma förbättringama.att

denI utsträckning bristande tillgänglighetenden beror på tidiga-som
underlåtenheter i byggprocessen finner jag det fullt rimligt kost-attre

nadema belastar fastighetsägaren. åtgärder i byggnader inteFör som
byggts eller byggts tidunder den det funnits bestämmelser till-om om
gänglighet kan eventuellt mindre statligt bidrag befogat.ett vara
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Specialmotivering7

Förslaget till lag ändring i plan- och bygglagen7.1 om

1987:l0

1 kap.

3§

Förslaget har behandlats i den motiveringen, avsnittallmänna 3.7.2. Det
innebär det bakgrund bl.a. den föreslagna lydelsen 4att mot av nya av

inledningsvis fullständig beskrivning översikts-kap. 1 § ges en mer av
planens uppgift vägledning för beslut användningen mark-att ge om av

och bevarande den byggdaoch vattenområden utvecklingsamt avom
miljön.

2 kap.

1§

i den motiveringen, avsnittFörslaget har behandlats allmänna 3.7.2. Det

syftena med plan-innebär delvis omfonnulering de grundläggandeen av
läggning.

skall med beaktande befintliga värden främjaPlanläggning än-av en
damålsenlig samhällsstruktur från hushållningssynpunkt.

samhällsstruktur och anlagda struktur och denMed den byggdaavses
mänsklig verk-mark- och vattenanvändning i övri skapas genomsom

bebyggelse-samhet. den kommunomfattande nivån innefattas såvälPå
strukturen, och i övrigt användningenvägnätet transportsystemet som av
obebyggda mark- och skogsbruk och fri-och vattenområden för jord-
luftsliv. fråga städer och samhällsstrukturen denI tätorter utgörs avom

miljön grönområden, ochbyggda bebyggelse, parker och andra vägar-
och tekniska för-andra kommunikationsleder övriga anläggningarsamt

sörjningssystein.
frånMed främjande ändamålsenlig samhällsstrukur hushåll-av en

ningssynpunkt planläggningen skall underordnas kraven påatt enavses
miljöanpassad mark- ochutveckling. innebär bl.a. krav påDetta vat-att



340 SOU 1994:36

tenområden används effektivt, byggnader och anläggningar lokalise-att
så transportbehovet minimeras, befintliga och värdenatt attras resurser

utnyttjas del i stadens kretslopp, grönområdent.ex. attsom en genom
utnyttjas recipienter för dagvatten.som

kravet befintliga värden vid planläggningenGenom skall beaktasatt
understryks betydelsen miljönvärden och kvaliteter i den byggdaattav
skall tilltas vara.

den gällande bestämmelsen planläggning skall skeI såatt attanges
den förutsättningar för från social synpunkt god bostads-, arbets,ger en
trafik- och fritidsmiljö. sådan uppräkning kan antyda funktions-En ett
uppdelat för planeringen och den har därför med detmönster ersatts mer
allmänt hållna kravet på planläggningen skall förutsättningar föratt ge

från social synpunkt god livsmiljö. Härigenom betonas också denen
bredd sociala frågor skall beaktas.stora av som

den nuvarande paragrafen skallI mark- och vattenområdenattanges
användas för det eller de förändamål vilka områdena lämpadeär mest

hänsynmed till beskaffenhet och föreliggande behov.läge Dennasamt
mening föreslås eftersomutgå, den helt med kap.2 l §överensstämmer

ochNRL direkt hänvisning till den lagen finns i kap.2 2 PBL.§en

4 §

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.5. Det
innebär det i punkt i första stycket bestämmelseatt tasen ny en om

bebyggelsemiljön inom med bebyggelse skallområden sammanhållenatt
utformas med hänsyn till behovet bl.a. parker och andra grönområ-av
den. krav skall beaktas inteDetta bara i samband med nyexploatering

vid ändring och förnyelse.utan även

3 kap.

17a§

Paragrafen harDen kommenterats i den allmänna motiveringen,är ny.
avsnitt 3.7.5.

paragrafen föreskrivsI särskilt värdefulla från his-att tomter, ärsom
torisk, kulturhistorisk, miljömässig konstnärlig synpunkt fåreller inte
förvanskas. Fonnuleringeit med den finns i kap.3överensstämmer som
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kravfinns det inget påbyggnaderför byggnader. det gällerNär12 § att
områdesbe-detaljplan elleruttryck iskall ha kommit tillskyddsbehovet

tillämpligdäremotFöreskriften här beträffandestämmelser. ärtomter
detaljplanmeddelats iskyddsbestämmelser harutsträckningbara i den

områdesbestämmelser enligti 5första stycket 4 ellerenligt kap. §5 7

kap. 16 §

1s§

med denhängerändring i första stycketFörslaget till nyasamman
allmänna moti-behandlats i denharAndra stycket Det17 är nytt.a

veringen, avsnitt 6.3.

stycketFörsta

Ändringen allmännaskall tillämpas påinnebär den 17 §ävenatt nya a
skall vadi förevarande styckeEnligt ordalydelsenplatser. sägs omsom

platser.utsträckning i fråga allmänna Dennai skäligtillämpastomter om
rörande intebestämmelsermotiverad vissainskränkning tomterär attav

Eftersom bestämmelsen i gårplatser. 17 §tillämpa på allmännagår att a
fullttillämpastillämpa, skall den ut.att

Andra stycket

obefo-det inteskall tillsesEnligt första stycket15 5§ äratt tomter, om
användasförhållandena i övrigt, kantill ochmed hänsyn terrängengat

be-orienteringsfönnåga. Dennamed nedsatt rörelse- ellerpersonerav
Med stöd detillämplig allmänna platserstämmelse påär även m.m. av

tillämpningsföreskrifter meddelasföreslagna bestämmelserna kannu
till gängli ghetskraven.preciserarsom

4 kap.

1§

avsnitt 3.7.2.allmänna motiveringen, DetFörslaget har behandlats i den
redovisas översiktsplanen.förtydligande skall iinnebär vadett somav
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Enligt punkten skall redovisningl ske sådana allmänna intres-en av
enligt 2 kap. bör beaktas. systematiskMed kravetsen som avses en re-

dovisning allmänna intressen enligt och dänned enligtPBL 2ävenav
och kap.3 HärigenomNRL. kan översiktsplanen med stöd kap.6 l §av

och förordningenNRL 5 1993:191 tillämpning§ NRL utgöraom av en
kunskapskälla för beslut enligt lagstiftning mark-även rörannan som
och vattenanvändningeii och bebyggelsen.

punktenI 2 ställs krav redovisning sådana miljöförhål-övrigaav
landen har betydelse för långsiktigt god hushållning med natur-som en

Motsvarighet till detta saknas förkrav närvarande. Bestäm-resursema.
melsen innebär redovisning skall ske vissa grundläggande uppgif-att av

miljösituationen, såsom miljökvaliteter och miljöpåverkande fak-ter oin
första hand förutsättningarl sådana och egenskaper i frågatorer. avses

miljötillståndet kan innebära restriktioner eller begränsningarom som
för olika förändringar eller ställer särskilda krav hänsyn vid olikasom
åtgärder och efterföljande rättsverkande beslut mark- ochrör vat-som

Äventenanvändningeir. egenskaper kan ha betydelse för åstad-attsom
komma kretsloppslösningar bör redovisas. bör beaktas redovis-Det att
ningen kan läggas till grund för bedömningen behovet miljökon-av av
sekvensbeskrivningar.

Punkten i3 huvudsak den nuvarande punkten i andralmotsvarar
stycket.

Punkten ställs kravHär på redovisning konsekvensema4 är ny. av av
avsedda förändringar i användningen mark- och vattenoinrå-större av
den. Förändringama kan bebyggelseutvecklingen eller andraavse ex-
ploateringsåtgärder, beträffande och järnvägar. påKravettex. vägar
konsekvensredovisning inte formellt knutet till bestämmelsernaär om
miljökonsekvensbeskrivningar i sak emellertid inverkanNRL. l attavses

miljön,på hälsan och säkerheten och hushållningen med naturresurser
skall redovisas. kan dct bli fråga socialaHärutöver analyser ochom av
kommunalekonomiska effekter. i allmännaSom den inotive-nämnts
ringen kan andra ekonomiska effekter behöva belysas, effek-även tex.

för omgivande jord- och skogsbruk bebyggelselokaliseringar.tema av
Konsekvensredovisningen skall inte särskild handling ellerutgöra en en
särskild del översiktsplanen ingår i denna.utanav

Ipunkten ställs krav5 på redovisning hur kommunen till-attav avser
godose inte bara riksintressen såsom i dag grunddrag ochävenutan
riktlinjer i regionplan.
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2§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.2. Det
innebär paragrafen kompletteras med syftetkrav på med planenatt att
skall kunna utläsas. Med hänsyn till utvecklingen alltmer komplexamot
Översiktsplaner med bl.a. fördjupningar, såväl områdesvis tema-som
tiskt, ställs också uttryckligt krav innebördenpå och syftet medett att
planens olika delar skall kunna utläsas.

3§

Förslaget har behandlats i den motiveringen,allmänna avsnitt 3.7.2. Det
innebär klargörande samråd skall ske med andra myndigheterett attav
och sammanslutningar enskilda har väsentligt intressesamt ettsom av
förslaget till översiktsplan således vidare krets berörda föränen av-
närvarande. Vad med enskilda har väsentligt intresseettsom avses som

förslaget till översiktsplan frånmåste fall till fall och varieraravgörasav
självfallet mellan den kommunomfattande planen och fördjupningar för
olika och stadsdelar. påverka kommunensDetta måstetätorter upp-
läggning samrådet. Vad gäller de områdesvisa fördjupningama börav
gälla alla ibor och verksamma området bereds möjlighet tilläratt som
reellt samråd. dessa fall alltsåbör samrådskretsen densammaI vara som
vid detaljplaneläggning.

4§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.2.

första stycketI förtydligande samrådets syften för-görs ett attav -
djupa kunskapsunderlaget och möjlighet till insyn och påverkan.att ge

detI nuvarande andra stycket resultatet samrådet ochattanges av
förslag med anledning de synpunkter har framförts skall redovi-av som

i sarnrådsredogörelse. Formuleringen anledning till antagandetsas en ger
det bara de synpunkter har inverkat på förslaget behöveratt är som som

redovisas. den här föreslagna formuleringen framgår bl.a.Av ävenatt
synpunkter inte vunnit beaktande skall kommenteras.som
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§5

motiveringen, avsnitt 3.7.2. Detbehandlats i den allmännaFörslaget har
nuvarande bestämmelsenomredigering deninnebär delvis omaven

för-samrådet. Delvis innebäruppgifter och underlänsstyrelsens ansvar
förtydligande länsstyrelsensockså utvidgning ochslaget ett upp-aven

gifter.
föreskrifterfinnstillämpning NRLförordningen 1993:191I avom

tillhandahållandegällersamordningsansvar detlänsstyrelsens när avom
i betonasbestämmelserna NRL. Härunderlag för tillämpningen nuav

samordningsuppgiñ såvitt tillämpningen PBL.länsstyrelsens avser av
samlade intressen.företrädalänsstyrelsenankommer påDet att statens

i frågainte bara rådenligt punkten 1Därvid skall länsstyrelsen omge
kommunalaunderlag för denintressenallmänna över-ävenutanm.m.

allmänna intressenråd skall bådesiktsplaneringen. Underlag och avse
bör beaktas vidmiljöförhållandenoch sådana övrigaenligt 2 kap. som
Åliggandet i detvattenområden.mark- ochanvändningenbeslut om av

i kap. 2 påbelysning kravet 4 l §sistnärrmda hänseendet skall i avses
miljöförhållandensådana övrigaöversiktsplanen skall redovisasiatt

hushållning medlångsiktigt godförhar betydelse ensom
paragraf.under dennakommentarensenaturresurserna
redovisas hur kommunenöversiktsplanenEnligt kap. skall i4 l § 5

region-och riktlinjer igrunddragtillgodose riksintressenatt samtavser
länsstyrelseninförs krav påföreslagna punken 2plan. den härI attett

frågoma tillgodoses.skall verka för de nämndaatt

6§

motiveringen, avsnitt 3.7.2, ochFörslaget har behandlats i den allmänna

utställning översiktsplanminimitideii förinnebär lagstadgadedenatt av
förkortas från månader till månad.två en

14§

motiveringen,behandlats i den allmännaParagrafen harDenär av-ny.
snitt 3.7.2.

fö-aktuell översiktsplan.skall ha HärEnligt kap. 3 kommunenl § en
ställning tillvarje skallreskrivs kommunfullmäktige år över-att tanu
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fonninnebärainte någonskallStällningstagandetaktualitet.siktsplanens
i planen.ändring Ibeslutelleröversiktsplanenfastställelse omavav

vilken utsträckningiställningstagande tillfrågadetstället ettär om
medsambandgiltiga. Ifortfarandeintentioneröversiktsplanens är

har följtsintentionerplanenshuruvidaställningstagandet skall redovisas
för planen harförutsättningarnaoch huruvidabeslutefterföljandei

förutsättningarändradesådanaOmavseenden.i väsentligaändrats
ochinriktningenbeslutafullmäktige översynkaninträtt, enavom

ändringar i planen.
ställningstagande tillårligafullmäktigesinförskallLänsstyrelsen

och iintressenredovisatillfälleberedasöversiktsplanen statensatt
länsstyrelsenHärvid kanaktualitet.översiktsplanenssin påövrigt synge

riksintressenaunderlagetutsträckningvilkenbesked ibl.a. omomge
tagitsanspråk harstatligaunderlag ellerochhar ändrats nytt nyaom

myndigheter.statligafram av

5 kap.

7§

stycket Dei förstahänseendeni olikaändringar tvåinnebärFörslagen
och 3.7.6.avsnittenmotiveringen, 3.7.5i den allmännabehandlatshar

skyddsbestämmelserbl.a.meddelasdetaljplanfår ipunkten 4Enligt
kanskyddsbestämmelserSådanakap. 12i 3byggnaderför som avses

ersättningtilltill3 ledastycketförstakap. 8enligt 14 § rätt av
varsamhetsbestämmelservilkettillägg enligtföreslåskommunen. Här ett

föreslås intebestämmelsermeddelas. Sådanaskallkap. 10enligt 3 §
fastighetsägarenOmersättningsrätt. attmed någonbli förenade anser

haninförts, harharvarsamhetsbestämmelser rätt attalltför långtgående
planen.klaga på

betänkandet SOU 1993:94i det tidigareenligt lydelsenkap. 228 §I
medförapunkt skallförevarandeenligtskyddsbestämmelserföreslås att

rivningsförbud kanBestämmelsenrivningsförbud.automatiskt attom
har därför fått utgå.meddelas detaljplani

värdefulla frånsärskiltföreslåskap. §3 l7 ärI att tomter somaen ny
omfattasdeavseendendeförvanskas iinte fårolika synpunkter av

områdesbestämmelser. Dennadetaljplan elleriskyddsbestämmelser en
föreslåsplatser. Härallmännatillämplig attbestämmelse är även nu
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sådana skyddsbestämmelser skall införas i detaljplan. Genom fö-ett
reslaget tillägg till 14 kap. 8§ första stycket 3 skall sådanaäven
skyddsbestämmelser kunna utlösa till ersättning.rätt

16§

Förslaget innebär varsamhetsbestämmelser för byggnaderatt och
skyddsbestämmelser för och allmänna platser skall införastomter i
områdesbestämmelser på motsvarande i detaljplan.sätt som

Av skäl i kommentaren under har7 bestämmel-§samma som anges
rivningsförbud kan meddelas iatt områdesbestämmelser fåttsen oin

utgå.

1s§

Förslagen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitten 3.7.4
och 4.6.

Första stycket

Ändringen innebär programskedet i princip obligatoriskt.att Syftetär
med ändringen dialogen mellan kommunenär och de kommuninvåna-att

berörs planärende skall komma till stånd tidigare,ett tredjere som av se
stycket. Härigenom delsuppnås kommunen i tidigt skede får till-att ett
gång till det beslutsunderlag de berördas erfarenheterutgörs ochsom av
synpunkter, dels berörda sakägare och boende m.fl.att möjligheterges
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden låsta.är

I översiktsplanen, särskilt i fördjupningar, kan riktlinjer för detaljpla-
nearbete ha dragits på sådant innehållet i översiktsplanensätt attupp
kan för detaljplan.utgöra ettanses program

Vid utnyttjande enkelt planförfarande enligt 28 finns inget§ kravav
på vilket framgår förevarande paragraf inte tillämpligattprogram, ärav
vid enkelt planförfarande. kanDet emellertid finnas fall då enkelt plan-
förfarande inte kan utnyttjas där detaljplanen ändå begränsadärmen av

Ävenbetydelse. sådana fall kan undantas från kravet på ettprogram, om
sådant förfarande framstår onödi gt.som
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Andra stycket

upprättande miljökonse-stycket föreskrifter med kravI på avges
den medgivnakvensbeskrivningar. sådan skallEn upprättas, an-om

inverkan miljön, hälsanvändningen enligt planen innebär betydande på
och eller hushållningensäkerheten med naturresurser.

gällande regeln betydande miljöpåverkan. före-den talas DenI om
densamma,slagna kvaliñkationsgränsen betydande inverkan avses vara

objektet för inverkan inte bara miljönvidgas till utan ävenatt avsemen
hälsan, säkerheten hushållningen medoch Detta överens-naturresurser.

visserligenmed uppräkningen i kap. 35 § NRL. Där nämnsstämmer
inte säkerheten, denna inbegrips i hälsan jfr l99091:9O s.men prop.
457.

användningen enligt planenbedömningen den medgivnaFör av om
till ledning.innebär betydande inverkan kan översiktsplanen Inomvara

förområden i översiktsplanen har redovisats känsliga stör-som som
ningar förhållandevis begränsade åtgärder få betydande in-kan således

andra inte får sådan inver-verkan, medan åtgärd inom områdensamma
kan.

konsekven-kap. skall enligt förslaget föras krav påI 4 1 § ett att
avsedda förändringar i användningen mark- ochstörre vat-sema av av

skall redovisas i översiktsplanen. konsekvensbe-tenområden Dessa

skrivningar till bestämmelsema miljökonsekvensbe-skall inte knytas om
ledskrivningar i kap. de skall kunna början till eller5 NRL, utgöramen

i miljökonsekvensbeskrivning enligt förevarande paragraf. de fall in-Ien
nehållet i översiktsplanen skall kunna för de-utgöra ettanses program
taljplan skall konsekvensbeskrivningar har gjorts i översiktspla-de som

kunna fogas till bli betrakta mil-och därvid attprogrammetnen som en
jökonsekvensbeskrivning. översiktsplanen konsek-Redovisningen i av

följerbör därvid självfallet till de krav be-vensema anpassas som av
miljökon-stämmelserna i och förordningen 1991:738NRL i om

sekvensbeskrivningar.
miljökonsekvensbeskrivning uttrycks i bestämmelsen såKravet på att

sådan beskrivning utarbetandeskall vidupprättas programmet.en av
alltså konsekvensema de skisserade åtgärdernaDet iär programmetav

skall beskrivas. efter samrådet bearbetas tillNär ettprogrammetsom
förslag till detaljplan, skall givetvis miljökonsekvensbeskrivningen ut-
vecklas parallellt hänned.
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utredningen i det ti-ändringsförslag leder till denOvannämnda att av
lydelsen 8 kap. 6digare betänkandet SOU 1993:94 föreslagna §av

första stycket ändras.4 måste

Tredje stycket

med sakägare, bostadsrätts-Stycket innebär samrådetDetär attnytt.
tidigare skede vadoch skall ihavare, hyresgäster boende änäga ettrum

beskrivitsfallet. Syftet med samrådet har här på sättär sammasom nu
framgårandra stycketi kap. och kap. 2l 2l4 4§ 5 Av § attsom

i samrådsredogörelsen.resultatet samrådet skall redovisasav

21§

till. Beskrivningenförsta stycket vad samrådet skall syftaI över-anges
denna del harfinns Förslaget imed den i 4 kap. 4ensstämmer som

avsnitten 3.7.2 och 5.4.behandlats i den allmänna motiveringen,
samrådet rörandebådeandra stycket föreskrivs resultatetI att av

skalldetaljplanupprättande förslag tilloch samrådet vid re-avprogram
kravet redovisning iBeträffande pådovisas i Samrådsredogörelse.en

hänvisas till kommentaren under kap. 4denna 4

24§

motiveringen,andra stycket behandlats i den allmännaharDet av-nya
publi-behöverinnebär uppgifter i kungörelsen intesnitt alla4.7. Det att

underrättelse brev till sak-ortstidning, för fall ii med undantag deceras
be-bestämmelsenLinderlâtas. Syftet med denmfl. får är attägare nya

uppgif-till sådanai tidningsannonseruppgifterna publicerasgränsa som
underrät-någonhar betydelse för dem inte nåttster annansom avsom

telse därför rättsförluster.och kan göra

25§

Ändringen, ändringen iföranleddenbart förtydligande, ärär ett avsom
24



SOU 3491994:36

2s§

i motiveringen, avsnitt 4.5.Förslagen har behandlats den allmänna

stycketFörsta

för detalj-användas allaFörslaget innebär enkelt planförfarande kanatt
projektetöversiktsplanearbete i vilket harplaner föregåtts ettsom av

projektet framgår.sådant konsekvensemabehandlats på sättett att av
ingående dethärvid förutsättas projektet har såmåsteDet utretts attatt

enligt kap.har behandlats vid det samråd skall 4 3 Dettaägasom rum
fördjupningar översikts-det siginnebär normalt måste ha rörtatt avom

planen.
enkelt plan-i bestämmelsen kanUnder de förutsättningar angessom

mil-beträffande detaljplaner kräverförfarande tillämpas även som en
förevarandeenligt första stycket ijökonsekvensbeskrivning 18 Av

planförfarande.framgår inte tillämplig vid enkeltparagraf l8§ äratt
miljökonsekvensbeskrivning därför med krav påpåKravet ersätts ett att

översiktsplanen. Härvidförslaget skall framgåkonsekvenserna avav
konsekvensredovisning arbetas fram påförutsätts denna sättatt samma

miljökonsekvensbeskrivning enligt NRL.som en

Andra stycket

Ändringen och under-gjorts för det skall markeras samrådethar att att
Bestämmelsenskilda led i förfarandet.rättelse planförslaget tvåärom

sammanförs,dock hinder de ledeninte något tvåutgör mot att om
vidsamråd närvarandesamtliga skall beredas tillfälle till är sam-som

samrådsmötetkommunen vidrådsmötet. Samrådet kan då iutmynna att
möjlighet antingen god-lägger fram förslag fårde närvarande attett som

fjorton dagar.känna direkt eller skriftligen sig inomöveryttra

6 kap.

12§

föreslagna bestämmelsen planprogramändringen innebärDen att om
fastighetsplan. föran-inte behöver tillämpas vid upprättande Den ärav

ledd vid upprättande de-programskedet gjorts obligatorisktattav av
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taljplaner. givetvis inget hindrar fastighetsplanDet är att ävensom en
fortsättningsvis grundas detta i fall skullenågotett program, om vara
ändamålsenligt.

7 kap.

Regionplanering i särskilda fall

9 §

Paragrafen harDen behandlats i den allmänna motiveringen,är ny. av-
snitt 3.7.3.

Huvudregeln skall framdeles regionplaneorgan bildasäven attvara
frivillig överenskommelse. Om frivillig mellankommunalgenom en sam-

ordning inte kommer till stånd och avsevärda statliga intressen inblan-är
dade, får emellertid regeringen särskilt regionplaneorgan. Detutse ett
skall, framgår rubriken, sig särskilda fall. Hit kanrörasom av om vara

hänföra viktiga regionala intressen, förutsätter mellankommunalatt som
samordning, infrastmktursatsningar eller allvarliga miljö-t.ex. stora
problem.

regeringens beslut skall riktlinjer lämnas för regionplaneorganetsI ar-
bete. Organet skall alltså inte ha allmän uppgift regio-någon bevakaatt
nala frågor. Regionplaneorganet skall lämna förslag till regionplan, som
därefter regeringen. emellertid inte nödvändigt arbetetDetantas är attav
drivs långtså till antagandet plan. Regeringen kan närsom av en som
helst avbryta förfarandet. regionplan gäller reglerna iFör 8antagenen
Planen inte bindande. skall i likhet med regionplan baraDenär annan
tjäna till ledning för beslut Översiktsplaner, detaljplaner och områ-om
desbestäimnelser. tydliggöraFör samspelet mellan region- och över-att
siktsplan har i 4 kap. b föreslagits översiktsplanen skall redovi-l § 5 att

hur grunddrag och riktlinjer i regionplan tillgodoses.sa en

8 kap.

14 § motsv. nuvarande 8 kap. första stycketl l §

Förslaget har kommenterats i den allmänna motiveringen, avsnitt 4.4.
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Syftet med bestämmelsen i föreslagnadet andra stycket är attnya un-
danröja behovet planändriirg vid övergång från detaljhandelsäir-ettav
damål till Bestämmelser i detaljplan byggnadersett annat. använd-om
ning får enligt kap.5 andra7 § stycket inte utformas så effektivatt en
konkurrens motverkas. Denna bestämmelse lägger hinder i förvägen att
i detaljplan precisera handelsändamålet till visst.ex. fonn handel.en av
Från tiden före den aprill 1992, bestämmelsen trädde i kraft, finnsnär
emellertid detaljplaner med sådan precisering handelsändamåleten av
till viss fonn, varvid livsmedelshandeln kan ha begränsats elleren
förbjudits. Den här föreslagna bestämmelsen innebär ansökanatt en om
byggtillstånd för detaljhandel skall enbart bestämmelsenraprövas mot
under punktema 2 och 3 i första stycket, åtgärden underom ryms
planändamålet detaljhandel. Den omständigheten detaljhandels-att
ändamålet preciserats eller viss detaljhandel förbjudits i planen skall
dock sakna betydelse.

Även syftet med bestämmelsen undanröja det hinderär attom som
kravet på planöverensstämmelse till följd bestämmelser i planerutgör av
från tiden före den l april 1992, bestämmelsen generellt tillämplig påär
alla planer.

15 § motsv. nuvarande kap.8 2-6l l styckena§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 4.3.
Enligt femte stycket får byggtillstånd lämnas till åtgärder innebärsom
mindre avvikelser från detaljplanen, avvikelsema förenliga medärom
syftet med planen. Förslaget här innebär inte någon ändring i oinfatt-
ningen begreppet mindre avvikelse. Genom tillägget syftet medav att
planen skall bedömas med hänsyn till åtgärdens omgivningspåverkan

emellertid möjligheteröppnas betrakta flernågot avvikelser för-att som
enliga med syftet. För närvarande kan i område för bostadsändamålett

mindre avvikelse, förenlig med planens syfte, betraktas verk-som t.ex.
samhet hänföra till bostadskomplement.är bedömningatt Ensom av
planens syfte med utgångspunkt från ifrågasatt åtgärds omgivnings-en
påverkan bör emellertid möjligheter för mindreöppna servi-att t.ex. en
cebutik, hantverkslokal eller kontor skall kunna inredas i bo-etten ett
stadsområde planen skall behöva ändras.utan att
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första stycketkap.nuvarande 8 12 §motsv.16 §

avsnitt 4.2.motiveringen,allmännabehandlats i denParagrafen har

stycketFörsta

under-tillÄndringen syftarredaktionell, denhuvudsakligen attär men
i denpunktemaböri allmänhetärendestryka prövas mot an-att ett nu

kommunenhinder förinteemellertid någotordningen.givna Det utgör
prövning skettdetaljplanekravetfall åberopauppenbara moti attutanatt

kap.och 32

Andra stycket

de-åberopamöjligheteninnebärBestämmelsenStycket attattär nytt.
byggtillståndansökanavslagför pågrundtaljplanekravet omensom

förbyggtillståndansökanavslagitharkommunenOmbegränsas. omen
enligt kap.detaljplan 5det krävsgrundbyggnad påenstaka attaven ny

detdetår efteransökan kommerstycket 2 och attförsta1 tre§ en ny
avslås påinteansökanfår dennakraft,vunnit lagabeslutet harförsta

synnerliga skäl.finnssåvida det integrund,samma
in, inte haransökan kommer upprättatdenkommunen,Om när nya

kap.i och 3kraven 2ansökanalltsådetaljplan, måstenågon prövas mot
desammaandra ansökanvid denemellertidkanFörutsättningama vara

detaljplan.krävskap.enligt l §nämligen det 5första,vid den attsom
enligt 8och därvidplanpåbörja arbete fördåbörKommunen antaatt en

dessbyggtillstånd tillavgörandetmedanståndbeslutakap. 23 § omom
sigdå två år påhar avgörahar avslutats. Kommunenplanarbetet attatt

planärendet.
detaljpla-skäl åberopasynnerligafinnsdet för kommunenOm att

hu-galler intetreårsfristen,efteransökanför avslagnekravet ävenen
rörandeärendenföreligga ibaraSynnerliga skäl kanvudregeln. anses

iföreträdesviseller randzon,närområde stor-inomåtgärder tätortsen
förhållandenaLmdantaget måstetillämpningstadsområdena. För varaav

de-kommunenkrävasrimligen kandet inte upprättarsådana att enatt
förfogandetillkan ståytterligare två årtidinom den påtaljplan ge-som

föreligga,kanförhållandenSådana23i kap.anståndsregeln 8nom
förområdenöversiktsplanen hari tätoitsex-kommunen avsatt storaom

långförhållandevisetappvis underutbyggnaden skepansion och avses
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tid. En tydlig beskrivning i översiktsplanen den planerade utbygg-av
nadstakten givetvis betydelseär för kommunensstor möjligheterav att
kunna åberopa förekomsten synnerliga skäl.av

Om kommunen med åberopande synnerliga skäl avslårav en ny an-
sökan efter år, har fastighetsägarentre givetvis klaga och kanrätt att
därmed frågan det berättigade i kommunens avslag prövad.om

22 § motsv. nuvarande 8 kap. l6 §

Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.6.
Förslaget innebär skyddsbestämmelser föratt byggnader isom avses

3 kap. 12 i detaljplan§ eller områdesbestämmelser automatiskt medför
rivningsförbud.

9 kap.

1§

Förslaget, har behandlats i den allmänna motiveringen,som avsnitt
3.7.7, innebär rivning, i de fall rivningsplanatt erfordras, skall ske påen
sådant olika material kansätt att omhand för sig.tas var

3§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.7, och
innebär det till bygganmälanatt avseende rivning skall fogas riv-en en
ningsplan. Planen skall innehålla beskrivning hur arbetet skallen av
utföras med avseende på omhändertagandet rivningsavfallet.av
Byggnadsnämnden skall dock kunna besluta rivningsplan inteatt
erfordras.

11 kap.

3§

Ändringen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 4.8. Den
innebär den nuvarande förstaatt punkten upphävs. Därigenom blir mot-
svarande bestämmelse i 6 kap. 34 kommunallagen§ tillämplig på ären-

IZ I4-0320
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återståendedenumreringen påendastövrigt harIenligt PBL.den
avsedd.sak inteiändringändrats. Någon ärpunkterna

14 kap.

§3

skyddsbestäm-följdstycket 2färsta attsåvitt ärFörslaget avenavser
med-automatisktföreslåsområdesbestämmelserellerdetaljplanimelser

därmedrivningsförbudensärskildaderivningsförbud ochföra av-att
228 kap.underkommentarenskaffas, se

allmännadenibehandlatsstycket 3 harförstasåvittFörslaget avser
bestämmelseförsdetinnebäravsnitt 3.7.5. Detmotiveringen, att en

skyddsbestämmelserföljdtillför skadaersättningtill att av-rätt avom
områdesbe-ellerdetaljplaniförsplatseroch allmännaseende tomter

stämmelser.
allmännadenibehandlatsstycket harandrasåvittFörslaget avser

vilkaförskadefallsamtligainnebäravsnitt 3.7.6. Detmotiveringen, att
förstörsbyggnaddåfallsåledes allatillämpas,skall utomskadegräns en

fastighetsägarenochlikabehandlasskall attolyckshändelse,genom
deninnebärbeslutetersättning, attberättigad tilldärvid skall omvara
fas-delberördinomförsvårasmarkanvändningenpågående avsevärt av

tigheten.
rivningsförbu-särskildadeÄndringen följd.stycketifenne attär aven

avskaffas.föreslåsden

10§

avsnitt 3.7.6. Detmotiveringen,allmännai denbehandlatsharFörslaget
skyddsbestämmelsertill följdför skadaersättninginnebär att av-att av

detaljplanimeddelasplatserallmännaochbyggnader,seende tomter
beloppmedminskas motsvararskallområdesbestämmelser etteller som

ersättning.skall tålasvad utansom
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17 kap.

20§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 6.3. Det
innebär enkla tillgänglighetsskapandeatt åtgärder i lokaler till vilka all-
mänheten har tillträde och allmännapå platser skall ha vidtagits före år
2 000 i den utsträckning följer tillämpningsföreskrifier.som av

7.2 Förslaget till lag ändring i lagen l987:l2om om
hushållning med naturresurser m.m.

2 kap.

6§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.7.5. Det
innebär det nuvarande kravet på behovetatt områden för friluftslivatt av
i närheten skall särskilt beaktastätorter vidgas till omfatta kravav påatt
beaktande behovet grönområden i och i närhetenav av tätorter.av
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande Rolf Karlsson,A Annika Gus-av
tafsson och Per-Magnus Nilsson

Utgångspunkter

Utredarens förslag ligger naturligt i linje med beställningama i ut-nog
redningsdirektiven. Redan i samband med direktiven utarbetades iatt
regeringskansliet, framförde företrädare för Kommunförbundet utan
framgång kritik del de beskrivningar och bedömingarmot en av som
direktivutkasten innehöll. invändningarDe vissa utredningsför-mot av
slagen redovisar i det följande, faller tillbaks på utredningsdirek-som
tiven.

En våra huvuduppgifter i utredningen till kommuner-är att taav vara
intressen ha tillräckligt för kunna välja lämpligaatt ett utrymmenas att

medel och handlingsvägar utifrån varierande lokala förutsättningar för
nå nationella mål och krav kommeratt till uttryck bl.a. lag-som genom

stiftning.

Utredningens etappindening

detI särskilda yttrandet 3 med anledning utredningens första del-nr av
betänkande SOU 1993:94 Anpassad kontroll byggandet, anfördesav
det orimliga i bedömningar förslag beroendegöraatt vadärav som av
utredaren kan komma föreslå i utredningsarbetet.att etappersenare av

kritik aktuellDenna också för detta delbetänkande, eftersomär det finns
starka samband mellan vissa förslagde och depresenterasav som nu
frågor ska behandlas i den kommande slutetappen utredningen.som av
Vi därför ställning bör till utredarens samtliga förslag iatt tasanser ett
sammanhang.

kommunalaDen .sjäuvlyre.tren beskäras

påtagligtDet den utvecklingär hade under 1970- och l980-talenatt
med vidgad kommunal självstyrelse inom många olika samhällsområden

på brytas ochär väg centralstymingatt och detaljreg-ersättasnu av mer
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kravvidgade påbl.a. desammanhangVad i dettalexing. äravser
befa-medi kombinationöversiktsplaneringens innehåll presenterassom

elleringripandegmnderstatligakommande förslag över-rade om nya
prövningsmöjligheter.

Ökad planeringenmiljöhänsyn i

få tillförförutsättningarförbättradeskapaspositiva till detVi attattär
samhällsutveckling.kretsloppsanpassadochhållbarstånd långsiktigten

bäststymiedelsuppsättningarmed vilkaochvilketFrågan på sättär man
utveckling.sådangrunden förlägger en

Allt förandra.finns mångadetviktigt medel,Lagreglering är ett men
initiativandralagregler förhämskokandetaljerade typerutgöra aven

desyftesittmotverkaDetaljerade regler kanåtgärder. attoch genom
försökerkommunemaförteckenmed negativauppfattas krav somsom

elleregentlig entusiasmuppfylla utan engagemang.
uppfattning så långtenligt vårmiljöregler börPBLNRL-systemets

under-utredarendet-precisSamtidigtmöjligt samlas i NRL. är som
förut-de bästaharmiljöfrågornaöversiktsplanenivåstrukit-på som

gällande.sigsättningama göraatt

Översiktlig regionplaneringochplanering

översiktsplaneringförslagdeVi kan inte presenterasacceptera omsom
diskussiondärför ingenkritiskasärskiltregionplanering. Vioch attär

ingripandemöj-statligakommandeeventuelltbetänkandet deförs i om
och plane-kommunemahöjda kraven påtill deligheterna med hänsyn

översiktsplane-kravmedkommastället förringen i I attstort. nya
kommu-fördelarinformerasdiskuteras ochringen, borde det somom

översiktsplane-fysiskmiljöinriktadaktiv ochfåkan av en meranema
värdetfördelarna ochtydliggörbör utvecklasring. Incitament enavsom

översiktsplanering.framåtsyftandemiljöinriktad,verkligt
s.k.översiktsplaneninnehållsliga kraven pådeVi att omnyaanser

avseddakonsekvenserbetydelse ochmiljöförhâllandenövriga avav
alltvattenområdenochmark-användningenförändringar i ärstörre av

planenställskravotydliga.och dänned Deför allmänt hållna attsom
statligatill deledamiljösitttationen kanuppgifterredovisaska attom

ställer långt-samrådetbl.a. vidlänsstyrelsemafrämstmyndigheterna



SOU 1994:36 359

gående redovisningskrav förändrar översiktsplanen frånsom att vara
kommunens plan för den tänkta framtida mark- och vattenanvänd-egen
ningen till bli plan förstai handatt tillfredsställer statliga anspråken som
och önskemål på vad bör behandlas. kanDetta radikalt minska detsom
konnnunalpolitiska intresset bedriva aktiv översiktsplanering.att en
Kraven dessutom kostnadsdrivandeär och kan innebära suboptimering

kommunalaav resurser.
Misstron kommunemas skötamot sin planering lysersätt igenomatt
flerapå ställen i betänkandet och den blir särskilt tydlig i förslaget att

kräva årlig aktualitetsförklaring översiktsplanen. Vi har svårten av att
förstå sådant misstroende denett lokala demokratin och relationenmot
mellan de förtroendevalda i kommunen och medborgarna. Särskilt
märkligt blir förslaget länsstyrelsen ska blandas iom processen.

I riktning verkar förslaget till förändring regionplaneringen.samma av
Tanken på planering skulle bli bättreatt för den genomförs längreatten
ifrån de demokratiska samhällsinstitutionema med måttett större av ex-
pertinflytande enligt vår uppfattning förlegad.är Medborgarnas önske-
mål med och inflytandeatt planeringenutöva idag mycketvara är
starkt. Dessutom pekar den moderna planeringsforskningen på pla-att
nering lokal förankring och lokal medverkanutan i arbetet fögaär me-
ningsfull.

PBL:s regionplaneinstitut tillkom instrument för kommunemaettsom
samla sig och sinsemellan kommaatt hur ska lösaöverens mel-om man

lankoimnunala frågor. Enligt vår mening bör regionplaneringen iäven
framtiden grundas samverkan mellan kommuner. Lagen kommu-om
nalförbund behöver däremot för underlättaöver olikaattses sainver-
kanslösningar och stärka enskilda kommuner och medborgarnas infly-
tande.

Tillgänglighet till allmänna platser 171.277.

Vi delar utredarens uppfattning det väsentligt allmänt intresseatt är ett
den miljönatt kan användas alla likapå villkor.gemensamma Attav

höja kraven på tillgänglighet i samband med nybyggnad och förändring
allmänna platser lämpligt.ärav
Retroaktiva krav på tillgänglighetsskapande åtgärder i all gatumiljö

och alla lokaler dit allmänheten tillträde kan däremot inteäger accepte-
längeså kostnadskonsekvensema interas Om detutretts närmare. är

lämpligt med eller5 för15 år uppnå vissa tillgänglighetskravatt i den
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enklabedömsåtgärdervilkaberoendemiljön,befintliga somär somav
kosta.beräknasåtgärdernaoch vad

tillämpningsföreskrifter tillutfärdauppdragföreslåsBoverket att
ochåtgärder. Kommunernastillgånglighetsskapandebestämmelsen om

bemyndigandenbredauppbyggd på ärlagstiftningerfarenhetvår ne-av
klarbestämmelser hardennavisarErfarenheternagativa. typ enatt av

Utredningens knapp-leda detaljstyming.långtgåendetilltendens att en
Boverket göraockså attskulle utrymmemotiveringar storthändiga ge

tolkningar.egna
lämpligaredetoundvikliga.bedömsändå ärbemyndigandenOm som

föreskriftsrättverkstatligtunderlydandeoch interegeringen ett gesatt
innehåll.materielltmedbestämmelserfrågahärdet ärnär omsom

gskavtnaaivregRättegan erna

rättegångskost-beträffandeändringhanUtredaren övervägtattanger
siganvändaför kommunemaunderlättasyftei attnadsreglema avatt

praxis pånågonha konstateratEfterbevarandemöjligheter. attPBL:s att
ändringar.föreslåfrånemellertid utredarenfinns, avstår attinteområdet

anled-främstadeneftersommärklig,deleni denArgumentationen är
kap.14enligtersättningområdeträttsfallavsaknadentillningen av

såför kommunemadejustbedömareinitieradeenligt många ärPBL
rättegångskostnader.reglema föroförmånligaga

kontak-återkommandefåtterfarenhetbakgrund denMot genomav
främstadeuppenbartdetkommuner.landets attmed aventer anser

område kom-förevarandepraxis på äravsaknadentillanledningama av
detmedföreningiutfallrättegängskostnademasföroromunemas

olikaförbestämmasskaersättningdå typerregelsystemetkomplicerade
kultnnniljön.för bl.a.till skyddingripandensamhälleligaav

främstadenbedömareerfarnamångaalltså ansettsDet varaavsom
förintäkttillutredarenområdet,praxisbristentillorsaken tas av
ef-bedömningvårenligtkanDettaändring inte krävs.någon engeatt

bibehållanämligenför. ettvilja verkasig attdenfekt sägermotsatt man
miljön.kulturhistoriskabefintligaskydd för dengott
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Skyddet för den kulturhistoriskt värdefulla miljön och rättspraxis

Under utredningens gång har vid flera tillfällen påtalats den bristande
överensstämmelsen mellan de intentioner förts fram lagstiftaren isom av
motiven till och domstolarnasPBL tillämpning det gäller bevarandetnär

kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.av
Som utredaren rättspraxisen mycket begränsad, iär ännuanger men

några fall det tydligt lagens ordalydelse varsamhet och tillvara-är att om
tagande byggnaders historiska, kulturhistoriska, miljömässiga ochav
konstnärliga värden lätt i domstolarna enskild fastighetsäga-vägt när en

önskat utföra ombyggnadsarbeten och kommunen inte särskiltre genom
beslut skyddat fastigheten i fråga. Vi den situationennuvarandeattanser

otillfredsställande för kommunema.är

Medborgarinflytande

Förslaget regler obligatoriskt breddad samrâdskrets i över-om nya om
siktsplaneringen positiv och vikti markering, det frågaär även ären g om

anpassning till gällande praxis i många kommuner. Större och tydli-om
insyn och påverkan tidigt i översiktsplaneprocessen bör enligt vårgare

åsikt medföra påverkansmöjlighetema blir mindre detalj-att om senare
planeförslag följer den översiktsplanens intentioner. Därförantagna an-

det olyckligt ha formulering beträffande samrådetatt är attser samma
detaljplanebestämmelsemai i bestämmelserna för översiktsplan.som

fel signalDet till berörda parter.ger

Särskilt yttrande Elisabeth Martinav

Målsättningen uttrycks i utredningsdirektiven, så långt möjligtattsom
effektivisera planprocessen utredaren stycken tillgodosetthar i istora
flera de förslag i detta betänkande.presenterasav som

logisktDet utveckla användningen översiktsplanema såär att attav
f°arde ändamålsenlig funktion i den kommunala planeringen. Tidenen

sedan ikraftträdandePBL:s har för kommuner1987 många inneburit en
lärotid för utvecklandet och anpassningen till de planinstmmentav som
introducerades med den lagstiftningen.nya

Jämfört med de ursprungliga ambitionema med översiktsplanen, så-
de uttrycktes i samband med tillkomst, har utredaren tillförtPBLzssom

ytterligare egenskap till översiktsplanen. besluts-Förutom att etten vara
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styrande förockså bliföreslås denkunskapsmaterialunderlag och ett
tillståndsprövningen.planeringenefterföljande ochden

egenskaperdessabetänkandet kanriktigt påpekas iSom mycket tre
sammanhangviktig synpunkt i dettaförena.svåra En är attattvara

läsningar.långsiktiga Däremotf°ar innebära detsammastyrning ärsom
översiktsplanenstödformuleras medviktig de beslutdet att an-avsom

tillståndsgiv-planering ochutgångspunkt för efterföljandevänds som
klarhet itidigt stadium fåberördasamtliga påning. Det ettattgagnar

börefterföljande Detgäller för denvilka Spelregler processen.som
kontinuerlig behand-föremål föröversiktsplanen skabetonas att envara

möjlighet tillochflexibiliteten kan bibehållasling så attatt anpass-en
i sin krävaändras och dettaförutsättningama skullening finns attturom

beslutsunderlag fram.nytt tas
detaljplanekapitlet speglarbeträffandeföreslåsförändringarDe som

preciseringargäller såväleffektiviseraambitionerna Dettaatt processen.
funktionsuppdelning itillståndsgivningdetaljplanekravet vid somav

PBL-beslut.planförfarande och delegationplaner, enkelt av
de tidsgrän-bör dockVad gäller detaljplanekravet göraövervägas att

grund fördetaljplanekravet,åberopandeföreslås för somavser som
det gälleroberoendebyggtillstånd, enhetliga ochavslag om nyavav

Lämpligen kan 2-års-enstaka byggnad.bebyggelse ellersamlad ny
fallen.användas i bådagränsen

förslaget, såvälskisseras isamrådstillfallenVad gäller de olika som
för i tidenfinnas riskdetaljplaneringen, kan detvid översikts- enensom

kan utformas såutdragen procedur. bör PBLDet attövervägas sam-om
möjligt förtidigt ivid enda tillfälle och såråd sker attett somprocessen

effektivitet ochmöjligheter tillefterföljande vinna dei den hanteringen
önskvärdautredningsdirektiven uppnå.förenkling enligt är attsom

yttrande MillerSärskilt Tomav

effek-ytterligaremöjligheter tillEnligt direktiven skall prövas
enkeltskalltiviseringar planprocessen. Bl.a. prövas omav

utsträckning. Vidare börplanförfarande kan användas i större
från effektivitetssynpunkt.samrådsförfarandet granskas
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Effektivisering planprocesizsenav

betänkandetI förslås följande förändringarväsentliga i detaljpla-mer
neprocessen:

obligatoriskt programskede fördjupad översiktsplan fungerakan som-
program,

ytterligare samrådsetapp i anslutning till det obligatoriskaen pro--
grammet,

utvidgade möjligheter till enkelt planförfarande samtliga planförslag-
med översiktsplanenöverensstämmer och förenliga med gransk-ärsom

ningsyttrandet, konsekvenserna planförslaget framgår över-om av av
siktsplanen,

utvidgade möjligheter till delegering beslut detaljplan.av om-
förInom rättssäkerhet och god miljö måste den kommunalaramen

planeringen effektivare för undvika fördyringar igöras byggproces-att
Boverkets djupstudie visade PBL inte inneburit någon nämnvärdattsen.

förkortning tiden för detaljplan. l många fall plan-att upprättaav taren
år eller detaljplanema,ett sedan infö-trots PBL:sattprocessen mer

rande, blivit mycket mindre och genomförandeinriktade.mer
En anledningarna till så lång tid procedurreg-att tar ärav processen

lerna samråd, inställning En svårigheternaärom attm.m. annan
byggnadsnämnder och kommunfullmäktige expediera hanteringen.att

därförJag utredningsmannens förslag utvidgade möjligheterattanser om
dels till enkelt planförande, dels till delegering mycket positiva. Jagär
fruktar emellertid del kommuner kan tveka inför dessa möjligheteratt en
och därför jag 5:28 börPBL ändras så det framgår enkeltatt attanser att
planförfarande skall tillämpas de villkor uppfyllda.ärom som anges

Det ändå svårt överblicka hurär andel detaljplanemaatt stor av som
kan komma med enkelt planförande.att upprättas För normala detalj-
planer föreslås i betänkandet det nuvarande samrådet kring de-att ett
taljplaneförslag bibehålls samtidigt samråd tillkommer iett nyttsom an-
slutning till programskedet. Jag samråd med berörda sakägare,attanser
hyresgäster mfl. hör hemma i anslutning till programskedet. Det nuva-
rande samrådet kring detaljplaneförslaget bör gälla enbart sakägare och
berörda myndigheter.

delarJag i princip utredningsmaiirieris på programskedet. Detsyn
verkar vettigt kommunemas Översiktsplaner kan visaatt konsekvenserna
inom delar kommunen olika utvecklingar. Emellertid måsteav av man

medveten kravet kommer leda till ökat planeringarbete,attvara attom
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planeringsin-ökadeförUtrymmefinansieras på någotmåste sätt.som
byggherramas.eller ibudgetarvarken i kommunernasfinns idagsatser

Miljökonsekvensbeskri ingarvn

miljökonsekvensbeskrivningpåföreslås kravet görsmiljöhänsynAv att
planför-detaljplaneprogram,upprättandevidgällandegenerellt omav

miljöninverkan påbetydandekan innebäraslaget m.m.
betydandekommerförsta: huranmäler sig. det inver-frågor FörFlera

förstnödvändigtblidetaljplan kan detvarjeInförkan tolkas attatt ny
in-planförslagetkonstateraför kunnaenklareutarbeta MKB att omen

riktig MKB. Detföranledersåledesinverkan ochbetydandenebär en
och fördyraförlängaytterligare kommerriskföreligger MKB attattstor

planläggningsprocessen.
miljökonsekvensbeskrivningar-förkostnadenkommer bäraVem att

ochplan-byggherrenöverföra kostnaden påkommunenna Kan genom
bygglovstaxan

införaför detaljplaneprocessenkonsekvensema ettattJag att avanser
kansådant kravinnanytterligarebör utredaskrav pågenerellt MKB ett

ställas.

PorathMichaelyttrandeSärskilt av

Allmänt

mellanavstånddetfinnsutredningsarbetetpåpekat underjagSom ett
delbetänkandetfinns imiljöproblemenbeskrivning de akutaden somav

resultatetintehindrar dockmåttfullhet. Detutredningsförslagensoch att
flera avseenden.iär gott

motivtextemaochtydligareha varittill lagtext kundeFörslagen
tilläm-kommunernaerfarenhetutvecklade. Mineventuellt mindre är att

inte motivtextema.lagen,par

ÖPÖversiktsplanen m.m.

översiktsplanens rollutvecklapreciseraavgränsa ochbåde ärAtt som
kommunalmin erfarenhetbakgrundtidigare framhållitjag mot somav

uppfatta ökade kravskaförutsättning för kommunernaplanerare atten
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ÖP utred-Helhetsintrycketlegitima.redovisning ipå är attsomm.m.
ÖP,påhöja ambitionsnivån och kravenningsförslagen vill utan attmen

ÖP:s preciseras ochroll nämnvärt avgränsas.
1:3 ochdet framgår PBLbearbetas ytterligare,bör såLagtexten att av

ÖP underlag beslutfortfarande i första hand4:1PBL är ettatt omav
bebyggelseutvecklingen. Helst börvattenanvändningen ochmark- och

föreslagit.uttryckas tydligare vad utredarendetta än

delbetänkandet Anpassad kontrolltidigareUtredningsförslaget i det
olika delar kommunenbygglovplikten inivånbyggandet påatt avav

ÖP kommu-fokusering i deninnebära olyckligska läggas fast i kan en
förfång föröversiktsplanen, tillfrågor inala hanteringen just dessapå

utredarendet sig med detförhållermiljöfrågor. liknandePå sättt.ex. av
strandskyddets till-från Naturvårdsverkettillstyrkta förslaget attom

ÖPfåröversiktsplanen.i Dessutomlämpning ska kunna bestämmas en
vadkaraktärnonngivandebindande innebördhelt än somav annanny,
ocksåRisken med dettamed den ursprungliga PBL.avsikten är attvar

förlorad.pedagogiken i gårdelar PBLav
kani delarsyftet med förslagen dessaallvarligtbörMan överväga om

tillgodoses på sätt.annat
strandskyddetsangåendeförslagBeträffande Naturvårdsverkets
detaljplanlägg-medmöjligheter i sambandändradetillämpning kan att

kom-tillmötesgå debättreinskränka strandskyddetning sätt attettvara
Konsekven-strandskyddsbestämmelsema.medhar problemsommtmer
för bad ochtillgång till stränderförslag för allmänhetensolikaserna av

omständigheter utredasallafriluftsliv dock undermåste nännare.

blivandeoch denmellanviktigt med tydlig koppling PBLDet är en
itill uttryck bådekommakoppling lämpligenmiljöbalken. börDenna

ÖPiskrivas PBL 4:1i därför bl.a.2:1 och PBL 4:1. börPBL Det att
miljökvalitetriktlinjer förangivna ochska redovisa hur statenav nonner

medbestämmelsertillgodoses. bör ocksåska Man överväga om
i 3 kap. PBL.innebörd behöver införasmotsvarande även t.ex.

i den föreslagna 2:1hushållningssynpunkt PBLstället för uttrycketI
fonnuleringenhushållningvälja innehållerborde uttryckettman som

bredanaturresurslagenstillmed knyternaturresurser, pers-som an
sainhällseko-ekologiska ochdetta inrymmer både sociala,pektiv -

nomiska aspekter.
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börMan uttrycket ändamålsenlig bör bytasöverväga ut mot ut-om
trycket långsiktigt hållbar, i Riodeklarationens anda.

börDet utredas särskilda bestämmelser lokala Agenda 21 börom om
i PBL.tas

ÖP:sstödjerJag idén årligt ställningstagande till aktualitet. Enettom
ÖP:sförutsättning för detta ska fungera dock roll tydliggörsatt är att

ytterligare se punkt

Grönsrruktur

stödjer i principJag den föreslagna ändringen i 2:4 syftar tillPBL som
planeringen ska behandla grönstmkturen. Med hänsynatt att ävenange

till detta syñe det sig dock litet torftigt i lagtexten tala hänsynter att om
till behovet parker och andra grön0mråden. bör fonnuleraManav ---
PBL 2:4 det tydligtså framgår, det särskilt skall uppmärk-att att som

helhetssyn .sambandenpå och mellan de områdena,är grönasammas en
kort den strukturen.sagt: gröna

Regionplan

Några svenska regioner idag på grund miljöproblem i akut behovär av
ökad regional samverkan. vill dessutom påpeka det finns fleraJag attav

står på bli morgondagens problemregioner, och där ettföre-tur attsom
byggande regionalt mil jösamarbete skulle behöva komma igång.

möjlighet tillEn statliga ingripanden för tvinga kommunema tillatt
regionalt samarbete kan värdefullt incitament till frivilliga lös-ettge
ningar, det slag regionberedningen varit inne Möjlighetenpå. iav som

till statligt ingripandePBL för tvinga kommuner regionpla-påatt ett
bör dock fonnuleras tydligare, så det framgår intedetatt attneorgan

bara fråga Lindantagsfall. börMan bytaär övervägat.ex. att utom rena
fonnuleringen synnerliga skäl i den föreslagna lagtexten i PBL 7:9

särskilda skäl, och dessutom vilka de särskilda skälen kanmot ange
vara.

Detaljplan och miüökonsekvensbeskrivningar MKB

Utredningen föreslår bestämmelser MKB innebärom som en mer ge-
nerell tillämpning vidMKB detaljplanläggning innefat-av program-
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betydandedetaljplaner innebärkrävs kort och förtande MKB gott som
förbättring jämfört med dags-förenkling ochmiljöpåverkan. Detta är en

läget.
till programskedet.utredningsförslaget knutetMKB-kravet dock iär

ochmöjlighet för kommunen slippafinnsDet göraattatt programen
förslagetsbedömer detta onödigt PBLdärmed denMKB somom

kan fallai vissa fall kravet på MKBFrågan därmed5:18 1 st. är om
kanbetydande miljöpåverkanför detaljplan medför Detbort en som

punkt, principenutveckla denna såfinnas skäl lagtexten på att attatt
miljöpåverkaninnebär betydandekrävs för alla detaljplanerMKB som

tydliggörs.
konflikter med den miljöin-tolkningsproblem ochundvikaFör att

innebörden imycket tydligt klargöratresserade allmänheten måste man
betydande mil jöpåverkan.uttrycket

till programskedet.hård knytningalltför MKBLagtexten avger en
kas-till plan,hända frånMycket kan på vägen antagen somprogram

Utredningens motivtext ocksåljus miljöfrågoma. ut-övertar annat ger
Även detlagtexten bör utvecklas såtryck för det attsynsättet.senare

i likhetintegrerad del i planprocessen,framgår MKBzn äratt somen
fram tilloch utvecklas ändamed planhandlingama i övrigt lever anta-

gandebeslutet.

införa prövningfinns skäl vidbör utredas det MKBDet att avom
lovprövningspeciella fall, vidandra PBL-tillstånd ibygglov och t.ex. av

miljöpåverkan, för vilkamedför betydande MKBanläggningar mensom
i fall äldre de-detaljplanläggning exempelvisinte vidupprättats enav

italjplan eller sammanhang.annat

grundläggande kvali-har inte tagitUtredaren frågor rörupp som
obe-tillståndsmyndighetenstetskrav miljökonsekvensbeskrivningar,på

kontrollmyndighet, miljökon-eventuellt behov oberoenderoende, av en
observerassekvensutredarens integritet o.d. kan ocksåDet att man -

överklagaenligt det framlagda delbetänkandet inte ska kunna ennu -
bristfällig.dennaplan grund inte har gjorts ellerpå MKB ärattattav

framtiden.ökad aktualitet ifrågor kommer oundvikligenDessa att
svåröverskådlighetbegynnandevill också peka problemet medJag på en

olika la-bestämmelser ioch begreppsförvirring det gäller MKBnär om
därför tidenförordningar författningar. Min uppfattningoch är attgar,

MKBÅrågoma.samladär att göra översyn avnu mogen en
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ÅswaldSärskilt yttrande Terstad och KerstinJanav

Enligt meningvår har inte utredningen lagt tillräckliga förslag detnär
gäller de delar i tilläggsdirektiven, nämligen behovettassom upp av
och förutsättningarna för skydda och säkerställa parker ochatt grönom-
råden i våra städer och understrykning.tätorter vår Analys av
problembilden och hotbilden vid handen dessa intressen hävdarattger
sig dåligt i planeringsprocessen och därför grönstrukturen ständigtatt

i kanten, fragmenteras och urholkas kvaliteter.på Utredningensnaggas
förslag inte tillräckliga för hantera denna negativa utveckling. För-är att
slag för i rättslig mening bättre säkerställa grönområden och parkeratt
inom för PBL-processen saknas praktiskt i betänkandet.tagetramen

Utredningen borde ha lagt förslag inneburit framflyttningsom en av
positionerna för dessa intressen, förstärkning dessa intressen ien av
planprocessen. förslagDe utredaren kring förstärktpresenterarsom
översiktlig planering i drag bra. avgörande fråga dockEnär ärstora om
regelverket tillräckligt tydlig anvisning vilket materialLinderlagger
kommunerna skall fram i samband översiktligamed den planeringen.ta
Kopplingen mellan hushållsbestäininelserNRL:s framför allt kap. och2

kap,3 kap.PBL 2 respektive kap. komplicerad alltidPBL 4 och inteär
lätt förstå. Utredaren borde fört understryker ochatt resonemang som
förtydligar dessa kopplingar. vikten sambandgäller iDet t.ex. attav
med översiktsplaneringen fram underlag utifrån helhetssynta ett som en
belyser grönstrukturen och dess olika värden och funktioner.

slutetI på avsnitt läggs3.7.5 utredaren vikt vid möjlig-att storanger
heter skydda och säkerställa grönområden i översiktsplaneringen.att

enligtDetta vår mening felaktig beskrivning. Avgörande givitvisär ärcn
Översikts-hur definierar begreppen skydda respektive säkerställa.man

planen inte juridiskt bindande. ska uttrycka kommunens vilja ochDenär
avsikt det gäller användningen mark och lntentionema inär vatten.av
översiktsplanen behöver ofta säkerställas och följas juridisktupp genom
bindande beslut detaljplan, områdesbestämmelser, beslut medgenom
stöd NVL säkerställer inte, mindre skyddar,Kommunenetc. ännuav

översiktsplaneringenom gen.

Möjlighet lill .väke:stä/anc/e cclalp/angenom

braDet utredaren pekar skyddsfonner framför alltNVL:sär att att ä
och naturvårdsområde borde användas i betydligtnaturreservat större-
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utsträckning vad falletvarit hittills kommunerna för skyd-än attsom av
da och vårda framförgrönområden. gäller alltDettatätortsnära större
grönområden i anslutning ochtill städer fungerarHärnära tätorter.

skyddsformerNVL:s ändamålsenligt instrument dock inteettsom som
används i den utsträckning önskvärt. dock inteNVL är annatsom vore -

undantagsvis lämpligt instrument för säkerställa parker ochän ett att-
grönområden i städer och Tilläggsdirektiven tyder påtätorter. att man
istället borde inom för PBL-regelverket ochöverväga att ramen

hitta fonner för säkerställande grönområden och grön--processen av
strukturer. ocksåDetta vår uppfattning.är

Betänkandet innehåller inga förslag möjlighet full-tyvärr attsom ger
följa kring de intentioner det gäller bevarandenärresonemangen av-
grönstnikturer kommunerna förväntas redovisa i översiktplan.som-

förDetta många andra områden detaljplaneinstitutet. Varförgörs genom
inte fullfölja med juridiskt bindande beslut det gäller grönstruk-även när
turen enligtDetta vår mening den bristen detär största när
gäller den här delen utredningen. Utredaren antagandet i ochgör attav
med grönområden kommer framträdande ställning iatt att ges en mer
den översiktliga planeringen så kommer dessa områden högre sta-en

och därmed skyddas i högre utsträckning i anspråk förtus mot att tas
Enligt vår mening saknar detta antagande empirisk grund.annat.

Tvärtom analys grönområdenagrönstrukturens ställning i stä-ger en av
ochder vid handen det mycket svårt hävda dessatätorter äratt att som

grönt. i fall har underlagmånga klart visar värdettrots att man som av
dessa onråden. i översiktsplanenDet riskerar alltid i synnerhet igröna -
de städema betraktas reservinark för byggande ochstöre att som-
exploatering inte kommunen följer intentioner grönstruktu-om upp om

översiktsplaneni med juridiskt bindande beslut detaljplan ellerren
komminalt beslutat naturreservatnaturvårdsoinråde.

Parker och grönområden bör kunna behandlas på sättsamma som
lekplatser och i detaljplanesammanhang. Bestämmelsernat.ex. torg om

genomförandetid bör inte principiella hinder för detta.någrautgöra
Rimligen allmänna platser säkerställda detaljplan efterär ävengenom
det genomförandetiden har Införandet krav genomfö-gått påatt ut. av
randetid har för övrigt helt bakgrund. Genomförandetidenen annan
riktar exploateringar och den i princip kvartersmarkgällermot närsg

fördelar byggrätter. förståelseVi har för inte kan eller börattman man
ha olika regler för upphävande detaljplaneller ändring beroende påav
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de-detaljplanen olika syñen. avgörandehar Det är att man genomom
i genomförataljplan har möjlighet och skyldighet bemärkelsen att

grönområde,översiktsplanens intentioner markatt som somreservera
detaljplan skall kunnakomponenter i grönstruktur. Syftet med enen

områden.just detta inom i övrigt bebyggelsedomineradevara
också avsnitt det önskvärtUtredaren konstaterar 3.7.5 äratt att

översiktsplanens intentioner det gällerkommunen följer grön-närupp
detaljplaneläggning. Utredaren vidare detstrukturen attmenargenom

detaljplaneläggning enbartinte föreligger något hinder ett grön-mot av
dessa konstate-område. Några ändringsförslag eller utöverresonemang

betänkandet fullföljtranden läggs dock inte. Enligt vår mening borde

föreslagit ändringar i kap.vissa 5 PBL.ävenattresonemangen genom
Detaljplane-Utgångspunktema för detaljplaneläggning i kap. l5ges

bebyggelsehistoriskt och juridiskt iringen sin utgångspunkt bådetar --
för detaljplanläggningeller förändring bebyggelse. Utgångspunktemaav

framgår detaljplaneringborde vidgas sådant det tydligtpå sätt attattett
grönområden,kan och bör användas för markäven att somreservera
lika naturligtparker och grönstruktur i vid bemärkelse. bordeDet vara

för ändamåli den kommunala planeringen mark dessaatt somreservera
för bostadsbyggande, arbetsplatser eller infrastruktur.

ovanstående.Bestämmelserna i kap. bör föreslås ändras i linje med5
redan. börbör grönområde till parker DetI 5:3 läggas nämnst.ex.

bestämmelse i kap.ändringar i eller 55:1även övervägas annanom
föreslås framgår detaljplan kanbör så det klart och tydligt PBLatt attav

komponenter ianvändas för långsiktigt säkerställa markatt som en
grönstruktur i fonn parker eller grönområden.av

syftesäkerställande grönstrukturde delar detaljplan harI en av som
definieras vad i detbör detta utredas i planbeskrivningen. denna börI

vil-vill bevara. Till planen bör fogas beskrivninggröna även avman en
syfteken skötsel förvaltning erfordras för detaljplanens uppnåsattsom

och upprätthålls.

Översiktsplanen landsbygdsutvecklinginstrument iellsom

Vi delar inte för be-påståendet strandnära områden utgöratt en resurs
byggelseutveckling principi många glesbygdsområden. Stränder bör i
behandlas Stränderna generellticke fömyelsebar harsom en resurs.

frilufts-värden för såväl biologisk mångfald för allmänhetensstora som
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liv. Bebyggelseutveckling bör kunna iske glesbygderäven utan att- -
stränder ianspråktas. vikti frågaEn vad med strandnäraärg som menas
områden.

använda översiktsplanenAnsatserna strategiskt instrumentatt ettsom
för landsbygdsutveckling viktiga. sammanhanget bordeIär ävenannars
belysts möjligheten använda översiktsplanen för redovisa kom-att att

viljeinriktning vad gäller fortsatt jordbruksdrift och bevarandemunernas
värdefulla odlingslandskap. hadeDetta varit värdefullt utifrån såvälav

naturvårds- kultunniljösynpunkt.som

Miljökvaliret

liknandeEtt för parker och grönområden skulle kunnaresonemang som
tillämpas för särskilt föroreningskänsliga eller föroreningsbelastade om-
råden. Utredarens förslag miljökvalitetsmål olika slag skallatt tasav
med tidigt i planeringen, dvs. i förstärkt översiktsplanering ställeren

bakom. Utredaren dock vid konstatera generellt bin-stannar att attoss
dande kvalitetsnonner inte särskilt väl i PBL-systemet. De-passar
taljplanens möjligheter lokalt precisera mil jökvalitetskraven ochatt styra
tillstånd till etablering, utbyggnader, ändring verksamhet utifrånav osv.
miljökvalitetsaspekter finns inte beskrivna.

Vi vill särskilt betona betydelsen förstärkt kunskapsunderlag förettav
översiktsplaneringen det gäller miljökvalitet och föroreningsbe-även när
lastning. miljökvalitetskraven, sig de frånHur utgår nationella rikt-vare
linjer, kommunala iniljövårdsprograin eller miljöanalyser, kan omsättas
till bindande krav detaljplaneringeni och samspelet med special-mer
lagstiftningen på området borde ha lyfts fram på tydligare i moti-sättett
veringama.
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Kommittédirektiv
§â%
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1992:104Dir.

Översyn plan- och bygglagen,av m.m.

Dir. 1992:104

Beslut regeringssammanträdevid 1992-11-26

Statsrådet Thurdin anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppdrag vissaöveratt atten se
frågor i och bygglagen 0987:10, PBL.plan-

Utredarens förslag skall tillgodose kraven miljöhänsyn, stärktstörre
medborgarinflytande, lagstiftning.avreglering och förenklad

frånErfarenheter översynsarbetet. Sverigesandra länder bör till itas vara
förhållandeförpliktelser i till EG skall beaktas.
ingår ocksåI uppgiften bestämmelserna i PBL medsamordnaatt en ny

fråga samrått chefen för Näringsdepar-byggproduktlag. Jag hari denna med

tementet.

utgångspunkterBakgrund allmännaoch

ifråga hushållningenbyggområdetlagstiftningen inom plan- och samt om
års lagreformeri med 1987och genomgick ochmed mark- vattenresurserna

de-förändring. viktigaste nyhetengenomgripande Denochsamlad varen
planeringenför den fysiskatillcentraliseringen kommunerna ansvaretav

byggnadsväsendet.och för
område bevakningbegränsas i huvudsak tillStatens inom detta enansvar

Säkerhetsfrå-hälso-mellankommunala intressen ochriksintressen. samtav
därigenomuppgifter har kommit väsent-myndigheternasDe statliga attgor.

från insida riktas mindreligt Tillsynen uppsiktenförändras. och statens nu
planeringenkommunalabeslut i denenskildabevakning kontrolloch av

frå-långsiktigakringsamråd kommunernamedoch och samverkanmotmer
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uppföljning lagstiftningens tillämpning. De allmännasamt intressenagor av
skall hävdas omprövning länsstyrelse eller regeringen endast igenom av av
särskilt angivna fall.

Andra viktiga förändringar i PBL reglerna utökat medborga-ettvar om
rinflytande och förenklingar främst innebar vissa lättnader för densom en-
skilde ökat för byggherren. PBL ocksåinnebarettsamt moderni-ansvar en
sering och förenkling plansystemet och viktstörre har lagts vid plan-attav
genomförandefrå gor.

Nya förutsättningar

samhällsutvecklingen förändrar förutsättningarna för planeringen av
ochmark- vattenanvändningen och för byggandet. Inom den fysiska plane-

ringen och stadsbyggandet ställs bl.a. och ökade krav miljöhänsyn,nya
Ökadaktsamhet kulturvärden resurshushållning.och uppmärk-om

samhet behöver därvid den befintligaägnas bebyggelsemiljöns egenskaper
och möjliggöra successiva förändringar och kompletteringar.att FN-kon-
ferensen miljö och utveckling måsteUNCED 1992 följasom sommaren

En huvuduppgift blir skapa förutsättningar för och underlättaattupp. en
långsiktigt hållbar utveckling. För måsteklara denna uppgift samhälletatt
riktas effektivt återanvändningresursutnyttjande bl.a.ettmot mer genom

återvinningoch kretsloppsprincipen. Tillämpningen kretsloppsprinci-av
i planering måsteoch byggande underlättas. Behovet har ökat attpen av

kommunerna samordnar olika infrastrukturinvesteringar sektors-och att
ändamålsenligaövergripande och planerings- och beslutsprocesser utvecklas

såväl nivå.regional lokal Tunga investeringar flera kom-ofta rörsom som
ställer allt krav mellankommunal tidigaochstörre samverkanmuner

bedömningar påverkan påolika utbyggnadsalternativs på miljön, kultur-av
hushållningenvärden och ochmed mark- Integrations-vattenresurscrna.

frågorsträvandena i Europa aktualiserar såväl miljö-harmoniseringom av
krav för fysiskreglerna planering och byggande.som av

Nya harlagar tillkommit berör byggandet. Behovet avregleringsom av en
måsteoch förenkling olika regelsystem sig allt starkare. Dessa kravväxerav

förenas med och kommun för viktiga all-hävdaatt ettstat tar attansvar
bostadsfinansicringsområdet pågårintressen. Inom medmänna arbeteett

avreglering förenkling bl.a. produktionskostnademaoch i syfte att pressa
främja konkurrens och effektivitet.attsamt

Den ekonomiska utvecklingen till statliga kommunalahar lett den ochatt
masteadministrationen minskas offentliga sektorns kostnaderoch den ses

över.
tjanstcproduktionAndra förändringar hur grundlägganderor synen
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offentliga sektorns roll iändring denbl.a.och innebärorganiserasbör en av
detaljregleringStärkt äganderätt, minskad ochenskilda.förhållande till den

också påverkasådant kan utform-exempelprivatisering ärökad som
lagstiftningen.ningen av

organisationsformerochtill arbetssättsamhällsutvecklingen har lett nya
fåttKommunerna har friheti och kommun. störreförvaltningeninom stat

området myndighetsutöv-förutanförsin verksamhet,organiseraatt som -
konkurrensut-utföraskommerutsträckningalltiningen större att genom-

upphandling.satt
måste.tillgo-demokratiskadenväxande kravMedborgarnas processen

för närvarande delta imöjligheter tidigare änförbättradedoses attgenom
utformningenbebyggelseutvecklingen ochpåverkaochplaneringsprocessen

miljön.den byggdaav

utvärdering ochUppföljning, översyn

efterinleddes kortPBL-reformenutvärderingenUppföljningen och av
refor-Huvudsyftena medjuli 1987.kraft den 1trädde ilagendet denatt nya

vunnits bl.a.uppnåtts. de erfarenheterSamtidigt visarihar somstortmen
viktiga punktervissareformenuppsiktsverksamhetBoverkets attgenom

sådanaifråga förlättnaderbl.a.fått Det gällergenombrott.inte sittännu om
också ioklarheterfinnskommunala beslut. Detförutsätterenskildeden som

miljönshävdauppgiftenikommunernafråga PBLstöddet attgersomom
kulturvärden.

till denmed hänsynmin meningenligtPBL behövsEn översyn nyssav
lagstiftningenssäkerställaförsamhällsutvecklingenskisserade attattsamt

fullföljs. Ennämnde, sär-inledningsvisjagintentioner.grundläggande som
PBL och angrän-uppgiftmed övertillkallasdärförutredareskild bör att se

förhållanden.utgångspunkt i nämndamedlagstiftningsande

Uppdraget

15199192:100 bil.1992budgetpropositionen prop.tillanmälanVid min
1990-talet.underhuvuduppgifterplaneringensfysiskadenjagerinrade om

Dessa är att
ochmark-hushållning medgodlångsiktigt vattenresurserna.säkerställa en-

anläggningarbebyggelse.lokaliseringförnuftiglångsiktigt-främja avcn
stadsmiljö,levanderik ochutvecklainfrastrukturoch samt en

samhällsplaneringen.ikretslopptillhänsyn naturens-ta
mil-ökadutveckling,tekniskförförutsättningarbör skapaLagstiftningen

kostnadsmed-Kvalitetstänkande ochkonkurrens.effektivochjöhänsyn en
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Långsiktighetvetande skall främjas. i förvaltning underhålloch befintligav
bebyggelse bör premieras. Ökad valfrihet för den enskilde skall tillgodoses

väsentliga intressenallmänna för den skull ställsutan att sidan.
Dessa huvuduppgifter bör vägledande i översynsarbetet.vara
Översynen bör leda till förslag till ändrad sålagstiftning där behövs eller

förslag till andra lösningar där lagstiftning inte bedöms nödvändig förvara
nå målen. De samhällsekonomiska konsekvenserna förslagenatt skallav re-

dovisas.

Allmänna och enskilda intressen

Fysisk planering i första hand kommunalär uppgift. Denna grundläg-en
utgångspunktgande självfallet ocksåskall gälla fortsättningsvis. Kommunen

skall ha för planläggning mark och och ha möjlighetansvaret vatten attav
utforma i kommunen önskvärd utveckling inom för bestämmel-en ramen

i PBL.serna
Enligt PBL inte bådeskall, föreskrivet, allmännaär ochannatom en-

beaktasskilda intressen kap. 5 §. Gränsenl mellan dessa intressen iär
svårpraktiken dra Många frågorentydigt sätt. be-normaltatt ett som

handlas i fysisk frånsamband med planering och byggande intresse all-är av
synpunkt. mångaAllmänna och enskilda intressen imän sammanfaller fall.

Det bör möjligt precisera de allmänna och enskilda intres-närmareattvara
åligger-och ochde rättigheter skyldigheter kommunen respektivesena som

den enskilde. Vilka medel och kommun skall förfoga för kunnaöverstat att
de allmänna intressena behöver Detsamma gällervärna övervägas närmare.

i vilken hänsynen tillutsträckning kommunalekonomin och kommunernas
tillhandahållaskyldighet falli vissa service skall vid prövningenbeaktasatt

enligt PBL.ärenden lovav om
såDet behövs klarläggande vilka allmänna intressen är väsent-ett av som

liga företräde framför enskildade bör intressen. Hälsa och säkerhethaatt
måsteväsentliga intressen. Därutöver bl.a. miljöhänsyn. liksomallmännaär

hushållningkulturmiljön och medhänsyn till och naturresursemanatur-
viktiga allmänna intressen. Tillgängligheten i den byggdam.m. anses vara

orienteringsförmåga måstenedsattmiljön för med rörelse- ellerpersoner
också viktigt allmänt intresse.ettanses vara

tydligtpreciseras och dettaDet viktigt dessa allmänna intressenär attatt
framgår lagtexten.av

också framgå enskilda skyddasvilka intressen börlagtexten börAv som
olika intressen.mellan enskildaawägningvid en

vidbeaktasrattssakcrhetsaspekter awäg-grundläggandeDet viktigtär att
enskilda in-olikaenskilda och mellanoch intressenmellan allmännaningen
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tressen.
del samrådaI denna bör utredaren med Fri- rättighetskommitténoch JU

frågor1992:01, har i uppdrag redovisa bl.a. förstärkt grundlags-attsom om
äganderätten.skydd för

återkommer fråganJag längre fram till omfattningen och formerna förom
statliga kontrollenden allmännadet gäller intressen.när

Utgångspunkten frågai byggande bör det byggherrenärattom vara som
har för de tekniska egenskapskraven uppfyllda. Kommunenansvaret äratt
skall i främstdetta avseende ha för väsentliga allmänna intres-ett attansvar

blir tillgodosedda.sen

Ökad miljöhänsyn

Genom fåttPBL har kommunerna det huvudsakliga för utform-ansvaret
nivå.ningen bebyggelsemiljön lokal Statens för den lokala mü-av ansvar

jön har i och med PBL begränsats.
vårUtvecklingen och miljö, i vi-ävenomsorgenav om gemensamma en

dare mening, behöver uppmärksammas hittills. Kraven miljö-änmera
hänsyn i planering byggande naturligtoch ökar. Detta har samband medett

miljövårdsträvandena förebyggande effektivareochmot en resursan-en
ocksåvändning baserad kretsloppsprincipen. Bebyggelserniljön har stor

betydelse för människors trivsel välbefinnande och grundförut-och är en av
sâttningarna för rikt socialt liv. Det viktigt och kommunärett statatt sam-

hållbarverkar i till utveckling och miljö iomställningen varaktigt goden en
landets alla delar.

Den isammanhanget. Lokali-fysiska planeringen central betydelseär av
försering bebyggelse, anläggningar och infrastruktur behöver samordnasav

skapa transportförsörjning. Utform-förutsättningar för effektivbättreatt en
arbetsområdensåväl befintliga behöverningen bostads- och an-som nyaav

långsiktigtåstadkommas. god hus-så Enkretsloppslösningar kanattpassas
måste förutseende fysiskhållning pla-med främjasnaturresurser genom en

somjagvidare meningmiljöhänsyn -ideninnebär kravennering. Det att
måste tydligare.beskrivit i den fysiska planeringen görasharnu -

handlings-21UNCED-konferensen Agendabl.a. ärVid ettantogs som
uppnå hållbar Agendalångsiktigt utveckling. iAnsatsenför att enprogram

politikenförebyggas miljöanpassningproblem skall21 är att avgenom
medområden. viktigt instrument iFysisk planering kan arbetetolika ettvara

resursutnyttjande ochåstadkomma effektivtmiljöproblem.förebygga ettatt
hushållning med naturrcsurscrna.

undvikas, konflikterkonflikterförutseende planeringGenom kan somen
effektivitetsförluster.läsningar därmedskede leda till ochi kanett senare
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Regeringen därför föreslåförsta riksdagen kap.att, 1ett steg, attavser som
så§ PBL framgårl ändras det klart PBLzs bestämmelser syftar tillatt att en

långsiktigt hållbarochgod livsmiljö. Utredaren bör vadpröva sätt reg-
ilema PBL i övrigt behövakan förtydligas långsiktigti främjasyfte att en

hållbar samhällsutveckling.
frågaFörutom överväganden i fysisk planering, bör utredaren ägnaom

miljöpåverkanuppmärksamhet frånden kommer byggnader ochsom
frågabyggnadsmaterial. Här det inomär det Europeiska ekonomiskaattom

samarbetsområdet påverkaEES får påutvecklingen vi krav produk-att
inte månskadar hälsa och miljö och möjligaste ingåii kanter ettsom som

kretslopp. Vidare bör svenska tillverkare importörer stimulerasoch att ut-
återanvändning återvinningveckla för och och till skadligasystem attse ma-

terial och bytsprodukter Jag vill peka omloppstiden för byggna-ut. att
der ingåroch därmed de material förhållandevisi byggnad ärsom en- -
lång, vilket kräver återanvänd-särskilda överväganden bl.a. gällerdetnär

återvinning.ning och
våraDet särskilt angeläget den planeringenär fysiska ochstäderatt av

utifrån miljöfrågorna.sker helhetssyntätorter en
påtagligast storstadsområdena.Miljöproblemen i dag i För närvarandeär

miljstuderas och effekterna olika styrmedel Boverket ochav av
naturvårdsverk. ingårStatens I Boverkets bl.a. studera behovetuppdrag att

grönområdenoch för god stadsmiljö.bevaranatur- attav en
I mindre landsbygdenstäder och miljöproblemen delvisär av annan

fysiskkaraktär i Men -bl.a.storstäderna. här behövs insatserän även genom
planering fysisk planering-i syfte främja livsmiljö. En framsyntgodatt en
bör självfallet miljöproblemen,inte bara medverka till begränsa utanatt
också fördel. Dettade miljökvaliteter dessa relativaoftavärna är orterssom

långsiktigt hållbar utveckling.nödvändigt ekonomiskför främjaär att en
NaturvårdsverketsUtredaren bl.a. ochbör bakgrund Boverketsmot av

enligt PBLstudier bedömning möjligheterna i fysisk planeringgöra atten av
miljöfrågorna såväl nytillkommande be-till befintlighänsyn istörreta som

byggelse.
i hanteringen till regeringenI samband med upprättande planer och avav

svårigheterna hälsoriskermiljö- ochöverklagade planer har bedömaatt upp-
mångaSvårigheterna på falli saknasmärksammats. beror bl.a. detatt un-

pågårsådana utveck-derlag bedömningar. För närvarandeför göra ettatt
planering.fysiskoch säkerhet ilingsarbete inom Boverket hälsarörande

förtillkallatsFrågor behandlas denljudstörningar utredareyttre somavom
1992:02.Mbullertill samlad handlingsplanförslagutarbetaatt ett mot
behöverhälsotrågor planeringenhanteras imiljö- och skallRiktlinjer för hur

till dettaanslutningdärför iUtredarenutvecklas. börenligt min mening
möjligheternapågående ochhälla attarbete övervägasig underrättad om
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fysiski planering.kvalitetskravsådanatillämpa
miljökonsekvens-utvecklingensammanhanget ärisärskilt intresseAv av

miljö-i kap. PBL innebär regel och2MKB. Kravenbeskrivningar attsom
frågai miljökonse-hushållningsfrågor del underlagetbelyses omsom en av

emellertidPBL. Erfarenheterna visar underla-enligtplanerför attkvenser
Fråganmångai fall bör förbättras. aktualise-planerbeslutför m.m.omget

området.bestämmelserockså EGzsavras
miljökonsekvensbeskrivningar redovisa vilkensyfte med ärviktigt attEtt

åtgärd får hushåll-miljön, hälsan ochellerverksamhetinverkan enen
allmänheten möjligheter sig.ochmedningen yttraattnaturresurserna ge

många gångerockså förenklas. DenbeslutsprocessenkanDärigenom
området av5 kap. lagen 1987:12bl.a.lagstiftningen utgörssvenska om

NRL. gäller förNär det PBL finnshushållning med naturresurser m.m.
något skallkommunerna miljökonse-kravinte upprättanärvarande att

förslag till199293:60 med lag änd-propositionenkvensbeskrivningar. l om
föreslås i syfte uppfylladock,1969:387miljöskyddslageniring attm.m.

såPBL miljökonsekvensbe-EG-direktiv, ändrasibestämmelserna attattett
i EG-direkti-för vissadetaljplanerskall utarbetas upprättasskrivningar när

ändamål tilltänkta verksamheten samtidigt kanoch denangivna antasvet
miljöpåverkan. Utredaren bör kravetbetydande övervägamedföra omen

till-generellskall utvidgas ochmiljökonsekvensbeskrivningar ges en mer
enligti PBL.lämpning ärenden

miljöfrågaockså behöver belysasvårt viktigVärnet kulturarv är somenav
frågorPBLhand vid tillämpningenDet i förstai sammanhanget. är av som

Till-bebyggelsemiljöerbyggnader ochvärdefulla prövas.bevarandeom av
området itolkningsutrymmetvisarlagstiftningenlämpningen attav

ofta inte kan häv-alltförmånga kulturvärdenaochfall blivit alltför attstort
kulturmiljöhänsynenhurbörUtredaren övervägaandra intressen.das mot

PBL:sutvärdera hurUtredaren därvidställning. börkan starkare reg-ges en
effekter de harvilkaochtillämpatshartill fastighetsägareersättningler om

fått.
ochÖversiktsplanen tillämpningen PBLnyckelroll förhaskall na-aven

erfaren-hittillsvarandedebakgrundUtredaren bör,turresurslagen. mot av
innehåll redovisningochfrågai fomier,PBL:s kravheterna. pröva omom

ökad miljöhänsynfrämjaMöjligheternaförändras.behöver att genom enen
Översiktsplanens roll isärskilt belysas.börplaneringfysiskförebyggande

belysasockså Därutöver uöibör över.kommunmellan ochdialogen sesstat
skapai dagbättreför sätt änanvändaskanöversiktsplanen ettatthur

kulturlandska-landsbygden ochutvecklingför positivförutsättningar aven
ErfarenheterBoverketsdelUtredaren börmening. rapport avi vid ta avpet

remissbehandlats.Rapporten haröversiktsplanearbetet.
kom-miljö liggergodÄven åstadkommaförhuvudansvaret att enom
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den enskilda kommunensär möjligheter ellerlösa förebyggaattmunerna,
miljöproblemvissa relativt begränsade. Det mellankommunala och det re-

gionala perspektivet behöver därför utvecklas. Den regionala planeringen
Ävenbl.a.enligt PBL bör i detta avseendeöver. de kommunalautgörses

översiktsplanema viktigt underlag. Utredaren bör förslaglämna till hurett
sådan planering främjas.kanen

Miljöskyddskommitténs ME 1989:04 arbete beröringspunkterhar med
PBL i samrådaöversynen berörd del. Utredaren bör därför med Miljö-av nu

skyddskommitté n.

ifrågaFörenkling detaljplan och lzvgglovom

Ett främstade syftena med PBL möjliggöra förenklingar i för-attav var
hållande till den äldre lagstiftningen. En studie PBL:s tillämpning i 20av
kommuner, genomförts Boverket i samarbete med Svenska kom-som av
munförbundet dåvarandeoch Näringslivets byggnadsdelegation, visar att

syfte uppnåtts.detta delvisendast har
framgåttSom vad jag har bör kraven miljöhänsyn i vissasagtav nu

enrikavseenden höjas och och levande bebyggelscmiljö främjas. Inom
denna bör möjligheterna till förenkling och avreglering. Upp-prövasram nu

sådanamärksamheten i förstabör hand riktas förändringar inne-som
bär minskad detaljstyrning och medför lättnader för enskilde.denen som
Syftet bör skapa förutsättningar för kommunerna tid ochägnaatt attvara

frågorna, hälsofrågorikraft de angelägna byggandet och plan-mest t.ex.
miljösynpunktfrågor från lång-betydelse bedrivastörre samt att ettav mer

syftandesiktigt arbete. Samtidigt minskad detaljreglering och ef-kan en en
bådefektiv planprocess leda till kostnadsbesparingar för enskilde ochden

allmänna.för det
ingå från programske-I uppdraget bör helaanalysgöraatt processenen av

till Sår-det dess kraft och bygget har slutbesiktigats.bygglov vunnit lagaatt
frågor.följandeskild uppmärksamhet därvidbör ägnas

detaljpla-s.k.I5 kap. PBL detaljplan skall det1 § när upprättas,anges en
Emellertidnekravet. Detalj planekravet primärt riktat till kommunen.är ger

bygglovi de8 kap. 12 § första stycket 2 lag kommunen rätt vägraattsamma
åtgärden dctaljplanläggning. Denfall den sökta bedöms vägratslcráiva som

inte tvinga framkan emellertidhänvisning till detaljplanekravetlov med
möjligt direktvarit ärendetplanläggning, det borde ha avgöraäven attom

alltsåparagrafen har bety-Tillämpningenstöd 2 kap. PBL.med storavav
bakgrund erfarenheterdeUtredaren börden enskilde.delse för mot somav

i medtillämpning samband pröv-detaljplanekravetsbeträffandevunnits
mån behövakani lagstiftningenbedömning vadbygglovningen göra enav
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preciseras ytterligare för bl.a. stärka den enskildes ställning.att
Regleringen i detaljplaner har i huvudsak byggt markens ochatt ange

ändamål.byggnaders användning olikaför Detta reglerasätt använd-att
ningen har medverkat till funktionsuppdelning i staden, utarmaten som

områdenvissa och lett till ökat transportbehov. Det finns anledning över-
väga mindre detaljerad reglering kan underlätta friare etableringom en en

blandningoch boende och olika verksamheter det möjligtgören av attsom
utforma allsidigt stadsdelar och samhällen. I detsammansattamer samman-

ocksåhanget bör användningenövervägas bestämmelser beträffande ut-av
formningen byggnader. vissa miljöer långtgåendeI kan krävas hän-av mer

åtill omgivande bebyggelse. I andra miljöer kan sidanandra bestämmel-syn
utformningen helt undvaras. Enligt får5 kap. § PBL7 intestyrser som en

detaljplan detaljerad vad erfordras.göras än Utredaren bör motmer som
bakgrunddenna vilka ytterligareöverväga avregleringar och förenklingar
möjliga och lämpliga.ärsom

Efter ändring i 5 kap. 7 § PBL prop. 199192:51, BoU 10, rskr. 112en
får handelsändamålkommunerna inte längre precisera i detaljplaner till att

viss form detaljhandel. Riksdagen uttalade i samband med beslutetavse av
någotden förändrade fåkonkurrensen borde genomslagskraftatt synen

också i gällande planer, det krävs ytterligare övervägandenattmen om man
innehållet sådanalagstiftning skall iändra planer. Utredaren där-börgenom

få ståndför belysa möjligheterna ändra gällande planer i syfte till ökadatt att
konkurrens inom handeln.

ocksåKonkurrensfrågor iaktualiseras sammanhang. Regelsystemetannat
såför utformat det i möjligabyggandet bör utsträckningstörstaattvara un-

olika byggherrarderlättar konkurrens mellan och ochentreprenörer upp-
kostnadsmedvetande och kvalitetstänkande. Detaljplaner börmuntrar ut-

så så långtformas möjligtde för olika tekniska lösningar.att utrymmeger
Tillstånds- såbör utformadeoch kontrollreglerna tillämpningen kanattvara

kvalitetssäk-till och underlätta användningen företagensanpassas av egna
ringssystem.

till föreslagit riksdagennyligen följd EES-avtaletRegeringen har av --
genomföra EG:s19929355 i bygg-byggproduktlag prop. syfte atten ny

byggpro-Samordningen den föreslagnaproduktdirektiv Sverige. mellani
måste tekniskaPBL:s egenskapskravduktlagen och PBL över.sesnu

fri-Därvid kommerflytta: till byggproduktlagen.byggnader bör överm.m.
innehåller inga regler bygg-fokus. Byggproduktlagenbygglov i omgan om

lämpligenoch kontrollenhur tillsynenlov. förslagUtredaren bör lämna
utformas framtiden.i

byggnads-genomförandetochbyggstartByggherren planerabör kunna av
till-kontrollen ochtekniskapå Denrationelltekonomiskt satt.arbetena ett

byggnadsarbetenaplaneraså kanutformad byggherrenbör attsynen vara
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frånberoende awakta slutligt beslut berörda myndig-attutan att ettvara av
Samtidigt bör -förheter. han inte tvingas alltför risker haatt ta stora en-

frånmöjlighet vid behov kunna begära besked myndigheterna huruvidaatt
arbetena eller visst arbetsmoment utförs enligt gällande regler. Det härärett
viktigt kommunen bara skall behöva besked och ingripaatt notera att omge

frågor för.i samhället harsom ansvar
Enligt PBL gäller föri princip all lokalisering bebyggelse den förstattav

från Detskall lämplig allmän synpunkt. bör möjligt i vissaprövas attvara
avstå frånfall förhandsprövning varje enskilt byggnadsföretag varkennärav

såledesellerdet allmännas träds för Detintressen rätt ärnär.grannars ange-
ocksåenskilde iläget den utsträckning kan frihetpröva större attatt om ges

Därigenomuppföra byggnader. kan bl.a. byggande landsbygdennya un-
bakgrunden möjligheternaderlättas. Mot den bör begränsa bygglov-att

främst gäller byggnadsföretagsprövningen belysas, det utanför samladnär
å områdendet andra ibebyggelse. Om sidan med särskilt värdefullat.ex.-

kulturmiljöer finns behov striktare bygglovsprövning bör dettaav en upp--
utredaren.märksammas av

också bygglovsprövningen formDet bör i nuvarande behö-övervägas om
sådana detaljplaneområdenbibehållas redan iinom där bebyggelsen pla-ver

sådant Utredarenolika berörda intressen beaktats.sättprövats attettnen
anförts betänkandet SOU 1992:47 Avregleradbör beakta vad har isom

II. remissbehandlats.bostadsmarknad Del Betänkandet har
handikappadejag inledningsvis tillgängligheten förSom nämnde är ett

effek-analys vilkaviktigt allmänt Utredaren bör därförintresse. göra en av
fått fråga tillgänglighetenPBL har ide bestämmelserna inuvarandeter om

den ök-sammanhanget erinrasmed funktionshinder. I kanför ompersoner
år decen-sker80 under detning äldre närmasteantalet över sompersonerav

tillgänglighetsfrågan del deiövervägandenniet. Utredaren bör i sina ta av
SOUbetänkandetHandikapputredningen iframförslag lagts avsom

förBetänkandet remissbehandlas närva-1992:52 Ett samhälle för alla.
rande.

i bl.a.effektivitetenPBL-reformen ökasyfte medEtt viktigt attannat var
ef-jämförelse kort ochinternationellSverige har vidplanprocessen. enen
ef-ytterligaremöjligheterna tillhindraDet bör intefektiv planprocess. att

PBL:shurbör därför belysasI översynsarbetetfektiviseringar bör prövas.
finnslagstiftningi-PBL ellertillämpas och detföáarandercgler annanom

hante-åtgärderförsvårar i syfte effektiviserakommunalaregler attsom
Även be-arbetssätt bör undersökas.beslut. Alternativaochringen planerav

kungörande ochmed berördakommunikationstämmelserna annonse-om -
antagandet bördelgivning efter över.-liksomring sesom

omfat-ochplaner ärförfarandet närBestämmelserna upprättas antasom
enkeltvid s.k.Från detaljplan finns undantagantalreglernatande. ettom
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planförfarande, vilket kan användas planförslaget begränsadär bety-om av
översiktspla-delse och saknar intresse för allmänheten förenligt medärsamt

kap. 28 §5 PBL. Undantagen innebär i huvudsak samrådet kannen att
förenklas och kungörande undvaras. Utredaren bör, med hänsyn till demo-
kratiska krav och de verkningar för offentliga och enskilda planerorgan som
får, detpröva möjligtär och lämpligt i ökad utsträckning tillämpaom att
enkelt planförfarande. Möjligheterna förtydliga eller ändra reglerna föratt
enkelt planförfarande bör därvid övervägas.

De rationaliseringsmöjligheter översiktsplanen kan innebära börsom
också uppmärksammas.

Även samrådsförfarandet frånbehöver granskas effektivitetssynpunkt.
Medborgarinflytande bör komma till uttryck tidigt i planeringsprocessen.
Erfarenheter bl.a. redovisats i den s.k. överklagandeutredningensom som
Boverket överlämnade till regeringen hösten 1990, visar välatt ett genom-

samrådfört i tidigt skede leder till överklagandenett uteblir kraftigtelleratt
begränsas och betydande förseningar därigenom kan undvikas.att Utreda-

bör undersöka bakgrunden till de skillnader för närvaranderen stora som
råder mellan olika kommuner i detta hänseende och därvid ivilkaöverväga

samrådsförfarandetavseenden kan utvecklas.
Utredaren bör slutligen belysa möjligheterna till delegation beslutav eri-

ligt PBL till bättre samordning mellan PBL och kommunallagensamt en
1991:900.

Medborgarinflytande

Att människorna intresserade samhällsfrågorär och deltar i samhälls-av
debatten förgrunden årensär demokratin. De frågordebatt i bl.a.senare

samhällsbyggande och miljö fästhar fråganuppmärksamhetenom om
medborgarnas insyn i och inflytande den fysiska planeringen.

Reglerna för medborgarinflytandet enligt börPBL Utredarenöver.nu ses
bör till början utvärdera medborgarinflytandet målenmed hänsyn förtillen
reformen och effekterna. Därefter bör utredaren möjligheternaöverväga att
stärka medborgarinflytandet och förbättra insynen i planeringen. utan att
planeringsprocessen byrâkratiseras ineffektivoch blir kostnadsdri-och

Somvände. finns det effektivitctsvinsternämnts i med-hämtastora att att
borgarna tidigt förutomkommer in egenvärdedetplaneringsprocessen,l

i medborgardeltagandet. Utredarenligger bör bl.a. studerasom enom
samrådsstrategilämplig informations- i tidigt utveck-och skede, it.ex.ett ett

lat detaljplan fördjupningprogramstadium till eller översiktspla-en aven
såväl beslutsunderlagethöja kvaliteten ikan underlätta ochnen. processen

i förminska kostnaderna. Alternativa formerplaneringens resultat ochsom

13 I4-0320
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i PBL börsamråd förfarandereglerna studeras.jämfört medinflytandeoch
intressenter användningenmed sakägare och andraTidiga kontakter samt

underlättai planer och kanmiljökonsekvensbeskrivningar program sam-av
rådet medborgarinflytandet.samtidigt fördjupaoch

årsfem tillämpning PBL tyder överklagan-efterErfarenheterna attav
medel föranvändas medborgarin-sällan kommitdeinstitutet inte att ettsom

rättssäkerhetsventil. Rättenförflytande i stället över-attytterstasom en
effektiviserai syfte tyd-ochplaner börklaga beslut över attnu sesm.m.om

därvid iUtredarenfunktion. böröverklagandeinstitutets övervägaliggöra
tydligare. Utredaren börmån ochklaga kan avgränsas görasvad rätten att

samråda och med Fri- ochMiljöskyddskommitténmed rät-deli dennaäven
tighetskommittén.

trädde i kraft densedan PBLuppmärksammats ärharEn företeelse som
binderplanering tidigt exploate-förhandlingsplaneringen, dvs.s.k. somen

avtal mellan kom-finansieringomfattning ochinriktning,ringens ettgenom
ofta skerplanering, närmareDennaoch exploatör. utantyp somavmun

hushållningen medmiljön ochförkonsekvensernaöverväganden natur-om
enligtplaneringenmån förförutsättningarnai viss ändrakanresurser m.m.,

åsidosättsi byggandetkonkurrensenfördessutom riskfinnsPBL. Det atten
också kommu-kanGenom avtaletsnedvrids.markprisutvecklingenoch att

tilllederexploatörenövervältras sättkostnader ytterstnala ett som
effekternautvärderafinns skälDetför medborgarna.kostnaderhögre attnu

stude-örhållandena länder böri andraFförhandlingsuppgörelser.sådanaav
F85.

kontrollStatlig

medkommunernaPBLsyfte med nämntsgrundläggande är attEtt som
miljön. Sta-lokalafrågor denbesluta i rörskall kunnabindande verkan som

dels-länsstyrelsenplanläggningeninflytande attsitt överutövar genomten
fallangivnasamråd. i vissadelspågående planeringsarbetedeltar i genom

länssty-Vidare prövarbeslut.kommunensskallinitiativ överprövaeget
överklagande.efterbeslutrelsen kommunens

alltså handi förstaPBL§enligt 12 kap. 1 utövaskontrollenstatligaDen
kommunenslänsstyrelsen kan överprövainnebärDetlänsstyrelsen. attav

till-inteiraturresurslaganenligtriksintressebefaras ettattbeslut kanom det
vattenområdenmark- ochfrågor användningen som an-godoses, avatt om

bebygg-ellerlämpligt sätt attsamordnatsinte hargår flera kommuner ett
till beho-ellerhälsaoch övrigasboendestill deolämplig med hänsynblirelse

olyckshändelscr.skydd motvet av
allmännagällerdetkontrollenstatliga näri dentyngdpunktenGenom att
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intressen ligger länsstyrelsen, har denna givits självständig i förhål-rollen
lande till regeringen.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen både kommunenav
och enskilda. Däremot har sektorsmyndigheterna ingen rätt överklaga.att
Om regeringen den bör för riksintressen,värnaatt haranser denatt iagera
vissa begränsade fall möjligheter kommunen planföreläggandeatt ettge en-
ligt 12 kap. 6 § PBL. Prövningsgrunden hälsa och säkerhet skiljer sig dock
från riksintressen och mellankommunal samordning bl.a. bristerattgenom
vad galler hälsa och säkerhet inte kan föranleda planföreläggande.

Under den tid PBL har varit i kraft har antal fall uppmärksammatssom ett
ifrågasättasdär det kan hänsynen till miljön hushållningenoch medom na-

har behandlatsturresurser tillfredsställande i densätt kommunalaett pla-
neringen och i länsstyrelsens prövning planer. Vissa sektorsmyndigheterav
har vidare framfört kritik länsstyrelsen inte har ingripitmot att planermot

enligt sektorsmyndigheten innebär riksintressen har påtag-som skadatsatt
ligt.

Också i andra sammanhang aktualiseras problemen kommunennär i sin
planering enligt PBL skall tillgodose intressen hushållningenrör medsom

och där huvudmanär för ellernaturresurser harstaten väsentliga in-annars
i exploateringsföretag. Dettressen ett kan gälla statliga investeringar i an-

läggningar, eller jämvägsutbyggnadväg- och där exploateringsföretaget är
riksintresse enligt NRL. En tidigareett prövning i regeringen kan begränsa

förseningar i skeden.senare
I regeringens tillämpning PBL har ocksådet konstaterats fråganav att om

riksintressen eller andra allmänna intressen sällan kan regeringenprövas av
talan enskild Utgångspunkten i PBL nämligen omfatt-ärav en person. att

ningen regeringens prövning överklaganden den klagandesav av styrs av yr-
kanden. Vidare kan enskild inte klaga länsstyrelsensöver beslut inteen om
den klagande själv direkt berördär beslutet.av

Som jag nämnde kan regeringen åtgärd förelägganyss ytterstasom en en
kommun andra eller upphäva detaljplanatt anta, det behövs för atten om
tillgodose riksintressen enligt naturresurslagen eller mellankommunal sam-
ordning. Planföreläggande enligt PBL emellertid ingetär lämpligt instru-

ide flesta fall där delade meningar mellan och kommunment kan tänkasstat
råda hur riksintresse skall behandlas i kommunalett planering, eftersomom
det lika stårofta lokalt intresse exploatering övergripandeett mot ettav en
statligt bevarandeintresse. Planföreiäggande underlättar inte heller dia-en

frågorlog i olika stårdär intressen varandra.mot
Grundtanken PBLi den kommunala påälvstyrelscn planområdetom ta-

pålar för restriktiv omfattningen den statliga kontrollen. Erfaren-en syn av
heterna tillämpningen PBL talar dock för formerna för regeringensattav av

frågorprovning och möjligheter ingripa dessai bör Stor viktöver.att nu ses



14Bilaga 1

möjligheternaocheffektivitet i planeringsprocessenvid kravenläggasbör
därvid övervägaUtredaren börför det allmänna.kostnadsbesparingartill

andra väsent-ellerfrågor riksintressensådana alternativ innebär att omsom
aktualiseras ochi dag kantidigareenklare och änintressenallmännaliga

naturligtDetregeringen. är attföremål överväganden hosbli förvid behov
ochibestämmelser 4medsamordning detillmöjligheternautredaren prövar

till ti-möjlighetregeringensärskilda fallinaturresurslagen6 kap. gersom
knutitslagaroch andraPBLenligtinitiativ i planeringsprocessendiga som

naturresurslagen.till
lag-ochÄven PBLmellansamordningenfrågor rörandei övrigt annan

bely-behövakankulturminnen1988:950lagenstiftning t.ex. m.m.om --
och övervägas.sas

för överklagandeInstansordningen

löpanderegeringen ären-avlastamedbedrivits arbetehar längeDet attett
sådangällervadFörslagockså PBL-ärendena.berörtharDetta arbeteden.

byggnämnd.och1991:84 Plan-promemorian Dsiredovisatsavlastning har
bak-ytterligare bl.a.frågor övervägas motbehöverdessadockJag attanser

Det ärharutredaren göra.PBLi övrigt attgrund den översyn somavav
förkrävsvadtilllagstiftningensvenskadendärvid viktigt somanpassasatt

I dettaEuropakonventionen.åtaganden enligtsinauppfyllaskallSverigeatt
mellangränsdragningennuvarandeden rege-utredarenbör prövasyfte

deli dennabörUtredaren ävenförvaltningsdomstolama. sam-ochringen
förslagockså lämnaUtredaren börrättighetskommittén.råda Fri- ochmed

besvärsord-enhetligareEnbesvärsärenden.avlastaskanregeringentill hur
rättsfrå-mellangränsdragningenpåpekasDet böreftersträvas. attning bör

lag-svenskspecifikt förproblem ärlämplighetsfrågor inte äroch ett somgor
frånsärskilt intressantadärvidmodellerna ärkontinentalastiftning. Dc
för-på existensenbyggermodellerdessaeftersom avävensynpunkt,svensk

studeras.därförbörfrån andra länderErfarenheternavaltningsdomstolar.
medställningstaganden görsdeunderrättadhålla sig sombörUtredaren om

Domstolama1991:106betänkandeDomstolsutredningensanledning av
Ut-Justitiedepartementet.inomnärvarande beredsför2000-taletinför som

särskildadetillgodoseomfattninglämpligidel böri dennaförslagredarens
ochplan-ställas inomförfarandet böreffektivitet iochsnabbhet somkrav

byggområdet.

Ö vrigt

skallplatser an-för allmännahuvudmanegenskapikommunenNär :iv så-förkostnaderbesluta attfår kommunenförbättraeller gatorlägga m.m.
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tillgodoseåtgärderdana avsedda områdesär visst behov skallettattsom
betalas ägarna till fastigheterna området. Kostnadernai skall fördelasav

fastigheternamellan efter skälig och rättvis grund. I samband med översy-
bör belysas bl.a. hur reglerna tillämpas och kostnaderna från såvälnen om

allmän enskild synpunkt fördelas rättvist.skäligt och Härvid bör ävensom
frånerfarenheter tillämpningen s.k. exploateringsavtal in. Möjlig-vägasav

heterna till förenklingar bör övervägas.
l samband med bygglov får i vissa fall planavgift för täckatas ut atten

kommunens kostnader Frånför planarbetet. hällkommunalt har det riktats
kritik dessa regler. Kritiken bl.a. den avsevärda tidenmot mellan kom-avser

arbete med planerna och ersättningen för svårigheterdetta ochmunens att
Ävenrimlig kostnadstäckning för nedlagt arbete. reglerna planav-en om

gift bör över.nu ses

Tidplan, arbetsformer m.m.

Utredningen bör bedrivas i Förslag frågai samordningetapper. om av reg-
lerna i PBL med byggproduktlag bör lämnas den 30 april 1993.en senast
överväganden och förslag rörande bygglov frågai övrigt och i detaljplan,om
miljöhänsyn och medborgarinflytande den statliga kontrollen börsamt om

Övrigaredovisas den 30 november 1993. förslag bör redovisassenast senast
31den 1994.mars

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och sär-
skilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5,
beaktande EG-aspekter dir. 1988:43 redovisa verksamhe-samt attav om

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.tens

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har hemställer jaganfört regeringen be-attnu
statsråddetmyndigar har till uppgift föredra ärenden planlägg-attsom om

markanvändning och bebyggelsening.
tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-

l976: 19 med uppdrag plan-l och bygglagen,överatt samtse m.m.-
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt experter, utre-annatom

daren.
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skall belastakostnadernabeslutarhemställer jag regeringenVidare attatt
Utredningarhuvudtitelnsfjortonde anslag m.m.

Beslut

och bifallerövervägandenföredragandensansluter tillRegeringen sig
hemställan.hennes

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm 1992
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WP;
Kommittédirektiv

WW

E

Dir. 1993:122

Tilläggsdirektiv till Plan- och byggutredningen M 1992:03

Dir. 1993:122

Beslut vid regeringssammanträde 1993-10-28

Statsrådet Thurdin anför.

Mitt förslag

Jag föreslår Plan- och byggutredningenatt 1992:03M genom
tilläggsdirektiv får i uppdrag med utgångspunkt iatt vad isom anges-
proposition 199394:30 strategi för biologisk mångfald studeraom en -behovet och förutsättningarna för skydda ochav säkerställaatt parker och
grönområden i våra städer och tätorter.

pågåendeDet utredningsarbetet

Med stöd regeringens bemyndigande tillkallade jag i december 1992av
särskild utredare med uppgift över vissa frågor ien plan-att ochse

bygglagen l987:l0, PBL. I uppgiften dir. 1992:104 ingår bl.a. att
sådanalämna förslag tillgodoser kraven på miljöhänsyn,större stärktsom

medborgarinflytande, avreglering och förenklad lagstiftning. Utredningen
har antagit Plan- och byggutredningen.namnet

direktivenEnligt skall utredningsarbetet bedrivas i Plan- ochetapper.
byggutredningen har nyligen avlämnat delbetänkandet Anpassad kontroll av
byggandet SOU 1993:94.

I den andra utredningsarbetet skalletappen utredaren bl.a. övervägaav
möjligheterna i fysisk planering enligt PBLatt hänsyn tillstörreta
miljöfrågorna i såväl befintlig nytillkommande bebyggelse. Utredarensom
behandlar i denna del också frågor detaljplan,rör medborgarinflytandesom
och statlig kontroll.
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utredningsarbetetfortsattaDet

utgångspunkter

mångfaldbiologiskförstrategi19939430propositionenI enom
säkerställaochplanerabehovetsin attregeringenredovisar avsyn

riktilltillgångkonstaterasDäroch att entätorter.i städergrönområden
förSärskiltvälbefinnande.människorsviktig förärvarieradoch natur

betydelsegrönområdenoch stortilltillgångeni avär natur-boende tätorter
tillgodoseförochvardagsmiljön attiinslagberikandebåde ettsom
dessutomgrönområden ärochfriluftsliv. Parkerochrekreationbehoven av

tillbidrarochvärden attkulturhistoriska gebetydandeofta bärare av
ochidentitetstäderna

grönområdenasockså riktatstidpå motharUppmärksamheten senare
tillmedverkabl.a.kan attGrönområdenamiljö.ochför hälsabetydelse

stadensdel iingåde kanluftkvalitet ochochklimatförbättra ensom
samband ärdessaMedvetenheten enförsöijningssystem.tekniska om

områdenislutasskall kunnaocksåkretsloppförförutsättning naturensatt
bebyggelse.med tät

faunaochfloraunikoftaoch tätortervåra städerSlutligen enrymmer
biologiskadenförförutsättningtid.lång En attunderutvecklatssom

ii ochtillgångrik naturbevaras ärskall kunnamångfalden en
bör utgöraNaturområdenaochstäder tätorter.våratillanslutning

och växtersdjurstillgodoseförstrukturersammanhängande att
fortlevnad.långsiktigaderassäkraochspridningsmöjligheter

ochflera sättomgivandepåverkarBebyggelseutvecklingen natur
parkervärdefullaönskemålen bevaramedkonflikti attstundomkommer

ochutbyggdsatsningarplaneradePågående ochgrönområden.och en
olikadessakonflikter mellanförriskenökarinfrastrukturförbättrad

itagitalltvåraiutbyggnaden tätorterallvarligtintressen. merDet är att
förutseendemark. Enobebyggdgrönområden ochparker,anspråk annan

ochlösaskonflikter kantillmedverkaemellertidplanering kan attfysisk
ochgrönområden, natur-atttill behovettillbörlig hänsyn avtas av
Denmångfald bevaras.biologiskochkulturvärden varnas att enav

naturvärdenkunskaperökadekanplaneringenfysiskakommunala omge
lokaliseringfrågaiunderlagförutsättningarekologiska omsamtoch om

biologiskatill denhänsynbebyggelseutformning tareller somav
kommunalfall behövsvissakulturvärden. lskildaochmångfalden

sammanhängandevakt störrelångsiktigt slåsyfteisamverkan att om
kulturvärden.ochmed högaområdenochgrönområden natur-

föraktualiseratsparkområden bl.a.harcentralaskyddaMöjligheterna att
Regeringenoch Solna kommuner.i StockholmsHaga-Brunnsvikenområdet

19872122 lagen6 kap. §stöd1991 mednovember omibeslutade av
skallkommunernabådadeNRL atthushållning med naturresurser m.m.
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naturvårdens,redovisa de i sin planering tillgodosehur enligt PBL attavser
området.kulturrninnesvårdens Kommunernasoch friluftslivets iintressen

eventuellt ställningstaganderedovisning kan komma förunderlagatt ettge
skydda störrebehovet ändringar lagstiftningen förtill i attav

ochsammanhängande kultur-parkområden samlademed natur-,
friluftslivsvärden.

olika lagar.Regler stöd för finns i fleraskydda grönområdenattsom ger
förstaligger iför planering beslut enligtAnsvaret och byggande PBLom

ñrhand kommunerna. Kommunerna har vidare ett ansvar
övergripandenaturvårdsarbetet enligt naturvårdslagen 1964:822. NRL ger

utgångspunkter ochför mark-myndigheternas planering beslutsamt om
vattenanvändningen. ochDe kulturhistoriskt parkernavärdefullamest
grönområdena långtgåendekan i lagenskydd enligt bestämmelsernaettges
1988:950 kulturminnen övrigtI lagstiftningen emellertidärom m.m.
splittrad och framstår i flera hänseenden mindre ändamålsenlig isom
arbetet med säkerställa grönområden.att

propositionen ocksåI betonas behovet forsknings- ochav.utvecklingsarbete och formerna för förvaltning och skötselatt av
utvecklas. Tillräckligagrönområden kan behöva kunskaper och utvecklade

metoder naturligtvis för företag,grundläggande kommunerär ochatt
myndigheter erforderlig till önskemålenskall kunna hänsynta om en
biologisk årmångfald i miljön. Under har omfattandeden byggda senare
forsknings- utvecklingsinsatser i fråga planering och förvaltningoch om av

grönområden minst kommunerna har istädernas bedrivits. Inte samband
former förmed med Översiktsplaner enligt PBL utvecklatarbetet att ett

sektorsövergripande säkerställa och utvecklasammanhållet och sätt
grönområden Alltfler kommuner har byggt ekologiski tätortema. upp

kunskaperna ekologiska samband.och förbättratkompetens om
jag i enlighet medredovisade bakgrunden vadMot den anser somnu -

finns behov belysninganförts proposition deti nämnda att en avav-
isäkerställa och grönområdenförutsättningarna för skydda och parkeratt

bildoch samlad kunskapsläget underlagvåra städer och tätorter somen av
utvecklingsarbete.fortsattför bedömning behovet aven av

Uppdraget

enligt utvecklaplanering PBLpå i sinankommer kommunernaDet att
ochi Plan-grönområden tätorter.strategier för behandlingen av

kan förebyggasmiljöproblemenbyggutredningen skall bl.a. huröverväga
sammanhangetvåra städer och lmiljökvaliteter i tätorter.värnasoch

perspektivet.regionalamellankommunala ochi direktiven detbetonas
försvåralagstiftningen kanibelysa hinderbör bl.a.Utredaren som

stärkamöjligheternasamverkan och övervägamellankommunal att
skyddmöjligheter tillVilkai olika lagar,skyddsinstrumenten som



42Bilaga

lagstiftning bör därvid mellanliksomnuvarande prövas samordningenger
lagstiftning. Utredaren bör belysa ochnaturvårdslagensochPBL annan

effektivitet. Vidare förvaltningbehöver formernakulturminneslagens för
grönområdenskötsel övervägas.och av

pågående inomdel det utvecklingsarbetetbör bl.a.Utredaren ta av
förinaturvårdsverk fråga formernaoch StatensBoverket samt om

kommunförbundet.och skötsel samråda med Svenskaförvaltning
vill jag direktiven för ochSlutligen erinra det i plan-översynatt avom

lagstiftning där såbör leda till ändradbygglagen, sågs översynenattm.m.
förslag till lösningar lagstiftning inte bedömsbehövs eller andra där vara

nödvändig för viktiga utgångspunktnå målen. för arbetet gällerDennaatt
alltjämt, liksom i direktiven övrigt anförts den allmännavad isom om
inriktningen utredarens uppdrag.av

Tidsplan m.m.

De vidgade uppgifter byggutredningen jagfor harPlan- och som nu
redovisat medför Såledesden ursprungliga tidsplanen ändras. börböratt
utredningens detaljplan, medborgar-överväganden och förslag rörsom

Övrigainflytande och miljöhänsyn 31 januari 1994.redovisas densenast
förslag bör redovisas 1994.den l oktobersenast

Hemställan

Jag regeringenhemställer utvidgar det tidigare lämnatsuppdragatt som
till Plan- och byggutredningen 1992:03 i enlighet med vad jag harM nu
anfört.

Beslut

Regeringen sig till föredragandensansluter bifalleröverväganden och
hennes hemstâllan.

Miljö- och naturresursdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENHIAL
Stockholm1993
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Grönstruktur i städer och tätorter

tätortemas grönområden

l Begrepp och avgränsningar

199394:30I Strategi för biologisk mångfald sägs att:prop. om
för långsiktigtForrnema bevara och utveckla grönområden i eller iatt

anslutning till städer och behöver utvecklas liksom åtgärder förtätorter
främja arbetssätt och samverkansfonner i fråga förvaltningatt nya om

och skötsel parker och tilläggsdirektivengrönområden. I Dirav
1993:122 till Plan- och byggutredningen föreslås utredningen får iatt
uppdrag studera behovet och förutsättningama för skydda ochatt attav
säkerställa parker och grönområden.

Motiven tätortsutvecklingen och utbyggnaden infrastrukturen,är av
i anspråk parker, grönområden och obebyggd mark. Itarsom annan

propositionen förStrategi biologisk mångfald och i tilläggsdirektivenom
klargörs denna mark har rad funktioner för livet i föratt tätortema:en
biologisk mångfald rik tillgång till och förgrönområden;natur-genom
flora och fauna; för förbättrad miljösituation i i form klimat,tätortema av
luñkvalitet ingåroch i det tekniska försörjningssystemet, dagvatte-t.ex.
navledning; bärare kulturhistoriska värden; för att tätortemasom av ge
identitet och karaktär; berika vardagsmiljön; för rekreation ochge rum
fiiluñsliv, dagliga naturupplevelser,förståelse för kretslopp;naturens
hälsoaspekter. funktioner kanDessa sammanfattas i

ekologisk betydelse1
2 kulturell betydelse

social betydelse.3
Begreppsbildningen outvecklad för detta grönska, markär system av

och och dess olika funktioner i många sammanhangIvatten tätortema.
används grönområden och parker, vilka begränsade tilltennema är stör-

områden och framför allt till kommunenområden för.re som ansvarar
Vi föreslår grönstmktttr används samlingsbegrepp.att som

Grönstrukturen omfattar inte bara delamade synliga det växandeav
Ävenmark. själva marken och markproiilen, det hydrologiskaovan

i marken och vattenområden ingår. ekologiskUr synpunktsystemet är
genomsläppliga hårdgjorda viktiga i egenskap inliltrations-t.ex. ytor av
för dagvatten. delarDe bidrar till tillgodoseytor tätortema attav som



SOU 1994:36Bilaga 3

vattenområdeninte till de mark- ochdessa funktioner begränsas som
funktio-tillgodosesjälv och sköter. Möjligheternakommunen attäger

beroende trädgårdar, kyrkogår-i varje enskild i landet ärtätort avnerna
ingåroch andra iskolgårdar, daghemstomerdar, tätortensytor som

kulturhistoriska värdenharekologiska och hydrologiska system, som
för socialför tillgodose vån behovoch angelägna ytorär att avsom

och behöver för vårrekreation, naturupplevelserlek, somsamvaro,
viktig.hälsa. helheten i dettafysiska och mentala Det ärär system som

nuvarandegrönstruktur fokuseras isociala aspekterna påDe tätortens
och motion diskuterasbehoven för lek, rekreationallmännaPBL. De

till-aspekteri utredning, ifrågadärför inte denna änannat om nya som
frågornade kulturella kankommit eller förändrats. hellerInte anses 11ya.

Ökade skötselexploateringen ihot förändringar tätorter, avgenom av
säkerställandeinstrumenten idepåkallar dock översyn svagam.m. en av

den struktu-lagstiftning. ekologiska betydelsennuvarande Den grönaav
harförst under ochhar till del aktualiserats åri tätorterna stor senareren

också denna bety-i lagstiftning.därför inte beaktats nuvarande Det är
skyddPBL-utredningeni tilläggsdirektiven tilldelse betonas omsom

grönområden.och säkerställande tätorternasav
skall omfat-tilläggsdirektiven arbetet199394230 och iI sägs attprop

det in-ingår inte barastäder och grönstrukturenltätorter.ta som ryms
omland. Gränszo-nanför stadsgränsen, även tätortemas nännasteutan

särskilt vik-landsbygdenmellan bebyggelsen och den omgivande ärnen
landskapetkorridorema ikallade tätortsranden.tig, den så Men även ut

naturområden knyteroch de jordbruks-, skogs- och andra orternasom
grönstrukturen. Omgivningarnatill omgivning ingår ideras närmaste

ifunktionema hos, grönstrukturenpåverkar förutsättningarna för, och

klimatreglering, lek-,övrigt. Spridningsvägar för djur och växtarter, re-
för ochkreations- motionsmöjligheter och områden dagvatten-och av-

finnas iloppsvattenhantering exempel funktioner kanpå tätorter-är som
grönstruk-ingå iomgivningVad skall tätortsnärmaste anses ennas som

avgränsningen fårsåledes beroende de lokala förhållandena ochärtur av
utifrån situationen i respektivegöras ort.

redovisas och tilldetaljplanen skall, enligt kap. 3I PBL 5 § grän-
,

serna anges
allmänna platser och parker,såsom vägar, torggator,
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fritidsanlägg-ochbebyggelse, idrotts-förkvartersmark bland annat
ochtrafik, avloppförbegravningsplatser, anläggningarningar, vatten,

säkerhetsområden,skydds- ochenergi samt
fnluftsbad.ochbåthamnarvattenområden för bland annat

för, medan huvud-huvudmanplatser normalt kommunenAllmänna är
vattenområden.kvartersmark och Dennaförblandatmannaskapet är

grönstruk-hanteringbeskrivning ochredskap förtredehiing inteäsr ett av
allainomgrönstrukturen förekommeringår iområdenDeturen. som

i detaljplanen.hur de redovisasmacrk, oavsetttyper av
mark- och vattenornrå-deför delenharKommunen större avansvar

skol- och dag-idrottsplatser,grönstrukturen, parker,ingår iden som
fastighe-kommunalatomtmark inominstitutioner,och andrahemstomter

ijordbruksmarkreservmark, skog,kommunägdoch tätortemaster m.m.
lands-grönstrukturenför delarnärhet. Andra har är t.ex.avansvarsom

ochfastighetsbolagvårdinrättningar, skolortinget med statensm.m.;
Hagaparkenparker t.ex.för statligafastighetsverk med tomter,ansvar

medoch i närhetenstatlig mark ioch tätortema; pastoratenavannan
bostadsbo-byggnader;kring kyrkligaför kyrkogårdar och markansvar

bostäder,utemiljön kringförenskilda fastighetsägare medlag, ansvar
vägområden.förvägverket medföretag ansvarm.m.;

Bakgrund utveckling2 -

har vuxitoch andrai städernuvarande grönstrukturen våraDen tätorter
tiobodde niounder början 1800-taletfram 200 år.knappt I sven-avav

omvända. Grönstnlktu-landet. förhållandena iskar Idag är stort sett
den modernautveckling1800-taletshuvudsakliga ihar sina rötter avren
omvandladesm.fl.Malmö, Lundbefästa Göteborg,städerstaden. I som

1800-talet tillunderbefästningsvallama tidigtraserade redande
bältencentralt belägnadepromenadplatser. Idag bildarallmänna gröna

socialt.kulturhistoriskt och Frånvärden, ekologiskt,med stora
populärajämvägsparker skapasstads-började och1870-talet våra som

växande staden. Flertaletdenpromenadplatser och dekorativa ansikten i
kommit från England, däravursprungligenefter idéerformades som

emellertiddirekta inflytandet komengelska parker.beteckningen Det
fåttengelsk parkTyskland, där viktorianska fonnenfrån den stortav

slingrande1800-talet, med gångar, mångavid mittengenomslag exo-av
i s.k.rikedom planteringartiska träd och buskar och tapetgrupper.en av
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Framför allt de många prydnadsträden präglar fortfarande den tidens
parker. Av återstår idag bara Karl-Johansparken vidtapetgmpperna
järnvägsstationen i Norrköping.

Från början 1800-talet förvandlades våra kyrkogårdar från nakna,av
ofta ovårdade och illa sedda platser, till de kyrkogårdsträdgårdar som
idag viktigt kulturarv vårda och bevara. Med sekelskiftetsutgör ett att
kärlek till nationalromantiken fördes den engelska parkens idéer och
ledde till fick internationellt uppmärksammade skogskyrko-att även
gårdar, där Skogskyrkogården i Stockholm det förnämsta konst-utgör
närglig exemplet i denna tradition.

Parkernas och kyrkogårdamas grönska motiverades inte bara estetiskt
och socialt också hygieniskt. Stadens lungor skulle kom-utan utgöra en
pensation för dåliga boendeförhållanden. Jämvägsparkemas grönska
skulle också hindra spridningen och glöd från ångloken till närbe-sotav
läggna byggnader.

anläggaAtt lustträdgårdar ipå städerna blev modestörre tomter ett
för de välbärgade borgerskapet vid mitten l800-talet. Undermer av
slutet 1800-talet de borgerliga villastädema utanförväxteav nya upp
den egentliga staden med Stockholms- ochI Göte-stora tomter, som
borsregionen innebar införlivande natunnark i nationalromantiskav an-
da, medan de i Sydsverige ofta anlades efter tyska förebilder med snirk-
liga gångar med rikedom olikartade träd, stenpartier och rabatter ien av
sin tidsanda. växtslag introduceradesNya bred frontpå via de plantsko-
lor etablerades i de södra delama landet.som av

Alléer planterades delvis brandskyddsskäl, delvis led iettav som ge-
nomförandet Haussmanns stadsbyggnadsidéer i rutnâtsstädema. Deav

städema och lummig karaktär under början detta sekel.gröngav en av
Boulevardema avgränsades husen planterade förträdgårdar. Demot av

präglade stenstaden i början 1900-talet, komgröna gaturummen som av
expansionsutrytmne för biltrafik och parkering.attsenare ge

Strax efter sekelskiftet koloniträdgârdsrörelsen insteg i land.vårtvann
Trädgårdsodlingen vikti motiv för egnahemsrörelsen och bidrogettvar
till egnahemsområderta deras trädgärdsstadskaraktär. Efter andraatt ge
världskriget försvann trädgårdsodlingen allt i villaträdgårdar ochmer
koloniområden, förvandlades till rekreativa utemiljöer. medMensom
ökad miljömedvetenhet finns åter ökat intresse för deettnu egna
odlingama.
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anlades anslutning tillMånga våra städer och i vattenvägar.tätorterav
Åar, bli viktiga inslag i stadsmil-älvar och sjö- och havsstränder kom att

förslunnnade vattenmiljönjön. Under 1800-talet förvandlades den oña
vattenstråken centraltill park- och fiiluñsmiljöer. Fortfarande bildar en

Örebro,grönstruktur i städer Tidaholm ochGävle, Värnamo. Isom
Stockholm Malmö gjordes tillgängliga långtoch strandzonema senare,

skedde omvandlingen inte kri-under 1930- och 40-talen. MalmöI utan
tik från helt badstränder,naturvärden. Malmö saknade ut-genommen

omvandlades de tidigarefyllnader och landskapsarkitektonisk planering
Öresund och ñiluftsområ-sumpiga stränderna vid till de attraktiva bad-

dena Ribergsborg Sibbarp.vid och

tidigareFunktionalismens stadsbyggnadsidéer bröt radikalt med

Jord- och skogsbruksmark inlemmades i form grönamönster. t.ex. av
kilar i mellan stadsdelarna. bröts sönder ochkvarteren och Kvarteren

fritt i sparades både i parker och ihusen lades park. Natunnarken när-
byggandet detmiljön Tack det hantverksmässipå tomtmark. vare ga var

hällmarker och trädfram till mitten 1950-talet möjligt bevara bådeattav
helt dag har grönstrukturen i dessa bebyggelse-husen. mångaInära av

därför ekologiska, kulturhistoriska och sociala kvaliteter.områden stora
områden för lek och idrott började anläggas i parkerSpeciellt avsatta

sekelskiftet. förrän 1930-talet kom de spela den rollomkring påInte att
vi vid idag i planeringen den miljön. Parkleken medär yttrevana av
leldedare i Stockholms parker vid denna tid, liksomintroducerades mu-
sik- Bostadsstyrelsen fonnulerade råd och anvisningaroch parkteater.
för början God Bostad biltrafikenuterummet med i 1954. ökandeDen

upplevdes allt hot barns utemiljö. Anvisningar för hurett större motsom
utemiljöer borde utfonnas lek-, rekreations- ochför tillgodoseatt mo-
tionsbehov fick 1960-talets planering de fördesgenomslag i närett stort
in planstandard statliga Lekmiljörådet in-för Stockholm 1965. Detsom
rättades i slutet utredningl960-talet. kom statlig1970 Barnsomav en

kulmine-utemiljö. Inriktningen i planeringennonnering friytormot av
i Bostadens grannskap anvisningar för planering bo-rade råd och av-

stadsbebyggelse Statens Planverk i Svensk1975 Byggnonnsamt
1975.

Under 1970-talet uppmärksammades behov lekplatser ochbamens av
fnhñslivets behov tillräckligt tillgängliga områden ochochstoraav
anläggningar frånbostaden. Planering för friluftslivI 1971,nära
utgiven Statens Naturvårdsverk och Institut förStatensav
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Byggnadsforskning, gjordes samlad bedömning friluftslivetsen av
betydelse för olika behov och tillgång lämpliga markerpåsamtgrupper
för triluftslivet. många kommuner gjordes betydandel satsningar på
motionsanläggningar med motionsspår under l970- och 80-talen.
Kunskaper de sociala och psykologiska aspektema på den grönaom
miljön fram, inte minst insatser via Byggforskningsrådet.växte genom
Betydelsen parker och grönområden för människors hälsaav
uppmärksammades. gällde inte minst äldre människor, där forskareDet
konstaterade utevistelsens betydelse för förebygga ohälsa.stora att

stadsbyggandet under l960-och 70-talet starkt förändrade förut-gav
sättningar för grönstrukturen. Arealen s.k. friytor ökade radikalt till följd

trafiksystemets krav på avstånd mellan leder, parkering och bebyg-av
gelse, också till följd nonnerade krav på olika sociala funktionermen av
hos friytor tomtmark ochpå allmän platsmark. Exploateringstekniken
förde med sig förändringar befintliga växtlig-den ochstora terrängenav
heten. växtlighet planteradesDen den omvandlade markennya som

i fallmånga mycket ensidig. Under 70-talet gjordes omfattande miljö-är
förbättringar den speciella statliga satsningen i dessa flerbostads-genom
områden.

fallI många har upprustningama den miljön lett till betydandeyttreav
förbättringar grönstrukturen mindre andel hårdgjorda ytor,av genom

variation i växtligheten flexibeloch användning friytoma.större mer av
läkande krafterNaturens har också bidragit till förvandlaattegna na-

tunnarksrester till naturpartier med vitalitet och ökande biologiskstor
mångfald. bebyggelseepoksDenna bidrag till grönstrukturen innehåller
dock den arealmässigt andelen lågkvalitativa grönområden. lstörsta
dessa områden finns också de områden Boverket imerparten av som
Storstadsuppdraget kallar mellanrum, dvs. arealer inte bestämtssom av
behov för mänskliga aktiviteter eller skydd trafikan-natur, utanav av
läggningars krav förpå vägslänter, rondeller dessalutrymmen etc. om-
råden finns det möjligheter öka den biologiska mångfalden ochstora att
skapa till exempel spridningskorridorer för och djur.växter

Inriktningen i stadsbyggandet har förändrats från slutet 1970-taletav
och framåt, från exploatering jungfrulig mark till förtätning. harDetav
helt naturligt gått den befintliga grönstrukturen. Andelenut över grön-
områden i våra har minskat från till% 38%, under den45tätorter senas-

ZO-årsperioden. Till detta skall läggas förvandling träd-mångate en av
gårdar, parker och kyrkogårdar, individers och förvaltares kravgenom
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rationell skötselpå respektive trender inom trädgårdskultu-genom nya
ren.

delenSenare 1980-talet har inneburit för trädplante-renässansav en
iring våra Omkring varje20.000 träd har planterats år,tätorter. varav

cirka fjärdedel i centrala torgmiljöer. betydelseoch Dengatu-en som
detta stadsbyggnadselement har idag och inte minst kommer få,att
måste understrykas. ocksåNär träden till kommer den ekologiskaväxer
betydelsen, luñrenare, lägivare för biologiskaoch den mångfalden,som

öka.att
Grönstrulcturen har alltid hatt ekologisk betydelse. de eko-Menstor

logiska aspektema har inte förränuppmärksammats allvar omkring
1990. Växtlighetens ekologiska roll, vad gäller florafaunafrågor, klimat
och luftföroreningar och vattenfrågor studerades inom byggforskningen
under 1970-talet. Erfarenhetema i dåvarande Planverksåtergavs Statens
råd och anvisningar. Enstaka ekobyar byggdes under 80-talet, liksom

exempelvis anläggningar för lokalt omhändertagande dagvatten. Na-av
turlika planteringar introducerades altemativ till traditionellaettsom
parkplanteringar från mitten l980-talet. Stockholms ochstadav re-
gionplanekontor presenterade flera utredningar betonade bio-densom
logiska mångfalden i regionen och hoten densamma. Alternativamot av-

kretsloppstänkandefalls- och avloppslösningar utifrån fördes fram under

tid.samma
Först med miljöarbetet i de belastade stadsregionema, Sundsvall,tre

Göteborg och Skåne kommer ekologiska problem i fo-Västra tätortens
Genomkus. utredningama de storstädemas miljö belysestreom pro-

blemen ytterligare.
1980-talet betydelse i miljöpedago-Under grönområdenasväxte ett

giskt perspektiv. Idag finns fler naturskolor för studier mark,200än av
djur flertaletoch ekosystem, där använder sigväxtervatten, samt av

naturområden inne i eller tätortsranden. Skolträdgårdamai hartätorter
fått kretsloppsverskstäder, där bamen komposterarrenässansen som
biologiskt avfall och blommor.odlar sina grönsaker och Deegna sven-

skolgårdamaska har kritiserats sedan början 70-talet för erbjudaattav
landets utemiljöer för projektetbam. Bl.a. Skolanssämsta ute-genom

regeringenrum, anslagit till, stimuleras skolor iruntsom pengar om
landet bygga skolgårdama för stimulerandebamenatt attom ge en mer

förmiljö och på de miljöpedagogiska möjligheter skol-att ta vara som
gårdama ger.
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Sammanfattning

Grönstrukturens betydelse vidgas, fördjupas och ändrar karaktär från

början 1800-talet fram till funktionemavåra dagar. iMen är storaav
drag desamma. Skillnaderna har i stället med storlek,göraatt tätortemas
antalet människor lever urbant och livsstilar. Kännetecknandevårasom

områden fyller olika funktioner. stadsparkEnär att är ettsamma som
kulturhistoriskt värdefullt objekt, kan ha social betydelsestor när-som
rekreationsutrymme för kringboende såväl förcentraltett uterumsom
stadens alla invånare. Grönskan kan samtidigt viktig för venti-attvara
lera innerstaden och dess variation människor tillgång till rikarterav ger
biologisk mångfald. Motsvarande gäller naturligtvis också för de natur-

områdena.nära
I till byggnader har den miljön mångfunktionell bety-motsats yttre en

delse också förvaltningsgränsema.går administrativaDeöver grän-som
mellan förmark allmän plats och flertalet kvartersmarktyperserna av

upplevs sällan i praktiken. möjligt sig i princip frittDet är röra överatt
parker, kyrkogårdar, institutionsområden och del flerbostads-storen av
områdena. ekologiska värdena omöjliga hänföra till administ-De är att
rativt bestämda enheter. många fall gäller detsamma för kulturellaI de
värdena. exempelvis villastädema det samspelet mellan grönskan iI är

parker och planteringar respektive i kvarte-gaturum, tomtemas mot gata
skapar den värdefulla helhetsmiljön.ren som

3 Grönstrukturens funktioner

Ekologiska3.1 aspekter

Allmänt3.1.1

huvudbetänkandet frånI miljöskyddskommittén Miljöbalk SOU
1993:27 behandlas relationen mellan människan och Synen pånaturen.

och människans förhållande till den växlar frånnaturen snart sagt
betraktare till betraktare. Renodlas de kan talasynsätten ettman om
antropocentriskt och biocentriskt. Antropocentriskt innebärett synsätt

människan och dess behov istår och till föratt centrum att naturen är
människans skull. biocentriskaDet innebär harsynsättet att naturen ett
värde i sig själv, oberoende dess eller skada för människan, vil-nyttaav
ken själv endast del Alla levande organismer har uti-är naturen.en av
från detta existera. Också utifrån den antropocentriskasynsätt rätt att
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kan etiskt dengmnaisnen motiv för biologiska mång-ett värnaatt om
faldem fonnuleras: inför kommandeMänniskan har generatio-ett ansvar

förvalta samladedit det och djurlivet börnaturens växt-atttner resurser,
räknas. Nutidens människor har inte för kortsiktig vinningsrätt att egen
skull ... svenska samhälleförstöra dagens bedrivs miljöarbe-Inaturen

alltliiksom samhällsarbete, i huvudsak utifrån antropocentriskatet, annat
utgångspunkter. alltså i första hand människans förhål-Det behov iär

Ävenlande tll motiv för olika åtgärder. förslagvårtutgörnaturen som
till rmiljöbalk bygger denna grundsyn. sid. 465

Grönstrukturens ekologiska funktioner betingade helaär systemetav
djur, mark, klimat mänsklig påverkan. Möjlighe-ochväxter, vatten,av

långsiktigt utveckla och utnyttja densamma beroendetema agt är attav
i skaparkommunerna sig helhetsbild detta och desystemman en av av

grundläggande förutsättningarna för utnyttja det för tillgodose be-att att
hoven Helhetsbilden byggs markområdena, de hyd-tätortema. upp av2
rologiska förhållandena i marken, vegetationen och vattenområdena

från diken och bäckar till sjöar och hav.åar,
SOUI 1992:42 Kretslopp, konstateras delatt tätortemasstoren av

miljöproblem denuppstår på grund tekniska infrastrukturen. Försörj-av
ningen med energi och bidrar till miljöproblemvatten, transporter som
avfall, luñ- och vattenföroreningar och buller. Grönstrukturens ekolo-

giska funktioner kan utnyttjas för tekniska försörjning, tilltätortemas att
hand falldagvatten och i vissa avlopp och bidra tillta annat attom om-

kompostmaterial från hantering biologiskt avfall. Ytterligaresätta av
andra ekologiska funktioner hos grönstrukturen den bidrar tillär att att
förbättra luftkvaliteten och klimatet.

Biologisk3.1.2 mångfald i tätorter

Riokonventionen biologisk innefattar ekologiska,mångfaldom gene-
sociala,tiska, ekonomiska, Litbildningsmässiga,vetenskapliga, kultu-

rella, rekreativa och estetiska biologiska mångfalden.värden i den Kon-
ventionen innefattar dessutom hållbart nyttjande den biologiskaav
mångfalden central del Riokonventionens meningbegreppet. Isom en av

såledesdet ingen mellan biologiska mångfaldenden iär motsats tätor-
och åtgärder för utnyttja biologiska mångfald fördenna till-tema att att

behovgodose hos dem lever i Bevarandet och det håll-tåtortema.som
bara nyttjandet bör således hand i hand.
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ofta till nivåer:biologiska mångfalden relaterasDen tre
den genetiska variationen inom arter-
mångfalden arterav-

biotoper och ekosystemmångfald av-
Naturvårdsverketsbl.a. 4159.se rapport

primärt för tillgodoseGrönområdena i har tillkommittätortema att
önskemål för lek, rekreation, motion, odling,tätortsbomas mark na-om

viktiga för staden struktur ochturupplevelser instrument attsamt gesom
fårantropocentriska bakgrund ocksåidentitet. dennaDet är mot man

biologisk mångfald i Motivet bevaraföra diskussionen tätorter. attom
underordnat.för dess skull i allmänhetärnaturen egen

delvis mycket olika komponenter.Grönstrukturen består några Iav
ochoch jordbruksmark med hag-områden bebyggts i natunnarksom

från det rurala kultur-ängsmarker, åkerholinar och dylikt, har element
minstalandskapet integrerats i grönstruktur. den skalan åter-Itätortens

sommarhusområden. förekommerfinns de i egnahemsträdgårdar och De
del stadens parker.i flerbostadshusområdenas nämiiljöer och som en av

ilämnats obebyggda,vissa städer har naturområdenI stora som
Änggårdsberget Ekoparken ii Göteborg eller delar den kalladesåav

kanStockholmsregionen. delar äldre ruralt kulturlandskapDessa ettav
medavseenden jämställasifråga biologisk mångfald i mångaom

områdenockså dessamotsvarande element utanför Det ärtätortema.
storstädemas miljö.i första hand fokuseras i SNV:s rapportsom om

kulturlandskap trädgårdar, parker, kyrkogårdarStadens med utgör
i gradvardagsnatur för befolkningen. värden hög85% Dess ärsnart av

djurfå rikedom ochknutna till människors behov växterattav se en av
världenavkoppling, spänning och för förklaraupplevelser, attsom ger

biologiskadetta sammanhang har den mång-prop 199394: 30 9. ls.
falden, lilla skalan i parker, trädgårdkan skapas i den ensom m.m.,

eko-förbisedd betydelse. först under destarkt årenDet är senaste som
område. Naturvårdsverketslogisk forskning intresse detta ut-ägnat

exempelvis den biolo-redning Storstädemas miljö behandlar inteom
giska mångfalden i detta perspektiv.

villaträdgård ordninär storlekUtländsk forskning har visat att aven
fler djur vad förekommer inomkan innehålla ochväxter änarter av som

naturliga biotoper i tropiskamotsvarande areal i den anrikamest av
naturligtvisekosystem. människoskapade ekosystemen avviker påDe

ifrån de naturliga. biologiska mångfaldenmånga Den är störstsätt
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ekosystem. Parker ochmellan olikaÖvergångarnagränszonema - -
s.k. ekotoner, vilketiträdgårdar består enbart gränszoner,stort sett av

människans od-rikedomen. Genomförutsättningar för denskapar stora
i allmänhet i tidigalingsansträngningar hålls parker och trädgårdar suc-

områden ioch kulturprägladecessionsstadier. aldrig anlagdaMen så
utnyttja deoch djur, kaninvaderas vildastäderna växterarter somav av

sekelskiftet skogs-vidspeciella nischema. Koltrasten, ännu var ensom
i Riddar-tomfalken häckafågel flyttat till Rovfåglarhar stan. sessom

exempeli Gamla i Stockholm. Tvåholmskyrkans naturenstorn stan
biologiskakyrkogårdars och parkersdynamik. Trädgårdamas inkl.

tillgång tillmångfald har betydelse i städer saknar natunnar-störst som
skån-gäller flertal deinne och i anslutning tillker i Dettätorten. ett av

städer ochockså delarstäderna och i sin helhetska tätortema men av
jordbruksmark.landet byggts påi i hela öppenuttätorter stort sett som

grundförutsättning ochmångfaldenden biologiskaI tätortema är en
aspekterfungerande grönstruktur. påtydlig indikator för väl Treen en

biologisk mångfald bör särskilt framhållas:
utbud bioto-möjligt ochrikt och djurliv såså stonett växt- ett avsom-

möjligtsomper
och lokalt anpassadeskydd för gammalt domesticerade odladesedan-

i parker och trädgårdararter
och djurarter.möjligheter bevara hotade växt-att-

specifika fak-den mångfalden i finns radbiologiskaFör tätortema en
dynamiska förändringar. förändrasGrönstrukturen genomgår Dentorer.

saknarsnabbt exploateringar och andra ingrepp,och radikalt genom som
Påverkan från trafikmotstycke naturliga biotopema. föroreningari de av

kringi ochverksamheter i allmänhet betydligtoch tätortema änstörreär
och slitage mark ochlandsbygden. nyttjande påMänniskomaspåute av
sällskapsdjurs gödslingpåverkan på jordstrukturen och t.ex.våraväxter,

störningarinnebär kraftigafaktorerväxtligheten exempel påär somav
jämfört derasmedutvecklingen biotopemapå den spontana av

renhållning.städning ochfinnsi behovutveckling I tätorternaturen. av
tttemiljön städ- ochförskötselkostnademaIdag 50 %utgör ca av

omfattade krav påallmäntrenhållningskostnader, delsstyrssom av
och säkerhet.framkomlighetoch hygien, dels kravordning t.ex.av

tätortsperspektiv,mångfald iviktigaste biologiskaspekten påDen är
möjligt och sådjurlivåstadkomma så rikt och storväxt-ettatt som en

vardagsupplevel-rikaremöjligt mellan biotoper, förvariation att gesom
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för så många möjligt. betyder fler fåglarDet vid fågelbordet,ser som
fler koltrastar och gråsparvar, björk och hassel. Biotopvariationenmer
kan inriktas på variation växtforhållandena och då skapas ocksåav va-
riation i biotopema för djurlivet. Från 60-talet och framåt har inrikt-
ningen vid anläggning parker, trädgårdar och andra grönområdenav
varit skapa så enhetliga förhållanden möjligt. Topografiska skill-att som
nader har jämnats variation i markförhållanden har försvunnitut, genom
användning matjord anläggningsjord, vattenförhållandena harav som
utjämnats dränering dessa anlagdaI parker, trädgårdargenom osv. nyare
och grönområden har inte bara utgångsförhållandena unifomierats utan
också sammansättningen den växtlighet anlagts och skötselnav som av
den.

I gamla trädgårdar och parker har med åren utvecklats rike-storen
dom och djurarter. har tiden och utvecklingenDär växtlighe-växt-av av

medverkat till skapa varierade förhållanden hjälpmedten änatt mer av
de jordmånsbildande ändrade ljusförhållanden, invandringprocesserna,

andra Värdet den biologiska mångfalden i dessa miljöerarterav m.1n. av
inte uppmärksammad varken de förvaltningsansvariga eller deär av av

planerande och bevarande myndighetema.

Skydd för odlade och lokalt anpassade trädgårdsväxter

Trädgårdsväxtema och deras kulturella användning fonnar tätortemas
kulturlandskap på jämförbart med odlingen iett sätt är växternasom av
jordbrukslandskapet. biologiskaDen mångfalden i trädgårdskulturen är

viktigmycket intressant och rad aspekter, hittillstyvärrur en men
mycket lite dokumenterad i vårt land. vår denI genomgång kulturhis-av
toriska bakgrunden framgick denna urbana trädgårdskultur harattovan,
omkring 200 år på nacken i Sverige. harMen från äldre tid iväxter

städer.våra GöteborgsI kända alléer finns träd 200 årär änsom mer
gamla.

starkaDen expansionen parker, kyrkogårdar och borgerliga villa-av
trädgårdar skedde under delen 1800-talet och kring sekelskif-senare av

Därför finns det mängd framför allt olika slagstet. träd i vårastoren av
Örteromkring 100 år gamla. och lökväxter blirtätorter är natur-som av

liga skäl inte så gamla, i parker, och kanske främst gamla trädgår-men
dar, finns igått i släktleder tillbaka. Både bland träd ocharter som arv
buskar och lökväxter finns genetiskt material potentielltsamt örter ett av
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intresse, både kulturhistoriskt och utifrån nyttoaspekter här-stort som
dighet, sjukdomsresistens Sverige undertecknadeDen Florensetc. av
chartan principer för bevarande och restaurering historiska parkerom av
och trädgårdsanläggningar, ställer krav detpå växtmaterialatt som an-
vänds vid restaurering skall detvara av samma ursprung som ursprung-
ligen planterade växtmaterialet. De och finns i handels-arter sorter som
sortimentet idag avviker i fallmånga starkt från det ursprungliga mate-
rialet, ifråga utseende, härdighet m.fl. viktiga egenskaper.Växtsätt,om

Träd och buskar, klarat till exempel 1900-talets kallaste vintrarsom
under 40-talet, har härdighetsegenskaper motsvarande ochartersom

saknar. Bland och lökväxter har det skett gradvissorter örter en an-
passning till förhållanden.våra svenska Världsnaturfondenväxtemaav
WWF har uppmärksammat behovet dokumentera och bevaraattav
detta odlade växtmaterial i forskningsprojekt pågår vid Sverigesett som
Lantbruksuniversitet i Alnarp. Nordiska Genbanken har också uppmärk-

dessa frågor vad gäller äldre frukt- och bårsorter i odling.sammat

Bevarande hotade och djurarterväxt-av

Tätortemas biotoper skiljer sig till delar från de biotoper fin-stora man
i landskapet. Biotopema påverkas miljön iute slita-tätortema,ner av av
övergödning från hundar finnsDet rikt utbudett arterge, av m.m. av

naturligt knutna till biotoper. Många kalladeså rude-är tätortemassom
stördasom på biotoper unika för tätoitsbiotopema.ratväxter växer är

Tätortemas botanik har uppmärksammats i andra länder i Sveri-ånmer
I Tyskland finns omfattande forskningt.ex. bioto-tätortemasge. en om

per.
biocentrisktMed perspektiv bevarandefrågomapå blir begreppenett

inhemska ickeoch inhemska centrala. Tolkningama dessaarter av
begrepp isär.går Enligt definition skall för betraktas in-arter atten som
hemska fimnits ochha reproducerat sig själva under 100 år i Sverige.
Det innebär kungsängslilja och andra äldre trädgårdsflyktingar kanatt
räknas till inhemskavår svenska flora liksom för övrigt hel del träd-en
gårdsperenner och lökväxter, medan contortatall, bjömloka och vresros
inte håller måttet. En del botanister medarbetar avgränsningen att arten
skall ha reproducerat sig själv i Sverige för räknas inhemsk.att som
Med den avgränsningen blir vegetation hamnområden,i längs ochvägar
i trädgårdar också intressant.
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har inte mycketbiotoper till del störda och såTätortemas är stor ge-
störda, för-likartade, mindremed de biotoper undermensamt mensom

Möjligheterna begränsade inomhållanden utvecklas i tät-är attnaturen.
den sådanabiotoper för i hotade månskapa I arterarter.ortema naturen

det både ochbiotoper finns inomeller ärtätortema, naturens urur
starkt skydd.perspektiv mycket angeläget detätortsbomas att ettges

sköt-jord- skogsbruket och den rationellaAvkastningskraven inom och
hotade iseln skälen till många l tätorternaår naturen.är ett att arterav
förutsättningar för skötafinns inte motsvarande krav, vilket kan attge

odlingslandskapet.hotade ivissa på sätt ärytor ett artergynnar somsom
intressantaMedvetenheten den bostadsorten växt-att rymmerom egna

iniljöpedagogiskoch djurarter viktig för identifikationen ochär syn-ur
vinkel.

avlopp, avfall3.1.3 Vatten,

belastning reningsverken och recipientema. IDagvattnet utgör en
kombineratfortfarandestäder del dagvattennätetmånga är storen av

avloppsvatten blandat medmed avloppsnätet. Vid kraftiga bräddasregn
leds bort idagvatten direkt i recipientema. dagvattenDetut separa-som

recipi-tillledningar i fall kraftigt förorenat, gårmångaär orenatta men
förredovisas denna situationNaturvårdsverkets 4159I rapportentema.
desituation finns ide storstadsregionema. Motsvarande mångatre av

dagvatten-medelstora och mindre städema. i Ystad 50 %T.ex. är avca
fortfarande kombinerat, medan i Luleå endast l0 % nätet ärnätet avca

kombinerat.
särskilt för handGrönstrukturen har inte utnyttjats i hög grad att ta om

dagvattnet, det finns mycket potential i använda markenattstormen en
antingen för infiltration dagvattnet eller för fördröjning och reningav
före avrinning till ledningsnätet. tekniska anvisningar finnsDe som
angående markförhållanden deras lämplighet för omhändertagandeoch

dagvatten, hänsyn till den underliggande markterrassenstarav
beskaffenhet. inatjordsskiktet beräknaVäxtbädden svårär att
matematiskt, varför infiltrations- lagringskapacitet oftast intedess och

ingår i beräkningama. vilket nonnaltJorden i växtbädd 30 ären om cm,
förför åker, kan mängd det delarsåemot vatten att storata stor aven

landet fjärdedel årsnederbörden. Beroende påmotsvarar terrassensen av
undergmndens förhållanden varieraroch grundvattenytans läge
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och rinnagrundvattnettillmöjligheter perkoleradagvatnets att ner
hårdgjorda,mellanförhållandetförhållandenaundan Dessa samt

möjligheternaoch genomsläppligagenonsläppliga attavgörytorytor
bättre förförlokalt dagvattnet.ordna Bevuxna är att taytorsystemett

tillåterförs detinfiltrerakala.dagvatten Genomhand vattnetän attom
hydrologiskalokalamarkens system.

dagvattemnängder tillförspåverkas deAvbppsvattenreningen somav
för-avloppsvattnet kanreningenKvaliteten påavloppsledningsnätet. av

omhändertagande dag-förutnyttja grönstrukturenbättras att avgenom
olika anlägg-utnyttjas förgrönstrukturenDärtill kan typervatten av

till avloppsrenings-i anslutningavloppsvattenreningför biologiskningar
skapa våt-mångfaldenden biologiskaökarverkel. Det attgenom

marksbiotoper.
avfallshante-nyckelfråga i förändradbiologiska avfalletDet är enen

aspektema påde hygieniskaexempel mycketbestämmer tillring. Det av
kompostering detomhändertagandelokalthärmningsintervallen. Ett av
situationerinedbrytbara avfallet kommer mångabiologiskt att vara en

avfallshantering-upprätthålla förtroendet förfördelaktig lösning. För att
marken ochkomposterade avfallet återförs tillviktigt detdetä atten

Grönstrukturentydligt och fattbartför enskildedenpå sätt.växtzma ett
detBeräkningar har visatsammanhanget.roll i dethar avgörande atten

detlägenhet förplanteringsytakvmkrävs 15 omsätta restma-attperca
nedbrytbara hus-kompostering det biologisktterid efteruppstår avsom

tillgodosett till landetsväl i trädgårdamahållsavfallet. Det ärutrymmet
flerfamiljs-ungefär halva bostadsbeståndet. Ismåhus, representerarsom

tillräckliga planteringsytor föroftast inteutemiljöer finnshusens att om-
utnyttja parker och andrakompostmaterialet. aktuelltDär det attärsätta

grönstruktu-förvaltade delendennärlggande delar kommunen avav av

ren.

klimat3.1 Immissioner,1

bullerexponerade förboende 55storstäderna 300 000detreI överär ca
där DeVidareenligt Naturvårdsverkets 4159.dBA, sägs att trerapport

rikets utsläpptredjedelstorstadslänen för avavsvarar en
Sveriges luñ-luftföroreningar. Storstadsområdena mestär

jämförelse fårintemationellföroeningsbelastade områden. Vid en
ändå betraktasstadsområdenföroeningssituationen i dessa som
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förhållandevis hygglig. Grönstrukturen bidrar till mildraatt
immissionsbelastningama och förbättra luftkvaliteten i Entätortema. av
de effektivaste funktionerna damm- och stoftrening. Träd i anslutningär
till trafikleder till exempel effektivt hjälpmedel förär minskaett att
stoftspridningen. I fall kan vegetationen bidra till minskaattgynnsamma
stoñspridningen till tiondel. Tråd och buskar har marginell faktisken en
bullerdämpande effekt, avskännningen så slipperattmen man se-
bullerkällan viktig psykologisk faktor för hur bullretär upplevs.en-
Bullrets reflexion annorlunda för bevuxen för hårdgjord.är yta änen en
Hårda i anslutning till ochytor såledesgator vägar störreger
bullerspridning den markenän närmaste är grön.om

Växtlighetens betydelse för förbättra klimatet väldokuinenterad.att är
Träd förbättrar luften och dämpar vinden. Växtligheten bidrar tillockså

utjämna höja luftfuktighetenatt och trädentemperaturema, denger sva-
laste och behagligaste skuggan. Grönstrukturen fungerar bättre för kli-
matförbättring och luftrening fler träd det finns. Möjligheterna att
hålla så del möjligt grönstrukturen trädbevuxenstor utnyttjassom av
dåligt idag. I studie Lidingö kommun visades hur trädbestånd ietten av
sydvästra delen hade avgörande betydelse för lyfta luftström-ön attav

från intilliggande vännekraftverk bebyggelsen på ochövermama ön se-
dan bidra till sprida föroreningania i luftmassor. avverk-att Enut större
ning eller andra kraftiga ingrepp i det beståndet skulle negativastora
konsekvenser för miljösituationen för bostadsbebyggelsen på Lidingö.

I medelstora och stoftmängdema många gånger tiofalttätorterstora är
högre på den omgivande landsbygden.än Växtligheten för föro-utsätts
reningar från tungmetaller, försurande giftiga kolväten, marknäraämnen,

eutrofierande utsläpp, salt Därtill kommer gällervadozon, stressm.m.
tillgång till och framför allt för träd istår gatumiljöervattensyre som
och helt domineradeDe föroreningskällan itorg. svenska tätorter ut-

trafiken. Utsläpp från förbränningsanläggningargörs och vänneverkav
påverkar växtligheten exempelvis i Stockholmsområdet. Förorenande
industrier har också påvisats ha lokalt stark negativ påverkan på växtlig-
heten i tätorter.

På grund försumingen arbetar i flera tyska städer bytaav attman
exempelvis träd kräver högre Salttålighetenut pH. hos olikasom arter

varierar kraftigt och har sedan länge utgjort viktigt kriterium vid valett
gatuträd. Markozonets negativa inverkan har påvisats bland iav annat
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Slottsskogen i Göteborg. Skadorna oftauppträder stycke frånett ut-
släppskällan, dvs. den trafikerade leden.

torgmiljöerDen träd i och för. deFörstörsta stressen utsätts gatu- att
berömda kastanjema på boulevardema i Paris skall överleva måste man
byta all jord kring och dessutom förse medträden kontinuer-rötternaut
lig bevattning och näringstillförsel. har blivit allt vanligareDet senare

Ävenföråtgärder nyplanterade iträd gatumiljö i vårt land. med så pass
omfattande åtgärder räknar med de träd planteras i dagexperter att som
kan få livstid barapå 40-50 år, jämföra med de äldsta alléema iatten
Göteborg gamla.200 årär änsom mer

3.2 Kulturella aspekter

kulturmiljövården fokuserarFör bevarandet biologisk mångfald ochav
variationsrikedom inte bara skogs- och odlingslandskapets mångsidigt

kulturvärden. Lika viktigt för god livsmiljö de kul-sammansatta ären
turhistoriska estetiskaoch egenskaper knutna till trädgårdar,ärsom par-
ker, kyrkogårdar och andra planteringar i och i anslutning till städervåra
och Vid säkerställande grönstrukturen med hänsyn till desstätorter. av
kulturella betydelse det särskilt viktigt till helhetens betydelseär att se

spegel stadens eller utveckling, de enskilda anlägg-tätortenssom en av
ningamas, alléer, parker, friluñsområden,kyrkogårdar, fonn och inne-
håll tidsdimensionen.tillsamt

Trädgårdar, parker, kyrkogårdar, alléer och friluñsområden ingår som
delar i den kulturella helhet staden eller tilllär tätorten. motsatssom
många länder i Central- och Sydeuropa, för inte tala andra konti-att om

grönområdena viktig del både kvantitativt och kvalita-utgörnenter, en
tivt vår bebyggelsetradition.i Stockholm dess skönhet och sårprägel
formas inte bebyggelsen i sig samspelet mellan bebyggelseniutanav
och malmamas brutna och växtlighet. Malmö,naturen, vattnet, terräng

och jordbruksmark, i folkmun parkemasvatten öppen ärsom omges av
harstad. människan omfonnat jordbruksmarkHär och sankängar till

trädgårdar, parker och kyrkogårdar, stadenidag dess identitet. Isom ger
staden framUmeå vuxit vid den älvens mynning omgivenstorasom av-

den bördiga dalen och de skogarna har björkalléema kommitstora att-
prägla stadsbilden.

grönstrukturenGenom viktig del staden ellersåatt utgör tätor-en av
i dess helhet speglar den naturligtvis på många också dess kul-ten sätt
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turhistoria. Idag kan i grönstrukturen utläsa lära kom-och sig hurman
bebyggelseutveckling-munikationer och landvägen formatvattenvägen

hur de befästa städerna och hur den desåg prägeln påuten, agrara
densvenska städerna uppbyggnad och kvarter. Medgatunätstyrt av

moderna industristadens framväxt följer tillskapandet kyrko-parker,av
tidsgårdar, bostadsområden och stadsdelar där grönskan berättar sinom

ideal också krassa praktiska krav i denpå yttreutrymmenmen om
miljön.

influen-svenska urbana trädgårds- och parkkulturen avspeglarDen
från Tyskland, och Frankrike,utlandet, framför allt från Englandsema

minst integreringhar också utvecklat identitet inte genommen en egen
omformning befintliga finns idag rad stads-och den Detnaturen. enav

anlagda omkring sekelskiftet,och järnvägsparker i våra städer, som
föremål innan kulturvärdenborde bli för inventering och skydd deras

värdefullasteförvanskas alltför Bland dehunnit mycket. större
i Stockholm,sammanhållna parkerna räknas den s.k. Ekoparkent.ex.
parker, därSlottskogen i Göteborg och Malmös centrala

konstnärligt värde.Pildammsparken dessutom objekt högtutgör ett av
iståtliga alléema fortfarande sin prägel påDe centrum t.ex.sättersom

i behovmotsvarandeGöteborg och Norrköping påär sätt av
och alléema ikulturskyddande Malmös centralparkeråtgärder.

VåraKML. äldreNorrköping föreslagits säkerställas enligthar också
hittills mycket litekyrkogårdar skyddade enligt denna lag,är ärmen

del folkparkerdokumenterade. Kulturhistoriskt intressanta ocksåär en
och koloniområden från början detta sekel.av

den kulturellaförden miljön tiden lika viktig faktorI yttre är en
identiteten byggnadema. brukar ofta parkenden i Detär sägas attsom

skådespel i fyra dimensioner, de rumsliga tiden. Iär ett motsatstre samt
till byggnadsarkitekten får landskapsarkitekten ofta inte färdigadetse
resultatet sitt betyder också de trädenarbete. Det uppväxtaatt storaav
har speciellt betydelse struktur. träd planterades ii stadens Ettstor som

allé, eller sekelträdgård eller park under 1800-talet början dettaen av
har fått storlek och arkitektonisk karaktär, inte möjligär atten som er-

kulturhistorisk synvinkel detta viktigt. kulturhis-IngreppUr isätta. är en
toriskt intressanta byggnader dyra, tekniskt det oftagårär sett attmen

detåterställa dem. Med park och trädgård förhåller sig Ingrep-tvärtom.
billiga i gengäld de i kulturhistoriskt perspektiv mångaär är ettpen men
omöjliga planteras i bästagånger träd kanskeNya äratt reparera. som
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storlek och karak-gamla. innan de nåttfall 30-60 år10-20 Det tar en
blir riktigtträdinnebär ingreppet Förärtär att reparerar. somsom

Efter-ellerekar, talar tidsomlopp på 100 årgamla, t.ex. mer.omsom
kulturhistoriskt intres-del belägna ochvåra centraltså storsom aven

ellerkyrkogårdar tillkom för 100 år sedanparker ochalléer,santa mer,
säkerställande.därför i frågortidsdimensionen centralär om

aspekter3.3 Sociala

visar idag tillbringar flertaletStudier gjorda i flera städer och tätorter att
direkt anslutning tillhuvuddelen fritid i eller i Förvår tätorten.av oss av

viktigare friluftsområdenlivsmiljön därför grönstrukttrr änår tätortens
eller gäller ibesöks sporadiskt under veckoslut Detsemester.som mer

och äldre,synnerhet de i samhället, bam utgörsomsvaga grupperna
befolkningen.halva

bostadenha tillgång till grönområden helt mång-Att nära ärsom-
människor i denna såfunktionella eftersom behoven hos ärstora grupp

psykiskavarierande vital betydelse för såväl dennaturligtvisär somav-
boll, cykla,fysiska och springa, leka, speladen hälsan. kunnaAtt ut

och folk, trädgård ellerträffa andra människor, sitta och njuta påse na-
och skridskor, plocka bär ochmotionera, åka skidortur, promenera,

mångfald och djur kontakt medupplevaAtt växtersvamp. av geren
mångfald sigkretslopp. biologiska det härDen rör ärnaturens omsom

ochmycket basal, vanliga fjärilar fåglar, humlor och bin,fåatt se
doften eller tallens kåda och markensnjuta och syrénav avav rosor

kanske möjlighet själv del kretsloppAtt ta naturensattmossa. av ge-
persilja. Fritidsodlingenkryddörter, ochodla några sallat ärattnom

fritidssysselsättning.fritidsfisket Mervid vår betydandesidan mestom
trädgård, vid sinbefolkningen formhar tillgång till någonhalvaän av

odlingslott koloni-bostad, vid fritidshus fonneller ipermanenta av
omkring miljard kronorFritidsodlingen lårligenträdgård. omsätter

frukt och bär.produktionsvärdetinräknat grönsaker, blommor,av
parkepoken 1870-1930 hadeparkema anladesde första underNär

lärabesökarna möjligheterde central uppgift erbjudamycket attatten -
demonstrationsträdgårdarochkänna Etiketter allaolika påväxter. växter

dagoch medicinalväxter därför legio.med krydd- l ett nyttservar
rniljöpedagogisktintresse för nyttja grönstrukturen i ettväxa att pers-

kring flertaletland, natunnark i ellerpektiv. vårt där har såI gott om
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städer och andra har naturligtvis unika möjligheter hittatätorter, att
naturområden kan fundera åskådningsexempel. Inven-som som
teringarna i storstadsutredningama Göteborg och Stockholm visarom
med all önskvärd tydlighet detta.på dessa områden liggerMen sällan
helt hemmet, dagis eller skola. Också hos kannära oss genom en
medveten hävd eller skötsel återskapa variation naturligastoren av
biotoper i jord- och skogsbrukslandskapet kan används isom en
vardaglig miljöpedagogik. Exempelvis visar praktiska försök vid
institutionen för skogsskötsel i detUmeå, med enkla billigaochatt
skogskötselåtgärder möjligt fram betydligt variation iär att mer
skogen och ökad biologisk mångfald. Många åtgärderna kan ocksåav
med fördel elevema själva. det miljöpedagogiskaI arbetetgöras ärav
det viktigt det finns både helt skolnära biotoper analysera,att att men
också påverka, och naturliga områden studera vid exkursioner.större att

i HollandI Haag har dussintal parker delvis för byggaett använts att
stadsbondgårdar, med husdjur skilda slag, stallar och odlingar. Iupp av

parker finns också beteshagar och små åkrar. Syftet lärastörre är att
stadsbamen hur människan nyttjat för föda, virke, klädernaturen att

andraI parker såsom Heem-park har det byggts olikaetc. natur-upp
liga biotoper förekommer i Holland. kan exempelvisDärsom man
knappt från300 flerbostadshus få uppleva vattenfågehi-nännaste ettm
ke. Sverige harI stadsbondgård byggts Skövdebostäder i Skövde,en av
4 H-rörelsen har gårdar eller i utkanten del städer och deunderav en

haråren ökande antal daghem och skolor skaffat sigsenaste ett även
husdjur och odlingsmöjligheter. Skövde liksomI inom 4H-
verksamheten syftet kombinerat socialt och pedagogiskt.är

För ordna kretsloppsverksamhet med kompostering odlingoch iatt
liten skala krävs odlingsarealer i anslutning till daghem och skola. Sko-
lan kan 11aområden direktnås med cykel inom min. från klass-5som ca

Längre tidsavstånd det omöjligt integrera odling iskol-rummet. gör att
m3,schemat. stadsbondgårdsverksamhetFör behövs minst för5 000

bete och åkrar ytterligare minst ha1-2 mark. närskog förEn barn med
olika skogsbiotoper kan ordnas arealpå från ha och liten1 uppåt. Enen

m2,våtmarksbiotop eller blomsteräng behöver inte 10-20änmer som
liten åskådningsyta skolgård.på en
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4 Hotbilder och problem

Allmänt4.1

Tätortsutbyggnaden parker, grönområden och obebyggd marktar annan
i anspråk. De åren har andelen obebyggd mark isenaste tätoitema
minskat med sjättedel. BoverketsI Storstadsuppdragetnästan rapporten
till regeringen, grönstrukturen fragmenteras och desssägs att
förutsättningar positivt bidra till stadens och människans hälsaatt
därmed minskar. sid 138. Naturvårdsverketsl 4159rapport
Storstädemas miljö, Alltför ofta betraktas grönområdensägs att som
reservmark för exploatering. krävs därförDet fastlagda planer för

storstadsregionemas grönstrukturer. ... storstadsregionemaI pågår
ständigt exploatering, vilken successivt mark i anspråk, skapartaren
bamäreffekter, medför föroreningar och överutiryttjairde.

Grönstrukturen har skydd eller i många fall inget skydd allsett svagt
och hotas därför andra tätortsintressen. Exploatering för bebyggelse-av
ändamål föroch utbyggnad teknisk infrastruktur knaprar efterhand påav
den grönstrukturen och minskar dess långsiktiga värdeutgörresurs som
och funktion. Varje enskilt exploateringsföretag oftast vällovligt ochär

förtill tillgodose angelägna behov. sammanläggiringeirMen allaatt av
åtgärder negativa konsekvenser inte överblickbara vid be-ärger som
dömning det enskilda exploateringsärendet. Enskilda ingrepp i grön-av
strukturen, de föreslagna ringledema Stockholmst.ex. tvärs över gröna

Öresundsbronskilar eller landfäste skär sambandet längs kustensom av
söder från Malmö innebär allvarliga brott i sammanhängandeut en
struktur eller i vad för utveckla sådan struktur iär attsom en resurs en
framtiden. Konsekvensema ingreppen överstiger vida det kanav som

utifrånöverblickas förhållandena inom enskild detaljplan, it.ex. en
storstadsregionema inom enskild kommun.en

Biologisk mångfald4.2 och kretsloppsfrågor

biologiska mångfaldenDen i har kontinuerligt minskat. Dettätortema
beror kontaktenpå med omgivningarna blivit efterhandatt sämre som

vuxit, områden i grönstruktureir successivt exploaterats, ande-tätortema
len bebyggd och hârdgjord blivitmark och likriktiringen sköt-större av
sel och anläggning blivit alltmer låirgtgående. innebär färreDet fåglar på
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imindre naturupplevelsermindre utbud växtmiljöer,fågelbordet, tät-av
och mindre hälsosam miljö levaattortema en

mångfalden har urholkats i vårakulturellt betingade biologiskaDen
Anrikedomen har varit i mångastadsmiljöer under flera årtionden. störst

innerstadenskoloniområden också iäldre villaträdgårdama, ide menav
avstyckningdecimeratsbiologiska mångfald hargårdar. Denna genom

träd-innerstadsförtätiting utannningvillaträdgårdar,större samt avav
propositio-minskning arealen igårdarna. denDen gröna tätorter somav
minskninginnefattar inte denbiologisk mångfald 8%,nen om anger,

Uppskattningsvisförtätningsåtgärder.tomtmark till följdskett avsom
ochvarit under 70-har vissa städer, där föitätningstrycketi stort

i kulturväx-areal försvunnit detta80-talet, lika Men ärsätt. stortstor
mångfal-aspekt den biologiskafortfarande förbiseddnästantema aven
grundmycket dels påland. dessaden i vårt Hoten växter ärmot stort, av

tid åldersskäl,försvinna inom begränsadträd kommermånga attatt av
värde.dels grund okunskap dessapå växtersav om

genomsläppligaintiltrationsfönnåga och relationen mellanMarkens
tillräckligt i detalj-inteicke genomsläppliga Lippmärksammasoch ytor

allmänna platser.utformning ochplaner, vid markarbeten och tomterav
potentiella infilt-betraktasalla hårdgjorda inarkytor kanI settstort som

iuppbyggnadenochslitlagrret ytskiktetrationsytor ytanatt avgenom
genomsläppliga hård-andelövrigt kan ändras. områden medl stor

börhårda ellerförhållande till genomsläppligagjorda i gröna ytor,ytor
särskilt.den uppmärksammasresursen

fördröja dag-olika omfattningalltid finns imöjlighetEn är attsom
handlar dettarinna till ledningsnätet. Mycketinnan det tillåtsvattnet av

parkeringsplatser,standardkrav avrinning från gångvägar, uppe-om
torrskodd frånPriset förhållsplatser och andra hårdgjorda attytor.

ochbelastningar reningsverkenbilen till dörren betalas med högre på
och tidsenhet börrecipientema. tillåtna avrinningHögsta övervä-yt-per

bevuxen innan detallt dagvattenOm över ytaengas noggrannare. rann
recipientema minska.tillåts ledningsnåtet, skulle belastningennå

kravkraven rationell avfallshantering och påökadeDe utrymmen
viktiga arbe-källsorterat avfall led iför källsortering och insamling ärav
materialhantering.kretsloppstänkande iföra tätortemastet mot att

sektorsperspektiv kan detekniska lösningarna utvecklas ideMen ettom
mark förbebyggelsemiljön. krävsoönskade konsekvenser i Den som

parker.från gårdsmiljöer ochanläggningar ofta Idenna typ tasavnya
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Örebrobebyggelsemiljöermånga till Baronbackama iäldre exempel har
de avfallshanteringshusen inneburit allvarligt ingrepp i samban-ettnya
den gårdsmiljöemamellan och de intilliggande parkornrådena, tidi-som

mycket finhade helhetsstruktur. bostadsområden har raderIgare en nya
sophämtningskärl trädalléeema strukturbildande element iersattav som

gatumiljön. systemlösningarNya för avfallshanteringen där-måstet.ex.
för dels istuderas den översiktliga planeringen, dels i detaljplanlägg-
ningen.

ekosystem föga utforskadeTätortemas och kunskaperna brist-är är
fálliga villkoren för utnyttja de ekologiska funktionerna föratt attom
tillgodose de behov det mänskliga livet i har. Likaså kun-tätortema är
skaperna bristfälliga den långsiktiga påverkan det mänskliga livetom
har på ekosystem.tätorternas

Kulturmiljöer4.3

de kulturellaHoten värdena i grönstrukturen många och ökande.mot är
Vi kan urskilja fyra huvudproblem, risker för exploatering för olika än-
damål, förändringar struktur och innehåll i områden till följd änd-av av

skötselrad och eller brist fömyelse,på ökande belastning förore-av
i luftningar och mark, inte minst bristande kunskaper de kultu-samt om

värdena.rella

Exploateringshoten parker, trädgårdar i olika fonner påmot samt mot
tomtmark har ökat i takt med exploateringen jungfrulig markatt av
minskat. Nya vägutbyggnader hot har iutgör ett annat accentueratssom
takt med ökningen trafiken. Boverkets utredningIav
Storstadsuppdraget påpekas förtätning ofta försiggår påatt gröna om-
råden saknar säker planstatus ochsom grönt denna bristatt ärsom
allvarlig eftersom denna områden totalt så deltyp sett utgör storav av

Dänned hotas värden. pekar bl.a.grönstrukturen. Man på förtät-stora
ningen glesa 1940-50-talsområden. avhandlingi frånI 1993en om

i Lund beskrivsstadsgârdar hur sådan förtätning under blotten en
20-årsperiod totalt förändrat kvarterens inre struktur och framför allt

trädgårdamas innehåll och funktioner.

Många kommuner sina centralt belägna parker lämpligaser som om-
råden lokaliseringfor offentliga institutioner, bibliotek,såsomav nya
bad aktuellt exempel det stadsbiblioteketEtt i Malmöårm.m. nya som
byggs Slottsparken,i sekelskiñespark, tillsammans med Malmösen som

l4-0320[4
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unikteuropeisktövriga centrala parker erbjuder i perspektivävenett
tilloch väl beva-bälte kulturhistoriskt mycket intressanta ovanligtnuav

kulturhistorisktsådanaLiknande hot har awärjts i andrarade parker.
i i Helsingborg.intressanta parker, exempelvis Slottshagen

och jämvágsutbyggnadema.exploateringshotEtt utgör väg-annat
i Dennispaketet,ringleden Stockholm kommerplaneradeDen attrunt

Ekoparken, innehållerbland den kallade Hagapar-påverka såannat som
objekt, lik-värdefulla kulturhistoriskaoch Djurgården, mycketken tvä

199394:30,beteslandskapet prop.del det ålderdomligasom en av
förFörslag till skyddStorstadsuppdraget, promemorian, 1994:3,Ds om-

medsambandUlriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgârden. Irådet ut-
Öresundsbron bastio-parkemaalla de centralabyggnad hotas samtav

citytunnel. Efter-utbyggnadi Malmökring Malmöhus av enav ennen
med omfattandemaximala storlek,dessa parker sinträden i uppnåttsom

mark, dessa inte Ingreppetkronor når 25-30 går ersätta.över attsom m
centrala stadsbil-i denfinnas kraftledningsgatakommer kvaratt som en

fram i tiden.den 30-40 år
olikaträd,negativa förändringar har skettStora att som avgenom

helt. be-tagits Förkapats eller bortanledningar störande,ansetts av
myndighetersamråd med antikvariskagravningsplatser krävs i princip

begravningsplatsensväxtligheten påverkarvid ingrepp i utse-större som
praktiken skallhur ioch erfarenheterende. Bristande kunskaper av man

relativt verk-har hittills gjort lagenförfara vid ingrepp i växtligheten
ningslös.

för förore-ofta specielltvärdefulla områdenakulturelltDe utsattaär
parker, trädgårdarcentralt belägnaningar skilda slag. handlarDet omav

områdenadels ligger i deoch kyrkogårdar generellt mest utsattasom
itrafikeradstarkt led,och dels kantas de inte sällan eftersom manav en

bullerinverkan på bebyggelsenallmänhet på så kunnat minska frånsätt
ochochvärdefulla alléema trädenoch iDe gatu-uppvuxnaavgaser.

den föroreningartorginiljöer hotade. Förutomär ännu stress germer
i marken, till följd lednings-för återkommande ingreppdeutsätts av

grävningar.
ide kulturellafinns generell brist kunskap värdenaDet tät-omen
kyr-Dokumentationen parker, trädgårdar ochgrönstruktur.ortemas av

bristfällig. Forskningframåt mycketkogårdar från 1800-talet och är om
vid institutionen landskaps-trädgårdskonstens historia har påbörjats för

sporadiska studier konstve-i i form vidplanering, SLU Alnarp samt av
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Ämnetinstitutioner.tenskapliga behandlas rudimentärt i undervisningen
vid tekniska högskolorna.de trädgårdsarkeologi in-Begreppet ettsom

kartläggningför och restaurering äldre trädgårdsanläggning-strument av
har utvecklats kontinentenpå först under 1980-talet och knapptärar

känt i land.vårt
bristande kunskapenDen de kulturella värdena i parker, trädgår-om

dar, kyrkogårdar torde den viktigaste förklaringen till detutgöra svaga
lagliga skydd finns för park och trädgård, respektive den svårighetsom

antikvariska myndigheter vid tillämpningen de säkerställan-som ser av
demöjligheter i kultunninnes- och byggnadslagstiñning. Om-som ges
kring 160 slott och herrgårdar med parker kulturskyddade. dessaAvär
har bara fyra anläggningar särskilda vård- och restaureringsplaner för
själva trädgården. trädgårdarAtt och alléer inte hör medsom samman
kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas liksom parker är ytterst
sällsynt. endaEn sådan park skyddad enligt kulturminneslagen, Träd-är
gårdsföreningen i Göteborg. Fonnell framställning har väckts bygg-om
nadsminnesförklaring ytterligare objekt, centralparkema i Malmö,treav
Folkets park i Hällefors, lindalléema i Norrköping. Förslagetsamt att ge

långsiktigt skydd för den s.k. Ekoparken i Stockholm i formett ettav
säkerställandeinstrument, nationalstadspark i kan därvidNRL,nytt ses

föruttryck kulturvärden i parkmiljöer kräver långsiktigtett att ettsom
skydd på gällt naturvärdena sedan 1909. Byggnadersättsamma som

bebyggelseeller datum med konstnärligt värde kan skyd-stortav yngre
enligtdas PBL. Motsvarande skydd för trädgârdsanläggningar föreligger

enligt gällande lagstiftning.

4.4 och tillgänglighet,Tillgång iniljöpedagogik och allergifrågor

Den tillgångenreella grönområden främstpå bestäms faktorer,treav
närheten till området, eventuella barriärer områdets beskaffenhet.samt
För barriärer och förnärhet avgörande använd-ärsvaga grupper mer
ningen områdets innehåll. Flertalet eftersträvarkommuner likfor-än en
mig till användbaratillgång utomhusarealer för invånama i Detätort.en
grönstråk på översiktligt för de storstädema i Bo-ett sätt tresom anges
verkets Storstadsuppdraget i praktiken inte sammanhängande.rapport är
En redovisning grönstrukturen bör därför också innefatta analysav av
den tillgängligheten.reella det fastmarkstillgångenMen inte baraär som

viktig detta sammanhang. Många städer och andra har vuxitär tätorter
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Stockholm, Malmö och Karlskogafram i anslutning till Ivatten. t.ex.
satsningar under slutetuppmärksammadegjordes mycket ochstora av

vattentillgängligheten. Efter-för ökaoch början 40-talet30-talet attav
och trañkleder harindustriområdenkrigstidens snabba utbyggnad av

antal städer.vattenkontakten iradikalt minskatdock ett stort
ökat till-radikaltexempel hur idag påintressant påEtt sättettman

grönområden finnscentrala i Stuttgart.gängligheten till och mellan olika
årtionden tillbakasedantrafik- och parkplanerare harStads-, ett par

åstadkommitsiläka de sårmedvetet på centrumsatsat stora genomsom
kommiti praktikenoch jämvägsnätet,utbyggnaden attväg- somav

låtaskilda delar. Idén har varitfrån varandraskära staden i två attav
stadsde-förbindelselänkar mellannaturligai åter bliparkerna centrum

Sinn-parker.tunnlar överbyggdaTrañkleder har delvis lagts ilarna. av
byggtscykelvägsbroar harkonstnärligt utformade ochrika, gång- över

medparkområdenadels de olikaoch förbinderjärnvägar Devägar. var-
kollektivtrafiknä-meddirektdels länkas grönområdenaandra, samman

dasstaden direkt isig frånkanPå så utcentrumsätt tatet. avman
stadenhelabältet och sigdetU attnästan runt utangröna röragrüne -

trafikleder.behöva korsa några
Medsplittrade.friytor ofta små ochförVid förtätning blir utrymmena
varjefritt fram föroch det blevnormering friytor bortallPBL togs av
villeutomhuskvaliteterdeenskild kommun bestämma överatt mansom

utomhuskvalitet förutsättervisat godsina invånare. Studier har att enge
de-översiktsplaneringen ochriktlinjer idrarkommunenatt upp egna

dessaföljerdet finnstaljplaneringen och vidare att upppersoner som
hela planeringsprocessen.riktlinjer genom

till ak-till delsriktar sig dels bamen,Planeringen den miljönyttreav
skallsamhället önskarfler, ochäldre blirtiva De somsomvuxna. -

skallförbisedda.möjligt starktlänge Hurbo kvar hemma så ärsom -
Vimiljöer fonnasoch hur skall derasäldre stimuleras vistas vetuteatt

antastad ellerrädd för blivikti inte behövasäkerheten attär attatt vara
Säker-fysiska hinder påfinns eller andrarädd för det vägen.att trappor

Studierockså för kvinnor.blivit allt problemheten har t.ex.störreett av
besöksfrekvensenfriluftsområden visari Stockholmsbesök attett av

kategorin kvinnor,därav försjunkit med under 1980-talet,50% mest
i längre.inte vågar sig ut naturensom

Önskemålen möjlighetoch fritidsverksamheti förskola, skola att
eller i intilli-kretsloppsverksamhet denha på tomten t.ex.att enegna
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gande park del hinder. tillgångenDen ojämna på lämpligamöter en
arealer problem, dock borde kunna delvis lösasär ett stort som genom
bättre kommunal samordning och ansvarsfördelning. Daghem och skolor

byggts under miljonprogrammet har i allmänhet god tillgång tillsom
lämplig mark för den miljöpedagogiska verksamheten på eller påtomten
anslutande parkmark. Mark finns också i äldre områden, här krävsmen
ibland kreativt tänkande för skall kunna utnyttja exempelvisatt man
gamla villaträdgårdar, gjorts i Arlöv, koloniområdeni eller dylikt.som

problemenDet finns i de områdena, byggts mycketstörsta nyaste som
i innerstädema.tätt, samt

Djur i närmiljön och ökad andel ängsmark medför svårigheter för al-
Ävenlergiker. orsakema till allergier inte primärt kan sökas i natu-om

utlöses allergiska besvär ofta kontakt med och djur.växterren, genom
Gräs får i gråbo, naturliga träd och buskarogrässom ax, som som
björk, och hassel problem för pollenallergiker. Det uppstårstorager
lätt konflikter mellan önskemålen ökad biologisk mångfald ochom va-
riationsrika omgivningar med naturliga och slåttennarker i närhe-ängs-

bostäder och daghemskolor eller utmed gång- och cykelvägar.ten av
djurDetsamma gäller naturligtvis i nänniljön. Avståndet 200 till be-m

byggelse omöjliggör stadsbondgårdar i bostads- eller skolnärat.ex. par-
ker. finnsDet två principiella för lösa problemen. Denvägar att att

till exempel välja djurha erfarenhetsmässigt liteär att attena som ger
problem, förse stadsbondgård eller djurgård med hygienutryin-att t.ex.

för dusch och omklädning. Den andra förebygga eventuellaär attmen
problem via generella lösningar krav på avstånd till bebyggelse.typenav

i planeringenAtt den miljön frånutgå generella krav oftastyttre ärav
möjligt ellersig önskvärt. lämpligasteOfta kan de lösningarna sö-vare

kas individuellt för varje situation.

4.5 Förvaltning och skötsel

I SOU 1993:27, Miljöbalk, uppmärksammas frågan skötselns bety-om
delse bevarandeför och biologiskautveckling den mångfalden: Närav
det skyddetgäller för den biologiska mångfalden bör förstaett stegsom

skötsellagensåväl skogsvårdslagen revideras. Därvid bör klargörassom
vilka skallkrav ställas tillvaratagande naturvårdens intressensom av
vid nonnalt bedrivet jordbruk och skogsbruk. krav bör rimligenDessa
ställas högre hittills. Därefter utbildningmåste på ochän satsasresurser
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enskildaoch till desektorsmyndighetertill allainfonnation för nåatt ut
dessaoch varförbör gällade principermed kunskapbrukarna somom

bortMiljöbalken har glömtUtredningensid.viktiga. 476.är om
förvaltningen gäl-kravmotsvarande påi sitt arbete,grönstrukturen men

klok ochkravenparallellitet mellan påVi villinomler tätortema. se en
påskogsbruksmark och kravenochförvaltning jord-utvecklande av

såle-högre krav skaMotsvarande ellergrönstrukturen.förvaltningen av
ochutbildning, informationsamordning,des ställas på resurser.

Önskemålen kulturhistorisktförenkla skötselnförbilliga ochatt av
kraftigmedförtharoch parkerträdgårdar, kyrkogårdarvärdefulla en

anlägg-dessaEftersom mångainnehåll och karaktär.förändring avav
sekelskiftet har vissaomkringl800-talet ochningar tillkom under väx-

livscykel.slutfas i deras Utaninne imedan andrahunnit dö årter ut, en
detgradvis.utseende och innehåll lförändrasfömyelseinsatseraktiva

kan bli sådärför sällan,märks dessatidsperspektivetkorta om-nogmen
tidsperspektiv.fattande i längre

långsiktigadensäkerställandetcentral för såvälFörvaltningen är som
spritt pågrönstrukturenförgrönstrukturen.utvecklingen Ansvaret ärav

dedenflesta falli dehänder.många Kommunen ägarenstörstaär av
Andra markägaregrönstrukturen.ingår ioch vattenområdenmark- som

fastighetsbolag,olikafastighetsverk ochlandstinget, statensär statens
småhusägare,fastighetsägare,bostadsbolag och andra väg-pastoraten,

delareller mindreförrad andra harverket hel störresaint ansvarsomen
olikagrönstrukturen i tätorter.av

säkerstäl-för såvälcentraldifferentierad skötselinsiktsfull ochEn är
mångagrönstrukturen.utvecklingen Hosden långsiktigalandet, avsom
sådantutvecklahandförvaltarna förutsättningar påsaknas ettatt egenav

det helaskötselutförandet påkunnande, särskilt kunskapema omsom
förinsatser.särskilda Fonnemadåligt utvecklade och kräverärtaget

splittradedenförvaltningen inomoch genomförandeorganisation av
uppmärksam-utvecklade, vilket hardåligtoch förvaltarbilden ärägar-

föroch hindergrönstrukturengenerellt problem för attettmats ettsom
detförbilliga skötselarbetet i Föreffektivisera och göratätortema. att

håll-långsiktigtutveckla grönstrukturen påmöjligt säkerställa och ettatt
utvecklas.samverkansfonnernabart krävssätt, att

för åstadkommaverksamt medelDifferentiering skötseln attär ettav
funktionema hos grönstrukturen.biologisk mångfald och förbättrastörre

grönstrukturenlångsiktig försämringAvsaknad skötsel leder till avav en



SOU 1994:36 Bilaga 3 29

och speciellt till den biologiska mångfalden siktpå Denatt utannas. nu-
trendenvarande förvaltama den kommunala delen grönstruk-är att av av

får kraftigt minskade Det kravetturen påaccentuerar att ut-resurser.
veckla fonnema för skötselarbetet och fonnerna för samverkan mellan
de olika markägamaförvaltama, så skötselmetoder kan utarbetasatt nya

det möjligt utveckla grönstmlcturen i positivgör riktning.attsom

4.6 Grönplaner sektorsinstrumentsom

Sektorsplaner för delar grönstrukturen har i formupprättats grön-av av
planer med varierande inriktning och omfattning. Utvecklingsarbeten har
bedrivits med stöd bland andra Byggforskningsrådet och radav en en-
skilda kommuner har tagit fram grönplaner, trädplaner, trädvårdsplaner
och liknande. olikaDe planer har oftast varittypema gröna ettav re-
sursplanerings- och prioriteringsinstrument för parkförvaltningamas in-

arbete. de fallI de planerna hañterna planeringsinriktniiig,gröna mera
har de tagit renodlade strukturfrågor och bedömningarförslag tillupp
utveckling parker och grönområden baserade kvantitativapå mått,av
avståndskriterier och liknande.

Grönplanema har inte fått någon tyngd i översiktsplaneringen då de
varit renodlade sektorsplaner förankring. deFör planemautan att gröna

fåska tyngd och betydelse måste deras roll i den översiktliga plane-
ringen klargöras. finnsDet idag inga exempel på planergröna som an-
lagt övergripande perspektivett grönstntkturen, inbegriper allasom
grönområden markägoförhållanden och diskussion såväloavsett en av
ekologiska, kulturella och sociala värden.som

4.7 Interkommunala frågor

Grönstrukturen omfattar och den del derastätortema närmasteav om-
land de direkt samverkar med. storstadsregionemal innebär det attsom

förgrönstrukturen och omfattar flera kommuner.ortema vävs samman
Utvecklingen biologisk mångfald och grönstrukturen på det helaav av

Åtgärderblir dänned interkommunal angelägenhet. itaget denen ena
kommunen påverkar möjligheterna för intilliggande kommuner att
utnyttja grönstrukturen för sina ekologiska, kulturella och sociala behov.
Hotet från tätortsutvecklingen och infrastrukturutbyggnaden mot
storstadsregionemas grönstrtlktur så starkt övervägandena inte kanär att
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för-miljösituationenriskerarenskilda kommunen. Dåden attgöras av
långsik-i nåför regionenförsämrasmöjligheternaoch stort attvärras en

utveckling.hållbartigt
börPBL-inredningenStorstadsuppdragetiBoverket över-attsäger

bebyggelseutveckling iolämpligingripakunnabehovet motväga attav
ingripandegninder iframbl.a.gällerbärkraftsperspektiv. Det attett

samord-mellankommunalbrister ibeslutenskilda kommunersde fall
detkonstateravill dessutomuppfattningen,denning. Vi stöder attmen

bebyggelse-andra beslutfrågaiingripandegrunderbehövs änäven om
genomgri-och andrainfrastrukturanläggningarByggandeutveckling. av

förvaltningenochgrönstruktureneller förändringarpande ingrepp avav
samordning.mellankommunalomfattasocksådensamma bör av en

Dendäri 4159,naturvårdsverketstöds säger attDetta rapport manav
intres-andraavvägningarlätt vidmångfalden idagbiologiska motväger

exploate-reservmark förgrönområdenofta betraktasAlltför somsen.
storstadsregionemasförfastlagda planerdärför grön-ring. krävsDet

olikasamverkan mellanbredbör understrykasstrukturer. ... Det att en
ochlösa dagensnödvändig förstorstadsregionemaiintressenter attär

områdenaolikainom defrågormiljöproblem. mångaframtidens För
juridiskastyrmedel ochekonomiskaansvarsfördelning,gäller, bl.a.att

samverkanförlämpliga fonnerfinnaförstyrmedel bör analyseras, att
ochåtgärdermöjliggöraförochmellan kommunerna Detta attattstaten.

hand-sådantochsid. l4 l7. Ettgenomföras.kanhandlingsprogram
för-samordningenoch;grönstrukturenförlingsprogram är avprogram

ansvariga.olikamellan degrönstrukturenvaltningen av
för-under hösten 1993hari Stockholms länLänsstyrelsen startat en

förslaganalys ochstorstadsutredningamasfölja bl.a.studie för att upp
perspektiv. Syftetinterkommunaltgrönstruktur igällande etttätorternas
regionaltillmöjligheternaförstudie beskrivamed denna är att samver-

samverkansådanroll ilänsstyrelsensgrönstrukturen ochkan kring en
framdiskussionsunderlag. Attkunna fungeraoch tänkt ettär att som

storstadsregio-övrigaockså i de tvådiskussionsunderlagdenna typ av
arbete kringiirterkommunalttill aktivareborde stimulera ettnerna

grönstrukturfrågoma.
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Lagstiftning5

detta avsnitt fokuseras diskussionen nuvarande lagstiftning ochI om
dess tillämpning för bevarande säkerställande parker ochoch grön-av
områden, dvs. grönstruktur, tillämp-till dels genomgångtätortens en av
ningen och naturvårdslagen, i vissNRL NVL, månsamtav
skogsvårdslagen, dels till utblick andra länder.SVL, Inlednings-moten
vis redovisas kultunninneslagen,hur har tillämpats för parker ochKML,

trädgårdar.

Tillämpningen trädgårdar5.1 KML på parker ochav

Vissa möjligheter säkerställa parker, trädgårdar och kyrkogårdaratt ges
i nuvarande lagstiftning, kap.3 4 kap. praktiken har säkerställan-Isamt
demöjlighetema utnyttjats mycket litet. Omkring slott och herrgår-160
dar med parker kulturskyddade. dessa har bara fyra anläggningarAvär
3% särskilda vård- och restatureringsplaner för själva trädgården.
Skyddet har således primärt riktats byggandet och inte denmot yttre
miljön. trädgårdar och alléer inte hör med kulturhisto-Att som samman
riskt intressanta byggnader skyddas liksom parker sällsynt. Enär ytterst
enda sådan park skyddad enligt kultumiinneslagen, kap. gäller3 Detär
Trädgårdsföreningen i Göteborg. Formell framställning har väckts om
byggnadsminnesförklaring ytterligare objekt, centralparkema itreav
Malmö, Hällefors lindalléemaFolkets park i i Norrköping. Försla-samt

långsiktigt s.k.skydd för den Ekoparken i Stockholm iget att ettge
form säkerställandeinstrument, nationalstadspark i kanNRL,ett nyttav

iuttryck för kulturvärden parkmiljöer bör kunnaett attsomses ges
långsiktiga skydd naturvärden skyddas enligtgäller församma som som

sedan datum med1909. Byggnader eller bebyggelseNVL stortyngreav
konstnärligt värde Motsvarande förkan skyddas enligt skyddPBL.

trädgårdsanläggningar föreligger enligt gällande lagtstiñning.

Tillämpning grönstruktur5.2 NRL, och SVL påNVL tätortensav

Naturresurslagen NRL

till karaktären lagstiftning avvägningarNRL reglerar mellanär en som
olika mark- och vattenanvändningsintressen och hur dessa awägningar i

övrigt bör ske. får i huvudsak sin verkan tillämpas vidNRL attgenom
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beslut enligt s.k. NRL-anknuten lagstiñning, bl.a. ochNVL PBL. Det är
intresse lite framför allt de hushållningsbestämmel-pånännareattav se
i har relevans sammanhang.NRL i dettastorser som

kap. betydelseI 2 6 mark- och vattenområden har§ attanges som
från allmän synpunkt, bl.a. med till friluftslivet möjligthänsyn så långt
skall skyddas åtgärder kan skada eller kultur-påtagligtmot natur-som
miljön. Vidare närhetenbehovet områden för friluftsliv iattanges av av

skall beaktas särskilt.tätorter
andra stycket paragraf finns bestämmelser riksintressenI samma om

för friluftsliv, naturvård och kultumiinnesvård. förstnämnda kate-tvåDe
gorierna ligger dock varför riksin-sällan i städer och tätorterytterst
tressebestämmelsema har mycket liten betydelse för bevarandet denav

infrastrukturen. kan delar iDäremot vissa ligga områdengröna ärsom
riksintresse för kultunninnesvârden och dänned indirekt dessaav ges

områden stark ställning riksin-i planeringsprocessen. Vidare kanen
tresseområdena ha betydelse det gäller hävda naturvård- ochnärstor att
friluñsintressen i grönområden bit utanför städer ochstörre tätorter.en

Skogsvårdslagen SVL

den skogsvårdslagen finnsI liksom i den tidigare bestämmelsernya - -
naturvårdshänsyn. tillämpningsområde ochSVL:s skogsmarkär närom

det gäller hänsynsbestämmelser skogliga impediment. SVLäven äger
därför begränsad tillämpning det gäller infrastrukturen.den Inär gröna

fallde det fråga grönområden, betrakta skogsmark,är är attom som som
hänsynsbestämmelsema vissa möjligheter tillvarata de bevaran-attger

deintressen finns i Föreskriftemaområdet. naturvårdshänsyn fårsom om
dock inte medföra markanvändning försvåraspågående in-att avsevärt

berörd del fastighet.om av

Naturvårdslagen NVL

Inledningsvis bör konstateras flera bestämmelser inte fårNVL:satt av
meddelas i strid gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Vi-mot
dare tillämpligNVL den kulturpräglade natunniljön denpå i månär
skydd inte gäller enligt lagen kultunninnen. kan alltsåNVL använ-om
das och har under lång tid i kulturpräglade miljöer. Syftetanvänts- -
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dockhar inte varit skall användas förNVL skydda parker elleratt att
andra anlagda grönområden.

skyddsfonnerNVL:s har i viss utsträckning för skyddaanvänts att
värdefulla områden för friluftslivet i tillanslutning I någontätorter. ut-
sträckning har enskilda mindre områden eller objekt skyddats, lig-som

inne i städer eller Bakgrunden till skyddsfonnerNVL:stätorter. attger
har såpass lite i detta syñe flera. det första har oftaFör värde-använts är
fullare områden för naturvärden prioriterats. skäl kanEtt annat attvara

skyddsfonner förhållandevisNVL:s tidskrävande tillämpa,är att att
bilda ofta tid och personella begränsadeDet.ex. ett reservat tar resurser.

har tillstått buds har prioriterats till andra områden.resurser som
Sedan harår 1988 kommunema möjlighet själva bilda ochatt reservat

naturvårdsområden. Förhållandevis områden har dock hittills iavsatts
form kommunala beslut. finns dock iDet dag klart intresse frånettav
kommunerna aktivt börja arbeta med och dess möjligheter tillNVLatt

skydda och vårda områden.att
det gäller skyddNär grönområden i eller i anslutning tillstörre stä-av

der eller råder det ingen tvekan skyddsbestäminel-NVL:stätorter attom
skulle kunna och borde användas i betydligt högre grad vadänser - -

fallet idag. i formNVL naturvårdsområdeär naturreservat,som ger av-
ioch någon natunninnemån bra möjligheter till åstadkommaatt ett-

starkt och ändamålsenligt skydd. detNär gäller säkerställandet mind-av
grönområden, parker, det dock tveksamt NVL:st.ex. är ytterstre om

skyddsfonner överhuvudtaget lämpliga. Syftet med skyddsfonnemaär
intehar heller varit skydda eller säkerställa denna objekt.att typ av

För korrnnunema skall kunna tillämpa NVL:s bestämmelseratt om
områdesskydd naturreservat, naturvårdsområde och natunninne krävs

delegation från länsstyrelsen. Naturvårdsverket l989 allmännauten gav
kring dennaråd delegation: ochNaturreservat naturvårdsområde de--

legation till kommun bilda och naturvårdsområdeatt naturreservat
SNV Allmänna råd 89:3. Naturvårdsverket har under antal åräven ett
bedrivit kursverksamhet riktad till i första hand kommunema i syfte att
informera och entusiasmera kring de möjligheter delegations-nya som
bestämmelsema Vid dessa kurser har från trettio-representanter ettger.
tal kommuner deltagit. Nacka kommun, har varit tidigt medute attsom
använda ochNVL bilda kommunala naturvårdsområden, har bidragit

erfarenheter.med Vid kursen har grönområde i Stockholmsettegna
förorter udamskogenJ fungerat undervisningsobjekt.västra som
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villvarit och alla kommunerNaturvårdsverkets policy har är att som
Delegationen innebär intesådan.ha delegation också skall att staten

skydds-arbeta medavhänder sig möjligheten NVL:slänsstyrelsen att
skall därförDelegationsmöjlighetenformer i den aktuella kommunen.

ochansvarstagande för naturvårdtill breddatchansenses som
till kommunal nivå.överförande helasäkerställande, inte ansvaretett av

delegationkommunernärvarande november 1993 har drygt 40För
antal kommuner harskyddsfonner. Ytterligareanvändapå NVL:s ettatt

det.uppgift i begrepp Detansökt delegation eller står enligt göraattom
delegation såkommuner harkan bland de ärvärt att notera att somvara

storstadsregioner-utanför deövervägande antalet sådana ligger tresom
verkligen NVL:skommuner har till dags datomångaHur använtna.

kansäkerställtsmöjligheter och hur de områden harmånga sä-somav
till städer och tätortergrönområden i eller i anslutningutgöragas

kommunala beslut bildaSedan möjligheten naturreservatatt genom
kommunalaområden säkerställtsoch naturvårdsområden har 24 genom

till decem-kraftvunna beslut fram denbeslut med stöd laga lNVLav
dockområdena kanliggerber 1993. Flera dessa Ingatätortsnära.av av

grönområden inne i stad eller Serligga tätort.sägas samman-mansom
medsäkerställt stödde kommunema hittills harpå områdentaget som

arbetaolika kommuner på gångde områdenNVL, är attsamt somav
vård med stöd NVL, såmed i syfte beslut skydd ochnåatt ett avom

prioriterar förhållandevisdet tydligt kommunermånga tätorts-attsyns
detområden för skydd och vård med stöd NVL. Däremot årnära av

skydda ochmed förytterligt få kommuner aktivt arbetar NVL attsom
vårda grönområden i städer eller tätorter.

för prioritera säkerställandeobjekträcker inte tillStatens attresurser
anslutning till städer och Medgrönområden i eller i tätorter.typenav

kapacitetlänsstyrelsemas administrativahär delsstatens resurser avses
för förvaltning, dels Naturvårdsverkets eko-bilda ochatt reservat svara

nomiska medel för markinköp intrångsersättniiigar respektive vårdoch
prioriteringssituationoch förvaltning. Med den ansvarsfördelning och

förråder betraktas i första hand uppgift kommu-måste detsom som en
anslutningskydda de värdefulla grönområden ligger i och iattnema som

till och städer. skulle kunnaKommunema större närtätorter ta ett ansvar
det gäller för detta ändamål.använda NVLatt

framhållas skydda ochdetta sammanhang bör vikten inte baral attav
för-säkerställa också åstadkomma ändamålsenlig vård ochutan att en
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ochbådeHärvidlaggrönområdena.valtning natur-naturreservatgerav
och för-sådan vårdförutsättningar förvårdsområde mycket goda att en

överbyggnad iskyddsfonnerstånd.valtning tillkommer Dessa enger
erfordras förvilket nånaturvårdsförvaltare,form skötselplan och attav

överbyggnad i flertaletsaknas dennaändamålsenlig skötsel. Däremoten
refereratsövriga bestämmelserde ovan.somav

bibe-strandzonerframhållas mångaBeträffande strandskyddet bör att
det frågaoch hävdasdessa bestämmelser gällerhålls när ärattgenom

strandskyddsbestämmelsemaharnyexploatering. befintligal tätorterom
iverkarinte andra värdenbegränsad betydelse om sammasommer

riktning ñmis.
lag-tidigarebestämmelser verkarNRL:s nämnts genom annansom

stadgarhushållningsbestäminelsedenstiftning. tveksamtDet är somom
skall särskiltfriluftsliv i närhetenbehov områden för tätorteratt avav

grönområden.för målet bevarareell betydelsebeaktas haft någon att
planläggningeffektden skall haförutsättning förEn är attatt en ge-en

sammanhang iinomförs där de områdena grön-gröna sätts ett en-
struktur.

redovisats mycketbestämmelserSkogsvårdslagens ger, som ovan,
skydda och säkerställa grönområden. Lagenmöjligheterbegränsade att

sådana fall skafråga skogsmark och iendast tillämplig det ärär omom
begränsningavgörandeskogsmark.marken i normalfallet brukas Ensom

får pågåendebestämmelsema inte medföraligger i attatt
berörd del fastighet.markanvändning försvåras inom Dettaavsevärt av

medför omöjligt med stöddet för intei praktiken svårtär att säga att,att
hänsynsbestämmelsema, eller säkerställa bevarandevärden iskyddaav

Ersättningströskeln där alltsåutsträckning skogsmark.någon större -
relativt snabbtöverskrids nåsför försvårandeavsevärtgränsen om-

grönområden.försöka bevara skogsmarkska somman ren
grönområdenskyddagrundläggande anledning till svårighetenEn att

ochi städerförhållande exploateringsintressenligger deti tätorter äratt
medför detmycket starkare bevarandeintressena. Detsåpass ärattän

i lö-bevarandeintressen denpraktiken ofta omöjligt hävda-isvårt att-
exploate-Utbyggnads- ochellerfysiska planeringsprocessen.pande

ofta självatradition i ochringsintressen, har lång utgörsom
Lagstift-ofta företräde.utgångspunkten för planeringsprocessen, ges

eller endastningen och planeringsprocessen heller inga, ut-svaga,ger
finns långplanarbetetgångspunkter för bevara just grönområden. Iatt
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tradition och väl utvecklade fonner för hur bebyggelse, infrastruktur
ska redovisas, hur alternativ kan saknasDäremot iut storm.m. se osv.

utsträckning motsvarigheten det gäller grönområden. kan ocksåDetnär
konstateras krav miljökonsekvensbeskrivningar, obliga-att ettom som
toriskt instrument för belysa hur den infrastrukturen påverkasatt gröna
vid olika planeringsaltemativ, saknas för närvarande i det regeverk som

planeringen.styr
viktigEn aspekt underlag ofta saknas vid planeringenär att som me-

todiskt redovisar hur värdefulla områden för naturvård inklusive bio--
logisk mångfald och friluftsliv hänger och beroendeärsamman av var--
andra. bästa fallI finns de särskilt värdefulla områden redovisade. Detta

dock långt ifrån tillräckligt för kunna hävda och bevaraär grönstruk-att
och förutsättningama för biologisk mångfald. Mycket sällan finnsturen

tillgängligt underlag beskriver och värderar hela grönstrukturenett som
och dess funktion för såväl biologisk mångfald friluftsliv Jämförtsom
med andra mark- och vattenanvändningsintressen befinner sig den gröna
infrastrukturen längeså i detta avseende i underläge i panerings-än ett

processen.
Bakgrunden till dagens situation skulle sammanfattningsvis lunna be-

skrivas följandepå sätt.
Befintliga skyddsfonner inte tillräckligt nyttjade bristande fan-p.g.a.

tasi.

Bristande tradition, värderingar och förståelse lång-det gällernär att
siktigt och starkt hävda grönområden inom för den fysisa plane-ramen
ringen.

Bristande kompetens utarbeta planeringsunderlag gällerdetatt när att
beskriva och värdera miljöer i sammanhanggröna satta ett grönen-
infrastruktur.

5.3 Grönstrukturen i utländsk lagstiftning

Den svenska lagstiftningen visar sig vid internationell jämförelse meden
Danmark, Norge, England och Tyskland, ha det skiddet försvagaste
grönstrukturen. Alla dessa länder Sverige ställer någon formutom av

Övrigakrav på bamens lekmiljö. länder ställer dessutom kravpå redo-
visning den miljöns utformning vid ansökan bygnadslovyttreav om
och försöker stimulera kommunema lokala riktlnjer ochatt att upprätta
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utemiljö, Stad ochRegler förkvaliteten utemiljön.krav påför att styra
1993, AlnarpLand 118:nr

bygglagstiñning liknar den svenska,Danmark har plan- och somen
med detaljerade krav.hör BygningsreglementByggeloventill ettmen

likabostadsområde ska minstkrav friytan isådantEtt är upptaatt ett
Enligt Byfomyelseslo-den sammanlagda lägenhetsytan.arealstor som

otidsenlig bl.a. det råderbli klassiñceradkan bebyggelse omsomven
till åtgärder.offentliga bidragbrist friytor. sådana områden utgårpå l

svenska ramlag.liksom den Ettplan- och bygglagNorges sär-är en
utemiljö de rikspoli-vikt faster vid barnsdrag denär stora genomman

konkretainnehåller radtiska riktlinjer 1989. Riktlinjernaantogs ensom
intressen ibarns och ungdomarskrav hur kommunema ska tillgodosepå
innehållerstatliga Husbankens lånesystemplaneringsprocessen. Den
natumiarkför ekologisk planläggning, bevarandekvalitetstillägg bl.a. av

och utemiljö.goden
i sin plan-detaljerade regelverket för utemiljönTyskland har det mest

finnsdet planeroch bygglagstiltning. Intressant grönaär system somav
planernaalla från till detaljplanenivå.nivåer delstats- De gröna

i naturskyddslagstiñningen,Grünordnungsplan förankrade ärär som
special-viktigt stadsplanering. finnsinstrument vid Dessutomävenett

lagstiftning grönstrukturen i formreglering olika aspekter påför t.ex.av
delstatsnivå.federal koloniträdgårdslag och lekplatslagar Sompåenav

komplement tyska kom-generella lagstiftningen finns i mångatill den
lokala exempelvis för skydd träd.bestämmelser,muner av

England enskilda kommu-decentraliserat plansystem där dehar ett
riktlinjer. centrala myndigheternautarbeta Deattnema uppmanas egna

Policy Gui-Planningför planeringen i fonnlokal nivå avger ramar
i sina local plans,PPG. vanligt kommunemadances Det är att som

Sverige, hänvisar till kravbåde översiktsplan detaljplan iochmotsvarar
sådant exempelriktlinjer olika organisationer utarbetat. Ettoch ärsom

Fieldsför National Playingstandard lekplatser Asso-den utsom ges av
ciation.

den tyska, denKompensationsfrågan berörd i framför allt ävenär men
naturskyddslaglagstiñniirgen. Tysklands Natur-Enligtengelska,

den skadafinns exploatören,schutzgesetz möjligheter kräva attatt av
medska kompenserasåsamkas vid exploateringen,naturen ensom

ställs kravmotsvarande förbättring i närliggande område. Dettaett som
värdesåledesför beviljande bygglov. Naturen ett som ex-gesav
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ploatören inte har förstöra kompensation för let. lrätt att utan att ge
England finns liknande möjligheter i The and FlamingTown Country

frånAct 1990.
Träden har starkare skydd i den engelska och lagstiftningentyskaett

i den svenska. Tyskland sigI använder många kommunerän av
trädskyddsbestämmelser. vanligt trädDet visstär överatt ett stamom-
fång automatiskt skyddas bestämmelsen. Vill fälla sådant trädettav man
i sin trädgård, tillstånd frånmåste begäras kommunen. engelskaDen

reservation Order, skyddar särskilt utvalda träd intresseTree ärsom av
för stadsmiljön. kan gälla enstaka träd, mindre ellerDet trädgrupper av
stadsskogar.

6 Visioner grönstrukturens rollom

Grönstrukturen har hanterats tämligen summariskt i de flesta arbeten
miljö- och ttaturvårdsfrågor. Miljöbalken,utredningenIrörtsotn om

SOU finns mångfald,1993:27, avsnitt naturvård och biologiskett om
huvudsakligen behandlar harde areella näringania. Utredningensom

dock med avsnitt den tänkta framtiden för grönstrukturen Enett om
grundläggande i dagens och framtidens miljöarbete ibörsträvan attvara
möjligaste verksam-mån bygga miljötänkandet i alla de olika slag av
heter övrigtkan befaras miljön negativt ... bör förpåverka Dettasotn

Äveninte endast gälla de areella näringama. det fråganär är att t.ex.om
utforma växtlig-stadsmiljö finns det anledning hysa omtankeatten om
het och djurliv. Förtätning biologiska in-bebyggelse knaprar detav
nehållet, i ensidigt tttfonnadc parkområden missar möjligheterna attman
skapa mångfald i fråga flora och fauna, nyexploatering bryter natur-om
liga samband och korridorer för och djurlivet Samtidigt missarväxt- osv.

i planering stadstniljöer ofta möjligheten använda maken påattman av
mångsidigt Som exempel mångsidig användning kanett sätt. nämnas

stycke möjlighetkan lokalt lundatt ett natur att tasom sparas ge om
dagvatten. Vegetation i naturområden dämpar vinden och kan så sätt
bidra till energihushållningen samtidigt den berikar miljön.sotn

Idag bor 83% i i den utveckling kanIngettätorter.av oss som
överskåda tyder förändringar i relationen stad och land.på Detstörre
betyder det den viktigaste livsmiljön för tlertaletäratt tätorten ärsom
svenskar.
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förlivsmiljö, luñ, möjlighetergod medEn även gruppersvagareren
djurliv, träffa ochupplevelser ochrika varierat växt- attatt ettav

leka i sti-i stadens bam kunnamed andraumgås uterum, att ensom
äldre kunna få möjlighetermiljö, ochmulerande och trygg att vuxensom

förlänge huvudmålrekreation och motionsaktiviteter sedantill sä-är
kerställande parker och grönområden i våra tätorter.av

ökad belast-hushållningsperspektivlångsiktigtI tätorternaett enger
i Riodeklara-miljö. framtid kommitning vår Den överens omsom
konkretiserasför svenska förhållandentionen och Agenda 21 och soin

innebär radikalt förändradei Kretsloppspropositionen l99293zl 80,bl.a.
samhälle tillut-krav växla från Varorpå tätortema att soporom -

kretsloppssamhälle.ett
unikaländer utanför Nordenjämförelse med flertalet andraVi har i

kretsloppstänkande också i Våramöjligheter förverkliga tätortema.att
stadsbyggnadstraditionrelativt och vårstäder och övriga småtätorter är

iUtmaningen inför framtiden liggerrik grönstruktur.har attgett oss en
grönskan i våraanvända dessa tillgångar.finna former för Menrättatt

staden. Stadens kulturlandskapstäder integrerad delocksåutgör en av
urbana kulturhis-viktiga bidrag till vårspeglar dess utveckling och ger

kontinenten, kortamed länder påtoria. Med i jämförelse mångavår ur-
försummat detta.historia, hittills dock oftabana har

säkerställandefrâ-speciell uppmärksamhet påregeringen fästerAtt
för-klart uttryck för dengrönområdenavseende ärtätortemas ettgorna
blirfått det urbana samhället. detändrade har i Menroll dessasom

vållarökande betydelse för grönstrukturenockså tydligt dennaatt
dennaproblem. begrepp används för beskrivamångfaldDen attsom

uppfattningarklart uttryck för inte harstruktur är ett att gemensamma
återspeglarnuvarande PBLbetydelsen. Den uppfattning är ensomom

lagenråmark därobebyggda markenkombination på denatt somav se
exploateringsintres-olikainstrument för regleraskall fungera ett attsom

social synvinkel.egenvärdeambition grönområdenasoch att uren sesen
skulle ha de histo-i siginga uttryck för dessa områdenfinnsI PBL att
naturligt tillskrivsvärdenkulturhistoriska eller konstnärligariska, som

kulturellasäkerställerDärför finns heller inte reglerbyggnader. som
i grönstruktttren.värden

lagstiftningi nuvarandeekologiska inte förankradede värdenaAtt är
frågor väckts, sedda ihur dessamindre förvånande med tanke påär sent

finns godkulturella värdenatätortsperspektiv. det gäller deNärett en
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samstämmighet vari de består. gäller inte de ekologiska frågor-Detom
tillförsäkra flertaletAtt svenskar tillgång till icke exploateradena. na-

turmiljöer i och i närheten och kommer bli vik-tätortema är ännuattav
framöver.tigare kan aldrigDe friluñs- och semesterområdenersättas av

i skog och mark landsbygden.på Som sådana kommer de under åren
framöver alltmer förlora den betydelse bamdoms- ochatt näraav
släktmiljö, hittills präglat den urbaniserade svenskens tillrelationsom
landsbygden.

Naturområden i eller i anslutning till åtkomliga förmåstetätorter vara
så många möjligt i vardagslivet. Att naturområden föravsätta attsom
skydda utrotningshotade kan naturligtvis syfte,arter ett ettvara men
skydd får inte innebära människor utesluts från nyttja dessa omrâ-att att
den. det angelägetTvärtom aktiva insatser det lättareär att göragenom
för olika komma och lära känna naturområdena där fåochatt utgrupper
uppleva rik biologisk mångfald i eller gäller inteDetnära tätorten.en
minst bamen för kunskapsinhämtniirg, handikappade och äldre,samt

ofta saknar möjligheter sig till långväga naturområden. Likaatt ta utsom
naturligt det för kommunema i dag anlägga och informeraär attsom om
motionsslingor borde det bli motsvarande sinamed naturområ-att göra
den. Upplevelsen naturområdena beror i hög grad gradenav av av
ostördhet inte minst buller. Visionen det möjligt för såär att göraav
många möjligt kunna vardaglig kontakt med ostördaatt natur-som en
områden sig till fots, cykel eller använda sigatt ta attgenom per genom

allmänna kommunikationer.av
orördaDe naturområdena emellertid bara del grönstruktu-utgör en av

Utifrån de människomasmånga möjligheter uppleva biologiskattren.
mångfald i spelar all grönska roll. träd gårdEtttätortema stor stort en
och buskage med och några nässlor kan betyda skillnaden mel-ett örter
lan och höra bofinkar,gråsparvar, nässelfjärilar och humlor,att attse

uppleva hur årstidema växlar i och inte kunna få delnaturen att ta av
några dessa upplevelser vardagsnatur. handlar här biolo-Detav av om
gisk mångfald på mycket elementär nivå, vitala värden för denmen om

bunden till hemmet sjukdom, ålderdom eller för det lilla bar-ärsom av
dvs. vardagen för kanske miljoner svenskar, för vilka dennanet, ett par

nivå den viktigaste. i framtidavår tätortsmiljö tillförsäkraAtt våraär
allra möjligheter uppleva varierat ochsvagaste att ett växt-grupper
djurliv minst lika viktigt säkerställa de naturområdena.är att storasom

förutsätterDet god överblick också detaljkännedom hur denen men om
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planeradenaturområden,grönstruktur sig med sinatätortens teregna
formerdvs. med sina olikakyrkogårdar,trädgårdar, parker, alléer in.m.,

säkerställas och hävdas förkanoch hur denna grönstrukturgrönska,av
berika livsmiljön.den skall kunnaatt

plan- och bygglagstift-ökade säkerställandemöjligheter iBehovet av
återspegla den vidgade bety-uppenbar. Lagstiftningenningen måsteär

gäller defått, framför allt vaddelse grönområden hartätorternassom
betyder inte deoch de kulturella frågoma.ekologiska frågorna Det att

skulle mind-i nuvarandesociala frågoma finns förankrade PBL gessom
tyngd, tvärtom.snararere

till i gällande lagstiftningFörslag åtgärder7

Sammanfattning7.1

sammanhängande strukturerStäders och grönområdentätorters utgör
frågai ekologiskt hänseende, isåväl för människors nyttjande, t.ex.som

trädgårdars, parkersmångfalden och med hänsyn tillden biologiskaom
anled-kulturhistoriska värden. dennaoch andra stadsplanteringars Av

utifrån helhetssyn, därgrönstrtrkturen betraktasning måste samman-en
både förhållande till bebyggel-och funktion nyckelbegrepp ihang utgör

Säkerställandet inomoch inom grönområdena. hanterasmåste ramensen
därtill vilket leder tillden fysiska planeringen och hörandeför process,

förstärkning förutsättningarbestämmelser till dessasyftaratt avsom
i samverkandeintegreras regelverk och den medmåste i PBL:s PBL

Naturresurslagen NRL.
tillgängligt i denskall finnasläggas fast underlagi PBLDet bör att ett

det gäller denplaneringen motsvarandeöversiktliga på närsätt som
inombehandla grönstruktureninfrastrukturen. Underlaget börtekniska

ekologiska,utifrån dessstadentätorten samlatomkring sättettsamt
Översiktsplanen i detta avseendesociala börkulturella och värden. ange

vadsäkerställande bådeintentioner för skydd ochkommunens avser
Sammanhängande struktureroch övriga allmänna intressen.riksintressen

djur,för ochutifrån tillgänglighet, spridningsvägarbör belysas växter
upprätthållandeavseende deraskultunniljövärden och intentionersamt

principer för skötselsammanhang kanbör dettal grön-även avanges.
Möjligheternainklusive till uttryckas.råd markägarestrukturen att an-

lagstiftning,i nuvarandeöversiktsplanen angivet föreliggervända på sätt
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har utnyttjats systematiskt, varför ställadet bör övervägas attmen
ökade krav i detta avseende.

det gäller väl avgränsade i anslutningNär något grönområdenstörre,
till städer och finns skyddsfonner, främst i formNVL:stätorter av

ändamålsenligaoch naturvårdsområde, lämpliga ochnaturreservat som
styrmedel för åstadkomma långsiktigt, juridiskt bindande skyddatt ett
och vård. Erfarenheterna visar det har varit breddasvårt att intressetatt

arbeta med skyddsfomier kommunalt styrmedel.NVL:satt ettsom
Förhållandevis förkommuner har beslutat skydd och vårdom
särskilda områden. Samtidigt dock konstateras intresset förmåste att att

delegation har ökat och med olikamånga kommuner arbetaratt
kommunala naturvårdsprojekt. borde kunna användas iinstrumentDessa
betydligt utsträckning vad varit fallet hittills förstörre än attsom
säkerställa grönområden i anslutning till städer och Statensnära tätorter.
intressen och insatser det gäller skydd och vård med stöd NVLnär av
bör i första hand riktas nztionelltvärden och områden ärmot som av
intresse. Områden i första hand viktiga i kommunaltär ettsom
perspektiv bör kommunalt långsiktigt säkerställa ochett attvara ansvar
förvalta. grönområdena förutsättas i iDe måste regel iamnatätortsnära
denna kategori.

breda perspektivet kultunniljöns värden liksom den starkaDet på
betoningen ikultunniljövårdens strukturpåverkande betydelse sam-av
hället innebär utsträzkas tillplaneringen för god livsmiljö måsteatt en nu

parkmil-inte enbart omfatta de specifikt ålderdomliga och fömämstaatt
jöema. ochsamhällsplaneringeiis uppgift med utveckla stabilaI ut-att
hålliga förvaltningsfonner, kultunniljövårdensmåste ingå vidgaäven att

och bevarandemål också till den näraliggande pak- ochansvar mer
trädgårdskulturens växlande uttryck och miljösammanhang.

följaktligen nationellt intresse i sammanhållnaDet miljöerär ett att
säkerställa de från nationell och intemationell synvinkel historiskt och

konstnärligt särskilt värdefulla parkema och stadsplanterngama.
Grundläggande utgångspunkter för på hur detta överinseeide ochsynen
skydd skall kunna utvecklas och stärkas, kommer till uttryck i det roll-
och växelspel möjliggörs i tillämpningen rättsreglema kultur-isom av
minneslagen SFS 1988:50, plan- och bygglagen SFS 1992:1769 samt
i naturresurslagen SFS 1987: l 2.

promemorian,I Ds 1994:3, Förslag till skydd för området Ulriks-

dal-Haga-Bruimsviken-Djurgården behov förstärkning be-anges av av
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bestämmelsernaföreslåspunkter. Delsi någrastärnrnelsema NRL på att
föreskrivet i lagenskall tillämpas enligt vadkap.i 2 och 3 är om omsom

säker-möjlighetenförstärkervilketkulturminnen 1988:950, attm.m.
medhelhetsperspektiv, dvs.grönstruktur sedd iställa etttätortens

paragraf iheltrekreationsvärden. Enkultur- ochtillhänsyn natur, ny
aktuella objektet.säkerställa det Dettaföreslås förkap.3 7NRL, att

förskyddsbestämmelserskedemöjligheter i övervägaattöppnar senare
andra städer ochgrönområden isammanhållnaliknande tätorter av na-

tionellt intresse.
för säkerställaintrumentfungerarellersig KMLVare NVL attsom

detaljplaneninstitutetochinne i städer PBL:sgrönstrukturen ut-tätorter.
bordestyrmedel,kommunaltrelativti nuvarande form svagtgör ett men

Detaljplanenändamålsenligt instrument.tillutvecklaskunna ärett mer
löpande pla-koppling till dennaturliggenomförandeinstrument medett

plane-översiktligaliksom till denawägningsprocessen,nerings- och
förövergripande intentionerfram ochunderlagringen, där tas

fast.grönstrukturen läggs
idag lättarebindande. dockjuridisktDetaljplaneinstitutet Det attärär

Detaljplanendetaljplanändra eller upphäva än ett naturreservat.t.ex.en
framgåttsäkerställandemöjligheter. Somerbjuder långsiktigadärför inga

eller fragmenteras pågrönstruktur försvinnervanligt fenomenett attär
befintliga grönområden. Lång-exploateringgrund smygande avav en

överensstämmelseskapasiktigheten kunna uppnåsskulle attgenom
grönområdensäkerställandereglerarmellan detaljplaneregler avsom

upphävandeändring elleridag gälleroch de regelverk avsom
satsning påeller naturvårdsområde. Enkommunalt beslutat naturreservat
uttryck förskulledetaljplaneinstitutet skisseratsvidgaatt geovansom

itydligare klargöras PBLemellertidi börmiljöhänsynÖkad PBL. Det att
grönstrukturer.säkerställandeomfattar långsiktigtplanläggning även av

lagstiñningsin-nuvarandeperpektivkultunniljövårdensUtifrån är
saknaridagkommunemai meningenutvecklat den attsvagtstrument

parker i sin pla-trädgårdar ochskyddetstyrmedel integrerareella att av
i utveck-ledbör,och tillståndsprövning. Kommunemanering ettsom

möjlighetervidgadedärför erbjudaskultunniljövården,lingen attav
parkersträdgårdars ochbevarandetinflytande ocksåstärka sitt över av

och PBL.i sin tillämpning NRLkulturvärden, av
värde-bakomliggandeöverföra dedelari relevantaFrågan attom

omfattar den kul-idagregleringsmöjlighetermateriellaringar och som



Bilaga44 3 SOU 1994:36

turhistoriskt eller konstnärligt intressanta bebyggelsen, också till värde-
fulla trädgårdar, parker och andra stadsplanteringar, bör därför nännare

Därvid bör uppmärksammas både de generellt verkandeövervägas. hän-
och varsamhetsreglemas betydelse för kommunernas lov-storasyns-

prövning, också möjligheterna i rättsligt bindande planbestäm-attmen
melser och egenskapskrav utveckla det långsiktiga skyddet för de från
kulturmiljösynpunkt betydelsefulla grönområdena. Vid sidan över-om
siktsplanen det i PBL:s 3 och kapitel dessa regler5 kan och börär ut-
vecklas.

syfte ytterligare förkovraI växelspelet och ansvarsrollema mellanatt
och kommuner kultunniljöområdet,på bör också de historiska träd-stat

gårdarnas, parkemas och stadsplanteringamas ställning i kultunnimies-
vårdens speciallagstiñning preciseras. Genom lagen kulturmin-egen om

l1ar visserligen kultunniljövården fått möjlighet parker ochattnen ge
trädgårdar långtgående skydd, motsvarande det tidigare endastett som
gällde byggnader, dessas egenvärden och särställning själv-men som
ständiga kulturhistoriska anläggningar behöver ändå ytterligare förtydli-

och användas den värdefulla bebyggelsen.gentemotgas
den beredningsprocessI föreslås bör sålunda grundläg-som nu som

gande ingå i naturresurslagen, plan- och bygglagen och kul-moment att
turminneslagen utifrån aktuella hotbilder utveckla dels de skilda aspek-

på trädgårdars, parkers och andra stadsplanteringars kulturvärdenterna
och skyddsbehov, dels ytterligare synliggöra hur olika ansvarsroller iatt
stads- och parkplaneringen kan stärkas och effektiviseras.

7.2 Förändringar i PBL

Program för grönstrukturen i översiktsplanen

bör iDet läggas fastPBL underlag, beskriver grönstrukturen,att ett som
skall finnas tillgängligt i den översiktliga planeringen på motsvarande

för den tekniska infrastrukturen. Underlagetsätt ska behandlasom
grönstrukturen inom stadentätorten utifrån den helhetssyn diskute-som

tidigare. Exempel på i denna riktning finns från flera kom-rats ansatser
Trollhättan och Lidingö från Stockholms Lands-Länst.ex. samtmuner,

ting gröna bältet och kilar.gröna
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Intentioner för skydd och säkerställande i översiktsplanen

översiktsplanen bör intentioner för skydd och säkerställande läggasI
fast. Länkar, korridorer intentioner kring hur debör belysas ochetc.

upprätthållas bör sammanhang kan principerdettaI ävenavses anges.
för parkskötsel, råd till villaägare andra fastighetsägareoch ut-m.m.
tryckas. möjligt arbeta med ovanstående inom förDet är att ramen
översiktsplanen redan idag. hittills inte har skett iProblemet detär att
tillräcklig utsträckning och tillräckligt systematiskt. PBL-regel-intestor
verket bör ställa tydligare krav i detta avseende.

Detaljplaneinstitutet utvecklas

Varken eller fungerar instrument det gällerNVL KML sä-när attsom
kerställa det centralt för helheten i grönstrukturen inne i städerärsom
och behövs instrument smidigare ochHärtätorter. ärett som som
fungerar i den löpande planeringsprocessen. borde möjligtDet attvara
utveckla detaljplaneinstitutet på sådant det skulle kunnasättett att
fungera bra och ändamålsenligt medel det gällerett när attsom
säkerställa grönstrukturer. Fördelarna med utvecklaatt
detaljplaneinstitutet till bli säkerställandeinstrument flera.även äratt ett

första finnsFör det naturlig koppling till den löpande planerings- ochen
awägningsprocessen liksom till den översiktliga planeringen. Underlag

fram i översiktsplanen där intentioner läggs fast.tas även
Åtgärdergenomförande detaljplaneinstitutet.sker genom

Skydd i detaljplan NVLmotsvararsom

Detaljplaneinstitutet juridiskt bindande. dock idag lättareDetär är att
eller upphävaändra detaljplan förhål-Dettaän naturreservat.t.ex. etten

lande bör ändras inte råda tvivelså det kan något långsiktighetenatt om
i säkerställandet. framgåttSom analysen i föregående kapitel detärav
vanligt grönstrukturen förstörs fragmenteraseller på grundatt ettav
ständigt knaprande de finns kvar. detaljpla-Omgrönytor ännusom
neinstitutet ska utvecklas instrument för säkerställande, måstesom
denna fragmenteringsprocess brytas och detaljplaneinstitutet sä-ettge
kerställande i ordets fulla bemärkelse. detaljplanema bör säkerställan-I
det med förhållandena det ändringgäller elleröverensstämma när upp-
hävande kommunalt beslutat eller naturvårdsområde.ett naturreservatav
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Ändring 2 kap. 1 § PBLav

Vi föreslår kap. kompletteras med krav planlägg-PBL 2 l på§att att
ning bör ske den främjar långsiktig hushållning med markså ochatt en

och den tillgodoser människors behov parker och grönom-vatten att av
råden.

Ändring 2 kap. pkt4 § PBLav

Vidare föreslås följande2 kap. 4 pkt ordalydelse:PBL §att ges
hushållning med energi, goda klimatiska ochmark och hy-vatten samt
gieniska förhållanden.

Ändring 2 kap. pkt4 PBL§av

4I § som sammanhållen bebyggelse bör föras punkt 4.avser en ny
parker och grönområden. nuvarande utfonnning paragrafen,Iom av

sista stycket 4 beskrivs enbart sociala aspekter. Vi föreslår följande
komplettering 4. bebyggelsemiljön skall utformas med hänsyn till be-
hovet parker och grönområden. Därvid skall såväl de ekologiska,av

kulturella och sociala behoven beaktas.som

Ändring kap.3 17 § PBLav

nuvarande finnsI PBL inga möjligheter säkerställa bevarandeatt av
och allmänna platser har historiskt, kulturhistoriskttomter ett stortsom

eller konstnärligt värde. befintliga byggnader finns dessa säkerstäl-För
landemöjligheter i kap. följs möjligheter3 10-13 vilket med§§, attupp
föra speciella planbestämmelser enligt kap. pkt5 7 Motsvarande§
föreslås i förslaget SOU 1993:94 Anpassad kontroll byggandet. Viav
föreslår säkerställandemöjligheter införs för och allmän-att även tomter

platser. kan iDetta berör för17göras att tomter,na genom man som
två meningar följandemed ordalydelse: särskiltTomter ärnya som

värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt, får inte förvanskas. i fjärde stycket skallTomter som avses
underhållas derasså bevaras. viktig, alltför liteEnsärartatt men upp-
märksammad, aspekt tidens betydelse. växtlighet förut-Uppvuxenär ger
sättningar för betydligt biologisk mångfald ellerstörre änen ung
nyplanterad och har betydelse för upplevelsen och identifikationen.stor
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ålderhögväxta vegetationensinte endast trädens och denDet ärär som
Även jordmånsbildandei markprofilen, dekontinuitetenintressant. pro-

underoch mikrolivet utvecklasutvecklingen floranoch avcessema
åldem således in-Kontinuiteten och den historiskalånga tidsföljder. är

ålder. Tidenenskilda växtindividemastillsammans med de ärtressant,
ekonomiska insatser eller kom-överbryggas medfaktor inte kanen som

skydd längre tidmed starkarepensationsområden. rimligtDet ettär
ingående vegetationen All-och äldre denfått utvecklasbiotopen är.

bestämmelser enligt 18omfattasplatsermänna av samma

Ändring kap.4 1 § PBLav

komplette-innehåll, i 4 kap. löversiktsplanenspåKraven som anges
skall ingåför grönstrukturen,innehåll imed krav på ett somprogramras

bör innefatta alla deunderlagunderlaget för översiktsplanen.i Detta tre
och sociala aspekter.dvs. ekologiska, kulturella Pro-aspektema ovan,

behov åtgärder förredovisning nulägebör innehålla samtgrammet avav
och derasgrönstrukturen iocheller utvecklabevara tätortemaatt om-

frågan kultur-planstatus måsteuppnå säkraregivningar. För att omen
beslutsunderlag, det vill iövergripandevärdena fram i säga över-tas ett

aspekternade kulturellainventering och värderingsiktsplanen. En av
för grönstrukturen ideldärför ingå integreradbör etten av programsom

kondition medföljs stadsträdensde stådemamångaI störretätorten. av
trädplaner har utvecklatsTrådvårdsprogram ellerhjälp IR-bilder. somav

sådant sektorsprogramparkförvaltningens arbete.specialinstrument i Ett

plantering, skötsel och fömyelsenödvändigt förinstrumentär ett av
förförankras i överordnatstadsträd, det måste grön-ett programmen

kommunaltolika berörda,för alla destrukturen, äratt parter ga-som
va-frågor,för energifrågor,Vägverket, ansvarigatuansvariga eller

Proble-kultunninnesfrågor skall fås samverka.ochstadsplanefrågor att
kyrkogårdar påpåverkar parker och måstemed immissioner sommen

fall där kul-för grönstrukturen.lyftas fram i lsätt programmetsamma
värdefulla parker ochbevarande särskilttunninneslagen aktuell förår av

åtföljande skötselplaner.immissionsfrågoma belysas iträdgårdar bör
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förStruktur avfallshantering i fördjupad översiktsplan

Vi idag ingenting vad framtidens avfallshanteringssystem kom-vet om
innebära krav på framkomlighet Av-att ytor, utrymmen,mer av m.m.

fallshanteringen får inte inkräkta på grönstrukturen på fel Upp-sätt.
byggnaden organisationen avfallshanteringen och samordningenav av av
de utrymmeskrav denna för med sig bör klargöras på systemnivå, så att
det redan i den fördjupade översiktsplanen framgår hur strukturen skall

på och lösningarnaKraven avfallshanteringsanläggningamaut.se av
skall sedan också redovisas i detaljplanen. Organsationen hanteringenav

dels det biologiska avfallet i fonn köksavfall, trädgårdsavfallav av m.m.
och dels det källsorterade avfallet i övrigt skall tänkas igenom och re-
dovisas från hushållsnivå kvartersnivå till stadsdelsnivå. Dettaöver är
angelägna frågor redovisa i översiktsplanen och där utveckla de fy-att
siska anspråk avfallshanteringssystemet leder till. Idag finnssom exem-
pel på gatumiljöer där radema bildar alléer iställetgröna soptunnorav
för träden det. för grannkomposter,Utrymmen komposte-att gör egen
ringen, uppsamling källsorterat avfall skall redovisas. Intres-av m.m.

arbeten i denna riktning finns i Borlänge och Kalmar kommu-santa t.ex.

ner.

Ändring kap. 35 § PBLav

i översiktsplanenKraven bör följas krav på redovisning iupp genom
detaljplan. Vi föreslår följande tillägg till kap.5 3 4. detaljplanI
skall redovisas hur den existerande grönstrukturen påverkas av
föreslagen användning och Litfonnning. detaljplanenOm medför
försämringar avseende de ekologiska, kulturella eller sociala värdena i
grönstrukturen, skall redovisas hur ingreppen kompenseras inom eller
utanför den aktuella detaljplanen. finns tillDet inbyggdsynes en
motsättning mellan människomas bruk och möjlighetematätortemaav

utveckla den biologiska mångfalden. Vid konkurrens mark ochatt om
och vid ingrepp i grönstrukturen bör kompensationssystemutrymme ett

Vid bedömning värdet för ingrepp i grönstrukturen kanövervägas. ettav
inte utgå från storleken på den i anspråk. Innehållet ochyta tasman som

betydelsen för situationen i närområdet och för grönstrukturen hel-som
het ingå imåste värderingen. Områden kan tyckas ha litet värde försom
de boende, väcker många gånger mycket heta och upprörda känslor när
de hotas. visarDet helhetsbedömning måste utifrån varjeatt görasen
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områdes ekologiska, kulturella och sociala värde och betydelse. Olika
förformer kompensation kan tänkas. Kompensation kan ordnas inom

varje detaljplan eller inom i övrigt. också tänkbart medDettätorten är
ekonomisk ersättning. del kommunerI har byggt naturvårds-en man upp
fonder, Norrtälje och Bollnäs, kan modell för sådantt.ex. ettsom vara
ekonomiskt kompensationssystem. utredningenI Miljöbalken tas ettom
likartat förslag självaAv samordningen miljölagstiitningen iupp: av en
miljöbalk följer naturvårdsfrågoma får tyngd tidigare. Enligtatt större än

förslag tillvårt miljöbalk skall för naturvärden liksom för andra
miljöområden grundläggande princip gälla den vill bedrivaattsom som

verksamhet måste iakttaga aktsamhet miljön och stå för deen om
kostnader krävs för undvika denna skadas. sid. 479att attsom

Ändring kap.5 7 § PBLav

Säkerställandebestämmelsema både vad gäller ekologiska aspekter och
här redovisade kulturella aspekter måste följas i de planbe-ovan upp
stämmelser får redovisas i detaljplanen enligt kap Vi föreslår5 7som
följande tillägg:

till punkt Meningen avslutas istället enligt följande:a.
för sådana byggnader får meddelas, liksom skyddsbestämmelser för

enligt kap.3 17 §tomter
nuvarande punkt l2 ändras till punkt 13. punkt l2 införs föl-I en ny

jande:
biologisk mångfald, lokalt omhändertagande dagvatten, anordningarav
för källsortering avfall och recirkulering organiskt avfall,.av av

Ändring kap.7 l PBL§av

Vad regionplan i kap. bör kompletteras7 avseende l såsägssom om
grönstrukturen finns med debland frågor motiv förävenatt utgörsom

utseende regionplaneorgan.av

Trädfällningsförbird och samrådsskyldighet.

Trädfållningsförbtrd bör i betydligt omfattningövervägas större än som
möjlighet till i idag.PBL bara enstaka viktiga omfattasInte träd börges

sådant förbud, också sammanhängande trädbeståndett störreutanav
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lufföro-och stymingspridningbetydelse för luñströmmarhar avsom
sopförbränningsariägg-värmekrañverk,reningar från punktkällor som

ningar och liknande.

informationsansvar.Kommunalt samordnings- och

grönstmlturenroll i förvaltningenhar dominerandeKommunema aven
innefattar förvilket ocksåbör åläggas samordningsansvaret,och ansvxr

planeringsinstrumentinfonnation och rådgivning. behövsDet ett som
olika dela ochhos grönstrukturensbetydelsen och funktionenklargör

ske.markägamaansvariga förvaltama skade olikahur samordningen av

och Naturvårdslagenanvändning NaturresurslagenBreddad7.3 av

utfonnning inte tillräckliga instnmenti nuvarandeochNRL NVL ger
naturresurssynpunktnaturvårds- ochför kunna säkerställa deatt ur

städa ochgrönstrukturem i och omkringsärskilt intressanta delama av
utgångspunkte förövergripandeEftersomandra NRLtätorter. ger

förstärcningplanering enligt ochmyndighetemas PBL NVL ärt.ex. en
i mycket viktiför grönområden Densäkerställandemöjligheter NRL gav

tilloch sker i anslutninginfrastrukturen skettutbyggnad tätor-somav
Ändringana igrönstrukturen. 2allvarligaste hotendetema är ett motav

grönstmktu-med ändringar i såkap. måste kompletteras NRL,PBL att
det blir frågamateriellt stöd i lagstiftningenf°ar tillräckligt när omren

motstående intressen.awägning mellan
söler lä-intressen i samband medAwägningar mellan olika att man

beñitligainfrastruktur i närhetenför trafikleder eller avannangen nya
samhällsplaneringen. jäm-problemen i Nyahör till de svårastetätorter,

mycket vähmtive-förbifarter kanavfallsdeponier,vägsspår, varam.m.
synpunkt. Enligtfrån miljö- ekonomiskrade olika skäl, såväl somav

riksintresse. Alema-kan den aktuella anläggningenNRL anses vara av
kan i fallanläggningen inom grönstrtrkttlren mångativ till lokaliseraatt

ocheller ökade stömingar förinnebära kostnadskrävande lösningar
grönstritkttrrens bety-i stadsdelar. angelägetmänniskor olika Det är att

hushållningsbestämmelsemaframhålls särskilt i de grundläggandedelse

avvägning mellan olika intresset skai kap. för vid2 NRL, att man
nuvarande skrivning harkunna tillgodose skyddet för grönstrukturen. I

i utifrån friluftslvsin-grönområdena beaktats 2 kap. 6 §runt tätortema
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Vi föreslår denna mening breddas, dels omfatta såvältressena. att att
grönstrukturen i omkring dels omfatta helheten enligttätorter, attsom
följande: Behovet grönområden i och i anslutning till börtätorterav
därvid särskilt beaktas.

Nationalstadsparker för säkerställande riksintressenav

har förNRL närvarande ingen knytning till vilketKML, olyckligt inteär
minst bakgrund PBL:s bestämmelser rörande grönområ-mot av svaga
den. promemorian,I Ds 1994:3, behov säkerställande den s.k.om av av
Ekoparken föreslås också skall gällaNRL vid tillämpning KML,att av
vilket vidgade möjligheter säkerställa grönområden sedda iatt ettger
helhetsperspektiv. Förslaget Ekoparken till landets första natio-att göra
nalstadspark bestämmelse 3 kap. 7 öppnargenom en ny samma
möjligheter idag gäller nationalparker efterhand säkerställaattsom
andra liknande grönområden nationell och intemationell betydelseav ur

kultur- och rekreativ synvinkel. Näraliggande paralleller finns inatur-,
Göteborg i komplexet Slottsskogen, Botaniska trädgården,
Änggårdsberget bildar central, sammanhållen grönstruktur medsom en

värden utifrån de ovannämnda perspektiven. Slottsskogen harstora tre
med sin kulturhistoriskt intressanta bakgrund och utfonnning unika
kulturmiljövärden. Göteborgs botaniska trädgård räknas till de finaste

Änggårdsbergetbotaniska trädgårdama i världen och har många unika
naturvärden. Malmös centralparker, belysts tidigare utgör ett annatsom
objekt för säkerställande nationalstadspark.som

Riksintressen och kommunala intressen

har framgåttDet NRL och används iNVL mycket begränsadatt om-
fattning i praktiken, vilket har med kommunens värdering,göraatt men
också de bristande kunskaper och den bristande kompetens finnssom
för nyttja regelsystemet. det gällerNär väl avgränsadeatt större, grön-
områden i anslutning till städer och finns skyddsfonner,NVL:stätorter
framför allt och naturvårdsområde, lämpliga ochnaturreservat än-som
damålsenliga instrument syftar till långsiktigt, juridiskt bindandesom
skydd och vård. Dessa instrument bör användas i betydligt större ut-
sträckning vad varit fallet hittills för säkerställa grönområdenän attsom
i anslutning till städer och Statens intressen och insatsernära tätorter.
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förstaoch bör imed stöd NVLgäller skydd och vård NRLdetnär av
Om-nationellt intresse.områdenvärden ochhand riktas ärmot som av

kommunalt perspektiv böriförsta hand viktigaråden i är ett varasom
Grönstruk-säkerställa och förvalta.långsiktigtkommunalt attett ansvar

regel hamna i denna katego-förutsättas ikring måstei och tätorterturen
ri.

kommunernabredda intresset hosvisat sighar emellertid svårtDet att
harFörhållandevis kommunerskyddsfonner.medarbeta NVL:satt

försärskilda områden.och vård för Intressetbeslutat skydd attom
dessa frågorarbetar medoch kommunerdelegation har ökat mångaatt

förmodligenintressettill det svalaanledningpå olika En attärsätt.
värdefullaskyddauppfattar behovkommuner inte någotmånga attav

ändå har kontrollPBLområden med stöd NVL övernär man genomav
och Ut-användningen markplaneringen ochden fysiska vatten.av

inomskall lika naturligtdock detgångspunkten bör attatt ra-varavara
imark ochlångsiktigtfysiska planeringenför den vattenreserveramen

förmark ochgrönstrukturersyfte bevara vattenattatt reserverasom
bostäder,arbetsplatser, vägar etc.

Översyn Kultunninneslagen7.4 av

intres-kulturhistoriskt synnerligenför deförstärkt skyddFrågan ettom
vadbelysningkrävergrönstrukturendelama änsanta noggrannareav

utredning. Därför föreslåsför dennavarit möjligt inom att enramensom
:ind-får behovKulturdepartementetsärskild arbetsgrupp vid överse av

säkerställandemöjlighetefbehovetmed hänsyn tillringar i KML avav
trädgårdar och parker.

kap.Jämställ 3 kap. med KML4

säkerställandemöjlighetcmalångt kan konstaterasså härDet år attsom
användatydliggöra och KMLenligt mycket FörKML är att somsvaga.

trädgårdpark ochför säkerställande, krävsredskap attett egenges en
paragraferdärtill hörande Enmedunderrubrik i 3 kap. och kompletteras

likställs säkerstäl-trädgårdinnebär park ochsådan uppbyggnad att ur
begravningsplatser. 4under kap.landesynvinkel vad 4med sägs omsom
föreanlagts 1940. Lagenomfattar alla begravningsplatserkap. omsom

tidsavgränsning. skydcsådan Förbyggnadsminnen omfattar ingen av
skyddförmotsvarande regler gällaoch föreslåsträdgårdar parker som
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byggnadsminnen. Huvudmotivet trädgård och byggnad oftaär attav
bildar sammanhängande enhet vill bevara. Bestämmelsernaen som man
rörande begravningsplatser innefattar skötseln den karaktärsbil-även av
dande vegetationen. Motsvarande måste gälla för och parkertomter som

vill bevara. Sådana bestämmelser finns redan vid säkerställandeman
enligt där skötselplanerNVL, ingår i beslut förordnande.om

Översyn7.5 va-lagen och renhållningsförordningenav

Utnyttja grönstrukturen för dagvattnet

Kommunema ålagda redovisa åtgärdsplaner för ombyggnadär att av
kombinerade ledningssystem till separerade. Idag läggs för liten vikt i
renoveringsplanema vid använda lokalt omhändertagandeatt ettsom
alternativ till ombyggnad ledningssystemen. Enligt EES-avtalet,av
kommer saneringsplanema omfattas krav på miljökonsekvensbe-att av
skrivningar. innebärDet sammanvägd bedömning sannoliktatt en mer
kommer de altemativa möjligheterna lösa dagvattenhan-att göras attav
teringen. rimligtDet förmoda det kommer innebäraär ökadatt att att en
användning grönstnikturen för lokalt omhändertagande dagvatten.av av

Omvänd bevisbörda

Idag uppfattas det kommunen har bevisbördan för visaatt är att attsom
lokalt omhändertagande dagvattnet möjligt. Ett börär störreav ansvar
läggas på exploatörenfastighetsägaren bevisaatt motsatsen att ett-
lokalt omhändertagande inte möjligt. Va-lagen idag inte anpassadär är
för för omvänd bevisbörda.att utrymmege en

Ändring verksamhetsområde för dagvattenanläggningav

Va-lagen gång beslutat verksamhetsområdesäger föratt en
va-anläggning inte kan ändras. hindrarDetta kommunen föreskrivaatt
lokalt omhändertagande dagvattnet inom enskilda fastigheter ettav som
alternativ vid renovering eller utbyggnad dagvattenledningar i befint-av
lig bebyggelse. Likaså Vatten- och avloppsverksföreningens nonnal-är
förslag till Allmänna bestämmelser för va-anläggningar ABVA inte

till stödja ökat lokalt omhändertagande dagvattnet.anpassat att ett av
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föregångareKommunema

och föredömeföregångaremöjlighet attharKommunen att genomvara
medordnasparker m.m.platser gator,allmännaawattning vägar,av

fallet idag. LikasåinteSådagvattnet.omhändertagande ut-lokalt ärav
biologiskaför öka dengrönstrukturenlite inomförnyttjas dagvattnet att

värdena. Vat-pedagogiskaochupplevelsemässigaoch demångfalden
flera aspekter.värdenmycketharfuktbiotoperochtemniljöer stora ur

andrahand påavfallshantering i förstaför ytorUtrymmen

fårinteavfallshanteringförklargöraLagstiñningen bör utrymmenatt
skallhandi förstaochgrönstruktureitmenligt påinverka att utrymmen

gällervadsärskilt uppmärksammasbörinom andra Dettaskapas ytor.
explo-fonnligenIdaggrönstrukturen.inomvärdenakulturhistoriskade
avfallbiologisktomhändertagandelokalttillämpningarderar avav

hygie-ekologiska ochdenmedankällsorteringkompostering, m.m.
uppvisarmetoderutvecklingenochresultatenuppföljningenniska avav

brister.stora

ochkompetensutvecklingföråtgärdertillFörslag8

kunskapsuppbyggnad
bre-iförs framgrönområdenstäders och ettfaktumDet tätortersatt nu

behovetocksåaktualiserarsamhällsplanerirtgsperspektiv vä-dare enav
kunskapsfönnedlingochkunskapsuppbyggnadförbättradsentligt om

måsteoch analysinventeringföroch rutinerMetodergrönstrukturen.
ekolo-dokumentationsystematiskförunderlagutvecklas avensom

därvid läg-Särskild vikt börsociala värden.ochkulturhistoriskagiska,
under-tätortssammanltangmångfald ibiologisk samtvid frågan omgas

område.parkvårdensochtrådgårds-restaureringsprinciper påochhålls-
äldredetdokumenteraochför inventerasnabba insatserbehövsDet att

ochViktiga kulturväxtertätortsmiljöer.i våraprydnadsväxtemaodlade
iinsatsermåsteskydd.verksamt Dessutommiljöer måstederas ett

genetisktbevarainsamla ochutveckling till föroch mate-forskning att
nationellaföreslagna1992932180Kretsloppspropositionenrial. iDet

bio-kommitté för forskningvetenskapligatillknutensamtcentrumet om
förinstitutionlämpligdärvidförefallermångfald ävenlogisk envara

parker,i trädgårdar,prydnadsväxterFrågornaverksamhet.denna om
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kyrkogårdar och andra stadsplanteringar emellertidhar sin utbildnings-
och forskningsanknytning vid Sveriges lantbmksuniversitet i Alnarp.
Lämpligen bör de föreslagna frågorna prydnadsväxter behandlas vidom

avdelning det föreslagna nationella förläggs till Al-centrumeten av som
naip.

Utveckla skötselmetoder för och kultunnarknatur-

Natunnark integreras i tätortsbebyggelse förändras automatisktsom ge-
olika former mänsklig påverkan. betyderDet den biologiskaattnom av

mångfalden också förändras. Karaktären sådana förändringar ochav
deras förlopp tiden har dokumenterats bara i fåtal fall.över Iett tätor-

kulturlandskap finns betydligt möjligheter itens omgivandestörre än
jord- och skogsbrukslandskap via aktiva åtgärder i hävden olikaatt av
biotoper utveckla variation till båtnad för den biologiska mång-storen
falden. Kunskaperna skötselutföranden för bevara och utvecklaattom

och kulturvärden i grönområden behöver således för-natur- tätortemas
stärkas och vidareutvecklas, liksom fonner för organisation och genom-
förande förvaltningen grönområden med splittrat markägaransvar,av av
för helhetssyn på grönstrukturen skall kunna förverkligas.att en

Förbättrad utbildning för breda grupper

Utbildningen grönstrukturens rikt ekologiska, kulturellasammansattaom
och sociala värden behöver förstärkas för i samtligastort sett grupper

olikapå handhar dessa frågor. innebärDet satsningsätt på såvälsom en
grundutbildningama, fort- och vidareutbildning för dem arbetarsom som
med samhällets och kommunemas planering; infonnation och fortbild-
ning till skötsel- och förvaltningsansvariga; och infromation till fastig-
hetsägare och allmänhet.

Planering

Stor vikt läggasmåste vid möjligheter skydda och säkerställaatt grön-
områden i översiktsplaneringen. radEn professioner delaktiga i pla-är
neringsprocessen för bevaka eller samordna olika intressen. Grön-att
strukturen har inte någon särskild förespråkare eller självklar tyngd i
planeringen. Ska grönstrukturen bättre skydd och säkerställande,ges

14-0320l5
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för halveringResursförstärkning istället

utveck-forsknings- ochtillförtsomrâdetSedan 1982 har nya
handels-prisregleringsavgifter påvia restitueradelingsresurser

viakanaliseratsgrönområdenhar förgödselmedel. Dessa tätortens
december 1992tagits bort iavgifterEfter dessaByggforskningsrâdet. att

Jord- ochRåd förviamedel tillförts Statensstatligahar andra
vilkettill hälften,minskatRealt harskogsbruksforskning. resurserna

1980-taletunderpågåttkunskaperuppbyggnadbetyder denatt somav
sönder.delvis slåsriskerar att



SOU 1994:36 Bilaga 4

Ersättning vid bevarande kultur-av

historiskt intressant bebyggelse
Sammanfattning kap. 5av

Tillämpningen i Lantmäteriverkets

1994:7rapport

Oftast det de spektakulära bevarandeobjekten diskuteras.är mer om
hurMen tillämpas regelsystemet iallmänt kommunernautemer

belysa dettaFör har gjort inventering samtliga detaljplaneratt en av
Älvsborgsoch områdesbestämmelser, antagits i län från ikraftträ-som

dandet i juliPBL 1987 fram till februari 1993. Totalt 676 detaljplanerav
och 14 områdesbestämmelser analyserades. dessa harAv 91 detaljplaner
och områdesbestämmelse1 eller mindre inslagstörre av
bevaranderegler. länetsAv 18 kommuner har 17 antagit någon form av
bevarandeplan. Kompletterande uppgifter har inhämtats genom
intervjuer med för alla kommuner, länsmuseet och länetsrepresentanter
fastighetsägareföreningar.

bevarandeplanemaAv det totalt innehåller38 bestämmelserär som
för vilka ersättning kan bli aktuell. Skyddsbestämmelser förekommer i
14 planer i kommuner.9 Rivningsförbud förekommer i 35 planer i 11
kommuner.

Planhandlingarna

Vid genomgången planerna hade ofta problem med placeraattav
planbestämmelsema i deras fållor. l flera fall har frånrätta t.ex.man
kommunalt håll har utfärdat skyddsbestämmelser,trott att närman man
enligt vår uppfattning inte har gjort det. Omvänt finns det brister i tyd-
lighet, i fallde där det verkligen fråga skyddsbestämmelser.är om

Genomförandebeskrivningama genomgående mycket knapphändigtär
Åtminstoneutformade. så tillvida de ekonomiska konsekvenserna föratt
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varkennormalt inte framgårbevarandereglemafastighetsägarna av -
ersättningsregler.redovisas gällandehellerellerskador Intenyttor.

börnågotdra genomgångenslutsats kanEn görasär, attman av
ochi fråga avgränsningplanbestämmelserutfommingen samt omav

tydliggörande inne-skyddsbestärmnelser. Ettprecisering verkliga avav
innebära,sannoliktbestämmelser skulle dessutomi olikabörden att en

bestämmelserredanbevarandemålen kan uppnåsdelstor somgenomav
fråga skyddsbe-verkligenersättning. Och detföranleder ärinte omom

liksomklart framgårrättssäkerhetskrav dettadetstämmelser, attär ett -
fall.rättigheter i sådanafastighetsägarens

glernaE ingsrersättn

rivningsförbud ellersighittills harde kommunerBland använt avsom
eller rättegångs-ersättningsreglemaskyddsbestämmelser, attanser man

fall.planutfonnningen ipåverkati viss mån harkostnadsreglema tre
förfler fall där riskernafannsdock, detlänsmuseet ansågFrån attman

påverkat planeringen.ersättning har
ytterligarefall.förekommit i två IErsättningsutredningar har endast

kom-intemt inomlite lättersättningsfrågomafall harnågra övervägts
planerfemtontalbetalatsersättning Ettfall hari någotInte ut.munen.
någotför stämning,närvarande inom tvåårsgränsenbefinner sig för men

aldrig tillämpats.uppkommit. harinte 5:28 PBLdomstolsfall har ännu a
rivningsförbudskydds-sigharkommunerDe inte använt avsom

sig haintefrämstha låtit blibestämmelser sig attsäger man anserp.g.a.
skydds-sig inte ha någraregler. Antingenbehov dessa anser manav

byggnadema skyddade påvärda byggnader eller också sätt,annatär
bedömningEnligt länsmuseetskommmunen.de ägst.ex. attgenom av

kom-skyddas i alla länetsskulle behövabebyggelsefinns det dock som

muner.
kanfastighetsägareföreningamamedintervjuemaResultatet sam-av

ersättnings-inkopplad i någothar varitmanfattas följandepå Ingensätt:
bevarandebestäimnel-rörandeställt frågorfall. fastighetsägare harInga

kunskaper bevaran-direktaföreträdare sig ha någraansågIngen omser.
uttala sigdänned helleringen kundeersättningsfrågor ochderegler och

förändringar.förslag tillutfonnning ellerreglemas ge01n
Älvsborgs sigregelmässigt användafinns ingen traditionlänInom att

endast harförvånande avtaldärför inteexploateringsavtal. Det attärav
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i fall för reglera eventuella ersättningsanspråkanvänts frånett fas-att en
tighetsägare.

Enligt kommunerna själva har någon fonn forhandlingsplanering,av
fastighetsägaredär har frånavstått ersättningsanspråk och istället kom-

med ökad byggrätt, i fall.två Fallen följdespenserats dock inteägt rum
med skriftliga avtal. Enligt uppfattning har fastighetsägare imuseetsupp

flera fall kompenserats med högre byggrätt för samtidigt bevarandeett
befintlig byggnad.av

Kommentarer

finnsDet anledning fråga sig, det inte dags avliva mytenatt är attom
det framför all ersättningsreglernas utformning,att verkarärom som

hämmande intressetpå för önskvärda bevarandeåtgärder. Ingenting i
Älvsborgsundersökningen tyder på så fallet.åratt

ÄlvsborgsI några spektakulära fall inträffat inte i länmer som men-
andrapå håll det uppenbarligen risken för ersättningär har stop-som-
bevarandet. har dåDet å andra sidan handlatpat mycket eko-storaom

nomiska uppoffringar för de berörda fastighetsägarna. samtliga deI fall
har varit i kontakt med, det emellertid den s.k. garantiregeln iärsom

17:8 lettPBL, till beloppen blivit så Eftersom denna regelatt stora.som
inte längre gäller förutsåttningama förändrade. Så länge inteär numer
utgångspunkten fastighetsägaren själv skall förstå alla kostnader,är, att
så torde leva med gränsdragnings- och ersättningsfrågor måsteatt

Dessa problem botas inte medavgöras. förändringarsmärre ersätt-av
ningsreglema.

önskemål,Ett ofta framförs, skulle vilja ha klarareär attsom man en
för vad kan beslutasgräns ersättningsskyldighet uppkom-utan attsom

T.ex. krav kan ställas på visst takmaterial skallatt användas. Viattmer.
har redan varit inne på, mycket finns vinna bara tydligareatt att genom
utfomming planbeståmmelsenra. de fallI det frågaär ersätt-av om
ningsgilla planbeslut skyddsbestämmelser torde dock intet.ex. man- -
kunna komma ifrån, frågan ersättning inte kan kopplas till vissatt om en
åtgärdstyp, prövningen måste utifrån åtgärdens effekterutan föratt göras
den berörde fastighetsägaren.

Vad enligt vår uppfattning bör iställetpå öka kunska-satsa ärman att
hos såväl kommuner fastighetsägare gällande regelsys-perna som om

Och de möjligheter faktiskt finnstem. bevara ska-attom utan attsom
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ersättningsskyldighet uppstår.dor och
bevarandeplaneringen.itydligt olikavisarUndersökningen mönster

bevarandeinstru-använda sigbörjat PBL:skommuner harDe avsom
deerbjuder, medanlagstiftningenallt vadoch utnyttjarvidaregårment

skyddsbestäm-rivningsförbud ochinte använder sigkommuner avsom
kopplade tillinte någonreglerheller utnyttjar demelser inte är er-som

länsmuseetströskel övervinna. Frånfinns alltsåsättningsrätt. Det atten
för aktivt beva-faktornviktigastetydligt, densida framhöll ettattman

politiker och fastighetsägare.intresserade tjänstemän,randearbete är
det handlarhelauttrycka detskulle kunnaMan attatt genomomsom

ochpåverka attityderochskapa intressefönnedla kunskap,information
den strategindellångsiktig strategi.hela i Enkonkretisera det äraven

tillskapaunderhålls.byggnadsbeståndet Entill är attattatt re-annanse
tredjebevarandeplan. Eni formkunskapsunderlag,levant t.ex. av en

tidpunkt dåvid denvidta åtgärderförutseende och intefaktor är att vara
blirfastighetsägarenskadan för störst.som

risken förtydligt,promemorian framgårdelarandra ersätt-Av attav
annorlunda;sakenuttryckerEllerganska liten.ning faktiskt är manom

frånuppoffringarkrav påersättningsregler ställer ganskaPBL:s stora
ef-redantämligen enkelt,därförfall kanfastighetsägarna. mångaI man

för viss åt-marginalemabedömning, konstateraöversiktlig attter enen
kanersättning. På såförkritiskagärd till den sättgränsenär manstor

fallen ochde uppenbaraundantidigt stadium ägnaredan på ett sortera
de ekono-låtasvârbedömda. Genomdesina ansträngningar attmer

skulleplanarbetet,det övrigahand i hand medbedömningamamiska
specifikvissdagsdet blirrustad den dagstå sig bättre avgöraatt enman

fråga.
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Förekomsten kommunala byggnads-av

inventeringar m.m.

Övøøsiktllgainvenrønngar
kommunero dardelområdenmventerarskommunerr som:nventerars helhetIsm
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Inventering detalj planers detalje-av

ringsgrad

Bakgrund1

Regler vad detaljplan skall innehålla finns i kap. 3 plan- och5 §om en
Enligt första stycket skall i detaljplanenbygglagen l987:10. 2 redovi-

och till kvartersmark för bland bebyggelse,gränserna annatsas anges
idrotts- och fritidsanläggningar, begravningsplatser, anläggningar för

trafik, avlopp och energi skydds- och säkerhetsområden.vatten, samt
PBL-propositionen uttalades i specialmotiveringen till bestämmel-I

364 angivande användningen kvartersmarken bör skeattsen av av
i särskiljer de huvudkategorier användes iatt stort settgenom man som

tidigare detaljplaner, nämligen bostad, handel, samlingslokal, kontor, ga-
industri, allmänt ändamål, areell näring och upplag. påpekadesDetrage,

det i praxis förekom kombinationer dessa användningssätt,att även av
liksom vissa ytterligare preciseringar inom kategorierna.

kap. vad detaljplan f°ar innehålla vad skallI 5 7 § utöveranges en som
meddelasredovisas enligt 3 Enligt första stycket 3 får i planen7 §

bestämmelser byggnaders användning.om
Enligt första stycket får vidare meddelas bestämmelser pla-7 § 4 om

cering, utformning och utförande byggnader, andra anläggningar ochav
tomter.

fjärde stycket föreskrivs planen inte får detaljeradI 7 § görasatt mer
nödvändigt med hänsyn till syftet den.medärän som

direktiven till Plan- och byggutredningen i detalj-I sägs sättetatt att
plan reglera markens och byggnademas användning för olika ändamål

medverkat tillhar funktionsuppdelning i staden med vissa negativaen
konsekvenser. direktivenEnligt finns det därför anledning att överväga

mindre detaljerad reglering kan underlätta friare etablering ochom en en
blandning boende och olika verksamheter det möjligtgör atten av som

utfomia allsidigt stadsdelar och samhällen. detIsammansattamer sam-
manhanget bör också användningen bestämmelser beträf-övervägas av
fande utformning byggnader. vissa miljöer kan krävas långtgå-Iav mer
ende hänsyn till omgivande bebyggelse. andra miljöer kan å andra si-I
dan bestämmelser utformningen helt undvaras. börDetstyr motsom
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denna bakgrund vilka avregleringar och förenklingarövervägas ärsom
möjliga och lämpliga.

erhålla underlag förFör bedömning de i direktiven berör-att ett en av
da frågoma har Plan- och byggutredningen sig till samtliga länsty-vänt
relser och bett dem sända alla detaljplaner vunnit laga kraft undersom
andra kvartalet har1991. kommit detaljplaner,Det 715 vilket detär
totala antalet för denna period.

inventeringen har särskiltI studerats förekomsten bestämmelser iav
planerna möjlighet till flera användningssätt och hur preciseradesom ger
användningsbestämmelsema Vidare har studerats förekomstenär. av
utfommingsbestämmelser och de motiv har legat bakom sådanasom
bestämmelser.

systematiskt hänseendeI bygger presentationen i det följande på
uppläggningen i Planverkets handbok från 1987, Boken detaljplanom
och områdesbestämmelser.

2 Användningsbestämmelser

Förekomsten bestämmelser med flera användningssättav

lämnas förNär flera olika användningssätt i detaljplan kanutrymme en
detta ske antingen olika bestämmelser för olika områden iattgenom ges
planen eller och bestämmelse möjligheter tillattgenom en samma ger
alternativa användningssätt. det sistnämnda fallet alltsåI använd-är
ningssätten kombinerade i bestämmelse.samma

Förekomsten flera användningsbestämmelser detaljplani inne-av en
bär andra sidan alltidinte det möjlighet till olika användnings-att ges

Bestämmelsema kan nämligen innehålla olika preciseringarsätt. av
huvudsakliga användningssätt.samma

I 70% detaljplanema i inventeringen finns endast använd-ettca av
ningssätt de fall flera användningssättI har detrepresenterat. angetts rör
sig vanligen bostäder och handel. Andra kombinationer förekommerom

sällan. endast femtedelI detaljplanema användningssättenärmer en av
kombinerade i bestämmelse.samma

Följande diagram visar förekomsten användningssätt i ochav en
bestämmelse, utryckt i procentuell fördelning det totala anta-samma av

let användningsbestämmelser inventeringen.i
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Diagram 1

användningssättEttI
Två anvåndningssättI

flerITre och
anvåndningssätt

användningssätt i bestämmelsernaAntal
användningssättanvändningbestämmelser 1258med 230 och 104Av totalt 1576 är ett samt

vattenområdena inräknadc.två respektive användningssätt.Allmän plats ochmed tre
femtedelar samtliga förekom-sig alltså fyravisarDet nämnareatt av

användnings-förmande användningsbestämmelser bara utrymme ettger
Sätt.

i hur antalet bestämmelserFöljande diagram redovisar procent per
detaljplan fördelat.är

2Diagram

EnI
Två
TreI
Fyra och större

15%

användningsbestämmelser i detaljplanemaAntalet
åndamålsbestämmelse än-detaljplaner 313 och 179 med 2Av totalt 715 är med bara sten

damålsbestämmelser.
Även finnsanvändningssätt70 % detaljplanema bara ettangerom av

användningsbestämmelse.planer innehåller flerdet många än ensom
finnas flera användningsbe-beror det i plan kanDetta på att samma

för användningssätt diagram 2.stämmelser samma
jämfört medFöljande diagram redovisar antalet detaljplaner summan

samband finnsanvändningsbestämmelser i länen, dvs. vilket somav
mellan antalet detaljplaner och antalet användningsbestäimnelser. För att

med användningsbes-tydligare samvariation och avvikelser kurvanärse
bestämmelser dividerat med medeltalettämmelser viktad, dvs. antalet är
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för antalet bestämmelser vertikaladetaljplan. axeln visar antaletDenper
detaljplaner och det viktade användningsbestämmelser.antalet

Diagram 3

100 Detaljplaner--
viktat antal- - - - -
användnings-
bestämmelser80

+ - - - -
1:c
2
5
E
å
O

Sambandet mellan antalet detaljplaner och användningsbestäm-summan av
melser

Diagram 3 visar användningsbestämmelseratt ärsumman av propor-
tionell detaljplaner.antaletmot

Följande två diagram redovisar länsvis antalet detaljplaner jämfört
med användningsbestämmelser med två respektive tresumman av
användningssätt, dvs. vilket samband finns mellan antaletsom
detaljplaner och antalet användningsbestämmelser ellermed två tre
användningssätt kombinerade i bestämmelse. tydligareFör atten se
samvariation och avvikelser kurvan med användningsbestämmelserär
viktad, dvs. antalet bestämmelser multiplicerat förmed medeltaletär
respektive antal bestämmelser detaljplan.per
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Diagram 4

100 1-
Detaljplaner90 -- viktatantal2
anvåndningssättao

70

G0

50

40

30

20

10

0 - - --

användningsbestäm-Sambandet mellan antalet detaljplaner och summan av
två ändamålmelser med
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Diagram 5

120 --
Detaljplaneri
viktatantals100
användningssätt

so

40

20

o::::::::.:::::1::::::i

5E 1: -cnu u m uå 3å ä å åg E
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Sambandet mellan antalet detaljplaner användningsbestäm-och summan av
melser med användningssätt.tre

Förekomsten fler användningssätt i bestämmelse ärav samma spora-
disk. eller fler användningssätt iTre bestämmelse förekommersamma
således inte alls i de flesta kommuner och län. kombinationnågra För av
två användningssätt finns någorlunda följsamhet till antalet detaljpla-en

vid kombination användningssätt saknas följsam-dennatrener men av
het.

Med utgångspunkt från dessa diagram kan konstateras andelenatt
användningssätt i bestämmelsema inte varierar särskilt mycket mellan
län olika storlek, geografiskt läge, befolkningstäthet eller folkmängd.av

tänkbar orsakEn till detta planeringspraxis inte varierar mellanär att
olika delar landet.av
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användningssätten.diagram visar fördelningenFöljande av

6Diagram

Tekniska
anläggningar

Handel13%Centrum 10%4%

industri8%

KOHIOI9%
33%Bostäder

4% Parkering

Skola

13%
Ovrigt

detaljplanernaanvändningssätt iFördelning av
användningsbestämmelser.För-antaletfördelningen mellan det totalaredovisarDiagram 6
anvåndningsbestämmelserär deAv 1540redovisasidelningen användningssätten procent.av

industriändamålen handel, ochför kontorbostadsändamålendominerande, större än516
för ellör-mindre byggnaderi huvudsakanläggningar utgörsTekniskatillsammans. av

sörjning.
ingen förkla-i diagram 6användningssätteiimellanFördelningen ger

detaljplanema.enskildai deanvändningssättring till det såäratt
åskådliggörasanvändningssätt kankombineraMöjligheten attatt genom

med bostadsän-kombineradebestämmelservilkastuderar ärsomman
kombine-vilka användningssättvisardamål. Följande diagram ärsom

bestämmelse.rade bostäder imed samma
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Diagram 7

Skola13%
22%Kontor

Vård9%

Övrigt4%

13% centrum

38%Handel

Användningssätt kombinerade med användningssättet bostad
Användningssätt kombinerade bostadsändamålmed i bestämmelseförekommer 126samma
gånger och i 92 detaljplaner. Användningssättet bostad är kombinerat med annat
användningssätti fjärde bostadsbestämmelseca var

inventeringenI användningssättet bostäder kombineratär med åtta
andra användningssätt. Det möjligt inventering skulle vi-är att störreen

flerpâ kombinationer. De vanligaste kombinationerna redovimde isa är
diagram Möjligheten kombinera andra användningssätt med bo-att
städer har visats i 8% det totala antalet detaljplaner.av

Hur preciserade användningsbestämmelsernaär

Precisering användningssättet i bestämmelse minskar detaljplanensav en
anpassbarhet för förhållanden. Precisering används bland förannatnya

reglera handelsetablering eller miljöstörandeatt verksamhet. fallI vissa
regleras det normalt skulle ha reglerats med egenskapsbestäm-som
melser med precisering användningssättet. En mycket vanligen av pre-
cisering transfonnatorstation. Följande diagramär visar fördelningen
mellan detaljplaner med generella och preciserade användningsbestäm-
melser.
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8Diagram

GenerellabestämmelserI
bestämmelserPreciserade

37%

användningssättpreciseradegenerella ochFördelning mellan
preciseringpreciserats i 382 planer,anränilningssåittetdetaljplaner harAv totalt 715 av

detaljplaner.finns i H7tekniska bestämmelserutgör 37°o dvs

vilka användningssättofta och förvisar hurFöljande diagram som
precisering sker.

Diagram 9

Övrigt
du ITotaIt antaldetaljplaner
Hamn PreciseradbestämmelseLager

GenerellbestämmelseITank
Skola
Kmu

Kulturreservat
Parkering

FrllLltsområde
Begravning

Odling
Kortet
Industri
Handel

Bilservice
Flygtrafrk

anläggningarTekniska
Vård

Certrun
Bostäder
Allmänt

81600 700400 5000 100 200 300

ändamålsbestämmelserGenerella och preciserade
skola och industri-anläggningar,för tekniskai bestämmelserFörutom

lite precise-observeras hurprecisering sällan. böranvändsändamål Det
industri och handelPreciseringama för kontor,bostadsändamâlet är.rat

bestämmelse inommed generellofta tillsammansförekommer sammaen
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detaljplan. Småindustri vanlig precisering för industriändamål. Förär en
handel och kontor regleras oña utnyttjandegraden preciseringsom en av
användningssättet. Ungefär hälften handelns preciserade använd-av
ningssätt syftar till begränsa livsmedelsförsäljning. fjärdedelEnatt av
handelsändamålet har begränsningar med avseende livsmedelsför-på
säljning. Skoländamålet preciserat i hälften bestämmelserna.är över av

3 Egenskapsbestämmelser

Detaljplanemas detaljeringsgrad

Med egenskapsbestämmelser i Planverkets handbok detaljpla-avses om
bestämmelser utformning allmänna platser; utnyttjandegrad;ner om av

begränsning markens bebyggande; markens anordnande; placering,av
utformning och utförande; stömingsskydd. Följande diagram redovisar
antalet detaljplaner jämfört med egenskapsbestämmelser isumman av
länen, dvs. vilket samband finns mellan antalet detaljplaner ochsom
antalet egenskapsbestämmelser. tydligareFör samvariation ochatt se
avvikelser kurvan med egenskapsbestämmelser viktad, dvs. antaletär
bestämmelser dividerat med medeltalet för antalet bestämmelserär per
detaljplan.
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10Diagram

120--
Detaljplaner---
viltetman- -vagemkeplbntlmmllur

100

C0

C0

40
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egenskapsbestämmelserdetaljplaner ochSambandet mellan summan av
i täthefolkaderesultatendetaljeringsgraden inte varierar över landet,Diagram visar10 att
proportionelltdirektfrån Antalet egenskapshcstämmelsernaärskiljer sig inte glesbygd.län

detaljplaner.antaletmot
Detaljerings-befintlig tätortsmiljöibostadsprojektAndelen är stor.

delsådana områden. övervägandeinte inom Engraden dock störreär av
storlekenenbart omfattningen ochegenskapsbestämmelsema reglerar av

byggnaderna.
för områdeni detaljplanemadetaljeringsgraden återfinnshögstaDen

motståendeoña starkaoch villor. villaområden finnsmed grupphus I
få utfonna det hu-individuelltkravenintressen. Här påär stora att egna

bo-övriga villor till godmedsamtidigt huset ska samverkaset ensom
tomtstorlekenökarBehovet samordning regleringstadsmiljö. och närav

minskar.
egenskaps-det totala antaletFöljande diagram visar fördelningen av

bestämmelser och deras antal.
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Diagram 11

Stömlngsskydd
värdefullmiljö

Ombyggnad
Byggnadsteknlk
Annatutseende

Takfärg
Fasadlårg

Fasadmaterlal
Annanutfommlng

Vånlngstal
Taklutnlng
Totalhöjd

Byggnadshöjd
Placering

Utnyttjandegrad

O 100 200 300 400 500 600

Fördelning egenskapsbestämmelserav
Egenskapsbestämmelsema kan inordnas i däräven sex grupper, v0-

lymen den klart bestämmelser. övrigaDe femär största ärgruppen av
utseende, byggnadsteknik, värdefull miljö, hustyp och utnyttjandegrad. I

volym ingår vad i diagram kallasll utform-ävengruppen som annan
ning, innehåller bestämmelser vindsinredning, takkupor, suter-som om
rängvåning, källarförbud varjeI detaljplan reglerar vadstort settmm.

skall bebyggas bestämmelser markens utnyttjande. Isom genom om
stället för bestämmelse byggnadens placering kan mark undantasen om
från bebyggelse markering plankartan,på s.k. punktprickatgenom
område.

Egenskapsgruppen utseende innehåller bestämmelser färg ochom
materialval och krav på anpassning och helhetsverkan.även

Följande diagram visar fördelningen egenskapsgmpper i procent,av
med frånutgångspunkt det totala antalet egenskapsbestämmelser.
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Diagram 12

Utseendeav,
Volymoch utformningannan Byggnadsmeknllgombyqgnadv52% stömlnqskyddoch

värdefullmiljö3-1,
Hustyp3%

Utnyttjandcqndoch
15%placering

Fördelning egenskapsgrupperav
på2836egcnskapsbestämmclscrligger tyngdpunkten de bestämmelserAv reglerar hu-som

hushöjd, vâningstalvolym, dvs. taklutning och medsammanlagt1225bestämmelser.sens

Förekomsten bestämmelser utseendeomav

Endast detaljplanema har bestäimnelser reglerar utseendet,13% av som
vilket tyder försiktighet använda sådana bestämmelser.på attstor

utseende harBestämmelser angående husens klart samband medett
värdefullomgivande bebyggelse bevara. Andra bestäm-att ansetts att

melser har tagit hänsyn till enstaka värdefull byggnad och har inne-en
omgivningenburit utseendet hos byggnader i skall till dennaatt anpassas

byggnad.
Områden har så värdefulla inte får förvanskasde elleransetts attsom

särskildförändras har i detaljplaner fått bestämmelse, plankartanpåen
märkt med eller ibland kompletterad med preciserade utseendebe-Q,q
stämmelser.

Följande diagram visar fördelningen sidan detaljplanermellan å ena
med särskilda egenskapsbestämmelser för både utseende och bevarande

värdefull miljö och å andra sidan planer med endast bestämmelserav om
utseende.



SOUBilaga 1994:3614 6

13Diagram

Detaljplaner medI
bådebestämmelser om

useende och bevarande
värdefull miljöav

Övriga detaljplaner medI
bestämmelse om23%
useende

värdefull miljöSambandet utseende ochbestämmelser om
detaljplaner, har utseendebestämmel-I 61 detaljplaner, dvs endast8% det totala antaletav
värdefull miljö.saknar sambandtill bestämmelseannan omsernasom

detaljplaner har bestämmelser reglerar utseendet tydersåAtt som
denförsiktighet använda sådana bestämmelser. dessutompå Attatt

direkt skydddelen utseendebestämmelsema måstestörsta ettav ses som
återhållsamhet i användningenför värdefull miljö förstärker intrycket av

dessa bestämmelser.av
värdefulldetaljplaner anknytning till bevarande miljö harFör utan av

Bestämmelsernabestämmelser och förutsättningar undersökts. kan vara
intepreciserade. generella bestämmelserna innehållergenerella eller De

preciserade be-vad i kap. och 103 2 PBL. Deän sägsannat som
utseende, färg.stämmelsema reglerar konkret byggnaders t.ex.

mellan detaljplanerFöljande diagram redovisar länsvis fördelningen
Detaljpla-preciserar byggnaders utseende och övriga detaljplaner.som

bevarande värdefull miljö undantagna.med bestämmelser äravner om
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Diagram 14

GW--
byggnadenDatalhlancvpneluruI somutseendew Ivowlqaaetalblmør
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Fördelningen mellan detaljplaner preciserar utseende övriga, länsvis.ochsom
Hälften länen redovisar enligt diagrami inventeringen högst12av en

detaljplan utseendebestämmelser.med preciserade I sju län saknas de-

taljplaner med sådana bestämmelser.

preciseradeFöljande diagram visar hur ofta utseendebestämmelser

detaljplanerförekommer jämfört antaletmed det totala i inventeringen.

Diagram 15

preciserarDetaljplaner som
utseendebyggnaders

Övriga detaljplanerI

Fördelningen mellan detaljplaner preciserar övriga.ochutseendesom
ställs kravPBL på hänsyn till landskapsbildenI stads- och tilloch

och kulturvärden utanför kulturreservaten ochnatur- även
bevarandeområdena. dettaTrots det detaljplaner, 6% enligtmycketär
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diagrammet tagit sig utseendet utanför områdenovan, som an som
särskilt viktiga bevara,ansetts att

utseendetesiämnze.sertillMotiven

främsta motivet utseendebestämmelsertill överväganden rörandeDet är
graden byggnadernas exponering. lägen, huskroppar ochUtsatta storaav
mängden hus medför omgivningspåverkan och betydelsen bygg-stor av
nademas utseende därför generella utseendebestämmelser,Därär stor.

understryker kraven i används förekommer alltidPBL, storsom expone-
ring. preciserade utseendebestämmelser används denNär är stora expo-
neringen väsentlig, andra hänsyn till omgivningen viktiga.även ärmen

Följande tabell redovisning förutsättningar för detaljplanernasär en av
utseendebestämmelser. Detaljplaner med särskilda bevarandebestäin-

melser för värdefull miljö Tabellen uppbyggd främstLindantagna.är är
kraven i fet stil motiv förpå 3 kap. l bestämmelserna§ PBL. I anges

och antalet planer med sådana bestämmelser. Därunder detanges som
anförts stöd för respektive huvudmotiv. Detaljplanerna kan inne-som
hålla flera motiv för utseendebestämmelser. har sorteringen gjortsHär
med hänsyn till det huvudsakliga motivet
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Tabell l

Stadsbild, 7 Landskapsbild, 17 Naturvärden, 1
-del -skärgård -skärgårdgaturummetav
-helhetsverkan -tjäll
-del park med -intill strandav
omgivande bygg- -landsbygd
nader -natur
-förnyelse -allmänt

Kulturvärden, ll Helhetsverkan 20 Anpassning, 33
till värde- bostadsom- -befintliga-gränsar hus-nytt

full miljö råde -natur
-skärgårdsbebyg- -tillbyggnader -park
gelse och befintlig-ny
-Leksands kultur- bebyggelse
bygd -samordning längs
-bruksmiljö trafikled

-utvidgning av
skolområde

Traditionell stil 9 Trafiksäkerhet 3 Särskilt utseende, 1

-tom
Stor exponering, 49

omfattning-stor
på långt håll-syns
byggnader-stora

-trafikled

från alla håll-syns
-intill vägkorsning
-gathöm

Förutsättningar och motiv till utseendebestämmelser
motivTvå oña förekommer helhetsverkan och anpassning.ärsom

Landskapsbilden och kulturvärdena också väsentliga orsaker tillär
utseendebestämmelserna. I l3 detaljplanema i tabell kan Iand-1ca av
skapsbilden motivera utseendebestämmelser.

Utseendebestämmelser förekommer också stadsbilden kannär
påverkas byggnader, kvartersfömyelse och exponerade lägen.storaav

Utseendet har sällan detaljreglerats. förutsättning förEn bestäm-att
melsema skall effekt därför ofta de kan hävdas medär att större pre-
cision vid bygglovsprövnin gen.
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Tillgänglighet och användbarhet i be-

byggelsen för med nedsatt rö-personer
relse- eller orienteringsförmåga en-

analys plan- och bygglagens effekterav

Inledningl

direktivenI till Plan- och byggutredningen slås fast tillgängligheten iatt
den byggda miljön för med nedsatt rörelse- eller orienterings-personer
förmåga måste viktigt allmänt intresse. Utredaren börettanses vara
därför analys vilka effekter degöra nuvarande bestämmelserna ien av

harPBL fått i fråga tillgängligheten för med funktionshin-om personer
der. Direktiven erinrar det ökande antalet äldre och att taom uppmanar
del Handikapputredningens förslag i betänkandet SOU 1992:52 Ettav
samhälle för alla.

Denna analys består huvudsakliga delar. förstaDen redovisartreav
plan- och bygglagstiñningen i kapitel,två det första behandlar hurvarav
plan- och bygglagstiñningen fram i Sverige med hänsyn tillväxt perso-

med nedsatt rörelse- eller orienteringsfömiåga. Det andra kapitletner
redovisar hur bestämmelsema i några andra länder. Den andrautser
delen statistisk. kapitell redovisas hurär många med olikaett personer

funktionshinder det finns ityper Sverige med utgångspunkt iav som
tillgänglig statistik. andraDet kapitlet redovisar byggnadsbeståndets
egenskaper med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet för personer
med funktionshinder och beskriver utvecklingen sedan PBL i kraft.trätt

tredjeDen delen djupstudie hur tillgänglighetsfrågomautgörs av en av
behandlas i praktiken, huvudsakligen handikapprörelsenssett ur pers-
pektiv i antal kommuner.ett

Analysen har tillkommit samarbete mellan fleraettsom personer,
och ansvariga för sina kapitel.är Kapitel 2 och har3som var en

författats i utredningen Louise Nyström, Boverket,expertenav som
varit huvudansvarig för projektet. Kapitel 4 har skrivits Per Ameav
Håkansson, Boverket, kapitel 5 BOOM-gruppen vid Kungligaav
Tekniska högskolan, Ingela Blomberg, Sonja Vidén, Marinagenom

14-0320Ié
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ÅsaBotta och Dahlin. Kapitel har författats arkitekterna6 Karinav
Eckerbom och Eva Ocklund.

2 Tillgänglighetsregler i svensk bygglagstiftning
detta kapitelI behandlas hur tillgänglighetskraven successivt förts i

den svenska plan- och byggnadslagstiftningen.

Byggnadsstadgan

på byggnaderKrav skall tillgängliga för med funk-att vara personer
tionshinderl började införas i den svenska lagstiftningen 1966 då det i
42 byggnadsstadgan§ tillfördes bestämmelser beträffande tillgänglig-a
het till dit allmänheten tillträde för med nedsattutrymmen äger personer
rörelseförmåga. Därmed menades inte bara allmänna lokaler, som ex.
bibliotek, samlingslokaler, expeditioner också trapphus ochutanm.1n.,

i bostadshus.entréer dessaAtt skulle kunna användasutrymmen av
med nedsatt rörelsefönnåga skrevs också in.personer

BS 42 § 1966: De i byggnad till vilka allmänhetenutrymmena
tillträde skola i skälig omfattning utformas så de blivaäger till-att

gängliga för och kunna nyttjas vilkas rörelsefönnåga ärav personer
nedsatt till följd ålder, invaliditet eller sjukdom.av

1972 utökades tillgänglighetskraven också gälla arbetslokaler.att
Vid detta tillfälle infördes krav på lokalema skulleäven att vara
tillgängliga för och användbara med nedsattav personer
orienteringsfönnåga.

BS 42 § 1972: De tilli byggnad vilka allmänhetenutrymmena en
tillträde eller arbetslokal skola i skäligäger omfattningutgörasom

utformas så de bliva tillgängliga för och kunna nyttjasatt av personer
vilkas rörelsefönnåga eller orienteringsfönnåga nedsatt till följdär av
ålder, invaliditet eller sjukdom.
1976 beslutade riksdagen utöka kraven också till permanentbostä-att

der. Tillgänglighetskraven blev ovillkorliga i medoch i skäligatt om-

lBegreppetfunktionshinderfinns inte i byggnadslagstiftningcn.Handikapputredningcnföreslåratt
det skall införasdär och innefattaalla funktionshinder.dvs.nedsattrörelseförmåga.typerav
nedsatt ochhörsel.överkänslighetallergi utvecklingsstörning.När begreppetanvändssyn samt
här detmeddenbetydelsegörs dethall vid frånrespektivetidpunkt,dvs. börjanenbannedsatt
rörelseförmâgaoch utvecklattill nedsattrörelse-eller orienteringslörmåga hörsel,syn.senare
utvecklingsstörning.
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till Tvåvå-möjligheternaIstället preciseradesfattning ströks. avsteg.
från krav hiss.tvåfamiljshus undantogs på Bygg-ningshus och ochen-

från tillgänglighetundantagmöjlighet medgenadsnämnden attgavs
terrängförltållandena.till Bygg-byggnader med hänsynfram till sådana

medför arbetslokalerkunde också medge undantagnadsnämnden
allmänna lokaler in-planerade verksamhetenstill den Förhänsyn art.

undan-den inte medgav någraskärpning eftersomnebar dock lagen en
Ändringen juliträdde i kraft den l 1977.tag.

fritidsändamål ochför ändamålBostäderBS 42 § 1977: änannata
ellerallmänheten tillträdei byggnaden till vilkade ägerutrymmen

de bliva tillgängliga förskola utfonnas såarbetslokal attutgörasom
rörelsefönnåga eller oriente-nyttjas vilkasoch kunna av personer

eller sjukdom.följd ålder, handikappringsfönnåga nedsatt tillär av
bostadsbyggnad med högst tvåBostadsbyggnad i våningar ochtvå

motsvarandehiss ellerfår uppförasbostadslägenheter utan
anordning.

tillgäng-från kravet påByggnadsnämnden kan medgiva undantag
och bostadsbyggnadhögst våningarlighet till bostadsbyggnad i två

hänsyn tillpåkallas medbostadslägenheter, där såmed högst två ter-
rängförhållandeita.

medgiva undantagfråga arbetslokalByggnadsnämnden kan i otn
påkallas med hänsyndär såförsta stycket angivna kraven,från de i
avsedd.lokalenden verksamhet för vilkentill ärarten av

nybyggnad. till- ochgällde fullt för Föri byggnadsstadganKraven ut
inredning byggnadombyggnad ändringarpåbyggnad, och andra samt av

i skäligtillgänglighetskravenändamål gälldeför väsentligt annat
åtgärdade delama byggnadenz.omfattning, endast för de avmen

skall tillämpas...i 42bestämmelsernaBS 48 § l975:# § en-aa - -
ändringenberörasbeträffande delar byggnadendast de som avav

delar skallför dessai den omfattning erfordrasoch endast attsom
handikappanpassning3.uppfylla skäliga anspråk på...

ombyggnad eller ändring jäm-frågadetFör avgöraatt omom var
kostnadernabedömningskulleställd med ombyggnad göra ett omman

2 ombyggnad ochandra andraBS ändringar ;tttjåtmförligamedskiljde andra somvarpä
och för denandra i 49första fannsbestämmelsernai §ändringar. För den 48 typentypen a

ändringarkundesak. andraBeträffandetillgänglighet gälldedock Förden typenavsamma
medgeemellertidbyggnadsnämnden undantag.

3 avseendemeddet gäller medhäroch i det följande. enbartCitaten lagtcxten. tar pasomur
tillgänglighet.
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för ändringsåtgärdema i förhållande till den befintliga byggna-storavar
dens värde. Med ändringskostnader avsågs ungefär 15-20 %stora av
byggnadens värde Bexelius m.fl. Byggnadslagstiftningen, uppl.,5:e
1970, 534.s.

Plan- och bygglagen

Nybyggnad

tillgänglighetskravenNär överfördes till plan- och bygglagen 1987
skedde inte så förändringar beträffande nybyggnad. in-kravNyastora
fördes dock beträffande och tvåvånings flerbostadshus. skulleDelsen-
tillgängligheten fram till sådana byggnader ordnad, oberoendevara av
terrängförhållandena, dels krävdes det skulle gå svårighetatt att utan
installera hiss detta inte gjorts från början i byggnader medsenare, om
bostäder inte kunde nås från marken.som

3PBL kap. § 1987:7 Byggnader innehåller bostäder, arbets-som
lokaler eller lokaler till vilka allmänheten har tillträde, skall till-vara
gängliga för med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnågapersoner
och inrättade så bostäderna och lokalema blir tillgängliga för ochatt
kan användas dessa den utsträckningI behövs medav personer. som
hänsyn till kravet tillgänglighetpå skall byggnader försedda medvara
hiss eller lyñanordning.annan

bostäderKravet skall tillgängliga hiss elleratt vara genom annan
lyñanordning gäller inte byggnader har färre våningsplan.än tresom
Om sådana byggnader innehåller bostäder inte nås från marken,som
skall de dock utföras så hiss eller lyftanordning kan instal-att annan
leras svårighet.utan

frågaI eller tvåbostadshus får undantag medges från kravetom en-
tillgänglighetpå till byggnaden, befogatdet med hänsyn tillärom

terrängen.
Beträffande byggnader innehåller arbetslokaler får, såvittsom

gäller dessa lokaler, undantag medges från första stycket, det ärom
befogat med hänsyn till den verksamhet för vilken lokalernaarten av

avsedda.är

infördesI PBL också krav tillgänglighetenpå inte fick försämrasatt
under brukstiden.
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derasunderhållas såByggnader skall13 § 1987:3 attPBL kap.
bevaras.huvudsakii 3-7de hänseendenegenskaper avsessom

hållasoch skall§§kraven i 6 7tillgodoseAnordningar attsom avser
stånd.i

tillgänglighet. Där-påfrån kravfortfarande undantagnaFritidshus är
tillgänglig ochskalli kravinfördes PBL tomtenattemot an-vara

skallför dettaAnordningarfunktionshinder.medvändbar för personer
för andraochplatserutsträckning. allmännaskälig Förstånd ihållas i

utsträckning:skäligkrav ibyggnader gäller dessaanläggningar än

bebyggelseanspråk föri1987:15 § Tomter3 kap.PBL tassom
ellertill stads-med hänsynlämpligtanordnas påskall sätt ärett som

på platsen. Dess-kulturvärdenaochoch tilllandskapsbilden natur-
tillsesskall att...utom

för-ochtillmed hänsynobefogatdet inte terrängenärtomten, om
rörelse-med nedsattanvändasövrigt, kanihållandena personerav

orienteringsfönnåga.eller

tillkommit förharAnordningar1987:17 § att3 kap.PBL som
skälig utsträckning.i stånd iskall hållaskravenuppfylla 15 §

områdenochallmänna platserlfråga1987:18 §3 kap.PBL om
skall föreskrivsbyggnader vadanläggningarför andra än omsom

utsträckning.skäligii tillämpas15-17tomter

Ombyggnad

bygg-ändringargäller tillbyggnad, ombyggnad andradet ochNär enav
ändringar harombyggnadandrakomplicerat.det Särskilt förnad är mer

vållat myckenochsvårtolkadeförarbeten varitoch dessPBL
ombyggnadvid.speciellt det hisskravetdiskussion, gälltnär av

flerbostadshus.

andraombyggnader ochTillbyggnader,10 § 1987:3 kap.PBL
byggnadenssåutförasbyggnad skall sär-ändringar attvarsamtav en
kulturhistoriska,historiska,byggnadstekniska,beaktas och dessdrag

tillkonstnärliga värdenmiljömässiga och tas vara.
tillsesskallHärutöver att



SOU 1994:36Bilaga 76

uppfyller ochbygglov kraven 1-8tillbyggnader kräversom
utsträckning,uppfyller dessa krav i skäligtillbyggnaderandraatt

tillförs deutförs de delar byggs iombyggnader så att som om
före-omfattning följerangivna egenskaperna i den1-8 avsom

lag,skrifter meddelade med stöd dennaav
utförsombyggnad såändringar tillbyggnad ellerandra attän

uppfyller kraven i l-8ändringarna i skälig utsträckning §§.
ställa lägreområdesbestämmelser kan kommunendetaljplan ellerI

under förutsättning be-följer andra stycket 2krav vad attän avsom
långsiktigt godtagbara egenskaper.inom området fårbyggelsen

styckena skall hänsyn tilltillämpning andra och tredjeVid tasav
ändring fritidshus med högst tvâbyggnadens förutsättningar. Vid av

i ochbostäder gäller inte bestämmelsema 8 §§7 - - -.

tillgänglighetbygglov krävstillbyggnader fordrarFör sammasom
befintligasig åtgärder i denvid nybyggnad. kan dra medDettasom

blir tillgänglig. byggnad byggsbyggnaden, tillbyggnaden Omså att en
våning, innehållande arbetslokaler eller bostäder, så måstepå med en

befintliga byggnaden fårändringar i denhiss installeras, kraven påmen
Bygglovsfriamotiveras tillbyggnaden.inte ställas högre vadän som av

till och tvåbostadshus,tillbyggnader, mindre tillbyggnadert.ex. en-
utsträckning.skall tillgängliga i skäligvara

komplicerat. Delvisombyggnad det, redanFör nämnts,är mersom
utfär-tillämpningsföreskrifter inteberor detta precisapå någraatt mer

bygglovsökande varit hän-betyder byggnadsnämnder ochdats. Det att
viss vägledning harvisade tolka lagen och dess förarbeten. Enatt man

bestämmelser ornbygg-i plan- byggförordningens,dock och PBF, om
dess myndighetsföre-nad utfärdades provisorium tillsett attsom som

de ombyggda delarna skall tillgäng-skriñer utfärdats. Där sägs att vara
detta intemed funktionshinder,liga och användbara för ärompersoner

omfattning ochmed hänsyn till ombyggnadensuppenbart oskäligt
får dockstandard. ombyggnad utförs ibyggnadens Om etapper manen

vissa delar den ombyggda, detsenarelägga åtgärder i andra ärän om
utförteller ekonomiskt motiverat. detta skall måstetekniskt När vara

dock i bygglovet.anges

varsamhetombyggnad skall bestämmelsen3 § VidPBF utöver om-
bygglagen 1987:lO gällai kap. 10 första stycket plan- och3 § -

kap.delama byggnaden skall tillföras de i 3 l-8de ombyggda av
plan- angivna egenskapema i frågaoch bygglagen om
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tillgänglighet i 7 det inte uppenbart oskäligt med hänsynärom
till ombyggnadens omfattning och byggnadens standard.

Om ombyggnad skall genomföras i och föreskrif-etapperen om
medför behov omfattande ändringarterna andra delarav av av

byggnaden, får byggnadsnämnden besluta sådana ändringar inteatt
behöver utföras förrän vid viss tidpunkt, detta tek-en senare om av
niska eller ekonomiska skäl läinpligare. tidpunkt då ändringenDenär
skall utförd skall i beslutet bygglov.vara anges om

Föredragande statsrådet i PBLepropositionen mycket tydlig i sinvar
avsikt ombyggnad skulle utföras på sådant människoratt ett sätt att
tillförsäkras möjlighet bo kvar inom sitt bostadsområde eller sinatt
stadsdel de olycka, sjukdom eller ålder drabbasäven om ettgenom av
tillfälligt eller varaktigt handikapp. Därför menade han utgångs-att
punkten bör byggnaden vid ombyggnad skall förbättras så attvara
den i sin helhet blir tillgänglig för och kan användas medav personer
nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga. Varje del byggnadav en

byggs bör alltså tillgänglig och kunna användas ipå hu-som om vara
Ävenvudsak nybyggnad. endast lägen-sätt t.ex.samma som en om en

het i trapphus avsedd byggas skall denna lägenhetett är att görasom
tillgänglig. ombyggnadenAvser bostadslägenhet tredje vånings-en
planet eller högre skall hiss nonnalt installeras. Saknas hiss i bo-en
stadsbyggnad med eller flera våningar bör i vissa falltre även en om-
byggnad lägenhetema bottenvåningenpå och andra våningsplanetav
utlösa krav tillgångpå till hiss för alla ilägenheter trapphus.samma

gällerDetta de övriga lägenheterna redan sådan standardhar attom en
de aktuella åtgärdema medför det rekvisiteti intagnal l § vä-om en
sentligvt förlängd brukstid uppfylls för hela del husetden liggerav som
kring detta trapphus l9858örl,prop 503.s.

Vid inredning vind till bostäder flera våningarmed eller skalltreav
hiss i det trapphus frånsätta vilka vindslägenhetema har ingång,man

bör inte bygglov, enligt tillförarbetena MöjligheterPBL.annars man
till från detta kan endast i detaljplan elleravsteg områdesbetäm-göras
melser, dvs. där områdets långsiktiga egenskaper fastläggs.

Om alltså det generella kravet tillgänglighet efter ombyggnad satts
ungefär lika vid nybyggnad så dock byggnadsnämnden delsom ges en
möjligheter till Men innan dessa skall begreppetavsteg. tas upp, om-
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inte vadnämligenenligtOmbyggnad PBLdiskuteras.byggnad är man
tal.ombyggnad i dagligtmedmenar

ford-åtgärderombyggnadMed§ 1987:3 kap. 11PBL avses som
byggnaden ellerbrukstiden förförlängerochbygglov avsevärt enrar

Även väsentligtsyftar tillinredningsarbeteden. sådantdel ensomav
ombygg-denbyggnaden eller deländrad användning utgören avav

nad.

förarbetena tillenligt PBLförlängd brukstidMed attavsevärt menas
föremål förbyggnad primärtbyggnaden eller den del är om-somav en

ändamålsittanvändas förkan bedömas kommabyggnadsåtgärder att
tidlängreändringar underytterligare änavsevärtutan annarssomen

skallBedömningenl98586:l 508.skulle fallet prop.sannolikt s.vara
i förarbetenaExempeltekniskt-ekonomiskt perspektiv.igöras ett ger

bostadslägenhethygienrum iinrättarvägledning. Omviss ett enmanen
ochbrukstidenförlängadettasådant, bedöms ärsaknar så avsevärtsom
ordnahygienrum ellerutöka godtagbartombyggnad.således Men att ett

således intebrukstiden ochförlängaintetill bedöms äravsevärtett
bygglovspliktig.åtgärdenombyggnad, äräven om

brukstidenförlängaförarbetenakan enligtsamtidigtMen genomman
boendes krav,deför bättreförnya funktionerna attutanatt motsvaraatt

kombi-badrum ikök ochRenoveringegentligen tillföra några avnya.
exempel påelledningarochmed bytenation nämnsrörstammar somav

dessa åtgärderombyggnad, någonvad kan äravomsom vara
utföraombyggnaddet intebygglovspliktig. Däremot attär

iinredningbyteunderhållsarbetenicke-bygglovspliktiga t.ex.som av
golvbe-tak eller byteomläggningbadrum, ommålniirg,kök och avav

i tek-hålla byggnadenåtgärder förläggning. gällerDetsamma gottatt
drift den.främja rationellniskt skick eller aven

särskilt klart vadverkligen intepåpekat detSom så många ärär som
förlängerbygglovspliktig ändringombyggnad i meningen avsevärtsom

exempelSkillnaden i deändring.brukstiden och vad är somannansom
30håtgärdemaomfattningenförefaller främst gällai förarbetena avges

medför.avskrivningstiden dessa Omförlängning iden man rencve-som
kan detoch elledningar,samtidigt byterkök och rörstaininarett xararar

håller byggna-köksinredningen ochbyterombyggnad, utmanmen om
detborde räknastekniskt skick dit byteden i ärrörstaininargott av
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inte ombyggnad. inteDet heller ombyggnad utöka hygienruminetär att
eller byta inredningen där. installeraInte toalett.att extraens en

andra falletDet ombyggnad enligt inredningsarbe-PBLutgör ärsom
för väsentligt ändrad användning, detta inte skulle med-te ävenen om

föra brukstiden förlängs.att
bara vid ombyggnadDet kan ställa krav andra delarär som man

byggnaden, s.k. följdkrav. Vid ändring skall bestäm-melsemaav annan
i 1-8 tillämpas på sådant krav ställs enbart på utförandetett sätt att

det tillförs byggnaden ändringen och funktionenpå hosav som genom
de konstruktioner påverkas ändringen prop. 19858621m.m. som av s.
504.

betyder kravDetta hiss bara kan ställas dels såatt när görman
omfattande och bygglovspliktiga arbeten det kan liknas vid totalre-att
novering eller då avskrivningstiden ökas dels byggeravsevärt, när man

eller inreder för väsentligt ändrad användning. kanDäremot krav påom
hiss inte ställas mindre ändring och upprustning i befintliganär görman
lägenheter, förbättrar tillgängligheten i hygienruininet ellert.ex. gör
icke-bygglovspliktiga förbättringar de tekniska installationemaav
håller byggnaden i tekniskt skick. Men gränsdragningen svårgott är
och lagtexten har tolkats olikapå sätt.

den inskränkning i tillgänglighetskravenUtöver vid byggnadsändring
distinktionen mellan ombyggnad och ändring innebär, finnssom annan

det två möjligheter till i kap. modifiera3 l0 § tillgänglighetskravenatt
i förhållande till de aviserade ombyggnadsbeståimmelsema på en en-
skild byggnad. Dels kan detta detaljplan eller oinrådesbe-göras genom
stämmelser, där kommunen möjlighet riktlinjerattgetts genom egna
besluta hur förnyelsen inom ske för bebyggelsenområde skallett attom
inom detta skall långsiktigt godtagbara egenskaper.

Med omradessyn från bebyggelsenutgår helhetatten som som
skall långsiktigt godtagbar standard möjligt i vissakan det attvara
avseenden ställa lägre krav byggnadernapå de förän prövasom var
sig. Detta motiveras föniyelsen bebyggelsen bör genomförasattav av
på sådant den behoven demhos bor ochett sätt att motsvarar som ar-
betar inom o1nråde prop. l98586:l Lagstiftaren505. ansågett atts.
det fanns starka skäl anlägga områdessyn på frågor till-att rören som
gänglighet, energihushållning, den miljön, lägenhetssammansätt-yttre
ning och bevarande.
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andraDet fallet där utpekarPBL möjlighet modifiera tillgäng-atten
lighetskraven och andra nybyggnadskrav då byggnadsnämndenär an-

det nödvändigt med hänsyn till tekniska,att är kulturhistoriska ochser
ekonomiska förutsättningar. Det kan omöjligt installeraattex. vara

hiss, har tillräckliga förmått kunna användas rullstols-en attsom av
bundna eller förlägga hissen på sådant den kanatt nåssättpersoner att
direkt från marken nivåskillnad fordrar sådana fallutan Itrappor.som
måste det möjligt kravet tillgänglighetpå tillgodo-att acceptera attvara

på tekniskt genomförbait,sättett är kraven i alla delarses ävensom om
inte kan uppfyllas. hissenAtt inte kan nås direkt från entréplanet eller

den inte kan få tillräckligaatt förmått rullstol dockatt ärrymma en
aldrig skäl helt eñerge kravet tillgänglighet.påatt Vid bedömningen är
det byggnadens placering och tekniska utförande skall beaktas,som
däremot inte en dålig förräntning följer fastigheten har för-attsom av

till för högt prisprop.värvats 19858621 506ett s.
Sammanfattningsvis ställer således i principPBL tillgänglig-samma

hetskrav vid ombyggnad vid nybyggnad, då bara vid sådansom men
ombyggnad kräver bygglov och förlänger brukstidenavsevärtsom som
dvs. mycket omfattande ombyggnad eller då inreder för väsent-man
ligt ändrad användning. långEn rad fall i dagligt tal betecknassom om-
byggnad i PBL:s språkdräkt annanär ändring, och då kan inte till-
gänglighetskraven ställas. Vid ombyggnad enligt PBL kan tillgänglig-
hetskraven vidare modifieras, dels med detaljplanområdesbestämmel-

dels med hänsyn till tekniska, kulturhistoriska och ekonomiska hin-ser,
der.

Plan-I och byggutredningeits delbetänkande SOU 1993:94 Anpas-
sad kontroll byggandet redovisas regelsystemet detaljerat ochav mer
lämnas förslag utmönstring nuvarande ombyggnadsbegreppom en av ur
byggnadslagstiftitingen.

Planläggning

Genom PBL infördes krav på tillgängligheten också skall beaktasatt
vid planläggning och lokalisering bebyggelse, bestämmelserav genom

planläggningen skall förutsättningaratt för från socialom ge en syn-
punkt god bostads-, arbets-, trañk- och fritidsmiljö.
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PBL 2 § Planläggningkap. 1 1987: skall ske denså främjaratt en
från allmän synpunkt lämplig utveckling och förutsättningar förger

från social synpunkt god bostads-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö.en

Vad bör inrymmas i social synpunkt god miljö enligtärsom en ur
PBL-propositionen de delmål enligt förarbetena till socialtjänstla-som

prop. 197980:1 gäller för planering bostadsområden ochgen av nya
förnyelse äldre. Särskilt betonar propositionen dessa delmålattav sva-

de krav bör ställa på god bostadsmiljö för olikamotrar som man en
kategorier boende prop. l98586:l 112av s.

allsidigt social struktur;sammansatten-
planering nämiiljön främjar kontakt och gemenskap;en av som-

möjligheter till differentierade kultur- och fritidsmöjligheter för-
la;

tillräckligt och väl lokaliserat utbud social service;ett av-
lokalisering lämpliga arbetsplatser och verksamheter bi-en av som-

drar till bostadsområdena mångsidigt socialt liv;att ettge
väl utbyggda kollektiva resmöjligheter tillgodoser deävensom-
handikappades behov;

bostadsutbud tillgodoser också speciella sociala bostads-ett som-
behov i icke segregerade fonner;
offentliga platser och byggnader utfonnadeså de blir tillatt gäng--
liga för alla;
differentierade sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter för-

med särskilda behov insatser;grupper av
aktiv konsumentverksamhet med inriktning i första hand på atten-

stödja resurssvaga grupper.
PBL-propositionen betonar vidare vikten samverkan mellan be-av

rörda samhällsorgan i enlighet med socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Enligt socialtjänstlagen hör det till socialnämndens
uppgifter medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med bl.a.att
andra samhällsorgan främja goda miljöer i kommunen. Enligt hälso- och
sjukvårdslagen har landstingskommunen motsvarandegetts attansvar
samverka med andra samhällsorgan.

Tillämpningsföreskrifter

BoverketsI byggregler, BFS 1993:57, BBR 94, trädde kraftisom
den januari1 1994, finns tillämpningsföreskriñer till bestämmel-PBLzs

tillgänglighet i kap.3 gäller för7 BBR 94 nybyggnad, till-ser om
byggnad och tomtmark, för ombyggnad. Byggreglemas före-men
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allmännavilka har fogatsfunktionskrav, tillutformadeskrifter är som
bindande,Föreskriftemamåttpreciseringar.innehållerråd, bl.a. ärsom

här handla förkan ellerhur någonallmänna rådenmedan de attanger
andrafritt väljaenskildedock denföreskriftema. ståruppfylla Det att

Exempelvisföreskriftema.dessa uppfylleroch metoder,lösningar om
kommunika-ochbeträffandeföljande entréerföreskrivs i avsnitt 3:123

föreskrif-råd tillallmäntindragnadär dentionsutrymmen ärtexten ett
ten:

användasskall kunnakommunikationsutrymmenochEntréer av
tillräck-orienteringsfönnåga och harörelse- ellermed nedsattpersoner

utfonnas såFörflyttningsvägar skallför rullstol.ligt manöverutrymme
hjälp.förflytta sigi rullstol kan utanatt personer

luta högst 1:12förflyttningsvägar börlokaler eller iRåd: iRamper
långamellan minst 2högsthöjdskillnad på 0,5och ha metermeteren

vilplan.
delar,begränsadebreda.bör minst 1,3 1Korridorer o.d. metervara

minskas till 0,80 meter.kan breddenvid pelare,t.ex.

Standard, SS 91Svenskbostadsutfonnning finnsdet gällerNär en ny
bostads-för olikadimensionerande måttredovisar3,42 21 som

framkomlighet medförkrävsfunktioner, däribland de passagemått som
hygienrum krävsochi kök, vardagsrumrullstol, måttsamt somsovrum,

Svenskanvända dessaskall kunnaIl1llSlOlSblllCl1för att rum.personen
denbli det i den måninte bindande, kanStandard äri sig själv sommen

föreskrifter.hänvisas till i bindande
till-följande bostadsrumsavsnitt föreskrivs94, 3.221,l BBR om

gänglighet:
tillgängliga förskalli bostäder i planRummen ett personenvara

toalettbesökmöjliggöraskalli rullstol. Minst hygienrumsitter ettsom
efter änd-utformat detsitter i rullstol och såför attvaraen person som

sak-duschplats, sådanochring finns plats för medhjälpare separat om
från början.nas

tillgängligt förskallvåningsplan,Inom ett somen personvarasom
till varjeminst dörrrullstol, skall minst entrédörrsitter i samt rumenen

medgeeller uteplats,hygienrum och balkonginklusive köket, ett passa-
ochskall finnas förmed rullstol. Tillräcklig plats stängaöppnaattge

dörrarna från rullstol.
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till-tillmed hänsynlämpligaDimensionerande mått ärRåd: som
3.2191 42finns i SSigängligheten rum

ochitillgänglighet EuropaByggnadslagstiftning3 om
USA

jäm-internationelliSverigeintarpåpekarHandikapputredningenSom
förvillkorgodaskapagällerdetplatsframträdande attförelse nären

Sverigeiskillnadviktigfunktionshinder-t. En är attmedmänniskor
ställeroñaländerandramedanbostäder,allaförgenerelltkravenställs

framträdande platsSverigesbostadsbeståndet.delarvissaförkraven av
bygglag-ochplan-ländema,nordiskaövriga ävendemeddelas om

detförstskallavsnittethärdetpunkter. Isig någraskiljer påstifmingen
följerDärefterberöras.ochEG FNinomarbetetinternationella en

länder.i någrabyggbestämmelsemaochför plan-redogörelse

tillgänglighetenEG och

arbetsmarknadspolitiskaochsocialadetpåEG-politikenförGrunden
fast-där det1987,Enhetsaktenursprungligen iformuleradesområdet

rättighe-mänskligademokrati,främjaskallmedlemsländemaslogs att
rättvisa.socialochjämlikhetförverkafriheterfundamentala samtter,

inomlagstiftningenhannoniseriirgfrånavståttharDäremot avenman
påländemamellanskillnadematill dehänsynmedsocialpolitiken, stora

mål,istället pågårEG-arbetet sättaområde. attutdetta gemensamma
arbetskraftensförhinderundanröja rör-riktlinjerfrivilligautforma samt

förloradeinteskallrättigheterIntjänade t.ex.lighet gränsema.över
land.tillflyttar annatettom man

viljeyttringbetraktasåledes1989stadgasociala attEG:s är som en
huvudsakli-arbete. Denländernasenskildade tarförVägvisareoch en

innehållerfrågorarbetsmarknadspolitiska ettsamtochsocial-gen upp
detvilketirättigheter,fundamentalaavsnitt Arbetstagamassärskilt
ochhandikappetsoberoendehandikappade,alla ursprungsägs att av

förbättrai syfteåtgärderkonkretaytterligare atttillhamåste rättnatur,
synnerhet,iåtgärder måsteyrkesliv.och Dessasamhälleiintegrationen

yrkesutbildning,omfattakapacitet,fönnånstagamasmedenlighetioch

nuvarandelandsrespektiveföljandeoch i det4 härfunktionshinderMed avses
länderorienteringsförmåga. andraiellerrörelse-nedsattSverige detllagstiñningsbcgrcpp. är

rörelselörmäga.nedsattendastoña
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ergonomi, tillgänglighet, mobilitet, och bostad.transporter Det faller
emellertid på de enskilda ländema arbeta detta mål.att På punktmot en
har EG dock gått längre. För främja de funktionshindradesatt delta-
gande i arbets- och samhällsliv, har EG-kommissionen beslutat allaatt
fordon i bruk för allmänna kommunikationertas eftersom den 3l de-
cember 1993 skall uppfylla vissa preciserade krav på handikappan-

Äldrepassning. fordon skall anpassade år 1999.senastvara
För konkretisera innebördenatt den sociala stadgan har socialaav

handlingsprogram utarbetats. Två HELIOS I 1983-87 ochprogram
HELIOS 1988-91 för förbättring de funktionshindrades förhål-av
landen har tillkommit. HELIOS förkortningär Handicappeden av
People the Europeanin Community Living Independenty Openin an
Society. Där ställs krav på medlemsländerna aktivtatt arbetar på att
förbättra livsvillkoren för de handikappade det gällernär
bostadsplanering, arbetsliv, utbildning I HELIOS ingårm.m. att
stimulera medlemsländema samordna det nationellaatt handikapp-
arbetet, arbeta med förebyggandesamt att socialt arbete, såsom
integration i daghem, skolor, idrott, funktionell anpassning m.m.
HELIOS arbetar med kunskapsspridning och lyfter fram framgångsrika
lokala, regionala och nationella projekt.

Bland de väsentliga kraven i EG:s byggproduktdirektiv 1988 finns
inga uttalade krav på tillgänglighet och användbarhet för medpersoner
funktionshinder. kravDe hälsa, säkerhettas är och energihus-som upp
hållning. Men å andra sidan lägger inte direktivet hinder för bygg-att
nader utformas med hänsyn till funktionshindrade. Byggproduktdirek-
tivets syfte eliminera handelshinderär att till följd enskilda ländersav
produktkrav. Det kan eventuellt drabba del svenska hisstyper,en som

utvecklade förär kunna installeras vidatt ombyggnad.
Inom EG-området pågår vidare arbete med framett handbokatt ta en

tillgänglighet: The European Manual forom Access-Mile Builtan
Environment. Arbetet utförs samordningsgrupp baserad iärav en som
Nederländema. förstaDen utgåvan kom 1991. Dess utgångspunkt är att
Den byggda miljön bör ordnad så den tillåter alla fungeraattvara att
så oberoende och naturligt möjligt. Dänned den byggdasom attmenas
miljön skall ha egenskaper så alla människor kortaatt och långa, unga
och gamla, med och funktionshinder kan deltautan i samhällslivet, inte
bara genomsnittspersoner.
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ochallmännadenmellanskillnadmanualendettamedochI gör en
och plat-byggnaderAllmännabebyggelsemiljön.delenprivataden av

funk-oberoendealla,användbaraochtillgängligabör avavvaraser
ochutnyttjasställendessa storaeñersomtionshinder, anonymaav

och kontorbostädersidanandraställen, åPrivata an-som -grupper. -
tillgäng-påkända. Kravenallaliten ärvänds sompersonergruppenav

ochanpassbarabörställenprivataannorlunda:därmedlighet varaär
individuellatill0rd kunnaandramedbörbesöksbara. De anpassas

allmän-manualendelenförsta taruppstår. Dendessabehov uppnär av
delenandradenochtillgänglighetförprinciperochövervägandenna

innehållerochprinciperdessakonsekvensernarumsligaderedovisar av
gatumark,förlösningargodtagbaraochmåttuppgiñerftmktionskrav,

byggnader.ochrekreationsytorkollektivtrafik,
be-tillrekommendationernasiginskränkerbostäderBeträffande
förmöjligaskalltoalettbesökinnebärvilketsökstillgänglighet, att vara

möjligtdetta toa-Manualen ärattrullstolsburen ommenarperson.en
medräknarochhandfat, utrymmetattutan1.2llettutrymmet är mx

kunnabehöverintedörreneftersomanvändaskanocksåutanför
bostad.nödvändigt iabsolutinteavskildhetStrikt är enstängas.

minis-nordiskaunderhandikappfrågorförnämndennordiskaDen
ochEG-manualengenomgång utar-detaljeradgjortharterrådet aven

tillmed hänsynförbättraskunnaskulledentill hurförslagbetat ett
föreslårländerna. T.ex.nordiska attdenierfarenheterochpraxis man

1:12. Iundantagsvisendastoch1:20brantarebör äninga vararamper
exempelför korta Ett ärlutningar annathögregodtasmanualen ramper.

börhandikapptoaletterallmännaföreslårnämndennordiska attdenatt
damhemoalett.viainteochtillgängliga från allmänna utrymmen,vara

funk-denkönha änmedhjälparen kantill annatmed hänsynDetta att
sådimensionerasvidarebostadeni börToalettrummettionshindrade.

Iiandfat.plats föroch harullstol kan vändaatt en

tillgänglighetenochFN

utarbetabeslöt 1990ECOSOC, attsociala råd,ekonomiska ochFN:s
ungdomarför bam,rättighetergrundläggandefrågastandardregler i om

ämnadeinte attReglema,funktionshinder. ärmedoch sompersoner
1993.undergeneralförsamlingenföreläggasbindande, planeras attvara

lokaler,tilltillgänglighetarbete,ochutbildningtillhandlarDe rättenom
religionsutövning.integritetpersonligochfamiljeliv samt
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En arbetsgrupp inom ECE Economic Commission for Europe har
under många år arbetat med fram internationellaatt riktlinjer för
byggregler. Detta arbete resulterade 1991 i ECE Compendium 0f Model
Provisions for Building Regulations, Residential Buildings United
Nations, New York 1991. Riktlinjerna skrivna funktionskravär som
plus godtagbara lösningar och gäller säkerhet, hälsa, komfort, energi-
hushållning, och bostäders storlek och utrustning. Beträffande detta

bostädersägs skall haatt för dagliga aktiviteterutrymme
vardagsrum, kök, badrum, toalett och försörjningsutrymmensovrum,
korridorer, förvaring, skåp. En bostads dimensioner skall bestämmas
med hänsyn till hushållens behov, beroende deras sammansättningav
antal, ålder och kön. bostäderI kan komma bebos handi-attsom av
kappade använder nillstol, skall särskilda krav ställas förpersoner som

tillgodose tillgänglighetenatt till olika rum.
Vidare skall dimensionema, planlösningen och utrustningen tillgo-

dose acceptabla förhållanden för vila, matförvaring, matlagning, målti-
der, och andra aktivitetersömn nonnalt i bostäder.ägersom rum
Funktionskraven uttrycks bostadsytaboende, rumsstorlekar,som rums-
höjd, förvaring, fast utrustning, plats för hushållets utrustning,egen
hiss, Riktlinjernatvättstuga. också vissa rekommenderadeger
rumsstorlekar, m2,vardagsrum 18-22t.ex. föräldrasovmm m2,14-16

tvåbäddsrum m2,10-12 m2,annat 8-10 kökmatrum 10-enpersonsrum
m2,12 badrum med plats för m2,tvättmaskin 3.3 badrum med toalett
m23.8 endast acceptabelt i enpersonslägenheter, i lägenheterstörre re-

kommenderas toalett från badrum, förråd ochseparat garderober.
Dessa rumsmått genomgåendeär vad krävts ellergenerösa änmer som
rekommenderats i Sverige God Bostad, Svensk Byggnonn, Boverkets
Byggregler, Svensk Standard. Så riktlinjema inteäven ställerom gene-
rella handikappkrav de rekommenderade dimensionernaär tilltagna så

de tillgodoseratt och förmanöverutrymme i rullstol.passage- en person
fullFör tillgänglighet och användbarhet för i rullstol fordraspersoner

därmed endast dömnâtt, trösklar ochatt nivåhinder anpassas.

Några länders lagstiftning och byggnadskrav

Som tidigare intar Sverigenämnts tätroll det gällernär atten anpassa
bebyggelsen med hänsyn till tillgänglighet och användbarhet för perso-

med funktionshinder. Särskilt gäller detta bostäder, därner Sverige krä-
samtliga nybyggda ochatt i princip alla ombyggdaver pennanentbostä-
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nyproduceradeder skall tillgängliga. lägenheter påUndantaggöras är
andra våningen och ombyggda lägenheter, awägningar medges meddär

omfattninghänsyn till byggnadens standard och ombyggnadens se
kapitel 2.

nordiska liknar deländerna de länder har kravDe är mestsomsom
svenska. kraven ställs inte generellt för alla bostäder.Men En annan
skillnad de oña mindre detaljerade i lag och byggföreskriñer,är att är
medan subventionsbestämmelsema innehåller krav nedanstå-högre se
ende tablå.

all ochDanmark kräver bygningsreglementet 1982I att ny om-
offentligabyggd bebyggelse lokaler, butiker, arbetsplatser, bostäder

skall kunna användas med nedsatt rörelse- eller oriente-av personer
ringsfönnåga. betyder byggnadens bottenvåningDetta stueetageatt

ochskall tillgänglig med rullstol, dvs. nivåhinder med till-utanvara
deträckliga i dörrar den mån finns toaletterpassagemått I ärsomm.m.

föravsedda för allmänheten, skall minst användbar rull-så en vara en
skall hall, kök och hygienrumstolsburen bostäderI rum, varaperson.

närvarande finns inte generellatillgängliga och användbara. 1993För
förslag byggnader våningar ellerkrav hiss, medpå att treett mermen

förses hiss remiss. åläggs kommunema iskall med Däremotär ute
tillräckligtdet finns bostäder för äldresärskild lag tillse medatt atten

hiss,ställs också krav handikappanpassningoch handikappade. Det
och lann i sådana bostäder.

skyldighet bostaden förFinland har kommunenI att anpassa
finns ingafunktionshinder. generella kravmed Där påpersoner
hiss idet krävs trevåningshus och högre itillgänglighet i bostäder men

statligt finansierade bostäder.

Islands byggföreskrifter och ipå entré,kräver tillgänglighet tomt
i hygienutrymmet. lägenheter skallFlerbostadshus medsamt än sexmer

minst handikappanpassad bottenvåningen. Lånebe-ha lägenheten
i trevåningshus.stämmelsema kräver högre hisstillgänglighet, bl.a.

godtagbarhar plan- bestämmelserI Norge och byggningsloven om
kräver hiss i fyra-planlösning i bostäder. norska byggföreskriftemaDe

vånings bostadshus tillgänglighet tillmed minst tolv lägenheter, entré-

anpassbar förvåningen toalett användbar elleri bostadensamt att ären
funktionshinder. lånebestämmelser ställermed Husbankenspersoner

handikappkrav tilläggslån förinte för det s.k. baslånet, germen
användbarhet för äldrelivsloppsstandard, dvs. god tillgänglighet och
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och funktionshindrade. I allmänna lokaler krävs tillgänglighet och an-
vändbarhet för med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga,personer
och likaså i arbetslokaler, såvida det inte orimligt med hänsynär till ar-
betets art.

Jämfört med andra nordiska länder således den svenska lagenär mest
preciserad och den följs detaljerade funktionskrav i Boverketsupp av
byggregler. Verifiering funktionskraven rekommenderas ske medav
hjälp minimimâtt i svensk standard.av
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i defunktionshindermedforanvändbarhetoch nor-Tillgänglighet personer
lånebestämmelser,ochtillämpningsföreskrifterlagstiftning,ländernasdiska

sammanfattadekortfattat

Lånebe-TillämpningsföreskrifterLagBostäder
stämmelser

äld-byggnadermedHissioch ibyggnadTillgänglighet tillmåste tillKommunenDan- se
rebostäder.hissmåttochdörr-entré.Trapp-,tillräckligtfinnsdetmark att

Bostadenfunktionshindrade.förför äldrebostädermed
ochstorleklämpligskall ha ut-funktionshindrade.och

nillstol.lörformninghandikappanpass-Hiss.
sådanaochlarm ining

bostäder.

Tillgänglighet tomtÄndamålsenlighet.Skyl-Fin-
Hisskrävsentrén.ochtilllör kommunendighetland alt

mellanhöjdskillnadenbostadenlör omanpassa lghdörr 5ochmark mmedfunk-personer betjänartrapphusetochtionshinder.
höjd-skill-Om700m2.

alltidkrävs7naden m
hissmått.ochhiss.Trapp-

lämpli-börBostäder vara
funktionshindrade.forga

för äldreb-kravSärskildaHygienrumentré.hallmatt.tillochTillgänglighetIsland tomt
minstatill-bl.a.ostäder.möblcrbar-funktionshindrade.Kravanvändaskan avsom Hissilåtnabostadsyta.skall bot-lägenhetermedFlerbostadshus änhet. mer sex

äldre-trevâningshus.Förmedsärskildahandikapplägenhetminsttenvåningenha en
tvävå-ibostäderävenkrav.

ningshus.

för bas-kravPreciseradetill byggnadtillgänglighetGodplanlösning.GodtagbarNorge
forlanetillägglån ochi bygg-krävslgh. Hissmed4ljusför-tillfredsställande

livslopps-standard. dvs.och vån.lghmedl2 4naderhållanden.
tillgänglighetmedgodbotlcnvå-skahissinteFinns

föranvändbarhetochVarjeningennasutantrappsteg.
funktionshindrade.handikapptoalctthaskallbostad

Kök.förberedelseeller därför.
skallvardagsrum varasovmm.

lillgängligzi.

beträffandelagenPreciseringlör ända-LämplighetSveri- av
och itillgänglighettillgänglighet ochmålet, tomt.ge

Bo-rumsfunktioncr.funk- hiss.användbarhetför entre.
kunnaskallfleraplanstäderitionshindrade tomt

fullvärdigtboendeerbjudaibyggnad.Hissoch i
skallHygienrumentréplanet.trevåningshus.

med-efterändringrymma
hjälpare.

skallbostäderpåkravgenerellaländer saknas atteuropeiskaandraI
på bostä-kravlägreställervanligtdetDelstillgängliga. attär manvara

statlig ellerharbostäder,allmännyttigaförregiprivatider än som
Delsbehovsprövning. ärefterhyrsochfinansieringkommunal utsom
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det vanligt bygger särskilda bostäderatt avsedda för äldreman ärsom
och handikappade.

TysklandI stadgar den federala bygglagen Baugesetzbuch, 1987 att
bebyggelsen skall socialt och kulturellt god utveckling,gagna en
motverka ensidig befolkningssannnansättning, främja enskilt ägande
och särskilt beakta familjers, ungdomars och äldres bostadsbehov. Men
det delstatemaär beslutar omfattningensom om av
tillgänglighetskraven och utfonnningen bostäder för äldre ochav
handikappade. Delstaten Baden-Wüitenberg kräver till exempel i sin
Landesbauordnung 1992 byggnader och anläggningaratt ärsom
avsedda för småbam, handikappade och äldre skall byggda ochvar
underhållna så de tillgängliga ochatt är användbara för sådana personer

hjälp. Lokaler ditutan allmänheten tillträde, såsom kyrkor,äger
hotell, förvaltningsbyggnader,restauranger, sjukhus ochmuseer,

sportanläggningar, skall tillgängliga för äldre, handikappade ochvara
mödrar med småbam. Hiss finnasmåste i byggnader med femänmer
våningar.

delstatenI Hessen ingår det i det sociala bostadsbyggnadsprogram-
bygga viss andelmet att bostäderna för med funktions-en av personer

hinder. För dessa bostäder finns särskilda regler, detaljeradeärsom mer
och kräver mått de svenska byggreglema.större än Men för detäven
ordinarie bostadsbyggandet ställs utrymmeskrav ungefär motsvararsom
vad i Sverige godtagbar besökstillgänglighet.ärman Korridor-menar
och passagemått likartade,är t.ex. ofta ochär störresovrummen
hygienrurnmen har liknande mått de svenska. Den i praktikensom
viktiga skillnaden jämfört med Sverige således hisskravenär att är
lägre.

I England begränsas de nationella kraven för närvarande till hälsa
och säkerhet. Tidigare fanns krav på bostadsutfonnning fram till 1981
för det sociala bostadsbeståndet dvs. ungefär allmännyttiga bostäder,

sådana krav har alltid saknats för de bostädermen byggts för densom
privata marknaden. alltFör bostadsbyggande gäller de lokalaattnu
bostadsproducentema och bostadsföretagen vilken standardavgör man
vill hålla. En del, särskilt de bygger för och förvaltar det socialasom
beståndet, prioriterar utrymmesstandarden, och däribland grundläg-
gande krav på tillgänglighet och användbarhet för ñmktionsltindrade.
Men andra marknadskänsliga producenter prioriterar utseende ochmer

attraktivitet framför deyttre praktiska egenskapema. detI privata be-
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har mycket trångamed bostädersåledes inte ovanligtståndet detär som
toaletten ligger påendadär denochochentréer passageutrymmen

övervåningen.
nationella byggnads-detför bygglovNederländerna krävsI att

finnsombyggnad. dettaluppfylls vid till- ochdekretet 1991 ny-,
användbarhetochhälsabeträffande säkerhet,bestämmelservissaockså

och förändringVid nybyggnadbyggnader.befintligai av
skallochflerbostadshus krävs entréer utrymmenatt varagemensamma

byggnaderkrävs i2,05 minvändiga 1,05tillgängliga. Hiss med mått x
i byggnadermarkenligger 12,bostäder 5med samtän övermsom mer
1,5liggerbostadsyta,har 3500 m2 överänän mmersommersom

tillgängliga medi övrigtmed hiss skallByggnadermarken. även vara
rullstol.

användbara förskallhygienrumallmänhet krävs inteI att perso-vara
gäller bostäderfalletdetta.i fall krävs Deti rullstol, två enamenner

m2 skallbostadsytandär minst 35500 procentstörre änär varaavsom
Detaljkrav finns förmarknivån.med rullstol fråntillgänglig att garan-

mllstol,ianvändbar förbeboelig ochdenna äratt ytatera en person
m2gäller småbostäder 5Ofalletandrahygienrummen.inklusive Det

finnas minstkrävs det skallDåhygienrum.har att engemensammasom
m2m2 sådanabostadsyta. Om250badrumochtoalett 125 ett perper

skall hy-med hiss, såmarknivåntillgängliga frånsmåbostäder ävenär
rullstol.i Bå-användbaraochtillgängligagienrummen av personervara

m2.minst 2.2 2.2skall dåtoalettrum och badrumde vara x
allmännyttiga bostäderbegärakan kommunendessa kravUtöver att

tillgänglighet.högrehar
utformas så1992skall byggnaderSchweiz alla sedan attI perso-nya

såledesgällerhjälp. Dettai rullstol kan cirkulerasitter utanner som
tillträde i affärs-allmänhetentillgängligheten till de dit ägerutrymmen

flerbostads-Allabostadshus.byggnader, allmänna byggnader och nya
antal förlägenheterinnehålla specificeratskallhus ett personer som

sitter i rullstol.
bebyg-tillgängligheten ibeträffandefinns federala lagarUSA tvåI
andra,och denbostädergällerförsta, Housing Act,gelsen. Den Fair

allmänhetenlokaler ditDisabiliries gällerwith Act ADA,Americans
tillträde.äger

ombyggnadomfattandeför nybyggnad ochgällerFair Housing Act
och medmed hissflerbostadshusiBaskravetflerbostadshus. är attav
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fler lägenheter skallså alla lägenheter tillgängliga.än tre flerbo-lvara
stadshus hiss skall samtliga lägenheter entréplanet till-utan vara
gängliga. Antalet tillgängliga lägenheter kan minskas till 20 procentner
i särskilda fall, har höjdskillnader.t.ex. tomten storaom

Americans with Disabilities träddeAct i kraft 1992 och förbjuder
diskriminering funktionshindrade på rad områden har gö-attav en som

med deltagande i samhällslivet. Allmänna kommunikationsmedelra
skall inom fem år användbara funktionshindrade. Varje tågsetvara av

Ärskall innehålla rullstolstillgänglig inte restaurangvagnenen vagn.
tillgänglig skall motsvarande service erbjudas. inteOm bussar och
spårvagnar tillgängliga, måste altemativa transportmedelär erbjudas.

inrättningarFör i allmänna lokaler såväl i offentlig enskild regisom
gäller funktionshindrade i och ombyggda byggnader skallatt kunnanya
utnyttja vad inrättningen tillhandahåller. ombyggnad finnsFör därutöver

skälighetsbedömning med hänsyn till vad rimligt och möjligtären som
genomföra i den befintliga byggnaden. Somatt exempel lokalerpå och

anläggningar omfattas lagen vid sidan social service,nämns,som av av
hotell med fler fem biografer,restauranger, bagerier,än matvaru-rum,

affärer, buss- och jämvägsstation, bibliotek, skolor, bowlinghallar,
motionshallar och golfbanor. Huvudprincipen den funk-är att
tionshindrade själv skall kunna sig i och utnyttja utbudet. Loka-ta
lerna skall tillgängliga för såväl rörelsehindrade för hörsel-göras som
och synskadade. kanDetta innebära installation synliga lann, blind-av
skrift, tillgänglighet med rullstol. Om detta inteutöver möjligt, måsteär
affärsidkareit eller lokalliållaren erbjuda alternativa Kravensätt. ret-
roaktiva åtgärder i befintliga byggnader intesom byggas omattavses
gäller dels dessa skall förses med hjälpmedel blindskriftt.ex. elleratt
service för den handikappade skall kunna utnyttja utbudet i lokalenatt

detta inte oskäligt, dels byggnadstekniska hinder skallär attom tas
bort, där detta lätt åstadkomma och således inte orimligtär att är
betungande readily acliievable.

4 Grupper funktionshindradeav

Som med nedsatt rörelse- eller orienteringsfönnåga,personer som
PBL talar hör de fyra rörelsehindrade, synskadade, hör-om, grupperna
selskadade och förståndshandikappade. funktionshinderDessa ska kort
beskrivas här liksom uppskattningar storlek. Beskriv-av gruppemas
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från Handikapp-huvudsak hämtadeningarna funktionshindren iärav
statistiska uppgif-och debok ikapp handikapp 1989institutets Bygg

undersökningarfrån dessStatistiska centralbyråns 74från rapportterna
1992.Handikappade 1975-- 1989levnadsförhållandena ULF,av

skadadeSyn

synskär-synsvaghet, innebäri blindhet ellerSynskador består attsom
Svårigheter för synska-inskränkt.eller synfältetnedsatt ärär attpan

bristande avgränsningarhinderdade skapas på gångytor, t.ex.avav
ledstänger ochcykelbanor, brist på räcken,från kör- ochgångbanor

otydliga skyltar, brist påvägledande anordningar,andra skyddande och
komplicerade och olo-orienteringspunkter, dåligt markerade entréer,

strömbrytare ochhandtag,inkonsekvent placeradegiska planlösningar,
belysningbländandeocksåandra reglage, m.m.svag men

befolk-deneller och halv175.000 två procent vuxnaavpersoner en
svårighet kan läsade intenedsatt i meningenningen har utanattsyn
ledsyn. 18.000 harsaknar 13.000vanlig i dagstidning. dessaAvtext en

synskadade 65dehar ledsyn. 83ledsyn och ärprocentresten än avmer
eller äldre.år

Hörselskadade

lokaler har dåliguppfatta ljud ihar oftaHörselskadade svårt att som
helthörselskadade, däribland döva,bullriga.akustik eller Många ärär

läpprörel-kunna avläsatydligt talar förberoende den attatt somav se
därför bådeför hörselskadade bestämsByggnaders användbarhetserna.

ljuddämpandegolvmaterialensakustiska förhållanden, Ijudisolering,av
teleslingorljudnivåer, högtalare,ventilationsanläggningarsegenskaper,

belysning påverkarlokaler ochoch utfonnningoch liknande somav av
föreläsare,receptionsdiskar,i kassor ochmöjligheterna att se personer

och andra.lärare
befolkningendeneller780.000 llöver procent vuxnaavpersoner

i samtalvadhörsel de har svårt hörahar nedsattså sägs ettattatt som
höra vad135.000 också svårtflera dessa harmellan Av attpersoner.

fyllthar 65hälften de 780.000 400.000i telefon. Drygtsägs avsom

ar.
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F Örståndshandikappade

Förståndshandikappade har svårt förstå skriven ochatt abstrakt infor-
mation och kan också ha svårt skapa sig klaratt bilden rummet.av
Svårigheter skapas därför komplexa och svåröverskådli ocksåav ga men
alltför och enhetligtstora utfonnade miljöer och miljöerav som
förutsätter fönnåga läsa eller förstå siffroratt för ska hittaatt rätt.man
Omkring 40.000 psykiskt utvecklingsstörda.är Många flerpersoner kan

ha lättare nedsättningarantas förståndsfunktionen skaparav som
problem.typersamma av

Rörelsehindrade

Rörelsehinder kan bestå i svårigheter och i nedsattatt kraft och
rörlighet i och händer det svårtannar gör dörrar, vridaatt öppnasom

kranar och liknande. Den fysiska miljönsom tillgänglighet för rörelse-
hindrade begränsas trösklartrappor, och trottoarkanter, sluttande,av
ojämna och hala golv och gångvägar, och svåröppnadetunga dörrar,
trånga dörröppningar och låga och svårtillgängliga toalettsto-passager,
lar, kranar och vred svåra nå ochär attsom manövrera m.m.

SCB definierar svårt rörelsehinder behov hjälpmedelsom av som
käpp, bockar och rullstol eller behov hjälp förav av atten annan person
förflytta sig i eller utanför bostaden. ULF-undersökningeit 1988-89
visade 365.000att eller drygt fem denpersoner procent av vuxna
befolkningen svårt rörelsehindradeär i denna mening. Mer fyraän
femtedelar 83 procent 65 år eller äldre.är Av de svårt rörelsehindrade

det knappt 300.000är inte institutionsboendeär och alltså borsom sorn
i vanliga bostäder.

Nästan alla 94 procent de svårt rörelsehindrade behöver hjälp-av
medel för förflytta sig utomhusatt ocheller inomhus. Men behovet av
hjälpmedel varierar. Drygt hälften behöver käpp utomhus och tred-en
jedel inornhus. knappEn tredjedel använder rullstol eller rollator inom-
hus och dryg tredjedel utomhus. Det betyderen det uppskattningsvisatt

mellan 100.000är och 150.000 i landet i behovärpersoner som av
kunna komma fram med rullstol, dvs. för vilka det nödvändigtär att
passagevägama nivåhiitderär ochutan tillräckligt vida, samt att
bostaden har sådana mått den användbar föratt är i rullstol.en person
För de svårt rörelsehindrade inte använder rullstol eller rollator,som

klarar sig med käpp,utan rullstolstillgängligltetenär självfallet också till
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ochenstakaklarar mindre nivåhinder,de trappstegnytta, även t.ex.om
trösklar.

funktions-olikaovanstående beskrivningen frånutgårDen typer av
reda huroch påkan också vända på frågannedsättning. Men taman

framkomlighetfördet finns hindersjälvamånga attansersom
i omgivningen.m.m.

för framkomlighetHinder

institutionsbo-interörelsehindradede knappt 300.000 svårtAv ärsom
tredjedel,detålderdomshem, sjukhemende, dvs. bor på är cam.m., en

omgivningar.hinder i bostadensde har95.000 attpersoner, som anser
fråganhar påULF-undersökningen 1988-89de iDet svaratär som

trottoarkanter,omgivningFinns det i bostadens närmaste trappor,
frånhindrar Digtrafikeradlutningar eller starktbranta någon väg som

fjärdedel harfrån Din bostadhand Dig till eller Enpåatt taegen
inne.tiondel med 8från bostaden,problem med trapportrappor ut en

ochmed ytterdörrtrösklar, 9har problem med tungprocentprocent en
harrullstol inomhus. 14med användahar problem5 procentattprocent

badrumsutmstningen.problem med köks- eller
rörelsehinder kanhandikapp svåramed andraMen änäven personer

i bostaden och dessframkomlighetenha problem med nännaste om-
har definierat den1988-89ULF-undersökningengivningar. I man

uppfyllerproblem dekan ha sådanahandikappade som somsomgrupp
följande villkor:något av

År l00 kan inte stiga påinte springarörelsehindrad kan samtm-
någorlundapromenad iobehindrat ocheller kan inte kortbuss ta en

dennairask takt. Gruppen rörelsehindrad ingårsvårt grupp.
dagstidningläsanedsatt kan svårighetinteHar utan ensyn-

medutan glasögon.
kg 10bärabesvär eller händer svårigheter 5Har i att m,armar-

eller svårigheter gripa, vrida kranar.att t.ex.
dagliga livsförinBehöver hjälp grund sjukdom med denpå gen.av-

år ochi åldrarna 16dryg miljon befolkningenl.070.000En av
institutionsboende,tillhör deluppåt denna dessaAv är menengrupp.

det 14bor i vanliga bostäder. Bland dessa986.000 procentär som
dvs. 140.000omgivningar,upplever de har hinder i bostadensatt ca

vanligastenärhet detomedelbarabostaden och i dessInom ärpersoner.
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problemet trädgårdsskötselsnöröjning och dämäst ifråntrappor ut
bostaden. Inom bostaden det drygt 7är de harprocent attsom anser
problem med inomhus,trappor och lika många köks- ellerattsom anser
badiumsutrustningen ställer till problem för den dagliga livsföringen. Se
nedanstående tabell.

TABELL l Hinder i och kring bostaden för vissa institutionsboende
handikappade.
ULF-undersökningen Procent51988-89.

Rörel- därav Ned- Hjälp- Samt- Samt- Samt-
sehind- svårt beroen- liga liga ligasatt
rade rörel- de år16- 65syn

sehind- år år64 +
rade

Hinder i omgivningarna 22.0 32.0 24.3 44.5 6.1 19.2 14.0

Problem med...
inne...trappor 10.7 11.6 8.9 13.8 6.9 7.9 7.5

...trösklar 4.9 8.1 6.5 11.0 1.3 3.9 2.8

...kökbadrumsutrustning 10.1 14.0 10.6 16.0 4.6 9.1 7.3
från bostaden...trappor 20.0 25.4 19.0 30.4 7.6 16.7 13.1

använda rullstol inne...att 2.8 4.7 2.5 6.9ev 1.1 2.2 1.7
ytterdörr...tung 5 8 9 3 6 8 12.0 2 7 94 4.019.2 19.41 14:1 12:5 16.8...trädgårdsskötselsnöröjning 19.1 15.1

Uppskattat antal i 524 294 138 187personer 392 593 986
i tusentalgruppen

Tillgänglighet5 och användbarhet i bostadsbeståndet
1991

Tillgänglighet till bostad innehåller flera led, huvudsakligen försten att
kunna sig i byggnadensta entrévåning och sedan, bostaden liggerom
på plan,ett övre kunna dennanå med hiss elleratt andra hjälpmedel.
Tillgänglighet bostad,i dess användbarhet, består i möjlighetenen att

sig inom lägenhetenröra och kunna använda den på nonnaltett sätt.
Med tillgänglighet och användbarhet i det följande enbart så-avses
dant gäller rörelsehindrade intesom med nedsattpersoner, personer

5 Statistiskacentralbyrån.Undersökningen levnadsförhållanden1992om
Handikappade1975-1989.Rapport74.Utdrag tabell4.2.8.ur
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katego-för denrelevantaUppgifterorienteringsfömtåga. är senaresom
studie.för dennainomframkunnathar interin tas ramen

tillförlitlighetochKällor

med hjälpställtshelhet harbeståndetUppgiftema avsammansomom
detaljeringsgrad. Någratäckning ochvarierandemycketmedkällor

FoU-arbetenfrånurvalsundersökningarstatistiska ettkällor som gerär
elleranvändbarhet,tillgänglighet ochuppgifterdetaljeradeflertal om

tillgänglig-vissa skattningargrund foruppgifterandra slags avgersom
statistik, däroffentligfråntotalundersökningarkällorAndraheten. är

hin-andraintehissförekomstuppgifterfinns deldet otnmenavomen
använda dem.ellertill lägenheternakommader att

flerbostadshuslägenhetervad gällerförhållandena iUppgiñerna otn
genomfördastudierdetaljeradesig dels pågrundarbyggda 1975t.o.m.

urvalsundersökning 19806Stockholm:vid KTH,BOOM-gmppen enav
hu-förändringarttppföljttingsstttdie depågående somsamt aven

dels på1980-91,periodenundergenomgåtti urvaletsenlägetthetema
ochmoderniseringtotalundersökningarcentralbyrånsStatistiska av-av

fåttlägenheter1980-917 Hurbeståndetlägenhetergång sotnurav .
barabeståndetsig ifördelarrespektive avgått ärtillgänglighetbättre

Uppgifternahär.därför gjortsharantagandenVissadelvis känt. grova
huvudsak hämtadeibyggda 1976-91flerbostadshusi ärlägenheterotn

nybygg-offentligapubliceradettybyggitadsstatistikå. Denfrån SCB:s
till-bostädemasuppgifterdirekt avläsbarainganadsstatistiken har otn

utifrån hu-därför gjortsSkattningar haranvändbarhet.ellergänglighet
våningsaittal.byggnadsår ochsens

frånresultatendels påsig.vmåhusägenheter baserarUppgiñema om
småhusGöteborg,genomförd vid CTH,urvalsundersökning aven

Folk-nybyggnadsstatistikSCB:sdels på19759 saintbyggda t.o.m. ,
undersökningardessa1990. Ingabostadsräkttingama 1980och avresp.

skattningarvissatillgänglighet,beståndetsuppgifterdirektahar menom
ändåkan göras.

6 brister.KvaliteterochSverige.FlcrbostadshuscniVidén, Schönning Nöre
Byggforskningsrädcl 95:1985.Rmöjligheter.ombyggnadsbchovoch

7 SM 1980-1991.StatisktiskameddelandenBo 2|
8 fråndirekt SCBuppgiftermedårsbok kompletteratbyggnadsstatistisk 1992.ochSCB:sBostads-

årsproduktion.1991om9 uppbyggnadtekniskabeskrivning beståndetsSmåhus EnLindgren.Hans av
högskola1985.tekniskastandard. Chalmersoch
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uppgifter möjligaste kontrollerats ochAlla har i mån stämts motav
varandra. problem har därvid varit FoU-arbetena ochEtt SCB:satt un-
dersökningar inte har exakt indelningsgrunder och avgräns-samma
ningar varken vad gäller småhus eller flerbostadshus. Skillnaderna har

inte jämförelser ochavgörande betydelse försvårar samanvänd-men
sifferuppgifter, totalsiffror för beståndet, byggerning. Flertalet utom

antagandenalltså rad statistiska uppräkningar och på hurpå omen
Därför alla delsitfrorvissa egenskaper fördelar sig i beståndet. måste

behandlas försiktighet. Felmarginalema betydande.med ärstor

Indelning tillgänglighet användbarhetkategorier efter ochi

beskrivningarna har lägenhetsbeståndet delats i olika kategorierI upp
tillgängligheten till lägenhetema, dels derasmed avseende dels på på

användbarhet för rörelsehindrade.

kategorier efterTillgängligheten till lägenheterna har klassats i detre
hinder finns från angöringsplats för bil fram tilli transportvägensom
lägenheten. har gjorts m.h.t. vad möjligt utifrån det statis-Den ärsom
tiska materialet. och lätta hinder finns därför i kategori.Inga samma
Även tillgängliga rull-alla lägenheter i denna kategori inte medärom

överbrygga enstakastol det relativt enkla åtgärder behövs förär attsom
rörelsefönnåga intealla dem har nedsattFör ärtrappsteg etc. mensom

för sig fram, kan alla bostäder iberoende rullstol eller rollator att taav
kategori tillgängliga. kategoriema kandenna betraktas De tresom

vilka åtgärder kan krävas för full-också visst begreppett om som enge
god tillgänglighet till alla lägenheter Figur visar hur lägenhe-i husen. A

kategoriserats hänsyn till entréförhållairden ochmed lä-ter
gevåningsplan kategoriema intei husen. bör dock observerasDet att

krav hissinstallation kan ställas enligtmått de PBL.utgör ett som
härvåningen i tvåvånings flerbostadshus räknas exempelvisDen övre

i falltill kategori inte kräver hissinstallation dettaIII, PBL mentrots att
förberedelse hiss. lätt kan frånväl för Nedersta våningen i hus nåssom

markplan andra sidan tilloch har eller fler våningar räknas åtresom
enligt ikategori de hissmstallationer kan krävas PBLtrots att som

dessa hus också berör dessa lägenheter.
kriterier för kategoriseringen tillgängligheten tillDe använtssom av

lägenheterna är:



29Bilaga 7SOU 1994:36

lägenheterna:hinder nåeller lättaKategori IngaI att
tvåhögstihindren trappstegtransportvägen är-

0,5mindrenivåskillnadermarkens änår m°
entréplanetrullstol iförgodtagbart manöverutrymme-

befintlig hissmedövervinnasNivåskillnader kansom
små måttharhissenhinderinteräknas även omsom

,4m.korg 1 ,lxl
rullstolstillgänglighetÅtgärder förbehövas ärkansom

förbättringar.mindremarkuppfyllnader samtavramper,
lägenheterna:nåhinderStörreKategori att

flerelleri trappsteg,hindren är tretransportvägenL -
nivåskillnadvåningsmindredock än en

1:12marken lutar änmer°
saknas irullstolförgodtagbart manöverutrymme°

sällan störreförekommerentréplanet ensamtsom
hinder.
Åtgärder markarbetentrappliftar,såsom större m.m.

rullstol.medtillgänglighetgodförbehövaskan en
lägenheterna:nåhinderSvåraKategori III att

våningshögminstihindren ärtransportvägen en°:;;,:,:,:$::x,
2323335323135trappa.

godbehövs föråtgärdermfl.Hissinstallation

tillgänglighet.

PÅFÖRDELNING KATEGORIERNALÄGENHETERNASFIGUR A
OCHHUSTYP HINDEROLIKAVIDOCH III

SMÅHUSvånFLERBOSTHUS33FLERBOSTHUSHINDER
våningar1-2till botten-

hisshisslgh radhus medvåningen uta-.nsep.

inga el.
lätta
hinder

större
hinder

L
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Lägenhetemas användbarhet för med rörelsehinder har klas-personer
i två kategorier eftersats rymlighetentillgängligheten inom lägenhe-

terna:

Kategori A Lägenheter med god användbarhet:
hygienrum minst 165x190- cm
kök uppfyller SBN 1975 omb-
halltarnbur har bredd minst 140 inkl- en av cm ev

kapphylla
dörrar till kök och hygienrum har fri bredd minst-

80 cm
tambur- och vardagsrumsdörr förutsätts vara
minst lika breda.

Kategori B Lägenheter med dålig användbarhet:
-Alla lägenheter inte uppfyller villkoren isom
kategori A.

Förhållandena bostadsbeståndeti 1991

År 1991 fanns i Sverige totalt 2.200.000 bostäder i flerbostadshusca
och 1.900.000 bostäder i småhus. Möjligheten förca medpersoner
nedsatt rörelsefönnåga nå och använda dessa bostäderatt varierar av-
sevärt.

deAv 1,9 miljonema bostäder .vn1ähzis kan enligtica. grova upp-
skattningar 700.000 800.000 frånnås eller motsvarandegata utan-
hinder, eller med lätta sådana se tabell 2. Skattningama antaletav
småhus i olika kategorier, dvs. med olika hinder, här gjorda uti-stora är
från uppgifter husens grrundläggningssätt. Samtliga hus byggda efterom
1975, alla tidigare byggda hus med platta mark och omkring en
tredjedel husen med s.k.torpargrund har antagits tillhöra kategoriav
medan tidigare byggda hus med källare har antagits i huvudsak tillhöra
kategori SjälvklartII. finns det rad osäkerheter i detta; hus meden
platta på mark kan ligga i brant delvis plansprängd husterräng,men
med källare kan ha markuppfyllnader kring entrén Siffroniaetc. anges
därför med brett intervall.ett

Möjlighetema för med rörelsehinder sig inom bo-personer att röra
städerna i småhus och använda dem svårare uppskatta.är än Sanno-att
likt finns dock god användbarhet, eller sådan relativt lättären atten



Bilaga 317SOU 1994:36

efter 1960 ochbyggtsbestånddel detiåstadkomma, stor somaven
bygg-småhus1960-taletsRedandrygt 950.000 småhus.består avsom

det små-hygienrumsdörrar. lfrån smalarymliga, bortsetttämligendes
tordehus,450.000drygttillkommit efter totalt1975,husbestånd som

användbar-tillgänglighet ochförgenerella kravenuppfylla deflestade

het.
detflerbostadshuslägenhetermiljonerna ärde 2,2 iAv caca

medellerhinder,motsvarandefrån ellerkan nås800.000 utangatasom
hälften,omkringhari sindessatabell 2.sådana se Avlätta tur ca
med rörel-föranvändbarhetockså godlägenheter,400.000 personeren
kategoriilägenheter200.000Ytterligaretabell 3.sehinder se ca

användbarhetgodfåkan troligennå,lättalägenheterdvs. attär ensom
Siffrornabredare.tillfall kök bytsoch i vissahygienrumtilldörrarom

dörrarstarktnämligen neddrasanvändbarhetlägenhetemas attför av
mitt i1970-taletsbyggda föreköktilloch mångahygienrumtill även
skulleTotaltjfr tabell 6.80fritt måtthar mindreallmänhet än cm

eller med begrän-flerbostadshusilägenheter600.000därmed vara,ca
rörelse-föroch användbaratillgängligabådebli,åtgärder kunnasade

efter 1975lägenheter byggtsantagitshar dåhindrade. Det att som
ochtillgänglighetkrav påuppfyller PBL:shuvudsaki300.000drygt

användbarhet.
finnskategori och lllnåsvårarelägenheterdeBland attärsom

Även nedsiffra drasdennaanvändbarhet.godmedomkring 100.000 av
eventuellt kök; med bytentillochhygienrumtillsmala dörrarmängden

räknas300.000 lägenheter kunnatroligenskulledörrartill bredare ca
hit.

beståndetibristerförekomsten hiss finns detBeträffande stora avav
År finns1991jämförtflerbostadshus med dagens krav. sammantaget ca

våningar setvåi flerbostadshus medlägenheter1.900.000 änmer
till hiss.tillgångsaknardessa lägenheterOmkring 900.000tabell 4. av

uppfyller dagens1975byggda efterförutsätts lägenheterhar dåDet att
våningar. Dettatvåfinns alla med flerhiss i hushisskrav, dvs. änatt

lägen-5.000högstfelmarginalentroligen inte helt, ärstämmer ca.men
totalt1980-91lägenheterantagitsVidare har avgångenheter. att av

våningartvåmed högstmellansig proportionellt husfördelar130.000
faller på hushuvudsakii högre husoch avgångenhögre hus,och att

saknade hiss.1980som
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För 300.000 de lägenheter betjänas hiss finnsuppemot detav som av
hinder till hissens nedersta stannplan. Tillstörre detta kommer att ca

350.000 lägenheter betjänas hissar med korgmått mindre änav
110x140 allmänhetI det dock i hus deär störrecm. samma som
nivåhindren finns.

de drygtAv 300.000 lägenhetema i I-Z-våningshus, där hiss inte
krävs, det omkring hälften har hinder tillär bottenvåningen.störresom

Sammantaget kan 400.000 bostäder i flerbostadshus harsägas att ca.
både relativt god tillgänglighet och användbarhet, dvs. knappt 20 pro-

det totala beståndet. vanligasteDe och kanskecent svåraste bris-av
vad gäller tillgängligheten till lägenhetema avsaknadterna hiss caär av

900.000 lägenheter och halvtrappor till bottenvåningen minst 600.000
lägenheterm; flertalet dem i hus hiss. hus medl små nivåskill-utanav
nader lätta hinder mellan mark och bottenvåning, med drygt
500.000 lägenheter skattat, finns dessutom behov för-grovt smärreav
bättringar uppfyllnader, vilplan vid entréer Vadstörresom etc.ramper,
gäller lägenhetemas användbarhet smala dörrar, främst till hygien-är

den vanligaste bristen.rum,
TABELL 2 Tillgänglighet bostadsbeståndeti 1991

Antal lägenheter i l000-tal. Alla siffror avrundade
till jämna 100-tal. Osäkerhetsmarginalerna betydandeär

NIVÅHINDER Lägenheter Lägenheter i Samtliga lägenhe-
småhus flerbostadshus ter

Kategori I 700-800 800 1 500 -l 600

Kategori 100l l 200 500 l 600 1 700- -

Kategori III 0 900 900

SAMTLIGA 1 900 2 200 4 100

år10Antalet 1980 750.000.Dcl har minskatdcls hissinstallationcrvar ca genom
och åtgärder.andra dcls avgång lägenheter.Dcntotalaavgångcn1980-91 I30.000genom av var
lägenheter.En del dcn faller dessahus.av pa
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i flerbostadshus 1991.Tillgänglighet och användbarhetTABELL 3
till jämna 100-tal.avrundadeAntal lägenheter 1000-tal,

betydandeOsäkerhetsmarginalema är

NIVÅHINDER Samtliga lägenheterKategoriKategori A: B:

Dålig AntalGod användbar- användbar- Procent
hethet

800 36Kategori 400400I

500 23Kategori 5000

900 41Kategori 800Ill 100

200 100700 2SAMTLIGA 500 l

nåhinderhissarFörekomstenTABELL 4 samt attav
bottenvåningen i llerbostadshus 1991

avrundade till jämna 100-tal.i 1000-talAntal lägenheter
betydandeOsäkerhetsmarginalerna är

hus Samtliga lägenhe-våningar Antal lägenheter iAntal i
huset ter

svåramed hinderingalättamed
bottenvåningentillhinder till botten-

våningen

vån ej hiss- 150 300l-2 150
krav

vån 900hisskrav 1800 1003 l+

därav i hus

hiss 000med 300 l700
hiss 900700-800100-200utan

Samtliga lägenhe- 2 200950 2501

ter

H innehåller dä hur lägenheternaSiñroma särskildaosäkerheten debygger antagandenom
beståndetFält lägenheter avgätlfördelarsig mellan hus hiss och hur de1980-91 som ursom om

sig.fördelar

14-0320l7
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Förhållandena 1980 iflerbostadshus byggdaår 19750.m.

Bristerna i fråga tillgänglighet och användbarhet finns i huvudsak iom
det bestånd byggt innan dagens regler trädde i kraft. Brister ochärsom
kvaliteter i flerbostadshus byggda 1975 kartlades 1980. Den pâ-t.o.m.
gående uppföljningsstudien detta bestånd kan inte detal-såännuav ge
jerade uppgifter. delEn uppgifter förhållandena år 1980 ställs därförom

här; behoven regler och åtgärder ska bedömas översikt-närsamman av
ligt kan de ändå viss ledning.ge en

Tabellema nedan bör läsas med beaktande påtagliga föränd-attav
ringar skett under perioden l980-9l. Tillgängligheten har ökat totalt

inte bara nybyggnad också den har tillgodo-sett, utan attgenom genom
i samband med bostäder har byggts Sammanlagtsetts att om. ca

240.000 lägenheter har berörts ombyggnad under perioden, samtidigtav
räknat 130.000 lägenheter har delsgenomavgått, rivningargrovtsom

knappt 20.000, dels sammanslagningar bostäder drygtgenom av
30.000 lägenheter har tillövergått nyttjande. Avsamt att annatgenom
de ombyggda lägenheterna har 50.000 kommit tillgång till hissattca
och i samband därmed har också tillgängligheten till bottenvåningen
och lägenhetemas användbarhet ofta förbättrats.

TABELL bottenvåningen5 Hinder till i flerbostadshus 1980.
Tabellen hus byggda lägenheter1975. Antalt.o.m.avser
i IOOO-tal.

ellerInga endast lätta hinder mindre hinder nedan 700än
Nivåhinder bilplats-entré lutning :I2,I 2 steg 100terrängtrappor
Utvändig entrétrappa 2 300steg
Invändig entrétrappa mindre våning3-7 l2 400änsteg
Invändig entrétrappa våning7 l2 eller mer 750steg

hinder,Andra trång 350t.ex. passage

Flera slags hinder kan förekomma samtidigt; listan kan alltså inte
för kontroll. Uppgiftema i tabell endast hus med5sununeras avser ge-

trapphus. betydandeEn del lägenheter i radhus och lik-mensamma av
nande, med totalt 80.000 lägenheter, kan troligen föras till kategorinca
inga eller endast lätta hinder.



Bilaga 357SOU 1994:36

År egenskaperbygglovshandlingar radfrån1980 ärmättes somen
hygi-bl.a. dörrbredder, mått påanvändbarhet,vikt för lägenhetemasav
totalalägenhetemashallartambureroch kök, breddmått på samtenrum

inteHandlingaröverblick detta.Tabell 6 stämmeröveryta. somger en
vissa fel och osäker-avläsa dockverkligheten eller svåramed är att ger

lägenhetsdörrar haverklighetenExempelvis torde iheter. ytterst en
hygienrumsdörrarmedan antalet smalaunderstiger 80bredd som cm,

fler.kan ännuvara

för rörelsehindrade 1980användbarhetLägenheternasTABELL 6
i 1000-talbyggdaEndast flerbostadshus 1975t.o.m.

0002Totalt antal lägenheter

Dörrbredder:
fritt mått 200Lägenhets-tamburdörrar med 80 cm-

fritt mått 1 700Hygienrumsdörrar med 80 cm-

uppfyllda:samtliga villkor nedan 100allmän rymlighetGod
ombfast inredning minst enligt SBNkök med plats för 75-

minst enligt ombförvaring i lägenheten SBN 75-
flertalet minst 165x190hygienrum minst 155x170 ärcm-

123/4365065/85 kvm i lgh medlägenhetsyta minst rum-

moderniseringssratistikenligt SCB:sHissinstallationer 1980--9

till hiss har fåtttidigare saknade tillgånglägenheter50.000Drygt som
ifinns 32.000 trevå-ombyggnader 1980-91. demdet Av cagenom

tabellfler 1000 7.torde inteningshus eller lägre; de änvarasenare
lägenheter före ombygg-bortåt 269.000Ombyggnadema har berört

dvs.lägenheter avgått,ombyggnadema har drygt 32.000nad. Genom
Andelentill användning.med andra eller övergåttslagits annansamman

kontinuerligt under perio-minskathar ilägenheter avgått stort settsom
i slutet.i början tillden, från 25-30 5runt procentprocent

andel ombyggnaderstadigt stigandeUnder perioden 1982-91 kan en
Åren hade högre andelarhissinstallationer avläsas. 1980-81med än

blev1985oklart varför. delförklaring kan1982-83, En att t.o.1n.vara
ursprunglig hiss ombyggda.våningar Dehögre husmånga 5+ utan
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fick då i allmänhet hiss. Efter 1985 det fler de högre husenvar av som
hade hiss redan före ombyggnad. Andelen lägenheter med hiss efter
ombyggnad i dessa högre hus ökade 1980-91 från 94 till 100procent
procent.

Det också tydligt de och fyravåningshusär byggtsatt tre- som om
under den aktuella perioden i kraftigt ökande grad har försetts med ss.
Fyravåningshusen passerade 90 mer 90procent-gränsen än procent av
de ombyggda lägenhetema har tillgång till hiss efter ombyggnad mel-
lan 1986 och 1987. Trevåningshusen har inte kommit dithän.ännu
Hissinstallationema i dessa hus passerade dock 50 procent-gränsen se-

mellan 1988 och 1989, troligen minst år tidigare. de tidigarenast Förett
ombyggnadema kan inte någonting bestämt, eftersomsägaman man
först i 1989 års statistik skiljer trevåningshus från tvåvåningshus.

Det går inte avläsa någon alldeles klar i samband medatt gräns att
ROT-programmet med hissbidrag infördes 1983 eller PBLattpga.
trädde i kraft 1987. Det förefaller dock haftde effekter;som om en
första kraftig ökning antalet hissinstallationer kan iakttas från 1984av
och under åren 1988-89 nås högre nivå tidigare.ännu änen
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våningar i husenefter antalHissinstallationer 1980-91Tabell 7
LÄGENHETER SMSCB B02]hiss. Källa:medandelAntal ombyggda samt -

tabeller 10131981-92, resp
moderniseringÅR EFTERmoderniseringFORE

...våni medlgh hus...vån allamedlgh i husalla
5+4lgh 1-35+lgh 1-3 4

1176 197946932624 8118165511301 7022totalt1980
33,5 94,37,932,760,47,0% 16,7 2,6hissm
1772 21134415830030396285 242111745totalt1981

95,450,538,8 7,060,99,518.8 2,1hiss %m
2397 3425955415376510912258 3093totalt 204551982
50.9 97.94.432.565.820.120,7 2.0hiss %m

318111184 2362167273826273213235totalt 197931983
97.446.86,329.415.3 70.62.7% 17,5hissm
379525501096817313463012255 2846totalt 197311984
99.79,8 69.138.27.7 73,33.7% 20.6hissm
3927368358 1554823l467116826 468726l 84totalt1985
98,974,514,138.173.02.2 23.8% 18,7hissm

4324 479217212263284679 563018276totalt 285851986
99.676.120.991.5 44.315.2% 23.8 5.1hissm
4374446229173 203375460484921400totalt 317091987
99.691,043.0 21,085,916.04.0% 20,0hissm
5068308029085 209376432323022163totalt 318251988
99,730,5 92.949.192.214.13,0hiss % 22,2m

3048 385825419 18513427619386 336327025totalt1989
96.9 99.355.3 39,496.216.719.7 3.4hiss %m
1889 461420803 143004987210122292 15204totalt1990

99,996.761.6 44,591.823.426,8 6.0hiss %m
254816653 1845122602835197713074totalt 178861991
10096.957.9 43.292.826.4% 21,3 5.0m

hiss
Summa80-91

43674236453 325881674775351937633177384268531totalt
hissdäravm

76.4 98.944.9 24.681.116.63.6% 20.9
106226 41143 43175248974339462356419antal 56073

uppdaterade BOOM-enligt denHissinstallationer l980m91
undersökningen.

urvalsundersökningstatistiskgenomförde 1980BOOM-gmppen aven
avseendemed1975byggdflerbostadsbebyggelsensvenskadet t.o.m.

husensvisadeegenskaperbostadstekniska statussådanabl.a. på som
återunder-genomförsnärvarandenonnerlz.då gällande Förrelativt en

häntvad harförstuderade husen,tidigaresökning de 831 att somseav
hustiden har 25Under denperiodenunder 1980-1991.med dem ca

12 Sverige.FlcrbostadshuscniSchönning.Kerstin NörcVidén, KlasSonja
Byggforskningsrådctmöjligheter.ochombyggnadsbchovKvaliteter ochbrister.

1985.R95:
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utgått undersökningen beroende på de har rivits hus,l 7 ellerattur att
intede längre flerbostadshus harär omvandlats till entvå bostads-utan

hus eller kontor. Ungefär 230 de studerade husen har byggts iav om
sådan omfattning bygglov har krävts. dessa harAv ombyggnadema iatt

tredjedel husen varit den karaktären till gänglighetsñåganca en attav av
varit aktuell.

Grundmaterial för båda undersökningarna ansökningshandlingarär
för bygglov; ritningar och tekniska beskrivningar. För återundersök-
ningen har uppgifter statliga län för ombyggnadäven inhämtats.om
Underlagsmaterial för återundersökningen finns insamlat och gransk-
ning husen och kodning utförs under hösten 1993. Inför Plan- ochav
byggutredningens pågående arbete har uppgifter förändringar be-om
träffande egenskaper påverkar tillgängligheten hos undersöknings-som
husen mellan år 1980 och tagitsl99l fram manuellt.

För i ombyggnadsprojekt skall kunnaatt ställa följdkravett påman
installation hiss-ar i hus medt.ex. våningar,två krävs delsänav mer

åtgärderna skall bygglovspliktigaatt och dels förändringamaattvara
skall medföra byggnaden med de föreslagna åtgärdema fåratt avsevärt
förlängd brukstid, dvs. den kan användas ytterligare ändringaratt utan
under längre tid den inte hade ändrats.avsevärt villkorän Dessaen om
har tolkats olika i olika kommuner. har vi,Här med stöd förarbetenaav
till plan- och bygglagen, enligt följande:satt gränsema

Hissar eller motsvarande borde ha krävts i samband med bygg-att
lov beviljats för följande:

dusch eller badrum har inretts i lägenheter tidigare inte hadesom
sådana,

lägenheter har slagits ocheller delatssamman upp,
vindar har inretts till bostadslägenheter, helt eller delvis,
lokaler har inretts till bostäder.

Med dessa avgränsningar har i undersökningen funnit totalt 71
projekt där beviljat bygglov för åtgärder, kanman avsevärtsom anses
förlänga husets brukstid. För dessa har också statligamerparten av om-
byggnadslån beviljats. ombyggnadsprojektenI har följande skett:

iA 23 hus inte hade hissar tidigare har hissar installerats isom
alla eller i någotnågra trapphusen.av

husB 2 har byggts för gruppboende handikappade eller äldreom
personer.
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iC 4 hus har andra tillgänglighetsskapande åtgärder vidtagits, som
har byggts till lägenheter bottenvåningen elleratt ramper en

andra hiss har installerats i hus redan hadestörre litensom en
hiss i minst trapphus.ett
6 hus ingickD i lika eller likartade hus i ägogrupper av gemensam
där hissar installerades i något eller några de andra husen,av

inte i just det hus ingår i det studerade urvalet.men som
i 32 husE borde ha försetts hissarmed enligt kriteriemasom

har detta inte skett och inga andra tillgänglighetsskapandeovan
åtgärder har heller vidtagits.

tabellI 8 visas ombyggnadsprojekten sorterade på det deår fått
bygglov.

TABELL Antal hus i urvalet hissinstallationerdär eller andra
tillgänglighetsskapande åtgärder vidtagits, jämfört med
antal hus hissardär inte installerats i samband med stör-

ombyggnader, 1980-1991.re

år for bygglov

80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 S:A-91
antal hus med
A 100023273 2023
hissinstallationer
B 0 O O 0 0 0 0 0 O 0l 2
gruppboende
C 0 0 0 O l O l O O 1 O 4

åtgärderandra
D 0 0 O 0 O 0l 2 3 0 0 6
ingårigrupp
SUMMA 101033396 4035

E 0 7 7 2 2 4 5 2 0 0 323
hus hissin-utan
stallationerandra
åtgärder

detI studerade urvalet har totalt under perioden 1980-91 hus35
blivit tillgängliga ombyggnadsåtgärder, medan 32 hus har byggtsgenom

så omfattande de borde gjorts tillgängliga, så-attom pass utan attmen
dana åtgärder utföns. Bilden blir nyanserad delar perio-mer om man
den i avsnitt med avgränsningama 1980-83, efter införandettre detav
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s.k. ROT-programmet 1984-87 och efter ikraftträdandet PBLav
1988-91. Under den tidigaste perioden har få ombyggnaderytterst
medfört hissinstallationer eller motsvarande 2 16 projekt. Underresp
perioden 1984-87 har i hälften ombyggnadsprojektenänman mer av
installerat hissar eller gjort andra tillgänglighetsskapande åtgärder, som

till bottenvåningama eller trappliftar till första bostadsplanet 8lramper
projekt.31 Från 1988 har hissar installerats i merpartenav av om-

byggnadema 20 25 projekt, oftast i det studerade huset i någraav men
fall i andra hus ingår i enhetliga bebyggelsegrupp medsom samma

ägare.samma
tabellI 9 beskrivs de projekt ingår i urvalet detaljerat. Försom mer

varje hus våningsantal, antal installeradeUB-nummer, hissaranges per
antal trapphus hiss S smalhiss, rullstolshiss dvs. hissRsamt typ av
med korgmått 1,1 1,4 eller hiss med mindreL korgmått,större,x m
antal lägenheter före efter ombyggnaden, byggår ochresp
ombyggnadsår och slutligen husets uppräkningskoeñicient i
undersökningen. I sammanställningen längst till höger har antalangetts
lägenheter efter ombyggnad uppräknade till totalsiffror viktning.genom
Viktningen statistisk metod hänsyn till byggnadstyp,är taren som
ålder, hushöjd, kommunstorlek m.m.

de flesta projektI omfattar enbart hissinstallation andrautan attsom
åtgärder vidtas i husen har sig s.k. smalhissar, dvs. his-använtman av

med korgmått 0,8 l,8-2,0 Sådana hissar har också i flera fallsar ca x m.
installerats enskild åtgärd andra ändringar samtidigtutan attsom en
utförts i huset. Hissarna har oftast installerats i raka tvåloppstrapphus
där tidigare det nedersta bostadsplanet låg halv fråntrappaen upp

harentrén. De då i allmänhet gjorts genomgående så detatt man
nedersta stannplanet i kommer i hissen frånentrén den kortsidanena
och sedan kan bostadsplanen från den andra. På så har denut sätt
totala tillgängligheten till lägenhetema förbättratsavsevärt attgenom
tidigare hinder,svåra halvtrappor till nedersta bostadsplanet, har
övervunnits.

Under hela den studerade perioden har vid genomgripandemer om-
byggnader hälften de ombyggda lägenheterna också blivit till-grovt av
gängliga, hissinstallationer eller på lghca 49.000sättannatgenom av
totalt 92.000. Delar siffroma beträffande antalet lägenheterca man upp
i före respektive efter framträder förändringarPBL motsvarande över
tiden för antalet hus tabell 9 och 10. Under åren 1980-87 berör-som
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des lägenheter72.000 ombyggnadsâtgärder,omfattande och ica av mer
samband med dessa fick förbättrad31.000 lägenhetema till-ca enav
gänglighet, dvs ungefär 43 %. Efter i kraftdet 1987PBL trättatt ser

andelen tillgängliga lägenheter det ombyggda beståndeti harattman
ökat markant. totaltAv något ombyggda lägenheter har20.000änmer
drygt lägenheter18.000 också blivit tillgängliga, vilket 91utgör ca pro-

tillgänglighetKravet på i har alltså, enligt resultaten frånPBLcent.
denna urvalsundersökning, fått mycket genomslagskraft detnärstoren
gäller förbättra möjligheterna rörelsehindradeför äldre ochatt personer

använda det befintliga flerbostadshusbeståndet.att
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TABELL 9 Ombyggnadsprojckt1980-91vari hissarinstalleratseller andratillgänglig-
hetsskapandeåtgärdervidtagitsA. B ochC

UB antalant 1ghRs- bygg-ltrapp- vikt R S L lghnr efter
vån hus reefter omb-år omhupp-

hiss-typ räknat
1980-87 sambandmedi ombyggnad:större
5,5 128529 22 S 2114 4385 30 60 420
4 018065 11 L 136 0080 930 930 5580

018319 11 R 5026 1287 10 10 260
3,5 128531 22 S 3230 4484 30 60 900
3 118222 45 S 4030 4687 35 140 840

128353 11 R 118 3586 85 85 680
210415 lift 33 4886 540 1620
210419 44 478 130ramp 520

2,5 228143 11 R 3414 3285 115 115 1610
128331 13 R 1816 4387 100 100 535

Summafär perioden 12965
enbarthissinsIaIaliolr:
4 148051 44 S 4848 4286 215 860 10320

252330 11 S 1616 6584 160 160 2560
3 016222 11 S 1212 5687 35 35 420

058043 14 L 6464 5385 150 I50 2400
128223 22 S 1818 7387 55 110 990
208528 22 S 1212 5487 100 200 1200

Summaför perioden 17890
1988-91 sambandmedi ombyggnad.srärmesom
6 038058 limramp 5454 6090 35

1890
4 038039 22 L 1417 5990 65 130 H05

128054 33 R 2327 2888 145 435 w] 5
3,5 128333 l1 R 2725 3288 l 15 115 2875
3 138230 33 S 2724 4389 35 105 840

116613 BV 04 5790 30
20

2,5 228145 11 S 56 3688 115 115 690
191724 BV 01 6389 30

20
2 230510 11 124 5989 35

M0
Summafär perioden 11715
enbarthissinslaIariøn:
4 198023 44 R 3232 5690 115 460 3680
3;5 128527 33 S 2323 5189 30 90 690
3 086117 22 S 2222 6089 105 210 2 O
Summaför perioden I 415 2 145 6680
Totalsumma 49250
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TABELL 10 Ombyggnadsprojckt1980 91vari hissarinteinstallerats-
omfattandeombyggnadsåtgirdertrotsatt vidtagitsmer

UB-nr trapphus lgh bygg-lant viktant ant lghant
vån föreefter omb.år efteromb.

uppräknat

0682304 3 1821 4481 35 735
3,5 128229 1 89 4884 150 1350

148125 1 78 5084 30 240
158019 3132 5281 35 1120
158028 1 78 4686 55 440
168338 5 2030 0582 155 4650

3 058156 3 2718 4882 110 1980
076718 20204 4682 60 1200
108026 1 129 4282 115 1035
118231 2 129 3981 30 270
148061 3 2214 23 490 6860
158336 1 126 3086 375 2250
168623 1 56 1983 180 1080
198027 2 1211 4185 120 1320
148060 2 159 3181 155 1395
158025 23 1212 2281 165 1980

2,5 048020 1 88 3582 125 1000
048438 2 108 3685 75 600
058047 2 128 2586 90 720
058058 1 108 3686 125 1000
058147 1 86 3582 160 960
068625 1 66 187681 435 2610
158515 2 88 2286 210 1680
160210 3 815 4587 135 2025
171507 1 810 5783 45 450
171517 l 46 5181 90 540
178037 1 68 4587 130 1040
158231 1 46 1585 40 240

Summaför perioden 40770
1988-91

116507 3 2219 4988 55 1045
168630 1 56 3988 90 540
168324 1 54 2788 85 3402

Summaför perioden 1925
Total 42695summa
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i praktikenTillgängligheten6

och Nybyggnads-har utförts för klarlägga hurdelstudie PBLDenna att
med avseende till-den inre och miljön påreglerna har påverkat yttre

funktions-funktionshinder.gängligheten för med De typer avpersoner
rörelsefönnåga ochomfattar främst nedsatthinder analysen ärsom

de olikaviss nedsatt hörsel. analysen måstenedsatt i mån Isamtsyn
tillgänglighet förhållas isär, därförfunktionshinder att t.ex.typerna av

tillgänglighet förnödvändigtvis innebärrörelsehindrad inte t.ex. enen
synskadad.

Delstudiens uppläggning

för handikapprö-Arbetet har inletts med intervjuer med representanter
Handikappförbundensriksförbundrelsen handikappades DHR,De-

riksförbundhandikappadescentralkonunitté NeurologisktHCK,
intervjuerharoch Synskadades riksförbund SRF.NHR Dessutom

inom den kommu-med dem för handikappfrågorgjorts som ansvarar
handikappsekreteraren, i lOnala förvaltningen, i förekommande fall

varie-kommunerslumpvis utvalda kommuner. Urvalet representerar av
landet. kommunerrande storlek och med spridning i Dessa Fagersta,är

Sunds-Luleå, Ronneby, Sandviken, Stockholm,Hallsberg, Karlshamn,
Örebro. delta ikommun erbjödsvall, Trollhättan och Ytterligare atten

undersökningen, valde avstå.attmen
fax olikagenomförts telefon, brev eller och deIntervjuerna har per

arbetat fram Vidarehar med skiftandekommunema engagemang svar.
har studieresor gjorts till några kommuner med olika förutsättningar

medgeografiskt, storleksmässigt och arbetar på olikaetc. sättsom
ochhandikappfrågor. gjordes i Karlshamn, Luleå, RonnebyBesök

och där exempelStockholm där kompletterande intervjuer gjordes
bradålig tillgänglighet kunde studeras tillsammans med representanter

gjordeshandikapprörelsen ocheller kommunen. intervjuerfrån De som
uppehöll sig kringmed handikapprepresentantema i samtliga kommuner

följande frågor:
funktionshinder väldu tillgängligheten för medAnser äratt personer-

tillgodosedd i kommunen
Är ombyggnaddet hävda till gängli ghetskraven vid ochsvårt att ny--

finns möjlighet delta ivilken omfattning och i vilket skede detI att-
planeringsprocessen
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tillbyggnad ärellerpåexempelkonkreta somDuKan om-,ny-,ge-
tillgänglighettillhänsynmedbraocheller är1991uppförda somsenare

funktionshinderolikamedföranvändbarhet typeroch avpersoner
detintetillbyggnader ärellerexempel somDuKan om-,ny-,ge-

bristernaallvarligastedeVilka är
kommunenidetfinnsfunktionshindermedmångaHur personer-

förekommerfunktionshinderVilka typer av- in-vidfåttdesammanfattningreferatNedanstående svarär aven
tervjuema.

i kommunernaTillgängligheten

allmänhetbyggnadsbesránder ibefintligaDet

harkommunersamtligaihandikapprörelsenfrån somRepresentanter
elleruppfördanyligenintebyggnader ärbefintligavidtalat att somanser

tillgänglighetbeträffandebristerpåvisarfallflestadeombyggda i stora
kandetmåstenaturligtvis attacceptera varamiljöervissaiatt manmen

isynskadadellerrullstolsburen t.ex.fram somsig ärsvårt att ta manom
dessutomändringarRetroaktivaStockholm. varai ansesGamla Stan

genomdriva.omöjligaintill attnäst

Utemiljön

kom-mångatillgänglighet,bristandeÄven oftapåvisarutemiljön men
problemvanligaNågra är trot-förbättringar.medaktivtarbetarmuner

dörrautomatikavsaknadplacering,bankomatershöjd, avtoarkantemas
med centrum-arbetarVidareövergångsställen.vidljudslingor manoch

ochbutikertill attelimineramedförsök trappsteganpassning, attt.ex.
vadbristerofta påocksåpekarMani gångvägen.reklamskyltarbortta

tillgängli-gjortsdelarvissadärutemiljön,iförflyttningskedjomagäller
skaparvilkettillfredsställande sätt,länkatsinte ettsammanmenga

rullstolsbumaförfrämstproblem, personer.
miljöerkulturhistoriskt intressantabevarandeintressetIbland går av

därKarlshamnkantillgänglighet. T.ex. nämnasmed kravstick i stäv
vilketstadskäman, ytter-iochnyligenhelt trottoarerstensatt gatorman

utemiljön.itillgänglighetenförsämratillbidragitharligare att
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Nybyggande efter införandet PBLav

byggnaderNya i tillfredsställa kraven tillgänglighet,stortanses men
brister i vid utformning detaljer kan medföra storaomsorgen av
problem för med funktionshinder. Till felaktighetersmåpersoner synes
såsom dörr- och hissknappars, toalettstolars och hjälphantags placering
kan begränsa användbarheten helt eller delvis. Trender inom färgsätt-
ning, 80-talets kontrastlösa pastellfarger kan svårig-t.ex. utgörasom
heter för synskadade.

del kommunerI tillgängligheten i byggnader haratten anser man nya
blivit bättre de åren kan inte direkt relatera detta tillsenaste men man
införandet PBL. iT.ex. Luleå dock införandet hafttror attav man en

effekt på den allmänna debatten och inställningen till olikagynnsam ty-
ftrnktionshinder. SundsvallI det i utfonn-tvärtom attper av anser man

ning både plairlösningsmässigt och ytrnässigt skett försämring sedanen
Nybyggnadsreglema införts vilket kanske har ekonomisken
förklaring. finnsDet också tveksamheter egentligen harom vem som

för tillgängligheten tillgodoses.ansvaret att

Om- och tillbyggnad efter införandet PBLav

Allmänt det svårare erhålla god tillgänglighet i ochattanses vara om-
tillbyggnader vid nybyggnad. beror bl.a.Detta tillpå skillnadän att,
från föreskrifterPBL:s vad gäller nybyggnad, så tolknings-är
svårigheterna beträffande och tillbyggnad.större mångalom-
kommuner arbetar vidare med tillgänglighetsplaner ettman som
instrument för i äldre områden delar bebyggelsen till deatt anpassa av
krav människor med funktionshinder har. Som exempel kansom

Örebroupprustningen iRosta därnämnas tredje uppgång gjortsav var
tillgänglig, enligt kommunens handikappkonsulent.

Att hävda tillgänglighetskraven

Svaren dennapå fråga har varit mycket skiftande. l del kommuneren
handikapporganisationema lättare förr kan hävdaatt änanser man nu

sina krav medan i andra kommuner Om detta hartvärtom.man anser
någon direkt koppling till införandet PBL osäker på ochär trorav man

samarbetet mellan kommun, förbund, byggherrar och arki-attsnarare
tekter har avgörande betydelse. deMånga vidtalade kommu-etc. en av
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vilketomorganisationer,omfattandegenomförtnyligen manharnema
sinahävdasvårigheternatillorsakbidragande attkan vara enanser

hasigtyckerhandikapprörelsendärkommunerdessadelkrav. I aven
kommunenmedsamarbetebristandeheltellerdåligt anseralltförett

krav,sinahävdamedsvårigheternatillorsaken att me-detta varaman
brist påmedkommuneri andrahandikapprörelsen samar-dan samma
tillfredsställan-relativtblirbyggdadetresultatenändåbete att avanser

de.
handikapporganisationenRonneby,ikommuner,någraI t.ex. anser

till-ochvidkravsinahävdalätt ävenrelativthardedock att om-att
ökadebyggherramasiorsaksinskulle hadelvisvilket an-byggnader

Nybyggnadsreglemaoch ii PBLfonnuleringamaMånga attansersvar.
tvister.ochtolkningssvårighetertillupphovvilketförofta är gervaga

vidtillgänglighetskravenhävdasvårareförefaller om-attDet vara
boendesdetill dettaorsakerna är attnybyggnad. Envidbyggnad än av

bostäder.byggerekonomi berörsprivata när omman
handikapprå-kommunalaoch detförbundenharkommunermångaI

Stockholmispecialhaitdböcker, t.ex.olikaframarbetatdet typer av -
Luleå Bygg-och izitemiüönhandikappanpassning iförProgram -

kommu-delarellerhelaförtillgänglighetsplanerhörselvänligt avsamt
distribueradeLuleåmottagande. IskiftandefåttharskrifterDessanen.

fått gehör. Idendäri kommunenarkitektkontorentillhandboksinman
tvingasoñadeHandikapprådetKommunala attStockholm berättar

handikappanpasxsning iföri Programiiktlinjemakonstatera att
ikommunfullmäktigedeneñerföljsinte antogsutemiljön atttrots av

Stad 1987.Stockholms
handikappikappHandikappinstitutets Bygganvänds somVidare

många.rättesnöre av
ochkompetensnivånhandikapporganisationema attAllmänt anser
ochbygglovsgranskarehostillgänglighetsfrågorbeträffandeintresset

låg.oacceptabelt Dessutomkommunala tjänstemän mananserandra är
handikapprådenkommunaladetillinfonnationibristeroñadessaatt

handikapporganisationema.olikadeoch
organisationemasolikadehandikappförbund attmångaI manmenar

skallbetydelse föravgörandeagerandeförbundensoch är manomav
personligadet engagemangetuppleverkrav. Manför sina somgehör

tid,kompetens,tillräckligvarkendockfinnsOftaavgörande.mycket
förbunden.lokalai deeller orkpengar
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Synskadade tycker sig ha svårt få gehör för sinaextra krav,att då
debatten ofta rullstolsframkomlighet.rör Infonnation beträffande färger,
belysning och materialval kommer oftast inte fram ietc. detaljplaner
och bygglovshandlingar, vilket kraven svåraregör hävda.än att

Deltagande i planeringsprocessen

Samtliga kommuner har kommunalt handikapprådett och med undantag
Karlshamns kommun finns handikappsekreterareav i alla vidtaladeen

kommuner. viktigEn uppgift för sekreteraren på tidigt stadiumär att ett
leda organisationema i planeringsprocessen. En föraär attannan
deras talan andra kommunala förvaltningargentemot och byggherre etc.

deI flesta kommunerna fungerar det kommunala handikapprådet som
remissinstans. tillsätterDe ritningsgrranskningsgrrupper främstsom
granskar översikts- och detaljplaner i förekommande fallsamt även
bygglovsritningar. Kompetensen inom dessa dock skiftandeärgrupper
och de har ofta svårt bevaka de handikappadesatt olika krav.

Organisationerna infonnationen från kommunenatt förestå-anser om
ende projekt oftast kommer för och på grundsent dettaatt man av
kommer alltför i planeringsprocessen försent på tillfredsstäl-att ett
lande gehör för sinasätt krav. Att handikapporganisationema på ett
tidigt stadium får möjlighet sig dockatt inteyttra alltidgaranterar att

får sina krav tillgodosedda. l Sundsvall lät kommunen,man handi-trots
kapporganisationernas påpekanden, uppföra servicehus iett extremten
kuperad terräng.

Vidare i del organisationertror handikappsekreteraren harman atten
för liten befogenhet driva ärenden i handikapprådetatt och frågomaatt
där oftast allmän karaktärär såsom översiktlig trafrkplaneringav snara-

byggfrågor.än En del handikappsekreterarere rena förbundenattanser
alltför och de visar ringa intressesvagt föragerar att fortbildning inom

ritningsgranskning.t.ex. Detta kan ha sin förklaring i organisationer-att
medlemmar ofta arbetar ideellt och har flera förtroendeuppdrag,nas

vilket det svårtgör sig till fullo iatt alla ärenden.engagera
Den allmänna meningen inom handikappråden alltförär säl-att man

lan får möjlighet delta i slutbesiktningen.att Dessutom intetror attman
besiktningsansvariga har kompetens uppmärksamma de handikap-att
pades krav. I Trollhättans kommun KHR kommunen borde haattanser
det slutgiltiga Ritningsgranskningsgruppenansvaret. borde delta i ett
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syfte följa till-samråd vid byggnadsnämndens slutbesiktning i att upp
gänglighetskraven.

handikapporganisationema detsamtliga kommunerI ärattanser
blivitmycket få igenom detsvårt retroaktiva korrigeringaratt av som

retroaktiva förändringar oñafel. Huvudorsaken ekonomisk, eñersomär
åtgärder blir i fallkostsamma. Resultatet dessa retroaktiva mångaär av

heller helt estetiskt tilltalande.inte

på bradålig tillgänglighetExempel

allmänna uppfattningenBland samtliga tillfrågade kommuner har den

tillgängligheten förhos handikapporganisationema varit att personer
bristfällig. Förvånande dockmed funktionshinder överlag mycketär är

exempel och tillbygg-hur få konkreta kunnat på om-pass man ge ny-,
handikapprörelsens krav tillgänglighet.nader inte uppfyller på Detsom

tillgänglighet. deockså varit peka exempel på godhar svårt Iatt ut
kraven ochfall uppfyller miljöer och byggnader enligtflesta PBLnya

inte all-Nybyggnadsreglema. betyder emellertid byggnadernaDetta att
Nybyggnads-med handikappades krav. de falltid de Iöverensstämmer

korridorbredder och dörröppningar,reglerna mått, på ärt.ex.anger
handikapprörelsen. tillgänglighetdessa alltid minimimått enligt För att

enligt dem frisk handi-skall uppnås enligt dessa mått måste man vara
inte tagit hänsyn till medharkappad. Nybyggnadsreglema personer

rullstolar. iDessutom kannedsatt armstyrka eller olika typer av man
fullständig tillgänglighetritningama inte utläsa kommeralltid attom

roll förspelar användbarheten föruppfyllas då detaljomsorgen stor per-
dörrauto-funktionshinder. avsaknadmed kan gällaDet t.ex. avsoner

färg- och material-matik, knappars placering och Litfonnning, trösklar,

val.

bygglovsrit-Oftast byggnaden medden uppfördaöverensstämmer
exempel har frångått ritningama.ningama. dock funnitEtt där man

handikapp servicehus igällde antal P-platser till FagerstaDet ett ett
problemet medaldrig blev utförda. Idag har nödlöst ensom man

P-plats i brant motlut.ett
i föreskriñema iSynpunkter har också framförts oftareattom man

tillNybyggnadsreglema rörelsehindertill med än personerser personer
förståndshan-nedsatt orienteringsfönnåga, hörsel- ellermed dvs. syn-,

krav icke fun-dikapp. miljöer uppfyller PBLsDessutom mångaär som
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gerande i praktiken. Detta kan ha sin orsak i de vida tolkningsmöjlighe-
lagen medger, kansketer främst beträffande och till-som om-

byggnader. Omständligt planerade miljöer, långa transportsträckor och
dålig orienterbarhet medför oña handikappade inte kan användaatt
dessa miljöer på villkor och med värdighet övriga.samma samma som

I undersökningen har det visat sig de handikappades situationatt yt-
terligare försvåras förvaltningstekniska orsaker. kanDet hissarav vara
och rulltrappor funktion ellerstängs särskildaär handikapp-som av, ur
entreér med begränsat öppethållande. Ett exempel på det sistnämnda är

handikappentré i Globen i Stockholm, endast nås ifrånen ettsom par-
Örebrokeringsgarage. Filmstaden i sökte dispens för slippa instal-att

lera trapphiss. Efter påtryckningar från handikapporganisationema fick
dock igenom hisskravet, hissen hålls låst. fastighetIman påmen en

Blekingegatan i Stockholm har nybyggd butik försetts med trappstegen
till entrén. Lagstiftningen har följts då det finns minst entréen som

tillgänglig, dvs. den finns bakomär låst portvalvsdörr. Detta ären ex-
empel på problem förvaltningsteknisk karaktär. Det tillav ärsom
ligt enligt lagen det alltså inte alltid i praktiken.är

Utemiljö

Generellt det eller mindreär svårt sig fram i utemiljön föratt tamer
med funktionshinder. De problemen i utemiljönpersoner största utgörs

oklara förtlyttningskedjor mellan olika platser, där vissa delar kan haav
gjorts tillgängliga inte länkats ihop på tillfredsställandeett Dåmen sätt.

framförmåste allt rörelsehindrade långa från punkt tillta omvägar en en
hinder i fonn kanter eller branta lutningartrappor,annan p.g.a. lav etc.

samtliga kommuner finns problem med kombinerade gång- och cykel-
speciellt förvägar synskadade medför svårigheter. I gångvägarsom

placeras dessutom ofta blomsterarrangemang, soffor och reklamskyltar
ytterligare försvårar framkomligheten.som -

I Stockholm pekar KHR på flertal relativt nybyggda bostadsom-ett
råden med uppenbara brister i utemiljön såsom långa avstånd från par-
keringsplatsema till trapphusentréema, framför sopnedkastentrappor

dålig orienterbarhet.samt
Ofta sammanfaller inte de tekniska lösningama med kraven hos

människor med funktionshinder. T.ex. bankomatema placerade förär
högt för i rullstol skall kunnaatt använda dem.en person
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anpassningavseende påmedfall förbättratshar i mångaUtemiljön
avfasningvaritåtgärder harEnklafunktionshinder.medför avpersoner
samtidigtochrullstolsbuma ärförunderlättartrottoarkanter somsom

platserpå någraLuleå harsynskadades behov. Itillanpassadefullt man
i ställetför kostsamtvaritljudmedtrafiksignalerinstallationdär av

bil kanendastövergångsstället såvidsmalnat att passeravägen enav
kontrasterande färger påmålning imedgjortshar ocksåFörsökgången.

förskallbättredeövergångsställen förvidtrañkstolpar att synas
synskadade.

lek-uppförtför allalekplatsunderStockholm har mottotI enman
Ytterli-utemiljön.itillgänglighetgodexempel påbraplats är ettsom

handikappan-utemiljön,itillgänglighetexempel bra ärpå enettgare
Örebro, maj-93. Deni slutetinvigdes är sär-ilekparkpassad avsom

synskadorochrörelsehindermedtillrättalagd för bamskilt m.m.

införandet PBLNybyggnad efter av

detaljlösningarfelaktiganybyggnadvidproblemen utgörsMånga avav
undersökningenkommunikationskedjor. Ikompliceradeonödigteller

felgrundläggandeuppvisatnybyggnadpåträffat någonintehar som
mindremångahandikappades krav,till deanpassningbeträffande men

försvåranvändoftamiljö äradderade skaparfelaktigheter per-somen
funktionshinder.medsoner

tendenserdevissÖrebro uttryckte överkommun somI oroman
Örebro bostäderdär många1992,ifrån bomässanutläsaskunde var

lös-exempel kanhandikappade. Som nämnasanvända försvåra att
tilltagnasnåltochhallarsmalaetagevåningar,ochhalvplanmedningar

i entréhallar.ytor
försämringvissblivithar det dessutomkommunermånga avI en

ytmässigt.planlösningsmässigtsåvälvåtutrymmen,planeringen somav
sedandetaljer Ny-kringförsämring iskettdetharVidare omsorgenen
Sundsvallsisocialtjänstenpåinfördes,byggnadsreglema menar man

badmin-Hallsberg harimed ROT-sambandI programmetkommun.
tillräckligtinte storaenligt arbetsterapeutemagjorts ärstörre, menmen

vidharRonnebyivårdpersonal. KHReventuelltillmed hänsyn nypro-
tillskjutdörrarpåkravgenomdrivaibland lyckatsbostäderduktion av

rullstolsbuma.förframkomlighetenunderlättarvilketkök,ochbadrum
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Vid nybyggnad placeras ofta speciella hus för sophanteringnumera
och på gården med långttvättstugor avstånd från Snöigaentréema.
vintrar medför ytterligare problem för framkomligheten med rullstol.

hög placeringFör sopnedkast ocheller i förekommande fallav trappor
intill dessa omöjliggör användning för rullstolsbuma. Ytterligare
exempel på dålig detaljomsorg kan felaktigt placeradvara en
manöverpanel till hissar, krånglig dörrautomatik nivåskillnader isamt
golv inom bostaden.

Söderhallama med det tillhörande Biopalatset i Stockholm har varit
föremål för mycket kritik och exempel med onödigt kompliceradeär ett

för rullstolsbumatransportvägar dessutom inte kan nå Biopalatsetssom
huvudentré direkt Litifrån. iDetta kombination med bristfällig
information och separerade entréer handikappade, främstgör att
rullstolsbuma inte kan använda lokalema på villkor och medsamma

värdighet andra. Ett exempel krogar i det gamlaannat ärsamma tresom
ÖrebroCentrumhuset i vid ombyggnad inte blivit tillgängliga. Ensom

saknar RWC, inte möjligrestaurang komma i medär rullstolatten
och har sin handikappentré byggnadenspå baksida.en

ÖrebroI har regionsjukhusets inglasade belagtsentré med ettnya
diagonalt schackrutigrt golv i kombination med dålig belysningsom
medför problem för synskadade. följerstora Dessa de isvarta rutoma
golvet och krockar följaktligen med pelare inte kontrasterar till-som
räckligt i färg.

allmännaDen uppfattningen i de vidtalade kommunerna ändåär att
nybyggnad överlag uppfyller tillgängliglietskraven på relativt till-ett
fredsställande de flestaI fall de grundläggandesätt. kraven tillgodo-är
sedda. Hissar, handikapptoaletter och automatiska dörröppnare etc.
återfinns i många projekt.nya

ÖrebroTybble sjukhem i exempel med bra anpassning tillär ett per-
med funktionshinder, där personal och lokala pensionärs- ochsoner

handikapprådet varit imed på tidigt stadium. Byggnadenettprocessen
uppfyller såväl krav tillgänglighetpå på god ekonomi. På post,som
bank och apotek i Ronneby, har med bl.a. sänkta expedieringsdis-man
kar uppnått god tillgänglighet. Vidare har installerat handikapptoa-man
letter kan användas såväl personal kunder.som av som
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tillbyggnadochOm-

fram-tillbyggnadsprojekt harochoch dåligabrabåde påExempel om-
intebehovhandikappadestill deanpassningenOña har genom-förts.

kommun,hosokunnighetskäl ellerekonomiskafullotillförts p.g.a.av
iuppståocksåkanombyggnadvidkonfliktarkitekt. Enellerbyggherre

ekonomi berörs.privataboendesdefallde
svåraredethandikapprörelsen attärattkommunermångaI anser

ochlandstingmed kommun,byggherrarprivatamed än ga-samarbeta
frångehörfårutsträckninglikaiintetycker storMantukontor. att man

krav.sinafördessa
funktionshindermedföranvändbarhetgoduppnåFör personeratt

lä-slagitRonnebyi40-taletfrånbostadsområdei sammanhar ettman
badrum. Iochköki annatetterhållaför om-genheter större ytoratt

ochhiss-utanpåliggande trapp-tillfogatharbyggnadsprojekt ettman
förtillräckligt utom-gjortsinte atthissendock stordär enrymmahus,

bår.husrullstol eller
bebyggelseliknandeiombyggnadvidharTrollhättanI enenman

Bådefunktionshinder.medförtillgängligden 50gjort procent personer
uppenbaradock påpekaroch KHRomsorgsförvaltningenochvård-

smalhissinstalleratharBl.a.användbarheten.gällervad enbrister man
mellannivåskillnadsmal. Denföralldelesgjortslagtsamt somrampen

bostädema,finns i är20påoch balkong oac-lägenhetsgolv somcmca
hus inybyggtrollatorer.och lrullstolar etttillmed hänsynceptabel

tordenivåskillnader. Manmedproblemhar avHallsberg sammaman
lösningarbyggnadstekniska ärvissaslutsatsendrakunnadetta att

olämpliga.

funktionshinderolikamed typerAntal avpersoner

uppgif-har någratillfrågade kommunerdetförvånandeNågot är som
funktionshindermed olikamångahur somtyper avöverter personer

före-funktionshinderfleraMani kommunen.finns typerdet vet att av
dock.dominerarrörelsefönnågamed nedsattmänniskorkommer men

statistik överhandikappsekreterareit använtkommunaladenIbland har
medharltaitdikappförbundenolikademedlemmar reser-mångahur -

utgångspunktmedfall hardubbelansltttinitg. någotlförvation man
medantaletuppskattatfärdtjänstharmångahur personerfrån som

funktionshinder.
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Ronneby kommun har kunnat beräkna antalet med olika ty-personer
funktionshinder tämligen exakt med hjälpper av Riksförsäkringsver-av

kets uppgifter på uppbär någon form bidrag.personer Tillsam-som av
med hemtjänst och distriktssköterskormans har kunnat kon-etc. man

trollera inte dubbelregistreratatt någon. Detta innebärman att man
kunnat få mycket bättre underlagett för sin handikapplanering deän
kommuner inte tagit fram uppgifter de lokala förhållandena.som om

Sammanfattning handikapprörelsens önskemålav

Nedan följer kort sammanfattning vad handikappföreträdareen i deav
undersökta kommunema betydelse diskuterastor ochanser attvara av
bearbeta vid fortsatt arbete. Många önskemålen sammanfaller medav
förslagen i Handikapputredningens slutbetänkande Ett .vamhäIeför al-
la.

Ansvarsfrågan

Om i PBL byggherren har detman attmenar föryttersta ansvaret ett
byggnadsprojekt, kontrollerar då kraven uppfylldaattvem är be-vem
dömer tillgänglighetnär uppnådd och förär vem frågor oftaär som
kommer i diskussionen med handikappförbunden.upp Inom
handikapprörelsen ställer sig dessutom frågande till kompetensen iman
dessa frågor hos kommunens tjänstemän.

HandikappkravenLagvIMnng

Insikt krävs de minimikravatt förekommer i lagom och tillämp-som
ningsföreskrifter ifrånutgår med mindre omfattande funk-personer
tionshinder, det vill medsäga nonnal annstyrka och visspersoner mo-
dell rullstol. För tillgänglighet skallattav uppnås enligt dessa mått
måste frisk handikappad. Synpunkter harman också framförtsvara på

i lagtextenatt till med rörelsehinderman oftareser tillpersoner än
med nedsatt orienteingsfönnåga.personer Många skulle gärna se

bindande föreskrifter inrymmer rimliga måttkrav på grundläggandesom
funktioner och utgår ifrån med rullstolarsom kräverpersoner som
större manöverutrymme, med gångsvårigheterpersoner samt personer
med nedsatt annstyrka.
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Tolkning och ybyggnacisreglernaPBL Nav

lag och tillämpningsföreskrifter blir lättare tolkaMan gärna att attser
fall där det möjligt.och önskar bör skall i deersätter äratt motman

inte, ibland kanönskar, då det svårtMan även varaprocessar om man
kan finna stöd för isaken lagtexten.att veta om man

HandikappkonsulentHandikappsekreterare

nödvändighetenMånga kommuner har behovet ochpoängterat attav
kani varje kommun har konsulent eller sekreterare samar-man en som

beta med handikappförbunden och behjälplig vid kontakt medvara
förvaltningar ombudsmankommunala och byggherrar. Dennet.ex.

bevaka byggnadsprojekt anpassning förskulle med avseende på perso-
med funktionshinder befogenhet vitesföreläggaockså hasamt attner

vid behov.

Remissinstans

handikapporganisationer skulle exempelvis detMånga gäma attse
kommunala handikapprådet skulle fungera remissinstans liksomsom en

brandmyndighetenmiljö- och hälsoskyddsnämnden och Mant.ex. etc.
beträffande handikappfrågordock detpoängterar att yttersta ansvaret

handikapprörelsenoch beslut kring dessa inte ligga hos den ibör p.g.a.
olika kommunema kompetensen.de skiftande

viktenHandikapprörelsen betonar också underlätta delta-att ettav
fallgande i planeringsprocessen. några kommunenI attanser man

borde ha skyldighet infonnera föreståendeorganisationernaatt om
förbyggnadsprojekt på deltagande i tidigareså möjliggöraatt sätt ett

skede.

Referensmaterial

sammanställa allmänt rikstäckande referensmate-Att vedertaget ochett
beträffande handikappfrågorrial till hjälp för såvälönskvärt ochvore

arkitekter granskare och beslutsfattare. material skulleDettasom vara
väl förankrat i handikapprörelsen revideras foroch kontinuerligt att an-

till förändrade krav och teknik.passas ny
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UtbildningAttitydförändring

Frågor har väckts inom handikapprörelsen beträffande kompetensen
hos kommunala tjänstemän och beslutsfattare med avseende på handi-
kappfrågor. Utbildning planeringsansvariga och andra inblandade iav
byggprocessen borde ökad förståelse för varför miljön skall till-ge vara
gänglig och användbar för funktionshindrade och för kunskapatt ge om
vad döljer sig bakom måttkraven. Utbildning krävssom också för att ge
kompetens till utforma detaljer ochatt sådant inte kan regleras isom
detaljföreskriñer. Man föreslår infonnationatt människor medom
funktionshinder och deras behov bör spridas redan i yrkesskolor för att
i förlängning kunna eliminera de problem meden detaljlösningar som
uppstår på byggarbetsplatsema. En allmän attitydförändring beträffande
handikapp torde dock den viktigaste utgångspunkten för miljövara en

skall kunna användas alla och på villkor.som av samma

Slutsatser

Vid intervjuarbetet för denna analys fann i del kommuner för-etten
vånansvärt dåligt hos ansvariga för handikappfrågor inomengagemang
kommunen. Trots detta sade sig alla dessa frågor mycketattanse var
angelägna och viktiga diskutera.att

Vi fann samarbetet mellanatt kommun och handikapporganisation i
många fall bristfälligt och skyllde dennaatt bristvar gärna i kom-man

Överlagmunikation på varandra. borde informationen föreståendeom
byggnadsprojekt från kommunens sidaetc. bättre samtidivara som

handikappförbundenatt kanske skulle hållaanser sig bättre underrätta-
de aktuella byggprojekt. fårMan dock ha i åtankeom många inomatt
handikapprörelsen arbetar ideellt, och kanske inte har resurser nog.
Samarbetet mellan kommun och handikappförbund borde kunna för-
bättras med kompetentavsevärt och engagerad handikappkonsulent.en

de flestaI fall för handikapprörelsenrepresentanter i de vidta-anser
lade kommunema bygglovsförfarandet fungeraratt tillfredsställande. De
flesta felen beträffande tillgänglighet uppstår i skedet mellan bygglovs-
granskning och färdigställd byggnad.

sâmüø
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