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statsrådetTill chefenoch för
Inrikesdepartementet

Regeringen bemyndigade den november det statsråd26 1992 harsom
till uppgift föredra ärenden planläggning, markanvändning ochatt om
bebyggelse tillkalla särskild utredare med uppdragatt göraatten en
bred plan- och bygglagen 1987:10. Utredningen haröversyn av an-
tagit Plan- och byggutredningen.namnet

Huvuddelen frågorna i ursprungsdirektivet och i den okto-28ettav
ber beslutat tilläggsdirektiv1993 har utredningen behandlats i be-av
tänkandena Anpassad kontroll byggandet SOU Miljö1993:94,av

Överprövningoch fysisk planering SOU 1994:36 och beslut iav
plan- och byggärenden SOU 1994:134. Beträffande utredningsman,
sakkunniga, och sekreterare medverkat i den delenexperter ut-som av
redningens arbete hänvisas till det sistnämnda betänkandet.

tilläggsdirektivI den juni23 1994 utredningen i uppdrag attgavs
generell lagstiftningen plangenomförande igöra ochöversynen av om

tilläggsdirektiv den maj24 1995 uppdrogs utredningen utvecklaatt
och komplettera tidigare lämnade förslag rörande bl.a. de bestämmel-

i plan- och bygglagen ersättning och reglering i detaljplanrörser som
lagen 1970:244 allmänna och avloppsan-översamt att vatten-se om

läggningar. Vidare har regeringen i beslut den februari uppdra-l 1996
git utredningen särskilt redovisa sina fråganöverväganden iatt om
möjligheten i detaljplan precisera handelsändamålet.att

Som särskild utredare förordnades den juni generaldirek-l 1995ny
vid dåvarande CFD, adjungeradetören professorn vid Lundsnumera

Universitet Sune Andersson.
Som sakkunniga har från den januari deltagit12 1993 departements-

rådet Kerstin Kåks från den 8 november civilingenjören1995samt
Bertil Adolfsson, lantmätaren Andersson,Bert avdelningschefen Fred-

Zelmin-Åberg.rik Platen och departementsrådet Emavon
Som frånhar den november8 deltagit hovrättsasses-1995experter

Britta Ahnmé-Kågerman till den september1 1996, avdel-som
ningsdirektören Ivar Eklöf, civilingenjören Johnson,Tommy kammar-

Bengt Nordqvist, byrådirektörenrättsassessom Anna lagman-Peters,
Peter Rosén och departementssekreteraren Micaela Schulman, frånnen
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den maj bitr. professorn Thomas Kalbro och från den30 1996 l sep-
tember hovrättsassessom Nils Cederstiema.1996

Sekreterare har sedan den januari varit jur. kand. Stig12 1993 Ha-
gelstam, från den november fastighetsekonomen Cecilia Undén7 1995

till den augusti 1996 och från den juni civilingenjören15 10 1996
Eije Sjödin.

Till utredningen har den januari knutits två referensgrupper,23 1996
med för de politiska partierna och medrepresentanteren en represen-

för fastighetsägare- och hyresgästintressen. den förra har ingåttItanter
riksdagsledamöterna Billing m, Eskil Erlandsson c,Knut Rune

s, Sonia Karlsson s och Lilian Virgin s, bitr. borgar-Evensson
rådssekreteraren Anders Anagrius vp, kommunalrådet Lisbeth Grön-
feldt-Bergman m, studeranden Nina Lundström fp, kommunalrådet
Claes Roxbergh och byråchefen Sjögrenmp kd. denLennart I se-

har ingått chefsarkitekten Alf Andersson Riksbyggen,nare gruppen
Åkeförbundsordföranden Bouvin Villaägareförbundet, teknikchefen

Flodén tekniske chefenJan HSB, Lilliehom SABO, utveck-Per
lingschefen Miller Sveriges Fastighetsägareförbund, ombuds-Tom

Gun-Britt Solberg Riksförbund skogs-Hyresgästemas ochmannen
Telj Lantbrukamas riksförbund.Tommästaren er

april överlämnades delbetänkandet PreciseringDen 9 handels-av
ändamålet i detaljplan SOU 1996:52.

Vi får härmed överlämna Plan- och byggutredningens slutbetänkan-
Översynde, och va-lagen.PBLav

Betänkandet skrivet i vi-form. skall förDetta uttryckär ettses som
alla har deltagit i utredningens arbete i allt väsentligt ståratt som

bakom de förslag framförs. båda referensgruppema har dockDesom
inte formellt tagit ställning.

Utredningens arbete härmed avslutat.är

Stockholm den november8 1996

Sune Andersson

/Stig Hagelstam
Eije Sjödin
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Sammanfattning

uppgift varit bredUtredningens har enligt direktiven göra över-att en
erfarenheternaplan- och bygglagstiftningen bakgrundmotsyn av av

års reform och de förutsättningar samhällsutveck-1987av nya som
lingen har inneburit för mark- och vattenanvändningen och för byg-
gandet.

frågorfyra tidigare betänkanden har utredningen behandlatI om
byggkontroll, fysisk planering överprövning. detta slutbe-bl.a. och I

tänkande lämnar vi förslag reforrnering bestämmelsernanu en avom
och kostnadsfördelning rörande anordningar,om ansvar gemensamma

såsom allmänna platser gator, parker m.m. och va-anläggning-vägar,
Ändringsförslagen främst reglerna i plan- och bygglagenrörar.

1987:lO, huvudmannaskap för allmänna platser ochPBL, gatu-om
kostnader, lagen 1970:244 allmänna och avloppsanlägg-vatten-om
ningar, va-lagen, lagen l987:l1 exploateringssamverkan,samt om
ESL.

lämnar vi förslag rörande bestämmelserna detaljpla-Därutöver om
nering, ersättning och plangenomförande i dels dels fastighets-PBL,
bildningslagstiftningen.

för rationellt plangenomförandePrinciper ett

plangenomförande åtgärderMed vanligen alla vidtas för attmenas som
förverkliga de mål ställs i planer eller andra beslut mark-som upp om
användningen.

enlighet med direktiven har vi gjort plangenomfö-I översynen av
randet utifrån övergripande perspektiv med helhetssyn i syfteett atten
uppnå så rationellt möjligt. första frågorhand detI ärett system som

utförande och drift anläggningar, såsom parker,vägar, gator,om av
va-anläggningar och va-ledningar, de därmed förenade reglernasamt

fördelning kostnadsansvaret vi har behandlat.om av som
på rättssäkerhet utgångspunktKravet grundläggande för vårär en

Till den bilden hör bör utformat så detöversyn. att systemet attvara
skapar likställighet mellan kommunmedborgama.

Gällande regler för kostnadsfördelning skiljer frågasig i för-om
delningsområde, fördelningsprincip och Vår bedömning är attprocess.
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dessa regler så långt möjligt bör samordnas. tydli-Detta gör systemet
för berörda fastighetsägare och möjlighet till samordningsför-gare ger

delar för kommunerna.
väsentlig utgångspunktEn skall enkeltär att systemetannan vara

och kostnadseffektivt. Vidare bör det flexibelt och situationsan-vara
möjliggöra detta börFör reglerna utförande, förvaltningpassat. att om

och ekonomisk fördelning frikopplas från varandra. sådan frikopp-En
ling förutsättningar för kombinationer olika reglerattger genom av
åstadkomma den bästa helhetslösningen i varje enskilt fall.

Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet effektivitet såledesärsamt
de grundläggande utgångspunktema för alla våra förslag. Frikoppling

regler, med kombinationsmöjligheter till helhetslösningar andraärav
förutsättningar vi ställt i Dessa neutralitet ochcentrum.som ger
flexibilitet och genomföra den bästa lösningen i varje enskildprövaatt
situation.

Huvudmannaskap för allmänna platser

Med allmän plats i mark i detaljplan harPBL redovisatsavses som
allmän plats, och parker.vägar,t.ex. gator, torgsom

föreskrivsI kommunenPBL skall huvudman för allmännaatt vara
platser inom områden med detaljplan, det inte finns särskilda skälom
till Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap föreliggerannat. om

enligt den tidigare lagstiftningen, års1947 byggnadslag, skulle haman
byggnadsplan och inte stadsplan i motsvarande situation.använt

Enligt de redovisade grundprincipema för rationellt plange-ettnyss
nomförande bör frågorna utförande och förvaltning i varje enskildom
situation läggas på den lämpad för detta. dag emel-är Imest styrsom
lertid frågan kostnadsansvaret för anläggningarna valet huvud-om av

i alltför utsträckning.storman
Våra förslag till reformering gatukostnadsbestämmelserna inne-av

bär hög grad likställighet i ekonomiskt hänseende uppnåsatt en av
mellan fastighetsägarna inom områden med kommunalt respektive en-
skilt huvudmannaskap. Med dessa förslag grund föreslår vi attsom
presumtionen för kommunalt huvudmannaskap slopas och i ställetatt
den skall huvudman i varje enskilt fall lämpad förär mestvara som
uppgiften.

iDet dag inte möjligt dela huvudmannaskapetär inom ochatt ett
detaljplaneområde. kan emellertidDet ändamålsenligt isamma attvara
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vissa fall låta fastighetsägarna sköta och kommunen övrigavägarna
allmänna platser eller Vi föreslår därför regler skalltvärtom. gö-som-

det möjligt dela huvudmannaskapet inom detaljplan.attra en
Förslagen syftar således till skall kunna välja denatt mestman ra-

tionella lösningen.

Gatukostnader

Enligt den gällande ordningen i kan kommunenPBL områdesvis ta ut
kostnader för nyanläggning förbättringoch och andra allmän-gatorav

platser fastighetsägama. Processen emellertid krånglig ochärna av
fåendast kommuner använder sig direkt tillämpning reglerna.av en av

de fall exploateringsavtalI tecknas det dock vanligt gatukostna-är att
dema exploatören.tas ut av

Drifts- och underhållskostnader for allmänna platser kan inte tas ut
enligt gällande kostnaderDessa finansieras såledesrätt. helt via kom-
munalskatten.

Detta har påtagliga brister från rättvisesynpunktsystem attgenom
det leder till orättvisor mellan olika kategorier fastighetsägare. Ge-av

kommunerna delvis skattefinansierar, delvis avgiftsfinansierarattnom
gatuutbyggnaden och eftersom alla drifts- och underhållskostnader
betalas med skattemedel blir kostnadsfördelningen mellan fastighets-

i olika områden olika.ägare Vissa fastighetsägare får betala kostnaden
för sin lokalgata och dessutom via kommunalskatten betala kost-egen
naderna för kommunala lokalgator i andra områden. Motsvarande rätt-
viseproblem uppkommer i förhållandet mellan områden inom och ut-

detaljplan. sigDe gällande också mellangör enskilda och juridiskaom
fastighetsägare, eftersom de inte betalar kommu-personer som senare

nalskatt.
Vårt förslag reglerna gatukostnaderär reformeras medatt om

va-lagstiftningen förebild. Kostnaderna for anläggning, förbätt-som
ring, drift och underhåll och andra allmänna platser inom de-gatorav
taljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap skall således, ef-

kommunal prövning och beslut, kunna frånter fastighetsägarnatas ut
inom sådana områden avgifter enligt Kostnader förtaxa. störregenom
trafikleder och parker skall dock inte få med i kostnadsunder-tasm.m.
laget. förutsättsDe således fortsättningsvisäven skattefmansieras.

Avgifterna skall utgå engångsavgifter och periodiskasom som av-
gifter. Avgiftsskyldighet skall inträda den till vilken fastighe-när gata
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utgång iordningställts. Engångsavgift skall fåhar har baraten tas ut av
utgång till ellertill fastighet inte tidigare har haftägare gataen som

Övriga kostnader förbättrings-, drifts- och underhållskostnaderväg; -
skall få periodiska avgifter.tas ut genom-
Avgifterna skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis

Engångsavgiften fårgrund. inte högre den fas-sättas än att motsvarar
tighetens andel i kostnaden för anläggning de allmänna platserna,av

påde periodiska avgifterna motsvarande inte högre de kommu-sätt än
nala älvkostnadema.

avgifter kommunerna på detta får avseddaDe sätt ärta ut attsom
täcka kostnader i dag i betydande grad skatteñnansierade. Ef-ärsom

syftet med avgiftsuttaget inte öka kommunernas kost-ärtersom att
nadstäckning rättvist fördela kostnaderna mellan fastig-utan att mer
hetsägare inom olika planområden, mellan boende inom och tät-utom

och mellan juridiska och fysiska förutsätts kommunal-ort attpersoner,
skatten mån.sänks i motsvarande

föreslås iReglerna gatukostnader brytas och föras inPBLutom ur
gatuhållning.särskild lag avgifter för kommunal Kommunensen om

fårbeslut överklagas kommunalbesvär. Tvister till-taxaom genom om
lämpningen skall va-nämnd.Statensprövastaxanav av

Vårt såledesförslag syftar till avhjälpa uppenbara brister iatt nuva-
rande och samtidigt till skapa instrument utifrånsystem ettatt som,
prövning i den enskilda kommunen, kan användas för utjämna elleratt

bort orättvisor och likställighet och neutralitet. Förslagen syftarta ge
också till främja kostnadseffektiva lösningar.att

Vattenförsörjning och avlopp

Va-lagen utformades med utgångspunkt i de förhållanden råddesom
under och 1960-talen. primära då avhjälpa1950- de sanitä-Det attvar

problemen. Lösningen på problemen skapa förutsättningarattra var
för effektiv utbyggnad de kommunala va-anläggningama. dagIen av
betjänas i princip samtliga någon form allmäntätorter av av
va-anläggning.

framtida utbyggnaden VattenförsörjningDen och avlopp omfattarav
emellertid i första hand andra områden, äldre fritidshusområ-t.ex.som
den i närhet eller fritidsområden. klara dennaFörtätortemas attrena
utbyggnad behöver va-lagstiftningen förändras, så utbyggnadenatt
kan efter lokala förhållanden med beaktande dagens kravanpassas av
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på miljöhänsyn och kretsloppsanpassade lösningar. Vårt mål har varit
skapa flexibel lagstiftning för i det enskildaatt utrymme atten som ger

fallet finna den bästa lösningen.
Vårt förslag innefattar lag Vattenförsörjning och avlopp.en ny om

påFörslaget bygger dock i väsentliga delar den gällande va-lagen.
Inledningsvis lagen syftar till skapa förutsättningar föratt attanges
tillhandahålla påVattenförsörjning och omhänderta avloppsvattenatt

hushållninginnebär effektiv med samhälletssättett som en resurser
tillgodoser skyddet för miljön och hälsan behovet hus-samtsamt av

hållning med utvidgning i jämförelse medDetta ärnaturresurser. en
va-lagen, primära syfte tillgodose hälsoskyddet.är attvars

förslaget klargörs de grundläggande förutsättningarna kommu-I att
planerar för Vattenförsörjning och avlopp, medan fastighetsägarennen

för den fastighetens va-försörjning. det inomOm ettansvarar egna
visst område uppkommer behov va-anläggning, skallstörreav en
kommunen ställning till denna anläggning skall utföras och dri-ta om

till fastigheterna inom området eller den hellre börägarnavas av om
utföras och drivas kommunen eller någon allmänav annan som va-an-
läggning. Vid denna bedömning skall särskiltkommunen beakta de
ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för fastighetsäg-att

på lång sikt skall kunna för Vattenförsörjning och avlopparna svara
inom området.

Finner kommunen fastighetsägarna skallatt ta ett gemensamt ansvar
för områdets va-försörjning, fattaskall kommunen beslutett om
va-samverkan. fastighet skall ingå i sådanEn samverkan fastighe-om

och avloppsförsörjning inte med fördel kan tillgodo-störretens vatten-
på sätt.annatses

anläggning skall genomföras medEn va-samverkan skall inrät-som
gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagentas som

1973:1 149, AL. väsentlighets-, båtnads-,De och opinionsvillkor som
förutsättning för beslut gemensamhetsanläggning skallutgör en om en

dock inte tillämpas, eftersom avvägningen mellan det allmännas och
de enskildas intressen skall redan i samband med beslutetprövas om
va-samverkan. Möjlighet införs för fastighetsägare få förersättningatt

enskild anläggning blir onyttig till följd denen som av gemensamma
anläggningen.

Bestämmelserna allmän va-anläggnings verksamhetsområdeom en
föreslås få ökad betydelse. Beslut för verksamhetsom-gräns etten om
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råde skall i normalfallet fattas kommunen. Till bestämmelsernaav om
verksamhetsområde knyts fastighetsägarens få sin fastigheträtt att
kopplad till den allmänna anläggningen. enlighet med grundprincipenI

ökad flexibilitet föreslår vi kommunen möjlighet i vissaatt attom ges
fall inskränka verksamhetsområde, va-försörjningen inte längreett om
behöver ordnas allmän anläggning. prövning skallDennagenom en
utgå från kriterier förgäller prövning va-samverkan.samma som av
Ersättning skall utgå till fastighetsägare drabbas skada till följdsom av

verksamhetsområdet inskränks.attav
skallKommunen huvudmannens förslag till och allmännaanta taxa

bestämmelser för anläggningens brukande. övrigt föreslåsI endast
mindre ändringar reglerna och avgifter. Däremot lämnar vitaxaav om
förslag regler för årsredovisning. Redovisningsreglema innebär attom
va-verksamheten skall redovisas frånavskild övrig verksamhet som
huvudmannen driver.

Tvist mellan huvudman och fastighetsägare skall fortsättnings-även
vis kunna Statens va-nämnd. det gällerprövas När överklagandenav
föreslås den principiella ändringen dessa skalläven prövasatt av
Va-nämnden. gäller överklagandeDet länsstyrelsens beslut enligtav
den lagen och kommunens beslut va-samverkan och verksam-nya om
hetsområde. denI lagen dock inga bestämmelser överkla-nya ges om
gande kommunens beslut och allmänna bestämmelser,taxaav om
vilket innebär dessa beslut, i likhet med i dag, endast kan iatt prövas
den ordning gäller för laglighetsprövning kommunalt beslut.som av

Sammanfattningsvis innebär våra förslag modernisering lag-en av
stiftningen baserad på dagens skärpta krav på miljöhänsyn och resurs-
hushållning påoch de tidigare nämnda förutsättningarna effektivaom
och rationella lösningar från fall till fall.

astighetsplanF

I PBL:s plansystem finns i dag regionplan, översiktsplan, detaljplan,
områdesbestämmelser och fastighetsplan. fastighetsplanEn kan bara

för område omfattas detaljplan. fastighetsplanenI kanantas ett som av
regleras frågor fastighetsindelningen, servitut, ledningsrätter ochom
gemensamhetsanläggningar. Reglerna fastighetsplan överensstäm-om

i utsträckning med reglerna detaljplan det gällerstor plan-närmer om
handlingar, förfarande, skillnadEn dock fastighetsplanär attm.m. en
skall fastighetsägare begär det och planen inteantas ärom en uppen-
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skall fastighetsägare det och planen intebegär ärantas om en uppen-
bart onödig. regeln har också till vissa skillnader det gällerDen lett när
överklagande.

huvudsakliga motivet till fastighetsplanen har kommitDet att ut-att
särskild planform det kan finnas behov komplet-göra är att atten av

detaljplanen i efterhand med regler fastighetsindelningentera om m.m.
Enligt vår mening detta inte tillräckligt skäl för särskild plan-är ett en
form. fördel samtliga effekter detaljplan innebärDet är en om som en
för fastighetsägare redovisas i sammanhang redan planennäretten
antas.

Fastighetsplanen komplicerar dessutom i onödan ochsystemet ger
upphov till samordningsproblem i förhållande till detaljplanen. Vidare
torde enda planform leda till minskade kostnader för såväl kommu-en

berörda fastighetsägare.nerna som
Vi föreslår därför fastighetsplanen skall slopas särskild plan-att som

forrn och bestämmelser regleras i fastighetsplanen i ställetatt som nu
skall kunna in i detaljplanen. Huruvida sådana bestämmelser skalltas
meddelas skall bedömas från planmässiga utgångspunkter. Någon rätt
skall således inte föreligga för fastighetsägare kräva det i detalj-att att
planen in sådana bestämmelser. heller skall det,Inte än över-tas annat
gångsvis, finnas några särskilda förregler underlätta införandeatt av
bestämmelser fastighetsindelningen i detaljplanen i efterhand.om

föreslårVi inte någon skyldighet för ikommunen detaljplanenatt
meddela bestämmelser fastighetsindelningen. vanligaste lös-Denom
ningen torde, liksom enligt gällande detaljerna fastig-irätt, attvara
hetsindelningen klaras vid de förrättningar enligt fastighets-AL,ut
bildninglagen 1970:988, och ledningsrättslagenFBL, 1973:1144

utförs för genomföra den detaljplanen.att antagnasom
anslutning till fråganI fastighetsplan behandlar vi kopp-ävenom

lingen mellan detaljplanen och efterföljande lantmäteriförrättning. I
likhet med vad redan gäller i fråga bestämmelsersom om om gemen-
samhetsanläggning enligt och ledningsrättAL enligt ledningsrättslagen
föreslår vi båtnadsvillkoretdet s.k. i skall tillämpas be-FBL näratt
stämmelser fastighetsindelningen eller servitut meddelas iom om en
detaljplan. Någon förnyad prövning skall därefter inte vid för-göras en
rättning under detaljplanens genomförandetid.
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Våra förslag har främsta syfte förenkla och förbilliga plane-attsom
ringsprocessen, också alla för fastighetsägare och andra bety-attmen
delsefulla frågor klargörs och bedöms i sammanhang.ett

s.k. exploatörsparagrafernaDe

kap. några6 bestämmelser avståendeI PBL mark ärges om av som av
ganska speciell karaktär. Länsstyrelsen har enligt dessa bestämmelser
möjlighet förordna fastighetsägare i vissa fall skall avstå elleratt att
upplåta mark ersättning. sådant förordnande kan länsstyrel-Iutan ett

också föreskriva markägaren skall bekosta anläggandeatt gatorsen av
och va-anordningar. Bestämmelserna brukar kallas exploa-vägar samt
törsparagrafema.

Exploatörsparagrafema härstammar huvudsakligen från års1931
stadsplanelag där de fyllde funktionen kommunen i tidigt skedeatt ett

Ävenkunde kräva in ersättning för gatumark markexploatör.av om
förutsättningarna sedan dess i hög grad har förändrats bestäm-anses
melserna fortfarande den rättsliga grunden för tecknande s.k.utgöra av
exploateringsavtal. Tillämpningen bestämmelserna har dock iav
praxis ifrågasätts från rättvisesynpunkt. den bakgrunden harMot vi
tagit exploatörsparagrafema till övervägande.upp

Vår bedömning tillämpning bestämmelsen bekostan-är att en av om
de anläggningar kan högre grad kostnadstäckning för ettav ge en av
visst område följer lagstiftningen och va-avgifter.än gatu-som av om

på rättvisa begränsarKravet visserligen bestämmelsens tillämpnings-
område flera fastigheter inblandade, enligt vår mening kannär är men
det i vissa fall, särskilt det fråga exploatör, rimligtnär är om en anses

denne skall kunna åläggas något längre gående bidragsskyldig-att en
het. Den möjlighet till förordnande finns i bör därför finnasPBLsom
kvar.

PBL:s gatukostnadsregler i och för sig tillräckligasynes vara som
grund för avtal avstående mark för allmän plats ersättning.utanom av
Bl.a. bakgrund bestämmelsen bekostande anlägg-mot attav om av
ningar bibehålls, avstår vi från lämna något förslagäven rörandeatt
avstående mark.av

Den särskilda bestämmelse i kap.6 § innebär18 PBL, markattsom
inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap i vissa fall skall upplåtas

ersättning, kan dock enligt vår mening leda till orättvisa mellanutan
fastighetsägarna. Vårt förslag den paragrafen upphävs.är att
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Exploateringssamverkan

Önskvärda förändringar inom bebyggda områden kommer ofta i kon-
flikt rådande fastighetsindelningmed och ägarförhållanden. så-För att
dana förändringar skall komma till stånd i omfattning krävs där-större
för normalt marken frivilliga förvärv eller expropriationatt genom
samlas i hand, antingen hos kommunen eller exploatör.en en

Genom ESL, trädde i kraft samtidigt med denPBL julil 1987,som
skapades emellertid möjligheter få till stånd samordnade aktiva in-att

från fastighetsägarna själva. innehåller genomförandemedelESLsatser
två principiellt olika slag.av

det första lagen möjligheter för fastighetsägarnaFör iattger sam-
verkan utföra de anläggningar nödvändiga förärgemensamma som
området, och va-ledningar. Därefter överlämnas anlägg-t.ex. gator
ningarna till den huvudman, kommunen eller anläggningssamfäl-en
lighet, skall för driften i framtiden.som ansvara

det andra innehållerFör lagen speciellt värdeutjämningssystem,ett
vilket fastighetsägarna får del i exploateringsverksamhetensgenom

avkastning utifrån vad bidrar med till exploateringsföretaget ochman
inte efter hur planens byggrätter lokaliseras, vilket i vissa situationer
skapar rättvisa och därmed bättre förutsättningar åstad-större attger
komma lämpligt utformade detaljplaner.

har dock tillämpatsLagen i endast få fall, vilket bl.a. påtorde bero
den uppfattas komplicerad. har till del sinDetta grund iatt stor attsom

frågor utbyggnad anläggningar å den sidan och fördelningom av ena
planutfallet å den andra har i enda förfarande.vävts ettav samman

Vårt förslag därför ESL upphävs och dessa båda huvudsyftenär att att
behandlas för sig.var

utbyggnad anläggningarFör finns väl fungerande lagstiftningav en
i form VårtAL. förslag den lagen exklusivt skall hanteraär attav
dessa frågor.

det gällerNär värdeutjämningssystemet har vi konstaterat lik-att
nande framgångmed och i utsträckning tillämpas i andrasystem stor
länder och i de praktiska fall har genomförts enligt ESL har möj-som
ligheten till rättvis fördelning planvinsten framhållitsen mer av som
särskilt värdefull. Vi därför bör behållas, medatt systemetanser men

förenklad utformning i jämförelse med ESL.en
Kommunen skall i detaljplan kunna meddela bestämmelseren om

särskilt fördelningsförfarande skall tillämpas vid genomförandetatt ett
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Samtidigt meddelas bestämmelserplanen. fastighetsindelningenav om
motsvarande vad enligt gällande fastighets-regleras irättm.m., som

plan. Därefter genomförs fördelningsförrättning vid lantmäteri-en
myndigheten, varvid marken omdisponeras avräk-och ekonomisken
ning så berörda fastigheter får del planvinsten utifrångörs, att ettav
andelstal. andelstal bestäms normalt med utgångspunkt från denDetta
areal fastigheten bidrar med. finns dock möjlighet jämkaDet attsom

såandelstalet andra bidrag arealen beaktas, fas-även änatt t.ex. om en
tighet skall bevaras bidrar med värdehöjning på angränsandesom en
fastigheter.

Vårt förslag bestämmelserna det särskilda fördelningsför-är att om
farandet in i lag, lagen fördelning byggrätt.tas en ny om av

frågomaanslutning till samverkan föreslår vi två änd-I ävenom
ringar i föreslårVi för det första det skall möjligt be-AL. att attvara

särskilda andelstal för betalning ersättning vid upplåtelsestämma av
för gemensamhetsanläggning. möjlighet avseddDenna under-är atten

förfarandetlätta gemensamhetsanläggning inrättas för be-när en en
fintlig anläggning med många intressenter inblandade. det andraFör
föreslår vi bestämmelse ersättning skall kompensera fastig-en om som
hetsägare för skada uppstår följdtill gemensamhetsan-attsom av en
läggning ändras eller upphävs.

Slutligen berör fråganvi fastighetssamverkan vid utbyggnadom av
vindkraft. Vi konstaterar därvid det beskrivna fördelningsför-att nyss
farandet kan användas i detta sammanhang och det inte heller iäven att
fråga AL finns anledning till särskilda bestämmelser just för ända-om
målet vindkraft.

Våra förslag syftar således behållatill och i viss mån bygga deatt ut
möjligheter erbjuder till vinstfördelning,ESL innebärande stimulans
till samverkan och bättre planer, kombinerat med effektivare instru-

för genomförandet.ment

ersättningsbestämmelserPBLss

14 kap. regleras frågorI PBL ersättning. ersättningssituationerDeom
främst har varit föremål för våra överväganden de gällerärsom som

beslut meddelas restriktioner förnär användningen fastighet,om av en
vilka fall regleras i kap. § Reglerna något14 8 PBL. innebär, förenklat,

ersättning för byggnad inte får rivas utgåskall skadanatt att ären om
betydande. Med detta skada i storleksordningen %15 vär-avses en av
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det berörd del fastigheten. Om skadan skall skallersättas, ettav av av-
drag med beloppgöras vad skall tålasett motsvarar utansom som er-
sättning, dvs. skadan till %.15upp

Om byggnad belastas skyddsbestämmelser eller markreg-en av om
lerande bestämmelser införs, skall utgåersättning beslutet innebärom

pågåendeden markanvändningen försvåras.att Dettaavsevärt är en
lägre kvalifikationsgräns och kan förenklat till relativöversättas en
skada i storleksordningen 5-10 % värdet berörd del fastighe-av av av

detta fall harI dock absolutbeloppet i praxis givits påtagligten. även
betydelse. fastighetsägareEn skall endast behöva tåla vad beteck-som

bagatellartade skador. Om skadetröskeln överskrids skall helanas som
skadan ersättas.

beskrivnaDen regleringen enligt vår mening onödigt komplice-är
rad. Vi föreslår därför skadetröskeln betydande skada", föratt som
övrigt enbart gäller vid vägrad rivning, skall lagen ochutmönstras ur

den i fastighetsrättslig lagstiftning frekventa skadetröskelnatt mer
pågående markanvändning försvåras skall gälla iavsevärt samtliga
skadefall där kvalifikationsgräns skall tillämpas. Samtidigt föreslåren
vi avdrag för skada under kvaliñkationsgränsen skallatt ett igöras
samtliga fall, dvs. i de fall skyddsbestämmelseräven ellernär markreg-
lerande bestämmelser meddelas.

Sänkningen för ersättning vidgränsen vägrad rivning kan i vissaav
fall innebära ökade kostnader för kommunerna, vårenligt be-men
dömning torde dessa fall till antalet. Samtidigt leder avdragetvara
från ersättningen vid skada skyddsbestämmelser eller markregle-av
rande bestämmelser till i viss mån sänkta kostnader. Om till dettaman
lägger fördelarna enklare förfarande torde effekten totalt förett settav
kommunerna bli positiv.

fastighetsägareFör berörs skyddsbestämmelser eller mark-som av
reglerande bestämmelser bedöms överstiga kvaliñkationsgränsensom
för ersättning leder förslaget till viss försämring, eftersom etten av-
drag skall från ersättningsbeloppet.göras avdragDetta emellertidavser
endast belopp bedöms bagatellartade och leder samtidigt tillsom som

ökad rättvisa i förhållande till andra fastighetsägare, liggeren som
under för ersättning.gränsenstrax

vår diskussionI framhåller vi betydelsen kulturmiljöfrågomaattav
hanteras på sådant skadasätt huvudett inteöver uppkommer.att taget
Viktiga faktorer skyddsformär rätt används, såväl kommu-t.ex. att att
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framförhållning ochfastighetsägarna har samt att processennema som
fastig-umgängesformen och å den sidan ochmellan kommunstat ena

å den andra utvecklas.hetsägarna
påtaglig förenklingFörslagen innebär alltså sammanfattningsvis en
och likställighet iregelsystemet till förmån för behandlingenav av

ekonomiska konsekvensernaolika ersättningssituationer, deutan att
påverkas i någon bety-för sig fastighetsägarna eller kommunernavare

dande grad.

och proportionalitetsprinc:penPBL

konventionen angåendelagen 1994:1219 den europeiskaGenom om
grundläggande frihetemaskydd för de mänskliga rättigheterna och de

till svenskupphöjdes den nämnda konventionen, Europakonventionen,
påEuropadomstolenlag. Vid tillämpningen Europakonventionen iav

frågor enskildes utnyttja egendombl.a. inskränkningar i den rätt attom
påallmänna intressen ställer domstolen kravmed hänsyn till att av-

mellan intressena skall rimlig eller proportionerlig.vägningen vara
finns i kap. grundläggande avvägningsregel där det§I PBL 1 5 en

föreskrivs vid prövning frågor enligt lagen, både allmänna ochatt, av
enskilda intressen skall särskilt föreskrivet.beaktas, inte ärannatom
Enligt således, särskilt föreskrivet, baraordalagen skall detnär är ett-

antyds alltså idera det allmänna eller enskilda intresset beaktas. Detav
förbehåll alls skall beaktas.detta enskilda intressen i vissa fall inteatt
måste uppenbarligen fel det strider den nämnda la-ochDetta motvara

Europakonventionen. Vi föreslår förbehållet upphävs.attgen om

Detaljplanekravet

kap. ställs krav på vissa frågor skall§ prövningen skeI 5 1 PBL att av
detaljplan. paragrafen fundamentalBestämmelserna i be-ärgenom av

tydelse i bifallas, åt-ansökan bygglov skallPBL-systemet. En om om
gärden uppfyller de krav områdenställs i intePBL. Inomsom som
omfattas detaljplan kan emellertid ansökan ogillas enbart med hän-av
visning till det krävs detaljplaneläggning. sedan kommunenDet äratt

i såoch fall detaljplan skall Utlösningavgör när upprättas.som om en
detaljplanekravet såledeskan innebära det inträder bygg-sägas attav

nadsförbud med för kommunen meddela dispens.rätt atten
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enskildes ställning kanEnligt direktiven skall vi denöverväga om
vid detaljplanekravet. Problemet gällerförstärkas tillämpningen av

enstaka byggnader inomfrämst prövningen tillkomsten om-av av nya
råden med bebyggelsetryck.

vår bedömning finns bara begränsade möjligheterEnligt det stär-att
enskildes komplettera kravbestämmel-ka den ställning, t.ex. attgenom

därmed för prövning direkt i bygg-i lagen och öka utrymmetserna en
lovsärendet. Vi inskränker därför till bara förorda något vid-att ettoss

fråntillämpningsområde för den bestämmelse undantag detalj-gat om
planekravet finns.som

föreslårSamtidigt vi möjligheten tillkomsten bygg-prövaatt att av
pånader och andra anläggningar med betydande inverkan omgivning-

direkt i bygglovsärendet bort. skall möjlighetenDäremottas atten reg-
lera sådana frågor i områdesbestämmelser alternativ till detalj-ettsom

kvarstå.plan öka tillämpningsområdet för områdesbestämmel-För att -
sådanai fall föreslås förs in krav på upprättandedetatt ettser av en

miljökonsekvensbeskrivning områdesbe-i samband med antagande av
stämmelser i vissa fall.

sammanhanget vi också frågan huruvida reglerna de-I tar upp om
taljplanekravet eventuellt lägger hinder i för beaktandevägen ett av
den såberörda proportionalitetsprincipen. Vi finner inte ärattovan
fallet.

Detaljplaneringen

lagändringarGenom trädde i kraft den januari har den1 1996som
översiktliga planeringen förstärkts. Med anledning härav skall vi enligt
direktiven behovet förutsättningarna påoch för detalj-överväga attav
nivån frågorreglera behandlas i översiktsplaneringen.som

Vi finner erfarenheterna förstärkt översiktlig inteplaneringatt av en
tillräckliga för det för närvarande skall kunna detär avgörasatt om

finns några brister i möjligheterna reglera i detaljplan och områdes-att
bestämmelser. Vi har också behovet förstärkaövervägt över-attav
siktsplanens ställning i förhållande till prövningen enligt lag-annan
stiftning, har därvid funnit tillräcklig åstadkom-styrning kanattmen

förstärkt översiktsplanering, kompletterad med regle-mas genom en
ring i detaljplaner områdesbestämmelser.och

Enligt direktiven skall vi vidare behandla vissa problem i samband
med detaljplaneringen. Vi skall således belysa måni vad den fysiska
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planeringen enligt bättre kanPBL medverka till god livsmiljö ochen
därvid uppmärksamma de problem hänger med funk-som samman
tionsuppdelningen i segregation i boendet och varudistribu-tätortema,
tionens miljöpåverkan. Brister i detaljplaneringen det pekas på ärsom
utvecklingen små, projektinriktade detaljplaner inte till-mot som ger
räckligt för alternativa verksamheter.utrymme

Vår bedömning reglerna detaljplaneringen i huvudsakär äratt om
ändamålsenligt utformade. Fördjupningar översiktsplanen bedömsav

tillräcklig kompensation för den bristande överblickutgöra en som
följer småmed detaljplaner. Detaljplanema visserligen ofta alltförär
detaljerade, enligt vår bedömning bör förändring i det hänse-men en
endet inte åstadkommas möjligheterna till reglering i de-attgenom
taljplan begränsas information och utbildning. Viutan snarare genom
föreslår dock bestämmelsen fårdetaljplanen inte görasatt attom mer
detaljerad nödvändigt tillämplig på samtliga bestämmelserän görs om
vad får regleras i detaljplanen.som

Segregation i boendet och varudistributionens miljöpåverkan är
problem enligt vår mening bör angripas på Översiktsplanenivånsom
med stöd forskning kring och analyser förekommande problem.av av

kan därefter tillhandahållaPBL de instrument på detaljplanenivån som
behövs för utvecklingen. Några ändringar eller komplettering-att styra

dessa bedöms inte nödvändiga.ar av
Vi har också tagit reglerna mindre avvikelser och enkeltupp om

planförfarande till förnyat övervägande. Vi har därvid inte funnit an-
ledning någon bedömning den utredningengöra änatt annan som re-
dovisat i de föregående betänkandena.

Vindkraft

Enligt direktiven skall vi hur vindkraften bör hanteras i denöverse
kommunala planeringen. sammanhanget börI särskilt övervägas om
det lämpligt med tidsbegränsade bygglov förär vindkraftverk.

första handI det enligt vår bedömning angeläget vindkraftenär att
behandlas aktivt i översiktsplaneringen. Vidare bör det ställasmer
ökade krav på detaljplanering. skärpningDen detaljplanekravetav som
vi föreslår i fråga anläggningar får betydande inverkan påom som
omgivningen leder till sådana ökade krav det gäller vindkraftsut-när
byggnad. detaljplanKravet bör idock utsträckning kunnastor ersät-

med reglering i områdesbestämmelser, vilket blir möjligttas genom
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det krav på miljökonsekvensbeskrivning för områdesbestämmelser i
vissa fall vi föreslår. För kunna utnyttja den föreslagna lagenattsom

fördelning byggrätt krävs det dock detaljplan.om av
skäl förEtt medge tidsbegränsade lov för vindkraftverkatt isynes

första hand därmed skulle kunna avvägningatt göravara man en annan
i förhållande till motstående intressen och därmed underlätta vind-
kraftsutbyggnaden. Vi finner det emellertid inte befogat dettaatt av
skäl från gällande avvägningsprincipergöra och avstår därföravsteg
från lägga fram något förslag i den antydda riktningen.att

Övriga frågor

Avslutningsvis föreslår vi bestämmelsen planavgift i kap.11att om
§ andra5 stycket PBL ändras så planavgift skall kunnaatt äventas ut

detaljplan ändrasnär för medge ändrad användning bygg-atten av en
nad.
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Författningsförslag

Förslag1 till

Lag avgifter för kommunal gatuhållning;om

Härigenom föreskrivs följande.

1 § Kommunen får besluta till fastigheter inomägarna områdenatt
med kommunal gatuhållning skall betala kostnader kommunensom
har för gatuhållningen.

Med kommunal gatuhållning iordningställande, underhåll ochavses
renhållning och andra allmänna platser enligt kap.gator 6m.m. av
26§ andra stycket och 30§ första stycket plan- och bygglagen
1987:10 l8§ första och andra styckena renhållningslagensamt
1979:596.

2 § Avgiftsskyldighet inträder den till vilken fastighetennär hargata
utgång har blivit iordningställd.

3 § Ny fastighetägare inte kommunen för avgiftgentemotav svarar
förfaller till betalning före tillträdesdagen.som

4 Avgifter§ kommunen får inte överskrida vad behövstar utsom som
för täcka nödvändiga kostnader för gatuhållningen.att

Avgifter får inte för täcka kostnader för sådanatas ut att större tra-
ñkleder, parker och andra allmänna platser betjänar övervä-som en
gande del kommunens bebyggelseområden.av

5§ Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig
och rättvis grund.

Vid fördelning avgiftsskyldigheten skall hänsyn till kostnaderav tas
fastighet harägare för utförande, drift och underhåll allmänsom av av

plats för vilken kommunen inte huvudman eller förär område som
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motsvarandefyllerochflera fastigheter än-nyttjas gemensamt somav
damål allmän plats.som

tillskall hänsynavgiftsskyldighetenfördelning ägareVid atttasav
förordnandeersättning efteravstått markfastighet kan ha utan en-av

1987:lO.bygglagenplan- ochligt kap. 19 §6

vilket detaljpla-område förfastighet inomAvgiftsskyldighet för6 §
iåtgärderförfår kostnadernaupphävts barahar avsessomavsenen

första1987:l0 och 18§och bygglagenstycket plan-30§ första
1979:596.renhållningslagenstycket

iutformarkommunenenligtAvgift skall bestämmas7 § taxa, somen
i §§.grunder 4-6överensstämmelse med de angessom

avgifter.periodiska En-engångsavgift ochutgårAvgift somsom
tidigare harfastighet intetillgångsavgift får bara ägaretas ut somav

till be-Engångsavgift skall bestämmashaft utgång till eller väg.gata
förkostnadernade normalafastighetens andellopp motsvarar avsom

omfattaavgifter får intePeriodiskaplatserna.utförande de allmännaav
platserna.utförande de allmännakostnaderna för av

med hänsynbetungandeengångsavgift till beloppUppgår8 § ärsom
omständigheter, skall,övrigaekonomiska bärkraft ochtill fastighetens

ställs, avgiftengodtagbar säkerhetbegär det ochfastighetens ägareom
år.viss tid, högst tiopå årliga inbetalningar underfördelas

personligafastighetsägarensfår med hänsyn tillAvgift nedsättas9§
betalningsförmåga.

skall betalasPå obetalt beloppAvgift skall betalas vid anfordran.10 §
från förfallodagen.räntelagen 1975:635enligt 6 §ränta

på årliga inbetalningar, bestämsengångsavgiften fördelasSkall
förfaller tillavgiftenräntelagen på varje delenligt §5ränta av som

inbetalningen skall skefrån den dag då den förstabetalning i framtiden
enligtskall betalasdelen avgiften betalas ellertill dess den räntaav

första stycket.

allmänför utförande ochavgift har betalats11 § Om gata annanav
avgiften skadatillbakaplats, kommunen skyldig betalaär att om upp-
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kommer för fastighetenägaren han på grundattav attgenom av
bygglov inte kanvägras använda fastigheten så förutsattes närsom
avgiften betalades.

Kommunen också skyldigär betala enligtatt ränta 5 § räntelagen
1975:636 från den dag fastighetsägaren betalade avgiften.

12 § Talan återbetalning enligt ll § skall väckas inom två år frånom
det beslutet på vilket talanatt grundas laga kraft. Talan får dockvann
väckas skadan inte rimligen kunde förutses inom angivensenare, om
tid.

13 § kommunalaDen gatuhållningen skall redovisas skild från annan
verksamhet kommunen driver.som

Av redovisningen skall framgå hur kommunen har fördelat kostna-
der varit med verksamhet kommunensom gemensamma annan som
drivit.

14 § Om fastighet har upplåtits med skall vadtomträtt, ien dennasom
lag föreskrivetär fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas påom
tomträttshavaren eller tomträtten. Tomträttshavare dock inte skyldigär

bekosta utförandeatt och allmän plats.gataav annan

15 § Vad i denna lag föreskrivs fastigheter skall tillämpassom om
påäven mark samfälld förär flera fastigheter. Med fastighetsägaresom
därvid deägarna fastigheter har del iavses samfälligheten.av som

l6§ Den innehar egendom under ständig besittningsrättsom eller
med ñdeikomissrâtt eller på grund testamentariskt förordnandeav utan

äganderätten tillkommeratt någon skall vid tillämpning denna lagav
egendomens ägare.anses som

17 § Statens va-nämnd efterprövar ansökan mål tvist mellanrörsom
kommunen och fastighetsägare tillämpning kommunenstaxa,om av
fordran på avgift fastighetsägare, giltigheten, beståndet ellerav rätta
innebörden avtal mellan kommunen och fastighetsägareav målsamt
enligt ll § återbetalning avgift.om av
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handlägg-förfarandet vidva-nämnd ochStatensBestämmelser om
Statens1976:839finns i lagennämndenmål hosning omav

va-nämnd.

januari 1998.kraft denträder i llagDenna
förstatillämpasskallårsredovisningi §Bestämmelserna 132. om

de-efter den 31påbörjasräkenskapsår närmastgången för det som
cember 1997.

Äldre förersättningbetalaskyldighetbestämmelser gatu-attom
på-hargatubyggnadsarbeteni frågatillämpasskallkostnader somom

ikraftträdandetbörj föreats
påbör-hargatubyggnadsåtgärderförpå ersättningAnspråk4. som

decemberefter den 31framställasfår intejanuari 1982jats före den l
2007.
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Förslag till2

och avlopp;VattenförsörjningLag om

föreskrivs följ ande.Härigenom

för Vattenförsörj-innehåller bestämmelserlag§1 Denna ansvarom
samverkaskyldighetning och avlopp, fastighetsägares vat-att omom
allmänna anlägg-avlopp va-samverkan ochtenförsörjning och om

va-anläggningar.Vattenförsörjning och avlopp allmännaningar för

skallomhändertagande avloppsvattenVattenförsörjning och2 § av
hushållning med samhälletsmed iakttagande kravetske resurserav

miljön och hälsan be-på tillgodoser skyddet föroch sätt samtett som
hushållning medhovet naturresurser.av

tillanläggning harMed allmän va-anläggning3§ somavses enen
Vattenförsörjningbebyggelseuppgift bereda bostadshus elleratt annan

någoneller, den drivsoch avlopp och drivs kommun avsom av en om
enligtförklarats för allmän 48annan,

huvud-driver allmän va-anläggning anläggningensDen ärensom
man.

fastighet skall tillämpasBestämmelserna i denna lag4 § ägare avom
ständig besittnings-på den innehar egendom medäven tomträtt,som

fideikommissrätt på testamentariskt förordnande.eller grundrätt, av
lagomständigheterna föranleder det skall bestämmelse i dennaNär

på anläggning,fastighet tillämpas byggnad elleräven annan somom
på samfälld för flerainte tillhör till marken och mark ärägaren som

Vad lagen föreskrivs fastighet skall därvidi ägareägare. som om av
gälla anläggningens ägare.

för va-anläggning träffat avtal medhuvudmannen allmänHar en
anläggningen, gäller förfastighetsägare brukandeänannan om av

denne vad i lagen föreskrivs fastighetsägare.som om

2 Ifv-HUX
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Ansvaret för Vattenförsörjning och avlopp

Fastighetens5 § skallägare för fastighetens Vattenförsörjningsvara
och avlopp, detta inte enligt 8§ skall ordnas allmänom genom en
vamanläggning. Bestämmelser fastighetsägarens för utsläppom ansvar

avloppsvatten finns i 6 och hälsoskyddslagen7 1982:1080 ochav
och7 8 miljöskyddslagen 1969:387.

6 § Det kommunalär angelägenhet planera för Vattenförsörjningatten
och avlopp i kommunen, detta behöver ordnas i störreettom samman-
hang. Bestämmelser kommunens för tillsyn vattenför-överom ansvar
sörjning och avlopp finns i 2§ hälsoskyddslagen 1982:1080, 38§
miljöskyddslagen 1969:387 och livsmedelslagen24 § 1971:511.

Behöver7 § Vattenförsörjning och avlopp inom område ordnas iett ett
sammanhang, skallstörre kommunen till Va-anläggning kom-attse en

till stånd så det kan ske. Vid bedömningen skall kommunensnartmer
särskilt beakta skyddet för miljön, hälsan behovet hushållningsamt av
med naturresurser.

Länsstyrelsen får vid vite förelägga kommunen fullgöra skyldig-att
heten enligt första stycket.

8§ En va-anläggning skall utföras och drivas i samverkan mellan
till fastigheternaägarna inom det område där Vattenförsörjning och

avlopp behöver ordnas i sammanhang, intestörre kommunenett om
finner det lika rationelltär anläggningenatt utförs eller drivsatt av
kommunen eller någon allmän Va-anläggning.annan som en

Vid bedömningen skall kommunen beakta de ekonomiska och or-
ganisatoriska förutsättningarna för fastighetsägarna på lång siktatt
skall kunna för Vattenförsörjning och avlopp inom området såsvara att
skyddet för miljön och hälsan behovet hushållning medsamt natur-av

tillgodoses. Kommunen skall vid bedömningen beaktaävenresurser
fastighetsägamas till ersättning förrätt Va-anordning blir onyttigsom
och deras till ersättning enligträtt § vid inskränkning17 allmänav en
Va-anläggnings verksamhetsområde.
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avloppVattenförsörjning ochSamverkan om

enligt §vilka fastigheter 8skall i beslut fastställa9 § Kommunen som
anläggning för vattenför-driftsamverka utförande ochskall av enom

och avlopp.sörjning
be-inte fastighetensdelta i va-samverkan,fastighet skallEn omen

tillgodosesfördel kanVattenförsörjning och avlopp medhov störreav
enligtobebyggd fastighetsamverkan.på Försätt änannat somgenom

fas-bedömasför byggande skall behovetdetaljplan avseddär som om
enligt planen.tigheten bebyggdvar

samrådaskall kommunenfattas va-samverkanbeslut10§ Innan om
ochlänsstyrelseninom området, övriga sakägare,med fastighetsägarna

va-samverkan.lantmäterimyndigheten förslaget tillom
tillunderlaget för förslagetsamrådet skall kommunen redovisaVid

följderna förslaget.va-samverkan de viktigastebeslutet samt avom

bestämmelserenligt deva-anläggning enligt § skall inrättas911 § En
gemensamhetsanläggning enligtför inrättandegäller an-av ensom
villkor för inrättandeläggningslagen 1973:1149. De gemen-av en

skall dockanläggningslagensamhetsanläggning i 5-7som anges
tillämpas.inte

ansöka förrätt-skall hos lantmäterimyndighetenKommunen enom
gemensamhetsanläggning.ning för inrättande av en

Allmän va-anläggning

får i strid detaljplan,allmän va-anläggning inte inrättas12 § En mot
bestämmelser för markens bebyg-områdesbestämmelser eller andra

ändamåls-får inte heller förhindragande. Inrättandet anläggningenav
försvåras.enlig medföra lämplig planläggning Ombebyggelse eller att

får mind-syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, dock
avvikelser göras.re

utföras drivas så till-allmän va-anläggning skall och den13 § En att
på hushållningen medgodoser kraven skydd för miljön, hälsan och

anordningar krävsskall försedd med deDennaturresurser. somvara
anspråk påför den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäligaatt
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endast förViss bebyggelse behöver anordningarsäkerhet. Om Vatten-
skall anläggningen för detta.försörjningen eller för avlopp, anpassas

Va-anläggning behövs skall huvudmannenSå länge allmän un-en
i övrigt till den tillfredsställandederhålla anläggningen och attse

ändamål.fyller sittsätt

Verksamhetsområde

verksamhetsområde områdeva-anläggnings det in-allmän§ En14 är
eller skall ordnasVilket Vattenförsörjning och avlopp har ordnatsom

anläggningen.genom
Verksamhetsområde fastställt till sinaskallEtt gränser.vara

verksamhetsområde för va-anläggning-Länsstyrelsen bestämmer15 §
förklarats för allmänna. övriga allmännaenligt § För47 va-an-ar som

verksamhetsområde.läggningar kommunenbestämmer
omfattas Verk-fastighetsägare begär fastigheten skallOm atten av

samhetsområdet för anläggning enligt § förklarats för all-47en som
kommunens yttrande begäran.skall länsstyrelsen hämta in övermän,

fastighetens behov Vattenförsörjning ochFinner kommunen att av av-
bör tillgodoses va-anläggning drivs kommunenlopp genom en som av

skall länsstyrelsen överlämna ärendeteller Va-samverkan,genom en
kommunen.till

Önskar verksamhetsområdet för allmänkommun16§ att enen
Va-anläggning skall omfatta område ingår eller ingå i verk-som avses
samhetsområdet för befintlig eller planerad allmänen annan
va-anläggning, länsstyrelsen bestämma till vilkenskall anläggning
området skall hänföras.

Verksamhetsområde får inskränkas, Vattenförsörjning17 § Ett ochom
avlopp inte längre behöver ordnas i sammanhang och de fas-störreett
tigheter kopplade till den allmänna va-anläggningen i fortsätt-ärsom
ningen kan tillförsäkras Vattenförsörjning och avlopp godtaskansom
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt eller fastighet inom Verksam-om
hetsområdet omfattas kommunens beslut enligt 9 §av om va-samver-
kan. Med fastighet kopplad till anläggningen skall jämställasärsom
fastighet för vilken betalat anläggningsavgift eller begärtägaren att
tillkoppling skall ske.
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Inskränks verksamhetsområde, har fastighetens tillägare rättett er-
sättning för den skada han lider.

Ersättning enligt18§ 17 § andra stycket för minskning fastighe-av
marknadsvärde skall bestämmas skillnaden mellan mark-tens som

förenadsvärdet och efter beslutet inskränkning verksamhetsom-om av
rådet. Härvid skall bortses från förväntningar ändring markan-om av
vändningen.

huvudmannen vidtagit åtgärder förHar fastigheten fort-ävenatt
sättningsvis skall tillförsäkras Vattenförsörjning och avlopp, skall hän-

till detta vid bestämmandet ersättning.tassyn av
Talan ersättning skall väckas inom två år från det beslutetattom om

inskränkning verksamhetsområdet laga kraft.av vann

Brukningsrätt och avgzñsskyldighet

Huvudmannen för19§ allmän va-anläggning skyldig låtaär atten
fastighet inom anläggningens verksamhetsområde brukaägare av an-

läggningen, fastigheten behöver anordningar för Vattenförsörjningom
och avlopp behovet inte tillgodoses va-samverkan ellersamt genom en
med fördel kan tillgodoses på Huvudmannen har dockstörre sätt.annat

till anstånd med utförandet de för bmkandeträtt nödvändiga arbete-av
för samordningen med andra arbeten inte väsentligt skall försvå-attna

ras.
Huvudmannen bestämmelserna i första stycket, inte skyldigär, trots

låta fastighet kopplas till allmän va-anläggning innanatt en en an-
läggningsavgift enligt har betalats34 § eller, avgiften skall förde-om
las, innan godtagbar säkerhet ställts.

20 § En fastighet inom allmän va-anläggningsägare verksam-av en
hetsområde skall betala avgifter till huvudmannen, fastigheten be-om
höver anordningar för Vattenförsörjning och avlopp behovet intesamt
kan med fördel tillgodoses påstörre anläggningen.sätt änannat genom

obebyggdFör fastighet enligt detaljplan avsedd för bebyg-ärsom en
gelse skall, inte särskilda skäl föranleder behovet anord-annat,om av
ningar för Vattenförsörjning och avlopp bedömas fastighetensom om

bebyggd enligt planen.var
Avgiftsskyldighet inträder huvudmannen förbindelse-när upprättat

punkt i 23 § och underrättat fastighetsägaren detta.som anges om
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va-anläggningens verk-fastighet inom den allmänna21 § En ägare av
huvudmannensamhetsområde skall betala avgifter för att genom an-

området, kostnaden förinom inteläggningen avleder attvatten av-om
avgift för kom-ingår i avgift enligt lagen 0000:000leda vatten om

gatuhållning.munal
fårfrån fastighetAvgift för avledande för avledande vatten tasav en

dess behov avledningtill fastigheten, inteägaren vattenut av avav om
anläggningen.påmed fördel tillgodoses sätt änstörre annat genom

blivit utförda.får åtgärder för avledandeAvgifter när vattentas ut av

huvudmannen förfastighet inte22 § Ny ägare gentemot av-svararav
betalning före tillträdesdagen.gift förfaller tillsom

Anläggningen

fas-va-anläggning skall för varjeHuvudmannen för allmän§23 en
fastighe-punkt där inkopplingtighet i bestämma20 § avensom avses

Sådanskall ske förbindelsepunkt.ledningar till anläggningentens
belägen i fas-särskilda skäl föranlederpunkt skall, inte annat, varaom

läge skall lämnastighetens omedelbara närhet. Uppgift punktensom
tillfastighetsägare inom sådan tid skälig med hänsyn ägarensärsom

utnyttjande.intresse kunna planera för fastighetensattav

anord-ingår sådana ledningar och andraallmän va-anläggning24 § I
stadigvarandeförbindelsepunkten tillhör ellerningar fram till som som

nyttjas huvudmannen.av
sådanrännstensbrunn och ledning förbinder brunnRännsten, som

ingårmed allmän avloppsledning vägdike inte i allmänsamt en
va-anläggning.

Inlösen va-anordningarav m.m.

Finns för fastighet i anordning för Vattenförsörj-§ §25 20som avses
ning eller kan användas för den allmänna va-anläggning-avlopp som

anordningen skyldig på begäran huvudmannenär ägaren atten, av av
låta den införlivas med anläggningen skälig ersättning.mot

Anordning för eller till26 § Vattenförsörjning avlopp, blir onyttigsom
ståndföljd allmän va-anläggning kommer till eller utvidgas,attav en



SOU 1996:168 39

skall huvudmannen det skäligtersättas med hänsyn tillärav om an-
ordningens ålder och skick, den fördel får den allmännaart, ägaren av
va-anläggningen och övriga omständigheter.

Va-installation

27 § Med va-installation förstås ledning för fastighet dragits frånsom
förbindelsepunkt anordningar förbundits sådanmed ledning.samt som

28 § Regler va-installations beskaffenhet och utförande in-om en av
stallationsarbete finns i lagen 1994:847 tekniska egenskapskravom
på byggnadsverk, och med stöd den lagen meddelade före-m.m. av
skrifter.

29 § När fastighet skall kopplas till den allmänna va-anläggningenen
får huvudmannen undersöka va-installationen. Huvudmannen får för-
bjuda fastighetsägaren koppla va-installationen till den allmännaatt
va-anläggningen, installationen har väsentliga brister.om

När det behövs får huvudmannen undersöka va-instal-även senare
lationen och dess brukande.

Brukande allmän va-anläggningav

30 § allmänEn va-anläggning skall brukas så det inte uppkommeratt
olägenhet för huvudmannen eller så det inte uppstårsamt attannan
svårigheter för huvudmannen uppfylla kraven från miljö- och hälso-att
skyddssynpunkt eller i övrigt uppfylla sina skyldigheter enligtatt lag
eller författning eller enligt avtal.annan

31 § Huvudmannen för allmän va-anläggning utarbetar förslag tillen
allmänna bestämmelser för anläggningens brukande. Fastighetsägares
möjlighet utnyttja anläggningen för dess ändamålatt får inte genom
sådana bestämmelser oskäligt begränsas eller försvåras.

Kommunen skall huvudmannens förslag till allmännaanta bestäm-
melser, förslaget inte står i strid lag eller författning.motom annan

32 § När kommunen antagit allmänna bestämmelser enligt 31 skall
huvudmannen skriftligen underrätta berörda fastighetsägare beslu-om

innebörd och tidpunkten för ikraftträdandetets i skälig tid innan beslu-
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ändrar förut-gäller huvudmannenträder i kraft. Motsvarande närtet
för va-anläggnings brukande.sättningarna

Avgifer och taxa

taxaisom utformas ienligtAvgift skall bestämmas33§ överens-en
föri Huvudmannenmed de grunder 34-38 §§.stämmelse som anges

tillva-anläggning utarbetar förslagallmän taxa.en
förslag till förslagetskall huvudmannensKommunen taxa,anta om

får uppdrastår eller författning.inte i strid lag Kommunenmot annan
sådan ändring endastbeslutahuvudmannen taxanatt av somom en

för anläggningen.anpassning till kostnadernaavser en

vadfår inte överskridaAvgifter huvudmannen34§ tar ut somsom
anläggningen. Avgiftnödvändiga kostnader förbehövs för täckaatt

brukningsavgiftanläggningsavgift ochkan tas ut somsom
säkerställafår medel till fond förHuvudmannen avsätta att un-en

avsättningallmänna va-anläggningen.derhåll och förnyelse den Enav
underhålli plan föråtgärd och redovisasskall viss planerad enavse en

skall framgå de beräknadeanläggningen. planenoch förnyelse Avav
anspråkiåtgärden, de medlenkostnaderna för när attavsatta tasavses

för avsättningensupplysningar betydelseövriga är attsamt som av
storlek skall kunna bedömas.

efter skä-fördelas mellan fastigheternaAvgiftsskyldigheten skall35 §
lig och rättvis grund.

fastighets eller vissa fastigheterskostnaderna för vissOm vatten-en
förhållandensärskilda i beaktans-försörjning eller avlopp grund av

avviker från vad i övrigt gäller inom verksam-värd omfattning som
med hänsyn till dessa skill-hetsområdet, bestäms anläggningsavgiften

nader.
till vattenförsörjningen, till behovet till-Om det med hänsyn av en

eller andra skäl under viss mindrefredsställande avloppsrening enav
året åtgärder säsongsbetonad karaktär viddel behövs särskildaav av

får för åretallmän va-anläggning, brukningsavgiften den delenen av
åtgärderna.bestämmas med beaktande huvudmannens kostnader förav
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denfår inte högreanläggningsavgift än36 § En sättas motatt svarar
va-anläggningensallmännakostnaden för denfastighetens andel i ut-

förande.
betungande med hän-till beloppUppgår anläggningsavgiften ärsom

omständigheter,bärkraft och övrigafastighetens ekonomiskatillsyn
säkerhet ställs,det godtagbarfastighetens begärskall, ägare samtom

år.tid, högst tiopå årliga inbetalningar under vissfördelasavgiften
årliga inbetalningar, bestämsfördelas påanläggningsavgiftenSkall

på avgiften för-1975:635 varje delenligt § räntelagen5ränta av som
då första inbetalningenframtiden från den dag denfaller till betalning i

skall betalasavgiften betalas ellerske till dess den delenskall räntaav
enligt 38

avgif-inte högreåtgärder enligt § får huvudmannen2137 § För ta ut
för avledakostnadernaän vatten.attmotsvaraster som av

På obetalt belopp bestämsbetalas vid anfordran.Avgift skall38 §
från för anfordran.1975:635 dagenenligt § räntelagen6ränta

Redovisning m.m.

va-anläggning skall fullgöra bok-Huvudmannen för allmän39§ en
redovisningssed.föring och redovisning i enlighet med god

skall redovi-kostnader, intäkter och resultatVa-verksamhetens40§
särskilt.sas

verksamhetsårets årsredo-skall vid slutHuvudmannen upprätta en
framgå huvudmannen har för-visning. årsredovisningen skall hurAv

verksamhetdelat kostnader varit med somsom gemensamma annan
huvudmannen drivit.

Årsredovisningen skall hållas tillgänglig för fastighetsägarna in-41 §
allmänna va-anläggningens verksamhetsområde så detden snartom

kan ske, dock vid den tidpunkt huvudmannen enligt lag ellernärsenast
författning skall ha fastställt årsredovisningen.annan
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Avtal va-fiågorom

42§ Huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare sådanen om
va-fråga inte regleras i allmänna bestämmelser eller taxa.som

Skadeståndsskyldighet m.m.

43 § Har huvudman eller fastighetsägare överskridit sin ellerrätten en
åsidosatt sin skyldighet i förhållande till den andre, skall han återställa
vad rubbats eller fullgöra vad eftersatts skadan.ersättasamtsom som

44 § Om avgift har betalats för utförande allmän va-anläggning,av en
kommunen skyldig betala tillbakaär avgiften skada uppkommeratt om

för fastigheten påägaren han grund bygglovatt vägrasattav genom av
inte kan använda fastigheten så förutsattes avgiften betalades.närsom

Kommunen också skyldig betalaär enligt 5 § räntelagenräntaatt
1975:635 från den dag fastighetsägaren betalade avgiften.

Talan återbetalning45 § enligt § skall väckas44 inom två år frånom
det beslutet på vilket talan grundas laga kraft. Talan fåratt dockvann
väckas skadan inte rimligen kunde förutses inom angivensenare, om
tid.

Avstängning vattentillförselav

46§ Försummar fastighetsägare betala avgift eller iatt att annaten
hänseende fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag och försum-är
melsen väsentlig får huvudmannen vattentillförseln till fas-stänga av
tigheten, fastighetsägaren anmaning rättelse ändå inte hartrotsom om
fullgjort sina skyldigheter och avstängning kan ske detutan att upp-
kommer sanitär olägenhet. Kostnad för avstängningsåtgärd får påföras
fastighetsägaren.

Särskilda bestämmelser va-anläggningarvissaom

Efter47 § ansökan kan va-anläggning drivs eller skall drivasen som
någon kommun förklaras för allmänän länsstyrelsen,av annan en av
det finns behov anläggningen från allmän synpunkt.om av
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bifall till ansökningen fordras kommunen tillstyrktFör denna ochatt
sökanden såväl i ekonomiskt avseende i övrigt har förutsätt-att som

ningar för fullgöra uppgiften huvudman för anläggningen.att som

Om va-anläggning förklarats48§ för allmän enligt får47en en
kommun inom område anläggningen har sitt verksamhetsområdevars

tillsynsman för anläggningen.utse en
Tillsynsmannen har tillträde till alla delar anläggningen och rättav

granska anläggningens räkenskaper och övriga handlingar. Hanatt
skall varje år till kommunen berättelse med redogörelse föravge en re-
sultatet tillsynen.av

Förhållande kräver ingripande länsstyrelse, den eller desom av en
kommunala nämnder fullgör uppgifter inom miljö- och hälso-som
skyddsområdet eller någon myndighet skall tillsynsmannenannan av
anmälas till kommunen.

det med skäl49 § Kan huvudmannen för va-anläggningantas att som
förklarats för allmän åsidosätterenligt § viss47 eller vissa fastighe-en

intressen eller driver anläggningen på mindre lämpligtters sätt,annars
kan länsstyrelsen förordna syssloman i huvudmannens ställe ochatten
för hans räkning driva anläggningen. Sysslomannen kan entledigas av
länsstyrelsen förhållandena föranleder det.när

Sysslomannen har till arvode huvudmannen. Länsstyrelsenrätt av
bestämmer arvodets belopp.

Sakkunnig

50§ Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. sakkunnigeDen
har till ersättning med belopp, länsstyrelsenrätt bestämmer. Hu-som
vudmannen för den va-anläggning ärendet betalar ersättning-rörsom

Om ärendet inte befintlig eller planerad anläggning,en. avser en en
skall ersättningen betalas kommunen.av

Tystnadsplikt

51 § Den deltar eller har deltagit i undersökning enligt får29 §som en
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han därvid fått enskil-veta om
das affärs- eller driftsförhållanden. Motsvarande gäller föräven en
syssloman med påavseende fåttvad han på grund sitt uppdrag.veta av
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det allmännas stället bestämmelserna sek-verksamhet tillämpas i iI
retesslagen 1980: 100.

Överklagande

Länsstyrelsens beslut enligt och kommunens52§ denna lag beslut
enligt och får överklagas va-nämnd.9 hos Statens15

Länsstyrelsens beslut enligt andra stycket i fråga föreläg-7§ om
gande kommun får överklagas endast kommunen.mot av

mellan huvudman och fastighetsägarePrövning tvistav m.m.

va-nämnd efter mål angående inlösen53 § Statens ansökanprövar
och ersättning enligt eller mål enligt återbetalning25 26 §17, 44 om

avgift mål fastighetsägaretvist mellan huvudman ochrörsamtav som
om

bruka allmän va-anläggning eller skyldigheträtt att att genom av-
gift bidra till sådankostnaderna för anläggning,

tillämpning eller tolkning allmänna bestämmelser eller taxa,av
giltigheten, beståndet eller innebörden avtal mellan huvud-rätta av

fastighetsägare,ochman
villkor för brukande allmän va-anläggning i den mån allmännaav

bestämmelser inteoch tillämpliga avtal inte kunnat träf-ärtaxa samt
fas,

fordran på avgift till huvudman för allmän Va-anläggning,en
förbud, skadestånd eller påföljd enligt eller29, 43 46annan

va-fråga dennai lag.annan som avses

Bestämmelser54§ Statens va-nämnd och förfarandet vid hand-om
läggning mål hos nämnden finns i lagen 1976:839 Statensav om
va-nämnd.

lag träder i kraft denDenna januari då lagenl 1998, 1970:244
allmänna och avloppsanläggningar skall upphöra gälla.vatten- attom

Vad huvudmannen meddelat frågai verksamhetsområde,om
allmänna bestämmelser och enligt den äldre lagen, skall gällataxa som
beslut i motsvarande fråga enligt denna lag.
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i mål och eller ärendenlag skall inte tillämpasDenna som an-
föreva-nämnd, länsrätt eller länsstyrelsehängiggjorts hos Statens

ikraftträdandet.
påskall på motsvarande tillämpas ochlagen4. Den sätt vatten-nya

för allmän enligt den äldre lagen.avloppsanläggning förklaratssom
årsredovisning skall tilläm-Bestämmelserna i och40 41 om

räkenskapsår påbörjas efter denförsta gången för det närmastsompas
december31 1997.

tilllag författning finns hänvisning bestäm-Om det i eller annan
bestämmelse i denna lag,melse i den äldre lagen, ersattssom genom

tillämpas i stället den bestämmelsen.nya
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3 Förslag till

fördelningLag byggrätt;om av

Härigenom föreskrivs följande.

Enligtl § denna lag får för visst område fördelningsområde inomett
detaljplan beslutas hur mark för enskilt bebyggande och fördelarna ien

övrigt detaljplanen skall fördelas mellan fastigheterna inom områ-av
det.

Frågor2 § enligt denna lag vid förrättning fördelningsförrätt-prövas
ning handläggs lantmäterimyndigheten.som av

F Örrättningen

3 § ansökaRätt fördelningsförrättning har fastighetatt ägareom av
inom fördelningsområdet och kommunen.

4§ Fördelningsförrättning får genomföras endast det i detalj-om en
plan har meddelats bestämmelser enligt kap.5 § plan-7 och byggla-c

1987: 10 planen skall genomföras enligt denna lag.attgen om

fråga5 § fördelningsförrättningI tillämpas kap.4 1-24om samt
27-40 fastighetsbildningslagen 1970:988.

Vid förrättningen får frågor åtgärder enligt fastighetsbildnings-om
lagen, anläggningslagen 1973:1149 eller ledningsrättslagen
1973:1144 ansökan, de betydelse förtas fördel-utan ärupp om av
ningsförrättningen. Sådana frågor får med fördel-prövas gemensamt
ningfrågor vid och förrättning. En förrättning fåren samma gemensam

delas på skilda förrättningar.även upp

6§ Lantmäterimyndigheten skall i samråd med sakägarna utreda de
förutsättningarnanärmare för hur fördelningen mark för enskilt be-av

byggande skall ske ombesörja de tekniska utredningar ochsamt vär-
deringar behövs. Samråd skall ske med den elleräven de kommu-som
nala nämnder fullgör uppgifter inom plan- och byggväsendet ochsom
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ocksådet behövs med andra myndigheter berörs fördel-när som av
ningsförrättningen.

någotOm det inte finns hinder fördelningsförrättningen, skall7 § mot
lantmäterimyndigheten meddela fördelningsbeslut. beslutetAvett

framgå hur fastighetsindelningen förändrasskall och vilken mark som
tillfalla viss fastighet.skall

fördelningsbeslut har meddelats, skall förrättningskostnadema8 § Om
fördelas mellan de fastigheter fördelningenberörsägarna av som av
efter vad skäligt med hänsyn främst till deras detalj-är nyttasom av
planen. övrigt tillämpas kap. fastighetsbildningslagenI 2 6 §
1970:988.

Mark- och ersättningsfrågor

fördelningsförrättningen9§ Vid skall bestämmas grunderna för hur
för enskiltmark bebyggande och fördelarna i övrigt detaljplanenav

inom fördelningsområdet skall fördelas. ändamåldetta skallFör an-
fastställasdelstal för de fastigheter bidrar till den värdehöjningsom

området genomgår till följd detaljplanen.som av
förAndelstalet fastighet skall bestämmas efter vad skäligtären som

hänsyn tillmed arealen den mark inom fördelningsområdetav som
fastigheten bidrar med.

Andelstalet får dock jämkas, fastighetens bidrag till områdetsom
värdehöjning uppenbarligen frånavviker arealen. kan skeDetta an-
tingen arealen graderas eller andelstalet bestämsatt attgenom genom
efter skälig sådangrund. Vid jämkning skall hänsyn inte tilltasannan
inverkan detaljplanen kan ha haft på markens värde.som

Fastighetsreglering10§ inom fördelningsområdet skall ske i den ut-
sträckning krävs för genomföra detaljplanen. fråga sådanIattsom om
fastighetsreglering gäller bestämmelserna i fastighetsbildningslagen
1970:988. stället förI kap.5 9-12, 13, och kap.15 18 8samt

fastighetsbildningslagen1-4 skall dock gälla och9 11-15
denna lag. Innebär överenskommelse enligt § fastighet tillde-15 att en
las mark följer eller9 skall kap.avsevärt 11 5 20 §änmera som av
fastighetsbildningslagen tillämpas.
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Förrättningar enligt denna lag har företräde framför fastig-annan
hetsbildningsförrättning inom fördelningsområdet.

Varje fastighet inom fördelningsområdet11 § skall fastighets-genom
reglering tilldelas mark för enskilt bebyggande i förhållande till de an-
delstal bestämts enligt 9som

fördelningKan mark enligt första stycket inte ske fullt skallut,av
skillnaden utjämnas ersättning i Markens värde skallgenom pengar.
därvid bestämmas med hänsyn till inverkan detaljplanen.av

Vid bestämmande12 § ersättning för mark för allmänna platser förav
vilka kommunen skall huvudman skall bestämmelserna i kap.4vara
expropriationslagen 1972:719 tillämpas. stället förI kap. 4§4 ex-
propriationslagen gäller dock § andra stycket denna14 lag. Vid till-
lämpning kap. första4 3 § stycket expropriationslagen skall tidenav
för värdestegringen räknas från årdagen tio före det fördelningsför-att
rättningen begärdes.

Av all mark för allmänna platser, för vilka kommunen inte huvud-är
skall vid fördelningsförrättningen bildas samfällighet enligt 6man, en

kap. fastighetsbildningslagen 1970:988, i vilken samfällighet fas-de
tigheter åsatts andelstal enligt 9 § del. sådant fall nå-I skallägersom

ersättning inte bestämmas för mark allmän plats.utgörgon som

13 § Om det vid fastighetsreglering uppkommer sådan skada för sak-
inte omfattas bestämmelsernaägare i eller skallll 12 ävensom av

den skadan ersättas.

14 § Lantmäterimyndigheten skall i avräkning redovisa vaden som
skall och i ersättningar för varje fastighet. Berörmottas utges ersätt-
ningsbeslut fastighetsägare, skall avräkningenän ävenannan avse
denne.

Vid bestämmande ersättning enligt § och första11 12 § stycketav
skall värdetidpunkten densamma för samtliga berörda fastigheter,vara
oberoende vid vilken tidpunkt marken i fråga i anspråk.tasav som

Ersättning enligt 12 § första stycket och skall13 § tillfalla respekti-
erläggas de fastigheter åsattsägarna andelstal enligt 9 §ve av av som

och fördelas mellan dessa fastigheter enligt andelstalen.gemensamt



SOU 1996:168 49

belopp skall betalas enligt första fastställsFör stycket förfallo-som
dag. Om betalningen inte sker inom den fastställda tiden, utgår ränta
på obetalt belopp från förfallodagen enligt § räntelagen 1975:635.6

tillträde före förfallodagen, utgår påHar ersättning enligtägt räntarum
enligt räntelagen från dagen för tillträdet till13 § § dess be-5även att

talning sker eller förfallodagen inträder. Om tillträde har skett endast
delvis sådantoch skyldighet i fall betala på hela ersättningenräntaatt

fårskulle oskälig, räntebeloppet jämkas.vara

Överenskommelse mellan fastighetsägare

får från§ Undantag och andra15 11, 12, 13 §§ 14 § ochgöras samt
fjärde styckena, fastighetsägarede och andra sakägare vilkas rättom
berörs medger det.

fördelningsförrättningen fastigheterAvser för fordran,som svarar
får undantag enligt första stycket med stöd samtycke skeägarensav
endast fordringens innehavare medger det. fastig-Besvärasävenom en
het inteckning, fordras dessutom de medgivanden frånav gemensam
fastighetsägare och fordringshavare i kap. jordabalken fö-22 11 §som
reskrivs för relaxation. Medgivande behövs inte,rättsägareav om reg-
leringen väsentligen betydelse för denne.är utan

Domstolsprövning m.m.

frågal6§ I överklagande beslut eller åtgärder lantmäteri-om av av
myndigheten enligt denna lag tillämpas kap. fastighetsbildningsla-15

1970:988. Bestämmelserna fastighetsbildningsbeslut skallgen om
därvid tillämpas på fördelningsbeslut enligt 7

Bestämmelserna17 § i kap. fastighetsbildningslagen16-18
1979:988 rättegången i fastighetsbildningsmål skall tillämpas påom
mål överklagas enligt 16som

lag träder iDenna kraft den januari då1 1998, lagen 1987:11
exploateringssamverkan skall upphöra gälla.attom

1987:1lLagen exploateringssamverkan skall fortfarandeom
tillämpas ansökan förrättning enligt lagen gjorts före utgångenom om
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frågadecember i verkställighet1997 i anledningsamtav om av ex-
ploateringsbeslut meddelats enligt lagen.som

innehar fastighet med ständigDen besittningsrätt ellersom en
med ñdeikommissrätt skall vid tillämpningen denna lagav anses som
fastighetens ägare.

Vad enligt denna lag gäller för det fall fastighetattsom en svarar
för fordran skall tillämpas fastighet besväras tilläven när rätten av av-
komst eller fönnån.annan
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Förslag till4

ändring i fastighetsbildningslagenLag 1970:988;om

Härigenom föreskrivs i fråga fastighetsbildningslagenom
l97O:9881

dels kap. kap.3 2 kap. kap.5 5 6 2 och och7 4 6 § 8att a
kap. § skall ha följande lydelse,4

dels det i lagen skall införas paragraf, kap.5 föl-4att en ny a av
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.3

- §

områdeInom med detaljplan, områdeInom med detaljplan
fastighetsplan eller områdesbe- eller områdesbestämmelser får
stämmelser får fastighetsbildning fastighetsbildning inte ske i strid
inte ske i strid planen eller planen eller bestämmelserna.mot mot
bestämmelserna. Om syftet med Om syftet med planen eller be-
planen eller bestämmelserna inte stämmelsema inte motverkas, får
motverkas, får dock mindre avvi- dock mindre avvikelser göras.
kelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning i första stycket, skallän som avses
fastighetsbildning ske så, syftet med bestämmelserna inteatt motver-
kas. Får på grund särskilt medgivande byggnad uppföras ellerav annan
därmed jämförlig åtgärd företagas i strid sådan bestämmelse, utgörmot
vad har hinder fastighetsbildning behövs försagts mot attnu som
medgivandet skall kunna utnyttjas.

Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord-
nande kommunal myndighet på begäran lantmäterimyndighetenav
medge undantag från bestämmelser i andra stycket.som avses

lLagen omtryckt 1992:1212
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lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

kommunal myndighets be- kommunal myndighets be-EnEn
slut i fråga i tredje slut i fråga i tredjesom avses som avses

får får överklagas hos läns-stycket överklagas be- stycketgenom
hos länsstyrelsen. styrelsen.svär

frågaLänsstyrelsens beslut i fråga Länsstyrelsens beslut i
i tredje får i tredje stycket fårstycketsom avses som avses

överklagas besvär överklagas hos regeringen.hosgenom re-
geringen.

5kap.

4a§

Bestämmelserna § första4i
stycket skall tillämpas detinte om

detaljplan har meddelatsi en
bestämmelser fastighetsindel-om

eller enligt 5ningen servitutom
§ plan- och bygglagenkap. 7a

och fastighetsbild-0987:10
ningsbeslut meddelas de-under

genomförandetidtaljplanens

5§

Fastighetsreglering Fastighetsregleringbe- be-som som
får fårsakägare genomföras sakägare genomförasgärts gärtsav av

endast den nödvändig för endast den nödvändig förär ärom om
fastighet tillhör fastighet tillhörsö- sö-att atten som en som

kanden skall förbättras. på kanden skall förbättras. påKravet Kravet
fastigheten skall förbättras fastigheten skall förbättrasatt att

gäller inte regleringen har gäller inte regleringen harom om
begärts samfällighetsföre- begärts samfällighetsföre-av en av en
ning beröroch samfallighet ning och berör samfälligheten en

inte längre inte längreär ärsom av gemensam som av gemensam
betydelse för delägarfastigheter- betydelse för delägarfastigheter-

gäller inte hellerKravet gäller inte hellerKravetna. om na. om
fastighetsregleringen behövs för fastighetsregleringen behövs för

få fastigheten bätt- få fastigheten bätt-stämmaatt stämmaatt att att
med gällande detalj- med gällande detalj-överens överensre re

plan eller fastighetsplan. plan.
regleringen påkallatsHar sakägare eller innebärän ansö-av annan

kan sakägare regleringen, för hinder enligt andra4 §mötaatt attav
stycket, skall omfattande krävs for sökandensgöras än attmer som
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fårfastighet skall förbättras, regleringen de sakägareäga mm, om
har intresseväsentligt i saken allmänt sigmotsätterettsom mera reg-

leringen och har beaktansvärda skäl för det. Vid prövningen sådanav
fråga skall främst deras mening beaktas har regle-störst nyttasom av
ringen.

Andra stycket gäller icke, behovet fastighetsreglering ärom av syn-
nerligen angeläget.

6kap.

2a§

mark ingår i ingårAv Av mark i för-ettsom samver- som
kansområdet för exploate- delningsområde enligt lagenen
ringssamfällighet enligt lagen 0000:000 fördelningom av
1987: exploateringssam- byggrätt får särskilda samfällig-I 1 om

fårverkan särskilda samfällighe- heter bildas, det behövs förom
bildas, det behövs för sådangenomföra förrättning.ter att attom

genomföra sådan samverkan. fastighets andel i samfällighe-En En
fastighets andel i samfálligheten skall därvid dessten motsvara
skall därvid dess andelstal enligt §9 nämnda lag.motsvara an-
delstal exploateringssamfällig-i
heten enligt § andra stycket11
nämnda lag.

kap.7

§1

Servitut bildas fastighetsreglering skall väsent-som genom vara av
lig betydelse för fastighets ändamålsenliga användning. Vid detta be-
dömande skall hänsyn till rättighet pågrundad frivilligärtagas som
upplåtelse.

stöd överenskommelseUtan mellan den härskandeägarenav av
fastigheten och den tjänande fastigheten får servitut inne-ägaren av
fatta skyldighet för den underhålla byggnad ellerväg,attsenare annan
anläggning med servitutet. Servitut får bildas för viss tidsom avses
eller beroende villkor. Dock får bestämmas servitut skallgöras attav
gälla endast så länge ändamålet tillgodoses på särskiltsättannat som
anges.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bildande servitutFör bildande servitutFörav varom av varom
bestämmelser har meddelats i bestämmelser har meddelats ien en
fastighetsplan gäller inte första detaljplan enligt kap. §5 7 a
stycket och kap.5 8 plan- och bygglagen 198710

gäller inte första stycket och 5
x kap. 8

4§

För servitut skall få ändras servitut skall fåFör ändrasatt att
krävs det hindrar ända- krävs det hindrar ända-att ett att ett
målsenligt utnyttjande den målsenligt utnyttjande denav av
tjänande fastigheten eller dess tjänande fastigheten eller dess
användning i enlighet med de- användning i enlighet med de-
taljplan, fastighetsplan eller taljplan eller områdesbestämmel-om-
rådesbestämmelser och denna och denna olägenhet kanatt attser
olägenhet kan undanröjas undanröj ändringen.genom as genom
ändringen.

ändrade förhållandenHar inträtt efter servitutets tillkomst, får servi-
ändras, det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänandetutet om

eller den härskande fastigheten för den medföraandra olägen-utan att
het betydelse.av

6 §

ändring ellerFör upphävande servitut sådanvid fastighetsregle-av
ring ändring i fastighetsindelningen gäller icke de i och4som avser

föreskrivna5 särskilda villkoren, åtgärden betydelse förärom av
regleringen.

ändringFör eller upphävande ändring ellerFör upphävande
servitut bestämmelser servitut bestämmelserav varom av varom

har meddelats i fastighetsplan har meddelats i detaljplanen en en-
gäller inte och4 5 kap. ligt kap5 § plan-5 7a och bygg-samt
8§. lagen 1987310 gäller inte och4

kap.5 5 8samt



SOU 1996:168

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.8

4§

Tillhör områden enligt Tillhör områden enligtsom en som
fastighetsplan skall bilda fas- bestämmelser detaljplanien en en-
tighet olika får ligt kap. § plan- och bygg-ägare, 5 7aägare av
sådant område på begäran lösa lagen skall1987:10 bilda en
återstoden den blivande fas- fastighet olika fårägare, ägareav av
tigheten hinder de in- sådant område på begäran lösautan av
skränkningar beträffande inlösen återstoden den blivande fas-av

framgår kap. och tigheten5 7 § hinder de in-utansom av av av
i detta kapitel.l-3 Yrkas inlö- skränkningar beträffande inlösen
flera, den företräde framgår kap. ochäger 5 §7sen av som av av

område vid uppskattning i detta1-3 kapitel. Yrkas inlö-vars
Åsättesåsättes värdet. flera, den företrädestörsta ägersen av

områdena lika värde, den område vid uppskattningäger vars
Åsättesföreträde först yrkat inlösen. åsättes värdet.störstasom

Om ändringar i fastighetsindel- områdena lika värde, denäger
ningen samtidigt genomföres företräde först yrkat inlösen.som
med tillämpning kap., skall5 Om ändringar i fastighetsindel-av
dessa beaktas vid uppskatt- ningen samtidigt genomföres
ningen. med tillämpning kap., skall5av

dessa beaktas vid uppskatt-
ningen.

lagDenna träder i kraft den januari1 1998.
kap.5 a§ skall endast4 tillämpas bestämmelserna enligt 5om

kap. § plan- och7 bygglagen 1987: 10 har meddelats i detaljplana en
antagits efter ikraftträdandet.som
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Förslag till5

förmånsrätt föriändring lagen 1970:990Lag om om

på grund fastighetsbildning;fordran av

förmånsrätt förföreskrivs lagen 1970:990Härigenom §latt om
fordran på grund fastighetsbildning skall ha följande lydelse.av

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

1§1
fas- vid förrättning enligt fas-vid förrättning enligtHar Har

tighetsbildningslagen 1970:988 tighetsbildningslagen 1970:988
exploa- eller lagen 000000 fördel-eller lagen 198731 1 om om

teringssamverkan bestämts byggrätt bestämtsning attatt av
eller tidigare fas- eller tidigare fas-ägare ägare ägareägare av av

tighet skall ersättning till tighet skall ersättning tillutgeutge
har fordran sakägare och har fordransakägare ochannan annan

på icke förfallit till på ersättning icke förfallit tillersättning
betalning tidigare år före betalning tidigare år föreänän ett ett

utmätning eller konkursansökan,utmätning eller konkursansökan,
skall med fordringen följa för- skall med fordringen följa för-

förmåns-månsrätt enligt förmåns- månsrätt enligt 6§6§ 1 1
rättslagen 1970:979. rättslagen 1970:979.

förmånsrätt påtillkommer fordran ersättning i enligtSamma pengar
kap. § tredje stycket fastighetsbildningslagen för skog5 31 som

kunnat inom föreskriven tid.uttagas
Förmånsrätt enligt första

stycket tillkommer fordranäven
på enligt §40aersättning an-
läggningslagen 1973: 149.1

lag träder i kraft den januariDenna l 1998.

1Senaste lydelse 1992: 12 l 5
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

påförsta stycket skall tillämpas i sin tidigare lydelse beslut§1
efter lagens ikraftträdande har fattats enligt lagen 1987:11 omsom

exploateringssamverkan.
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Förslag till6

ändring i ledningsrättslagenLag 197 3:1 144;om

Härigenom föreskrivs och6a 8§§ ledningsrättslagenatt
1973 144 skall ha följ ande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6a§1
Bestämmelsen i skall inte6§ Bestämmelsen i skall inte6§

tillämpas det i fastighets- tillämpas det i detaljplanom en om en
plan har meddelats bestämmelser har meddelats bestämmelser om

ledningsrätt och lednings- ledningsrätt enligt kap. §5 7om en en a
beslut meddelas under detaljpla- plan- och bygglagen 198710

genomförandetid. och ledningsbeslut meddelasnens un-
der detaljplanens genomförande-
tid.

s§2
områdeInom med detaljplan, områdeInom med detaljplan

fastighetsplan eller områdesbe- eller områdesbestämmelser får en
stämmelser får ledningsrätt ledningsrätt inte upplåtas i striden
inte upplåtas i strid planen planen eller bestämmelserna.mot mot
eller bestämmelserna. Om syftet Om syftet med planen eller be-
med planen eller bestämmelserna stämmelserna inte motverkas, får
inte motverkas, får dock mindre dock mindre avvikelser göras.
avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning i första stycket,än skallsom avses
ledningsrätt upplåtas så, syftet med bestämmelserna inte motverkas.att

det finnsOm särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord-
nande kommunal myndighet på begäran lantmäterimyndighetenav
medge undantag från bestämmelser i andra stycket.som avses

lSenaste lydelse 1987: 127

2Senaste lydelse 1987:127
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kommunalEn myndighets be- En kommunal myndighets be-
slut frågai i tredje slut i fråga i tredjesom avses som avses
stycket får överklagas be- stycket får överklagas hos läns-genom

hos länsstyrelsen.svär styrelsen.
Länsstyrelsens beslut i fråga Länsstyrelsens beslut i fråga

i tredje stycket får i tredje stycket fårsom avses som avses
överklagas besvär hos överklagas hos regeringen.genom re-
geringen.

lagDenna träder i kraft den januari1 1998.
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tillFörslag7

anläggningslagen 1973:1 149;iändringLag om

1491anläggningslagen 1973frågaföreskrivs iHärigenom om
följande lydelse,skall haoch 18dels 6 15att a,

d ochparagrafer, 13införas 7i lagen skalldels det treatt nya a,
följande lydelse.§§,40 ava

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

6a§

Bestämmelserna i och 6 §§5i och 6Bestämmelserna 5
det iskall inte tillämpasdet iskall inte tillämpas enomom en

meddelats be-detaljplan harmeddelats be-fastighetsplan har
stämmelserstämmelser gemensam-om engemensam-om en
hetsanläggning enligt kap.5och anläggnings-hetsanläggning

och bygglagendetaljpla- § plan-underbeslut meddelas 7a
anläggningsbeslutoch198710genomförandetid.nens

detaljplanensmeddelas under
genomförandetid.

§7a

§§ skallBestämmelserna 5-7i
anläggnings-tillämpasinte om

föregåtts be-förrättningen ettav
§slut va-samverkan enligt 9om

vattenför-lagen 0000:000 om
och avlopp.sörjning

lLagen omtryckt 1992:1148
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§

områdeInom med detaljplan, områdeInom med detaljplan
fastighetsplan eller områdesbe- eller områdesbestämmelser får en

fårstämmelser gemensamhet- gemensamhetsanläggning inte in-en
sanläggning inte inrättas i strid i strid planen eller be-rättas mot

planen eller bestämmelserna. stämmelserna. Om syftetmot med
Om syftet med planen eller be- planen eller bestämmelserna inte
stämmelserna inte motverkas, får motverkas, får dock mindre avvi-
dock mindre avvikelser kelsergöras. göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för
marks bebyggande eller användning förstai stycket, skallän som avses
anläggning inrättas så, syftet med bestämmelserna inte motverkas.att

detOm finns särskilda skäl, får länsstyrelsen eller efter dess förord-
nande kommunal myndighet på begäran lantmäterimyndighetenav
medge undantag från bestämmelser i andra stycket.som avses

kommunalEn myndighets be- kommunalEn myndighets be-
slut i fråga i tredje slut frågai i tredjesom avses som avses
stycket får överklagas be- fårstycket överklagas hos läns-genom

hos länsstyrelsen. styrelsen.svär
Länsstyrelsens beslut i fråga Länsstyrelsens beslut i fråga

i tredje stycket får i tredje stycket fårsom avses som avses
överklagas besvär hos överklagas hos regeringen.genom re-
geringen.

13d§

Vid anläggningsförrättningen
föregåtts beslutettsom av om

va-samverkan enligt §9 lagen
0000:000 vattenförsörjningom
och avlopp, har fastighets-en

till förägare rätt ersättning
anordning för Vattenförsörjning
och avlopp blir tillonyttigsom

följd gemensamhetsan-attav en
läggning kommer till stånd, om
det skäligt med hänsyn tillär
anordningens ålder ochart,
skick.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

15§

fördelningGrunderna förFördelningförGrunderna avav
gemensamhets-kostnaderna förgemensamhets-förkostnaderna

fastställesutförandeanläggningsfastställesutförandeanläggnings
fas-varjeförrättningen.fas- vid Förvarjevid förrättningen. För

andelstal, be-be- tighetandelstal,tighet somangessomanges
vad skäligtefterskäligtvad ärefter stämmesärstämmes somsom

främst till denmed hänsyntill denfrämstmed hänsyn nyttanytta
anläggningen.fastigheten haranläggningen.fastigheten har avav

endast vissamark förInlösesför endast vissaInlöses mark avav
anläggningen, fast-ideltagarnaanläggningen, fast-ideltagarna

fördelninggrunderna förställesför fördelninggrundernaställes
för inlösenkostnaderna sär-kostnaderna för inlösen sär- avav

för betalaskilt. Ansvaretskilt. att er-
får§enligt 13 zävensättning

särskildaefterandra fall fördelas
grunder.

anläggningenskostnaderna förfrågafastställes iAndelstal även om
skäligt med hänsynvadefterdrift. Sådant andelstal bestämmes ärsom

beräknas användafastighetenomfattning i vilkentill denfrämst an-
iföreskrivas kostnadernalämpligt, kanläggningen. detOm är att

för anläggningensavgifterskall fördelasförsta hand uttagesattgenom
avgifter fastställessådanaberäkningenGrunderna förutnyttjande. av

förrättningen.vid

18 §

lag harförrättning enligt dennabegäraRätt att
i anläggningenskall deltafastighetägaren av en som

eller till vissdetaljplan heltfastighet enligtägaren enav en som
inteför vilken kommunenanvändas för allmän platsdel skall är

för flera fastig-för trafikanläggninghuvudman eller ärsom gemensam
heter

kommunen
hyresgästorganisation.4.

be-får, beslut föreningsstämman,samfällighetsförening efterEn av
före-angår gemensamhetsanläggning underförrättninggära somen

ningens förvaltning.
anläggningförrättning för inrättandeLänsstyrelsen kan begära av

från allmän synpunkt.finner betydelsestyrelsen störrevara avsom
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Vid expropriation eller liknande tvångsförvärv får förvärvaren begä-
förrättning för inrättande sådan anläggning varigenom olägenhetra av
förvärvet kan undanröj minskas eller förebyggas.av as,
Om för väghållarerätt begära förrättning enligt dennaatt lag finns

bestämmelser i 20 § och 25 § tredje stycket väglagen 1971:948.a
En samfällighetsförening som

förvaltar exploateringssam-en
fällighet enligt lagen 198711

exploateringssamverkan fårom
begära förrättning enligt denna
lag, åtgärden syftar till attom
genomföra sådan samverkan.

40a§

Om skada uppkommer genom
rättighet tillhör fastighetatt som

deltagande igenom en gemen-
samhetsanläggning ändras eller
upphävs, skall skadan ersättas.

Vid bestämmande ersätt-av
enligt förstaning stycket tilläm-
bestämmelserna kap.5ipas

10-12 13 och 15-19 §§fastig-a,
hetsbildningslagen 1970:988.

Denna lag träder i kraft den januaril 1998.
sjätte18 § stycket skall tillämpas i sin äldre lydelse vid förrätt-

ning enligt lagen l987:11 exploateringssamverkan pågårom som
efter lagens ikraftträdande.
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tillFörslag8

förvaltning1973:1150i lagenändringLag avomom

samfälligheter;

lagenoch 6123,20, 21,18,föreskrivsHärigenom att
följande ly-skall hal973:11501 samfälligheterförvaltning avom

delse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§

dennatillämpningenViddennatillämpningenVid avav
samfällighetskalllagsamfällighetskalllag ansessomansessom

fastig-enligtsamfällighetfastig-enligtsamfällighet
1970:988,hetsbildningslagen1970:988,hetsbildningslagen

markmark gemen-somannangemen-somannan
detillhörde ägarnatillhör ägarna samt man-avsamt man-av

sock-ifastigheternasock- talssattaifastigheternatalssatta enen
en,en,

särskildellerservitutsärskildellerservitut annanannan
fastig-flerahör tillrättighetfastig-till flerahörrättighet somsom

heterheter gemensamt,gemensamt,
enligt anlägg-samfällighetenligt anlägg-samfällighet
149,ningslagen 1973 1149,ningslagen 1973:1 :
enligtsamfällighetenligtsamfällighet vatten-vatten-

1983:291.lagen2291,1983lagen
enligt lagensamfällighet

exploateringssam-11987:1 om
verkan.

i samfäl-har delfastighetförstås lagenidelägarfastighetMed som
samfäl-frågadelägarfastighet. Idelägareoch medlighet ägaren omav

delägarfastighet fastig-medförstås dockstycketenligt första 5lighet
samfállighetenomfattasdelaktighetpåhet sätt änannat avgenomsom

sådanBeträffandesamfálligheten.deltar idenmed delägareoch som

lLagen 128omtryckt 1987:
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samfällighet skall vidare vad i lagen delägarfastighetssägssom om
andelstal i stället gälla delägares andelstal.

4§

Samfällighet förvaltas förvaltasantingen Samfallighet antingen
direkt delägarna delägar- direkt delägarna delägar-av av
förvaltning eller särskilt bil- förvaltning eller särskilt bil-av av
dad samfällighetsförening före- samfällighetsförening före-dad
ningsförvaltning. fråga ningsförvaltning.I om

belägenmark inomär ettsom
samverkansområde gäller även
vad föreskrivsdärom lageni
1987: 1 exploateringssam-I om
verkan.

5§

Avstyckas samfällighet Avstyckas samfállighetsom som
i första§ stycket eller i § första stycket ellerl l 2 1 l 2avses avses

viss ägovidd sådan sådaneller eller viss ägoviddav sam- av sam-
fállighet ha övergått till fallighet ha övergått tillutan att utan att

och förvaltas förvaltasochägare ägareannan sam- annan sam-
fálligheten samfällighetsföre- fälligheten samfällighetsföre-av av
ning, övergår äganderätten övergårtill ning, äganderätten till
den sålunda bildade fastigheten den sålunda bildade fastigheten

avstyckningen till före- avstyckningen till före-genom genom
ningen. gällerDetta dock ningen.
samfällighetsförening för-som
valtar exploateringssamfällig-en
het enligt lagen 1987:11 om
exploateringssamverkan.

18§

Samfällighetsföreningens ändamål förvalta den samfällighetär att
för vilken den bildats.

Samfällighetsförening får driva verksamhet främmande förärsom
det ändamål samfälligheten skall tillgodose.som

3 I6-I398
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Samfällighetsförening för-som
valtar exploateringssamfäl-en
lighet enligt lagen 1987511 om
exploateringssamverkan får

mark.äga

20

Samfällighetsförening bildas vid sammanträde med delägarna ge-
de stadgar och styrelse.att antager utsernom

Sammanträde enligt första Sammanträde enligt första
stycket skall, någon delägare stycket skall, någon delägareom om
begär det, hållas lantmäteri- begär hållasdet, lantmäteri-av av
myndigheten eller den myndigheten eller densom som
myndigheten förordnat därtill. myndigheten förordnat därtill.
Dock skall i samband med Dock skall i samband med
förrättning enligt fastighetsbild- förrättning enligt fastighetsbild-
ningslagen 1970:988, anlägg- ningslagen 1970:988, anlägg-
ningslagen 1973:1149 eller la- ningslagen 1973:1149 eller la-

1987211 exploaterings- 0000s000 fördelninggen om gen om av
samverkan lantmäterimyndighe- byggrätt lantmäterimyndigheten

eller, särskild förrätt- eller, särskild förrättningsmanten om om
ningsman förordnats enligt förordnats4§ enligt § anlägg-4
anläggningslagen, denne hålla ningslagen, denne hålla samman-
sammanträde enligt första stycket träde enligt första stycket beträf-
beträffande samfällighet be- fande samfällighet beröressom som

förrättningen, del- förrättningen,röres delägare iav om av om
i samfälligheten begär det samfällighetenägare begär det eller om

eller det väsentlig bety- det väsentlig betydelse frånär ärom av av
delse från allmän synpunkt allmän synpunkt samfällig-att att
samfällighetsförening bildas. hetsförening bildas.

frågaI samfälligheter enligt § första stycketl skall vad5 iom som
andra stycket förrättning och förrättningsmansägs gälla förrättningom
och förrättningsman enligt vattenlagen 1983:291. Om det är vä-av
sentlig betydelse från allmän synpunkt samfällighetsföreningatt en
bildas för förvaltningen bevattnings- eller vattenregleringssam-av en
fällighet, får lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt första
stycket delägare i samfällighetenäven inte har begärt det.om

zSenaste lydelse 1989:727
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21§

fråga sammanträde för frågaI I sammanträde förom om
bildande samfällighetsföre- bildande samfällighetsföre-av av
ning andra7§ stycket, ning andra7§ stycket,äger äger

första8-11 §§, 12§ stycket 8-11 §§, 12§ första stycket
första punkten och § första14 punkten och l4§motsva- motsva-

tillämpning. Hållesrande rande tillämpning. Hållessam- sam-
manträdet i samband för-med manträdet i samband med för-
rättning enligt fastighetsbild- rättning enligt fastighetsbild-
ningslagen 1970:988, anlägg- ningslagen 1970:988, anlägg-
ningslagen 1972: 1149, ningslagen 1972: l 149,vatten- vatten-
lagen 1983:291 eller lagen lagen 1983:291 eller lagen
1987: 1 exploateringssam-1 0000:000 fördelningom om av
verkan, dock i fråga byggrätt, dock i frågaäger ägerom om
delgivning kallelse till delgivning kallelse tillav sam- av sam-
manträdet vad gäller manträdet vad gällersom om som om
delgivning kallelse till delgivning kallelse tillav sam- av sam-
manträde vid förrättningen manträde vid förrättningenmot- mot-
svarande tillämpning. svarande tillämpning.

23§

fråga klanderI beslut vid sammanträdet 15 §äger motsvaran-om av
de tillämpning.

fastighetsbildnings-,Har fastighetsbildnings-,Haran- an-
läggnings- eller exploaterings- läggnings- eller fördelningsbeslut
beslut eller tillståndsdom eller eller tillståndsdom eller till-
tillståndsbeslut enligt vattenlagen ståndsbeslut enligt vattenlagen
1983:291 meddelats, får 1983:291 meddelats, fårsam- sam-
manträde för bildande samfäl- manträde för bildande samfäl-av av
lighetsförening hållas innan do- lighetsförening hållas innan do-

eller beslutet samfällig- eller beslutet samfällig-men om men om
hetens bildande vunnit laga kraft. hetens bildande vunnit laga kraft.
Som delägare därvid Som delägare därvidäga- äga-anses anses

fastighet och fastighet ochren av annan som ren av annan som
enligt domen eller beslutet skall enligt domen eller beslutet skall
ha del i samfälligheten. Beslut ha del i samfälligheten. Beslut

fattas vid sammanträdet fattas vid sammanträdetsom som
gäller endast under förutsättning gäller endast under förutsättning
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fastighetsbildnings-, anlägg- fastighetsbildnings-, anlägg-att att
nings-, exploaterings- eller till- fördelnings- till-nings-, eller
ståndsbeslutet eller tillstånds- ståndsbeslutet eller tillstånds-
domen vinner laga kraft eller, i domen vinner laga kraft eller, i
fråga anläggningsbeslut, fråga anläggningsbeslut,att attom om
förordnande meddelas enligt förordnande meddelas enligt

§ anläggningslagen anläggningslagen27 27 §a a
1973:1149 eller kap.13 50§ 1973:1149 eller kap.13 50§
första stycket vattenlagen. första stycket vattenlagen.

61§

Samfällighetsförening skall Samfällighetsförening skall
upplösas, den eller de upplösas, den eller denär närsam- sam-
fälligheter förvaltas för- fälligheter för-förvaltassom av som av
eningen upphör bestå. eningen upphör bestå.Upp- Upp-att att
lösning skall vidare ske, lösning skall vidare ske,om om
medlemmarna det och medlemmarna det ochär ärense om ense om
länsstyrelsen medger det. länsstyrelsen medgerBe- det. Be-
stämmelser för lantmäte- stämmelser för lantmäte-rätt rättom om
rimyndigheten förordna rimyndigheten förordnaatt attom om
upplösning samfällighetsfö- upplösning samfällighetsfö-av av
rening finns i anläggningslagen rening finns i anläggningslagen
1973:1149 och lagen 0987:11 1973:1149.

exploateringssamverkan.om

lag träderDenna i kraft den januaril 1998.
18, och20, 21, 23 61 skall tillämpas i sin tidigare

lydelse vid förrättning enligt lagen 1987: l exploateringssamver-l om
kan pågår efter lagens ikraftträdande.som
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Förslag till9

ändring i lagen 1973:1152 förmånsrättLag om om
för fordringar enligt lagen 1973:1150 förvaltningom

samfalligheter;av

1973:11521Härigenom föreskrivs lagen förmånsrätt föratt om
fordringar enligt lagen 1973:1150 förvaltning samfálligheterom av
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med samfällighetsförenings fordran på belopp, vid uttaxeringsom
enligt lagen 1973:1150 förvaltning samfálligheter påförts nå-om av

fastighet eller innehavare omfattasägare tomrätt,gon som av av som
samfálligheten, följer förmånsrätt enligt eller förmåns-6 § l § 27av

rättslagen 1970:979, beloppet icke förfallit till betalning tidigareom
år före utmätning eller konkursansökan.än ett

föreningenOm förvaltar en
exploateringssamfällighet enligt
lagen 1987:1 1 exploate-om
ringssamverkan, gäller förmåns-

dock belopprätten inte större än
följer beslut enligt §13som av

nämnda lag.

Denna lag träder i kraft den januari1 1998.
förmånsrättHar fastställts med stöd lagen12 § l987:l lav om

exploateringssamverkan, skall andra stycket tillämpas i sin äldre lydel-

se.

1Senaste lydelse 1987: 13 l
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ändring i lagenLag 1976:839 Statensom om
va-nämnd;

Härigenom föreskrivs 9 och lagen 1976:83914att om
Statens va-nämnd skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§1

Statens va-nämnd mål va-nämnd målStatensprövar prövar
enligt lagen 1970:244 all- enligt lagen 0000:000 vat-om om

och målavloppsan- tenförsörjning och avlopp,männa vatten-
läggningar mål enligt lagen enligt lagen 1981:1354 all-samt om
1981 allmänna1354 målvärme- männa vännesystem samt: om

enligt lagen 0000:000system. om av-
gifter för kommunal gatuhåll-
ning.

2§2
Nämnden består ordföran- bestårNämnden ordföran-av av

den och fem andra ledamöter. den och fem andra ledamöter.
Ordföranden skall lagfaren Ordföranden skall lagfarenvara vara
och erfaren i domarvärv. de och erfaren iAv domarvärv. deAv
övriga ledamöterna skall ha övriga ledamöterna skall haen en
sakkunskap och erfarenhet i tek- sakkunskap och erfarenhet i tek-
niska frågor avseende och niska frågor avseende ochvatten vatten
avlopp, fjärrvärme eller avlopp, fjärrvärme ellernaturgas. naturgas.
Två ledamöter skall väl för- ledamot skallEn väl förtro-vara vara

med förvaltning och sköt- med förvaltning och skötseltrogna gen
sel allmän va-anläggning eller allmän va-anläggning ellerav av

frågormed avseende leverans frågormed avseende leveransav av
fjärrvärme eller le- fjärrvärmeEn eller le-Ennaturgas. naturgas.

lSenaste lydelse 1981:1355

zSenaste lydelse 1981:1355
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damot skall väl förtrogen damot skall väl förtrogenvara vara
med bostadsfastigheters va-för- med bostadsfastigheters va-för-
hållanden eller värmeförsörjning. hållanden eller värmeförsörjning.

ledamotEn skall väl förtro- ledamotEn skall väl förtro-vara vara
med va-förhållanden eller med va-förhållanden ellergen gen

värmeförsörjning för be- värmeförsörjning för be-annan annan
byggelse bostäder. byggelse bostäder.än ledamotEnän

skall väl förtrogen medvara
kommunala och trafildrå-gatu-
gor.

denI utsträckning det behövs skall för ledamot finnas Be-ersättare.
stämmelsema ledamot gäller även ersättare.om

8§

Talan väckes hos nämnden Den vill inleda ärendeettsom
ansökan, skall vid Va-nämnden ansökangenom som vara genom

skriftlig och innehålla uppgift eller överklagande skall göraom
och hemvist, den detta skriftligen. sådan skri-parternas Ennamn

berörda fastigheten sökan- velse skall innehålla uppgiftsamt om
dens yrkande och grunderna för och adress, denparternas namn
detta. berörda fastigheten sökan-samt

dens eller klagandens yrkande
och grunderna för detta.

ÄrUppfyller ansökan vad den inledande skrivelsensom
föreskrivs första stycket, skall bristfällig,i skall nämnden före-
nämnden förelägga sökanden lägga avhjälpa bristenatt attparten
avhjälpa bristen inom viss tid. inom viss tid. Följs föreläg-inte
Efterkommes föreläggandet, får gandet, får ansökan eller över-
ansökan avvisas. klagandet avvisas.

Återkallas Återkallasansökan, avskrivs ansökan eller etten
målet. överklagandet, avskrivs målet.

9§

Om ansökningen omedelbart Om inte ansökningen eller
avvisas, skall nämnden bereda överklagandet omedelbart avvi-

tillfälle inom tid skallmotparten nämnden beredaatt mot-sas,
nämnden skriftligenutsätter tillfälle inom tidpartensom att som
sig den.överyttra nämnden skriftligenutsätter yttra

sig den.över
Vid behov skall nämnden föranstalta ytterligare skriftväxling.om
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

14

ellermål angående inlösenmål angående inlösen eller II
§enligt eller 26§ ersättning 18, 25ersättning enligt eller15 16

vattenför-lagen 0000:000allmännalagen 1970:244 omom
elleroch avlopp 16avloppsanläggningaroch sörjning samtvatten-

all-1981:1354lageneller 17§ lagen 17§16samt om
skall huvud-allmänna1981 :1354 männa värmesystemvärme-om

kostnadernaförskall huvudmannensystem svarasvara mannen
Dockhos nämnden.på sidor sidorför kostnaderna ömseömse

ochskall kap. 6 8nämnden. Dock skall kap. 18hos 18 rätte-
gångsbalken motsvaranderättegångsbalkenoch 86 ägaäga
tillämpning.tillämpning.motsvarande

påkan begäranförsta stycketmål iI än partannat som avses
nämnden, detför kostnad vidersättningtillerkännas motparten omav

finns särskilda skäl för det.

kraft den januari 1998.lag träder i 1Denna

3Senaste lydelse 1981:1355
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ändring renhållningslageniLag 1979:596;om

Härigenom föreskrivs i fråga renhållningslagen 1979:596om
dels och skall ha följande18 19 lydelse,att
dels det i lagen skall föras in paragraf, följande18att en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18

Såvitt parker och andra allmänna platser,vägar,gator, torg,avser
redovisade i detaljplan enligt plan- och bygglagen l987:10ärsom

och för vilka kommunen huvudman, kommunen för plat-är attsvarar
gaturenhållning, Snöröjning och liknande åtgärder hålls iserna genom

sådant skick uppkomsten Sanitär olägenhet hindras deett att samtav
krav tillgodoses, med hänsyn till förhållandena på platsen ochsom
övriga omständigheter kan frågaställas i framkomlighettrevnad,om
och trafiksäkerhet. Kommunens skyldigheter gäller inte, åtgärdernaom
skall utföras väghållare.statenav som

skyldigheterKommunens en-
ligt första bestårstycket även om
detaljplanen områdetför upp-
hävs.

områden,Inom i detaljplan redovisas kvartersmark ochsom som
har iordningställts och begagnas för allmän trafik, fastighetsin-ärsom

nehavaren skyldig utföra sådana åtgärder i första stycket.att som avses
hinder vadUtan i hinder vadUtan isägs sägsav som av som

andra stycket dock tredje stycket dockansvarar ansvarar
kommunen i enlighet med vad kommunen i enlighet med vad

i första stycket för i första stycket försom anges som anges
områden skall användas för områden skall användas försom som
allmän trafik och har allmän trafik och harsom upp- som upp-
låtits till kommunen med låtits till kommunen mednytt- nytt-
janderätt eller särskild janderätt eller särskildrätt rättannan annan

1Senaste lydelse 1993:1619
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enligt kap.14 § plan- och bygg- enligt plan-2 kap. 2 § och bygg-14
lagen. lagen.

När särskilda skäl föreligger, särskilda skäl föreligger,När
får regeringen på framställning får påregeringen framställning

kommunen medge kommunen kommunen medge kommunenav av
undantag från skyldigheten enligt frånundantag skyldigheten enligt
första stycket. första och andra styckena.

18a§

kommunensOm rätt taatt ut
åtgärderavgifter för isom avses

första stycket finns bestämmelser
lagen 0000:000 avgifteri om

för kommunal gatuhållning.

19

åläggaKommunen kan fas- kan åläggaKommunen fas-en en
tighetsinnehavare inom områ- tighetsinnehavare inom områ-ett ett
de med detaljplan där kommunen de med detaljplan där kommunen

huvudman för allmänna platser huvudman förär allmänna platserär
utföra de åtgärder i eller områdeatt inom iettsom avses som avses

första18 § stycket i fråga § andra18 stycket utföra deattom
gångbana någoteller åtgärder i första18 §annat ut- som avses

utanför fastigheten stycket i fråga gångbana ellerrymme som om
behövs gångtrafiken.för något utanför fas-annat utrymme

tigheten behövs för gångtra-som
fiken.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommun fåren
meddela föreskrifter i fråga de åtgärder skallnärmare vidtasom som

fastighetsinnehavaren.av

lag träderDenna i kraft den januaril 1998.

2Senaste lydelse 1993:1619
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12 Förslag till

ändringLag i plan- och bygglagen l987:10;om

lO1Härigenom föreskrivs frågai plan- och bygglagen 1987:om
dels kap.5 13 kap.6 2-16, 18 och 32-38 §§, kap. och14 7 §att
kap. § skall upphöra15 8 gälla,att

dels rubrikerna före kap. och6 2 3 skall utgå,närmastatt
dels rubriken före kap.6 31 § skall ha följande lydelse,att
dels kap.l och kap.3 5 §§, 5 7-9, och16, 33 34 §§,att 6

kap. 23, 24, 26 och kap.31 §§, 8 11, 18 och23 32 §§, kap.11 5
kap.13 och5 8 §§, kap.14 och8 10 §§, kap. och15 3 och4
kap.16 § skall ha följande5 lydelse,

dels det i lagen skall införas paragrafer, kap. b5 7att 7tre nya a,
och följande7 §§ lydelse,c av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1

3

Varje kommun skall ha aktuell översiktsplan, omfattar helaen som
Översiktsplanenkommunen. skall vägledning för beslutge om an-

vändningen mark- och vattenområden hur den byggda mil-samtav om
Översiktsplanenjön skall utvecklas och bevaras. inte bindande förär

myndigheter och enskilda.
Regleringen markens användning och bebyggelsen inomav av

kommunen sker detaljplaner. detaljplan fårEn omfatta endastgenom
begränsad del kommunen.en av

begränsadeFör områden kommunen inte omfattas de-av som av
taljplan får områdesbestämmelser det behövs för syftetantas, attom
med översiktsplanen skall uppnås eller för säkerställa riksintres-att att

enligt lagen 1987: 12 hushållning med till-naturresursersen om m.m.
godoses.

lLagen omtryckt 1992:1769

2Senaste lydelse 1995:1197
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Fastighetsplaner får förantas
genomförandetunderlättaatt av

detaljplaner.
får regionplanerplanläggningflera kommunerssamordningFör av

antas.

5§

frågor enligtprövningfrågor enligt VidVid prövning avav
bådeskall allmännabåde denna laglag skall allmännadenna

intressen beaktas.och enskildaenskilda intressen beaktas,och
före-särskiltinte ärannatom

skrivet.

kap.5

1§

regleringbebyggelse ochmarkens lämplighet förPrövning avav
detaljplan förutformning skall skebebyggelsemiljöns genom

sammanhållen bebyggelse,ny
byggnadenstakaenstaka byggnad somnyny vars

fåranvändningfår betydande inver- aanvändning singenom
inverkan på omgiv-eller betydandekan på omgivningen som

område ningen, ellerskall förläggas inom ett
förläggas inområder efterfrågan på b skalldär det ettstor

efter-område det råderför bebyggelse, till- därmark storom
frågan mark för bebyggelse,byggnaden inte kankomsten av

byggnadeni samband med prövning tillkomstenprövas avom
i samband medansökan bygglov eller för- inte kan prövasomav

bygglovprövning ansökanhandsbesked, av om
eller förhandsbesked,

be-eller bevaras, regleringenbebyggelse skall förändras omsom
höver ske i sammanhang.ett

också fråga andra anläggningarstycket skall tillämpas iFörsta om
enligt kap.byggnader, anläggningarna kräver bygglov 8 2än om

reglering harDetaljplan inte i den mån tillräckligbehöver upprättas
områdesbestämmelser.skett genom

§2

till befint-Vid utformningen detaljplan skall skälig hänsyn tasav en
fastighetsförhållanden in-liga bebyggelse-, äganderätts- och kansom

verka på genomförande.planens
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de delar planen medför de medförI delar planenIsom som
mark eller särskild till mark eller särskild tillrätt rättatt att

kan anspråkmark komma i mark kan komma i anspråkatt tas att tas
enligt kap. §§ skall pla- enligt kap. och §§ skall6 17-19 6 17 19

dessutom utformas så de planen dessutom utformas såatt attnen
fördelar kan vinnas med den de fördelar kan vinnas medsom som

de olägenheter den de olägenheteröverväger övervägersom
planen orsakar enskilda. planen orsakar enskilda.som

fårDetaljplanen inte omfatta område befogatstörre än ärett som
med hänsyn till syftet med planen och den tid för genomföra denatt

skall bestämmas enligt 5som
Detaljplanen får inte göras

detaljerad nöd-än ärmer som
vändigt med hänsyn till syftet
med den.

4§

Om kommunen inte skall kommunen inte skallOmvara vara
huvudman för de allmänna plat- huvudman för allmänna platser

inom planområdet, planområdet,skall inom skall detserna an-
det i detaljplanen. i detaljplanen.anges ges

7

vad enligtUtöver § skall redovisas i detaljplanen får i3 planensom
meddelas bestämmelser om

i vad mån åtgärder kräver lov enligt kap. första8 § stycket, §5 6
första stycket och andra2 stycket tredje stycket första8 §samt
och tredje styckena § första och andra styckena,9samt

den omfattning i vilken byggande och under mark-största över
får ske och, det finns särskilda skäl med hänsyn till bostads-ytan om

försörjningen eller miljön, den minsta omfattning i vilken byg-även
gandet skall ske,

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

placering, utformning och utförande byggnader, andraav an-
läggningar och varvid får meddelas varsamhetsbestämmelsertomter,
för precisera kraven i kap. skyddsbestämmelser3 10 för byggna-att
der i kap. och för3 12 § särskilt värdefullaärtomtersom avses som

3Lydelse enligt 1996/97:34prop.
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från synpunkt,historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
sådana be-rivningsförbud för byggnader i kap. §3 12 samtsom avses

stämmelser i fråga andra ändringar byggnader tillbyggnaderänom av
får utfärdas med stöd föreskrifter enligt lagen 1994:84721 §som av

på byggnadsverk,tekniska egenskapskravom m.m.,
markytans utformning höjdläge,vegetation ochsamt
utformning för vilkaanvändning och allmänna platser kom-av

får skyddsbestäm-inte skall huvudman, varvid meddelasmunen vara
sådana frånmelser för platser särskilt värdefulla historisk, kul-ärsom

turhistorisk, milj ömässig och konstnärlig synpunkt,
stängsel utfart eller utgång allmänna platser,samt motannan
placering och utformning förbudparkeringsplatser, använ-attav

da viss mark eller byggnader för parkering skyldighet anordnasamt att
for lossning förstaparkering, lastning och enligt kap. §3 15utrymme

stycket
tillfällig användning mark eller byggnader, inte genastav som

behöver anspråki för det ändamål i planen,tas som anges
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar10. samt

trafik- och väganordningar,
skyddsanordningar för skyddsanordningar för11. 11.att att

motverka störningar från motverka störningar och, detomgiv- om
och, det finns finns särskilda tillåt-skäl, högstaningen sär-om

skilda skäl, tillåtnahögsta värden värden för störningarna genom
för störningar luftförore- luftförorening, buller, skakning,genom
ning, buller, skakning, ljus eller ljus eller sådant prövasannat som

sådant enligt enligt miljöskyddslagenprövasannat som
miljöskyddslagen 1969:387, 1969:387,

principerna för fastighets-12. principerna för fastighets-12.
indelningen och för inrättande indelningen och för inrättandeav av
gemensamhetsanläggningar, gemensamhetsanläggningar, i

månden bestämmelser härom
har meddelats enligt 7inte a

skydd för sådana13. allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman och särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,ärsom
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
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detaljplanenI får medde-även
las bestämmelser exploate-om
ringssamverkan enligt kap.6 2
Om detaljplan efter detantasen

exploateringsbeslut enligtatt ett
lagen 1987511 exploate-om
ringssamverkan har lagavunnit
kraft, skall det planenianges om
den skall genomföras enligt
nämnda lag. Skall mark itas an-
språk från någon fastighet vars

deltar samverkan,inteägare i
skall planen innehålla uppgift
därom.

Planen får de-inte Bestämmelsergöras närmaremer som
taljerad nödvändigt reglerar möjligheternaän bedrivaär attsom
med hänsyn till syftet med den. handel får meddelas endast om
Bestämmelser det finnsnärmare skäl betydande vikt.som reg- av
lerar möjligheterna bedrivaatt
handel får meddelas endast om
det finns skäl betydande vikt.av

7a§

Om det behövs för genomfö-
rande ändamålsenlig in-av en
delning fastigheter eller föri att
detaljplanens genomförande i
andra fall skall underlättas, får i
detaljplanen anges

områdets indelning fastig-i
heter,

de ledningsrätterservitut,
och liknande särskilda rättig-
heter skall bildas, ändrassom
eller upphävas,

de anläggningar skallsom
gemensamhetsanlägg-utgöra

ningar,
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skallfastigheterde som
gemensamhetsanlägg-delta i

och deningarna utrymmen som
anspråk anlägg-förskall itas

ningarna.

7b§

detaljplanen skall regleraOm
fastighetermarkens indelning i

skall bestämmel-eller den geom
och liknandeservitut sär-ser om

skilda rättigheter, tillämpas 3
§ och kap. § förstakap. 1 45

fastighetsbildningslagenstycket
1970:988.

planen skall regleraOm inrät-
gemensamhetsan-tandet av en

§§läggning, tillämpas och 65
anläggningslagen 1973:1149.

bestämmelserSkall den ge om
tillämpas § led-ledningsrätt, 6

ningsrättslagen 1973: 1144.

7c§

det underlättaOm är ägnat att
detaljplanens utformning och
genomförande, får helaattanges

skalleller del planen utgö-en av
fördelningsområde enligtettra

lagen 0000:000 fördelningom
byggrätt genomföran-attsamtav

det fördelningsområdetinom
skall ske enligt den lagen.

Ifall första stycketisom avses
skall de bestämmelseräven anges
enligt § nödvändiga7 ära som
för fördelningsförrättningens ge-
nomförande.
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§8

till åtgär-bygglov inte skall lämnasdetaljplanen får bestämmasI att
förränmarkens användninginnebär väsentlig ändringder avsom

för vilkenenergianläggningtraf1k-, avlopps- ellerviss vatten-,
stånd,kommit tillskall huvudman harkommunen inte vara

byggnad eller anlägg-eller anlägg- vissviss byggnad
på har rivits, byggtsrivits, byggts ningning på har tomtentomten

fått planen angivenangiven eller ieller fått i planen om enenom
utfartenanvändning elleranvändning eller utfarten ändradändrad

utgång från fastighe-utgång från fastighe- ellereller annanannan
ändrats.ändrats eller harhar tenten

antagandebeslut iom av en
fastighets-detaljplanen förutsatt

laga kraft ellerplan har vunnit
får genomförasfastighetsplanen

enligt kap.efter förordnande 13
§ andra stycket.8

§9

särskild handling medbestår plankarta ochDetaljplanen enav en
endera dessa hand-får dock bestå endastbestämmelser. Planen avav

innehåller både plankarta och bestäm-handlinglingar eller somav en
tydligt.innehåll ändå framgårmelser, planensom

för planendet behövsOm att
fårskall bli tydlig, reglering av

påfrågor §7i intassom avses a
särskild plankarta.en

planområdet delas på mark förplankarta skall framgå hurAv uppen
områden.ändamål vilka bestämmelser gäller för olikaskilda och som

framgår planenutformas så det tydligt hurPlanhandlingama skall att
reglerar miljön.

16

områden detaljplan kan områ-begränsade inte omfattasFör som av
desbestämmelser för säkerställa syftet med översiktsplanenantas att att
uppnås eller riksintresse enligt lagen 1987:l2 hushållningatt ett om

områdesbestämmelser fårmed tillgodoses. Mednaturresurser m.m.
regleras

4Senaste lydelse 1995:1197
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i månvad åtgärder kräver lov enligt kap.8 § andra stycket,5 6 §
första stycket och1 3 andra och tredje styckena, 7 8 § andrasamt
och tredje styckena tredje9 § stycket,samt

grunddragen för användningen mark- och vattenområden förav
bebyggelse eller för fritidsanläggningar, kommunikationsleder och
andra jämförliga ändamål,

tillåtna byggnads- ellerstörsta bniksarean för fritidshus och stor-
leken på till sådana hus,tomter

placering, utformning och utförande byggnader, andraav an-
läggningar och varvid får meddelas varsamhetsbestämmelsertomter,
för precisera kraven i kap.3 10 skyddsbestämmelser föratt byggna-
der i kap.3 och för12 § särskilt värdefullaärtomtersom avses som
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt,
rivningsförbud för byggnader i kap.3 sådana12 § be-samtsom avses
stämmelser i fråga andra ändringar byggnader tillbyggnaderänom av

får utfärdas med stöd föreskrifter enligt 21 § lagen 1994:847som av
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,om m.m.

användning och utformning allmänna platser, varvid får med-av
delas skyddsbestämmelser för sådana platser särskilt värdefullaärsom
från historisk, kulturhistorisk, milj ömässig eller konstnärlig synpunkt,

vegetation markytans utformning och höjdläge inom sådanasamt
områden i kap.8 9 § tredje stycket,som avses

skyddsanordningar för motverka störningar från omgivningen,att
exploateringssamverkan en-

ligt kap.6 2

33§

Bestämmelserna i § fastighetsförteckning19 och bestämmelser-om
i 20-31 skall tillämpas områdesbestämmelser ändrasnär antas,na

eller upphävs.
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miljökonsekvensbeskriv-En
kap.enligt lagen5ning

hushållning med0987:12 om
skall upprät-naturresurser m.m.

tillämpningen kap.vid 5tas av
fråga§ tredje stycket1 i om

tillkomsten enstaka bygg-av ny
nad eller anläggningannan som
kräver bygglov enligt kap. §8 2
och användningsinsom genom
får betydande påverkan på mil-

hälsan eller hushållningenjön,
med naturresurser.

34§

Beslut ändra eller Beslut ändra elleratt anta, att anta,
upphäva detaljplan eller områ- detaljplan eller områ-upphäva
desbestämmelser förstgäller desbestämmelser gäller förstse- se-
dan beslutet vunnit laga kraft el- dan beslutet vunnit laga kraft el-
ler får genomföras efter förord- får genomföras efter förord-ler
nande enligt kap. andra nande enligt kap.13 8§ 13 8§ andra
stycket. stycket. Byggnadsnämnden får

dock förordna beslutatt ett om
ändring detaljplan ifrågaav som

§ och fattats efter7iavses a som
tillämpning reglernaav om en-
kelt planförfarande får genomfö-

beslutet inte vunnittrots attras
laga kraft, ägareom en av en
fastighet omfattas planensom av
begär det och samtliga be-som

beslutet skriftligen god-rörs av
känt det förslag tillliggersom
grund för beslutet.
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kap.6

23 §

Bestämmelserna §§ lagen 0000:000 avgifter19-22 Ii om
gäller exploate- för kommunal gatuhållning finnsägare ävenom

ringssamfällighet enligt lagen bestämmelse det vidatten om
198 11 exploateringssam- bestämmande avgiftsskyldig-om av
verkan. heten skall beaktas ägareatt av

fastighet kan avståttha mark
enligt kap. §6 19ersättningutan

denna lag.

24§

Om kommunen huvudman får efterKommunen genomfö-är
för allmänna platser, får kommu- randetidens utgång lösa fastighe-

efter genomförandetidens eller delar fastigheterternen av som
utgång lösa fastigheter eller delar tillhör olika och enligtägare som

fastigheter tillhör olika bestämmelser kap.5iav som som avses
och enligt fastighets- § detaljplanen skallägare 7a i utgörasom

planen skall fastighet. fastighet.utgöra en en
kommun huvudmanEn kommunEn huvudmanär ärsom som

för allmänna platser får efter för får efter genomföran-gatorge-
nomforandetidens utgång utgångdetidens lösa mark,även även
lösa mark, inte har bebyggts inte har bebyggts i huvud-som som
i huvudsaklig överensstämmelse saklig överensstämmelse med
med detaljplanen. före-Lösenrätt detaljplanen. föreliggerLösenrätt
ligger dock inte så länge det finns dock inte så länge det finns ett

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

markBesväras i första och andra styckena särskildsom avses av
får rättigheten lösas.rätt,
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26§

områdenområden med detaljplan med detaljplanInom Inom
skall kommunen huvudmanskall kommunen huvudmanvara vara
for allmänna platser,for allmänna platser, det inteinte ut-omom

till byggnaden och förvaltningenfinns särskilda skäl Attannat.
med fördel helt eller delvisplanen skall utvisa kommu- störreom

planeninte skall huvudman kan skötas Attnen vara av annan.
framgår kap. skall utvisa kommunen inte45av om

framgårskall huvudmanvara av
kap.5 4

fárdigställs i enlighetskall efter hand bebyggelsenKommunen som
ställa ordning andra allmänna platser för vilkamed planen i ochgator

så, kan användas förkommunen huvudman platserna än-är att avsett
damål. utgång skall platserna upplåtas tillgenomförandetidensFöre

områden bebyggts i enlighet medallmänt begagnande inom harsom
områden genomforandetidens utgång bebyggs iplanen. efterInom som

upplåtasenlighet med planen skall allmänna platser till allmänt begag-
nande efter hand bebyggelsen fárdigställs.som

Vid tillämpningen andraav
stycket skall mark ärsom sam-
fälld för flera fastigheter och som

avsedd för bebyggelseinte är
bebyggd den väsentli-näranses

anspråk förtagits i angivetgen
ändamål.

Gatukostnader Gatukostnaderm.m.

31§

kommunen egenskapOm Om kommunensi rätt att ta utav
huvudman skall anlägga föreller avgifter iordningställande
förbättra och andra all- och underhåll och andragator gatorav

fårplatser, kommunen allmänna platser finns bestäm-männa
besluta sådanakostnader för melser lagen 0000:000iatt om
åtgärder avsedda till- avgifter för kommunal gatuhåll-är attsom
godose områdes behovvisst ning.ett

allmänna platser ochav av an-
ordningar normalt hör tillsom
allmänna platser skall betalas av

fastigheternatill inomägarna
området.
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Kostnaderna skall fördelas
mellan fastigheterna efter skälig
och grund.rättvis

Kommunen beslutar om av-
det områdegränsningen inomav

vilket fördelning skall ske, deom
kostnader skall fördelassom

grunderna för fördel-samt om
ningen.

kap.8

11

Ansökningar bygglov för åtgärder inom områden med detaljplanom
skall bifallas om

åtgärden inte strider åtgärden inte stridermot mot
detaljplanen eller den fastighets- detaljplanen, varvid det förhål-
plan gäller för området, landet genomförandetiden förattsom
varvid det förhållandet detaljplanen inte börjat löpaatt ut-ge-
nomförandetiden för detaljplanen hinder bygglov läm-gör mot att
inte börjat löpa hinderutgör mot nas,

bygglov lämnas,att
den fastighet och den bygg- den fastighet och den bygg-

nad eller påanläggning på nad eller anläggningannan annan
vilken åtgärden skall utföras vilken åtgärden skall utföras

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

b avviker från dessa planer b avviker från detaljplanen
avvikelsema godtagits vid avvikelsema godtagits vidmen men
bygglovsprövning enligt bygglovsprövning enligten en

denna lag eller vid fastig- denna lag eller vid fastig-en en
hetsbildning enligt kap.3 hetsbildning2§ enligt kap.3 2§
första stycket andra meningen första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen fastighetsbildningslagen
1970:988, och 1970:988, och

åtgärden uppfyller kraven i kap.3 och2 10-18 §§.

5Senaste lydelse 1994:352
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fastighetenOm i fall Om fastigheten i fallän änannat annat
i första stycket b inte i första stycket inte2 b2som avses som avses

med fastighets- bestäm-medstämmer överens stämmer överens
planen och ansökningen melser detaljplanen fastig-iom om
kommer in före utgången hetsindelningen enligt kap.5av ge-
nomförandetiden för detaljpla- § och ansökningen kom-7a om

skall sökanden föreläggas utgångenin föreattnen, mer av genom-
inom viss tid visa ansökan förandetiden för detaljplanen,att om
förrättning gjorts för skall sökanden föreläggas in-att attgenom-
föra den fastighetsindelning, viss tid visa ansökanattsom om om
förutsätts fastighetsplanen.i förrättning gjorts för att genom-

föra den fastighetsindelning, som
förutsätts i detaljplanen.

Beträffande sådana åtgärderinre i byggnader förstai §lsom anges
sådanastycket och åtgärder på4 byggnader i första3 §yttre som anges

stycket skall bygglov lämnasl förutsättningarna i förstaäven om
stycket inte uppfyllda.2 är

Även förutsättningarna i första stycket uppfyllda, får bygglovärom
åtgärdertill på mark enligt detaljplanen kvartersmark förutgörsom

allmänt ändamål lämnas endast ändamålet angivet iär närmareom
planen.

Om detaljplanen saknar bestämmelser byggnadens användningom
och ansökningen bostadslägenhet behövs för bostadsför-avser som
sörjningen, får bygglov inte lämnas sådana åtgärderfor isom anges

§ första stycket1
Bygglov får lämnas till åtgär- Bygglov får lämnas till åtgär-

der innebär mindre avvikel- der innebär mindre avvikel-som som
från detaljplanen eller fastig- från detaljplanen, avvikel-ser ser om

hetsplanen, avvikelsema förenliga med syftet medär ärom sema
förenliga med syftet med planen. planen. fallI i förstasom avses

fall i förstaI stycket stycket 2b och kap.17 l8a§som avses
2b och kap. skall17 l8a§ skall samlad bedömning görasen en
samlad bedömning de de åtgärderavvikandegöras av av som
avvikande åtgärder söks och söks och de tidigare godta-som som
de tidigare godtagits. gits.som
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l8a§

beslutbeslut fattats fattatsHar Haranta- anta-om om
upphävandegande, ändring eller upphävande gande, ändring eller

detaljplan, områdesbestäm- detaljplan eller områdesbe-av av
fastighetsplan får får bygglov, rivnings-melser eller stämmelser

villkorbygglov, rivningslov eller mark- lov eller marklov medges
kraft.lov med villkor planbeslu- planbeslutet vinner lagaatt attges

vinner laga kraft. beslutet beslutet lov skall därvidI Itet tasom
sökandenlov skall därvid in in upplysningtas attom en omupp- en

lysning påbörja åtgärdensökanden har inte harinte rättatt attom
påbörja åtgärden innan har vunnitinnan planbeslutet la-rätt att

planbeslutet har vunnit laga kraft. kraft.ga

23§

tillstånd expropriera tillstånd exproprieraBegärs Begärsatt att
den byggnad eller mark den byggnad eller marksom en som en
ansökan lov eller på- ansökan lov eller på-om avser om avser
börjas arbete för ändra börjas arbete för ändraatt anta, att anta,
eller upphäva detaljplan, områ- detaljplan ellereller upphäva
desbestämmelser fastighets- områdesbestämmelsereller berörsom

fårplan berör byggnaden eller byggnaden eller marken,som
fårmarken, byggnadsnämnden byggnadsnämnden besluta om

besluta anstånd med anstånd med lovavgörandetavgöran-om om
det lov till dess ärendet till ärendetdessatt attom om exprop-

expropriationstillståndet riationstillståndet avgjorts ellerom av-
gjorts eller planarbetet avslutats. planarbetet avslutats. kom-Om

kommunenOm inte avgjort plan- inte avgjort planärendetmunen
ärendet inom två år från det inom två år från det ansök-att att
ansökningen lov kom in till ningen lov kom in till bygg-om om
byggnadsnämnden, skall dock nadsnämnden, skall dock ansök-
ansökningen dröjs- ningen dröjsmål.avgöras avgörasutan utan
mål.

32§

beslut bygglov fårI be- beslut fårbygglov be-Iom om
byggnadsarbeten inte byggnadsarbeten intestämmas stämmasatt att

får påbörjas förrän fastighetsäga- får påbörjas förrän fastighetsäga-
har betalat för har betalat engångsavgzjersättningren ga- ren en-
eller andra allmänna platser ligt lagen 0000:000 avgiftertor om

eller ställt säkerhet för för gatuhållningkommunal ellerersätt-
ställt säkerhet för avgiften.ningen.
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åtgärd redan harbygglov eller marklov meddelas tillOm ut-en som
vidta ändringarförts, får i beslutet lov bestämmas skyldighet deattom

behövs. beslutet skall viss tid inom vilkeni det utförda Isom anges en
ändringarna skall utförda.vara

kap.ll

5

angående för-Byggnadsnämnden får avgift i ärenden lov ochta ut
ellerhandsbesked och i ärenden föranleds bygganmälansom av en

föranlederrivningsanmälan enligt kap. i andra ärenden9 2 § samt som
upprättande nybyggnadskarta, ritningsgranskning, besiktning, fram-av

tids- eller kostnads-ställning arkivbeständiga handlingar eller andraav
åtgärder.krävande

får dess-Byggnadsnämnden får dess- Byggnadsnämnden
efter det bygganmälan efter det bygganmälanattutom, att utom,

åtgärder åtgärder ii 9 9som avser som anges som avser som anges
kap. första stycket eller kap. första stycket eller 22§ l 2 2§ l

uppförande,inkommit avseende uppförande, inkommit avseende
ändringtillbyggnad eller ändring tillbyggnad ellerannan annan

byggnad eller byggnad ellerav en annan an- av en annan an-
läggning, planavgift för läggning eller bygglov läm-närta ut en

täcka kostnaderna för sådana för åtgärd kap.8iatt nas som anges
åtgärder erfordras för § första stycket plan-1att ta utsom enen-
ligt lag avgift täcka kostnadernadenna eller ändra förupprätta att
detaljplaner, områdesbestämmel- för sådana åtgärder erfordrassom

fastighetsplaner.och Plan- för enligt denna lag upprättaattser
avgift får endast fastig- ändra detaljplaner ochellertas ut om om-
hetsägaren har rådesbestämmelser. frågaplanen Inytta av om
eller bestämmelserna. åtgärder § fårenligt kap. 185 i

planavgiften endast inräknas
kostnader för upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning.

fårPlanavgift endasttas ut om
fastighetsägaren har pla-nytta av

eller bestämmelserna.nen

6Senaste lydelse 1995:1197
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Avgifterna får med högst Avgifterna får med högsttas ut uttas
det belopp kom- det belopp kom-motsvarar motsvararsom som

genomsnittliga kostnad kostnad för åtgärderna.munens munens
åtgärderna.för Grunderna för be- Grunderna för beräkning av av-

räkning avgifterna skall giftema skall i taxaav anges anges en som
i beslutas kom- beslutas kommunfullmäktige.taxaen som av av
munfullmäktige.

Avgifterna sökanden och får i förskott.tas ut tas utav

kap.13

1§

Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som
föreskrivs för laglighetsprövning enligt kap. kommunallagen10
1991:900, nämligen

kommunfullmäktiges beslut översiktsplan,om
kommunfullmäktiges2. beslut kommunfullmäktiges beslut

uppdrag kommunal uppdrag kommunalom en om en
nämnd ändra eller nämnd ändra elleratt anta, att anta,upp- upp-
häva detaljplaner områdes-och häva detaljplaner och områdes-
bestämmelser eller fatta be- bestämmelser,att
slut skyldighet för fastighets-om

betala kostnader förägare att
och andra allmänna plat-gator

eller fatta beslut vill-attser om
koren för sådan betalning,

kommunfullmäktiges och kommunfullmäktiges och
kommunala nämnders beslut kommunala nämnders beslutatt att
inte ändra eller upphäva inte ändra eller upphävaanta, anta,en en
detaljplan, områdesbestämmelser detaljplan eller områdesbestäm-
eller fastighetsplan, melser,en

kommunfullmäktiges och
kommunala nämnders beslut om
grunderna för skyldighet att
betala kostnader för ochgator
andra allmänna platser och om
generella villkor för sådan be-
talning,

kommunfullmäktiges beslut i ärenden hos byggnads-taxaom
nämnden samt

kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges be-
slut regionplan.om
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Andra beslut rörande gatu-
kostnader deän isom anges
första stycket får överklagas.4
Att rörande gatukostnadertvister

fastighetsdomstolprövas av
framgår kap.15 8av

3§7
Bestämmelser överklagande beslut i 2§ finns iom av som avses

förvaltningslagen23-25 1986:223.
Tiden för överklagande Tiden för överklagandeett ettav av

beslut ändra eller upphä- beslut ändra elleratt anta, att anta, upp-
detaljplan, områdesbe- häva detaljplan eller områdes-va en en

stämmelser eller fastighets- bestämmelser räknas dock frånen
plan räknas dock från den dag då den dag då justeringen proto-av
justeringen protokollet med kollet med beslutet har tillkänna-av
beslutet har tillkännagetts på på kommunens anslags-getts
kommunens anslagstavla. tavla.När sådantNär beslut harett ett
sådant beslut har fattats kom- fattats kommunfullmäktige,av av
munfullmäktige, skall vad skall vad föreskrivs isom som
föreskrivs i 23-25 §§ förvalt- förvaltningslagen23-25 om
ningslagen den myndighet den myndighet har meddelatom som

har meddelat beslutet i stäl- beslutet i stället kommun-som avse
let kommunstyrelsen. styrelsen.avse

5§

Beslut ändra eller Beslut ändraatt anta, elleratt anta,
upphäva detaljplan, områdes- upphäva detaljplan elleren en om-
bestämmelser eller fastig- rådesbestämmelser fár överklagasen
hetsplan får överklagas endast endast den undersenastav av som
den under utställ- utställningstiden skriftligensenast harsom
ningstiden skriftligen har fram- framfört synpunkter intesom
fört synpunkter inte blivit blivit be-tillgodosedda. Omsom
tillgodosedda. Om bestämmel- stämmelserna för enkelt planför-

for enkelt planförfarande farande har tillämpats, får beslu-serna

7Senaste lydelse 1995:1197
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denöverklagas endastfår beslutethar tillämpats, över- tet somav
framförtkap. 28§ harenligt enligtendast den 5klagas 5somav

har blivitsynpunkter intesynpunkterhar framförtkap. §28 som
tillgodosedda.tillgodosedda.blivitinte harsom

bestämmelsernautställningen eller,planförslag efter närOm ett om
enligtunderrättelse skettdettillämpats, efterenkelt planförfarande att

någon, får han,nackdel förändras tillandra stycketkap. 28 §5 utan
paragraf, överklagadennaförsta stycketbestämmelserna ihinder avav

inte heller hinderstycketBestämmelserna i förstabeslutet. utgör mot
tillkommit i lagadet inte harpå den grundenöverklaga beslutet attatt

ordning.

8§8
harmyndighetharmyndighet DenDen attatt somsom

beslutöverklagandebeslutöverklagande pröva ettpröva ett avav
eller upphävaändraeller upphävaändra anta,attanta,att enen

områdesbestäm-detaljplan ellerområdesbestämmelserdetaljplan,
fastställaskall antingenskall melsereller fastighetsplan an-en

i dess hel-beslutetupphäva eller upphävatingen fastställa eller
medgettharhet. Om kommuneni dess helhet. Om kom-beslutet

upphävas ifår dock beslutetdet, får dock det,har medgettmunen
pådel eller ändrasi viss del vissbeslutet upphävas annaten en

medgi-kommunenspåeller ändras Utan Utansätt. sätt.annat
ringa be-får får ändringarmedgivande vandekommunens av

betydelse tydelseändringar ringa gö- göras.av
ras.

överkla-förordna detkan myndighetenPå kommunens begäran att
slutligenöverklagandet inte harhindergade beslutet, attutan av-av

uppenbarligen inte berörsgenomföras sådana delargjorts, får i avsom
får inte överklagas.överklagandet. Sådana förordnanden

kap.14

§1

användas för allmänna platserMark enligt detaljplan skallsom en
enligthuvudman mark planenför vilka kommunen är samt somannan

bebyggande kommunen skyldigskall användas för enskiltän ärannat
enligt planen skallfastighetsägaren begär det. Marklösa,att om som

någon kommunenanvändas för allmänna platser för vilka äränannan

8Senaste lydelse 1995:1197
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huvudman, väghållaren skyldigär förvärva med äganderätt,att nytt-
janderätt eller särskild fastighetsägarenrätt, begär det. Väg-annan om
hållaren får bestämma förvärvet skall äganderätt, nyttjanderättom avse
eller särskild rätt.annan

detaljplanenOm medger tillfällig användning mark, skall förstaav
stycket inte tillämpas beträffande marken under den tid då sådan an-
vändning får pågå.

frågaI mark belä-ärom som
samverkansområdeinom ettgen

enligt lagen 1987511 om ex-
ploateringssamverkan gäller sär-
skilda bestämmelser.

8

Ägare och innehavare särskild till fastigheter harrätt tillrättav er-
sättning kommunen, skada uppkommer till följdav attom av

bygglov tillvägras riven ellerersätta olyckshändel-att en genom
förstörd byggnad med i huvudsak likadan byggnad och ansökanse en

bygglov har gjorts inom fem år från det byggnaden ellerom att revs
förstördes,

rivningsförbud meddelas i detaljplan eller områdesbestämmelser
eller rivningslov med stöd kap.vägras 8 16 § 2 ellerav

skyddsbestämmelser meddelas i detaljplan enligt kap.5 7§en
första stycket eller4 eller6 i områdesbestämmelser enligt kap.5 16 § 4
eller

bestämmelser vegetation markytans utformning ochsamtom
höjdläge inom sådana områden i 8 kap. 9§ tredje stycketsom avses
meddelas i områdesbestämmelser,

marklov med stödvägras 8 kap. 18 § första stycket eller2av

9Senaste lydelse 1995:1 197
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iersättning föreliggertillföreligger itill ersättning RättRätt
första stycketifalli första stycketfall som avsesavsessom
förstörtsbyggnadenförstörtsbyggnaden genomgenom omom

övriga fallolyckshändelse.övriga fall Iolyckshändelse. I somsom
stycket föreliggeri förstaoch fallförsta stycketi 1 i avsesavses

skadantill ersättning,före-första stycket 2 rätti omavsessom
markan-pågåendemedförtillligger ersättning, atträtt om

försvåras inomförhål- vändningbetydande avsevärtskadan iär
fastigheten.berörd delberörd delvärdetlande till avavav

fallfastigheten. I iavsessom
föreliggerförsta stycket 3-5 rätt

skadan medförersättning,till om
markanvändningpågåendeatt av-

berörd delförsvåras inomsevärt
fastigheten.av

synnerligtförsta stycketbeslut iMedför att men upp-avsessom
skyldig lö-kommunenfastigheten,användningenkommer vid är attav

det.begärfastigheten, ägarensa om
beaktasskalltredje styckenaandra ochVid tillämpningen ävenav

kap. § la-beslut enligt 2första stycket 3beslut iandra samtsom avses
och §§kulturminnen 11 191988:950 natur-m.m.,omgen

andrastycket och §förbud enligt § andra 21vårdslagen 1964:822, 20
1979:429skogsvårdslagenenligtlag och beslut 18 §stycket samma

förutsättning beslu-undervattenlagen 1983:291,och kap. §19 2 att
skall be-beslutet.tio år före det Dessutommeddelats inom senasteten

skogsvårdslagenhänsynstaganden enligt §sådan inverkan 30aktas av
talan eller tilltid.fall har inträtt inom Hari särskilda rättsammasom

förloratsangivna beslutinlösen med anledningersättning eller nyssav
bestäm-eller motsvarandebestämmelserna i kap. §på grund 15 4av

naturvårdslagen eller vattenla-kulturminnenmelser i lagen m.m.,om
beaktas.något hinder beslutetdetta förhållande inteutgör mot attgen,

beslutatföreläggande enligt kap. 6§efter 12kommunenHar om
första stycketskyddsbestämmelser i 2rivningsförbud eller som avses

enligt lagen 1987:12 hus-tillgodose riksintresseeller för3 ettatt om
skyldig kommu-hållning med ersättaär staten attnaturresurser m.m.,

inlösen. fall i förstaför ersättning ellerdess kostnader I som avsesnen
anläggning för vilken skydds- ellertill denstycket och4 5 ägarenär

dessskyldig kommunensäkerhetsområdet har beslutats ersättaatt
kostnader för ersättning eller inlösen.
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10§

Ersättning för minskning fastighetens marknadsvärde i fallav som
i 3 4 § första5 stycket eller 8 § första stycketavses skall bestäm-

skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde föremas som och efter
beslutet eller den åtgärd i 4 Härvid skall bortses från för-som avses
väntningar ändring markanvändningen.om av

Ersättning för skada i fall Ersättning för skada i fallsom som
i § första8 stycket och1 2 i 8§ förstaavses stycket skallavses

skall minskas med belopp minskasett med beloppettsom som
vad på grundmotsvarar vad på grundmotsvararsom av som av

8 § andra stycket skall tålas §8 andra stycket skallutan tålas utan
ersättning. ersättning.

kap.15

310

Talan inlösen enligt kap.6 24 § andra stycket skall väckasom inom
år efter genomförandetidenstre utgång.

Har ansökan gjorts förlängning genomförandetiden eller harom av
kommunen väckt fråga förnyelse genomförandetiden, skall må-om av
let förklaras vilande till dess ärendet slutligt haratt avgjorts. Förlängs
eller förnyas genomförandetiden, förfaller kommunens talan.

Bestämmelserna i andra Bestämmelserna i andra
stycket vilandeförklaring gäl- stycket vilandeförklaringom gäl-om
ler i fall dåäven talan har väckts ler i fall dåäven talan har väckts

inlösen enligt 6 kap. 24 § inlösen enligtom 6 kap. 24 §om
första stycket och ansökan gjorts första stycket och ansökan gjorts

fastighetsbildning i överens- fastighetsbildningom i överens-om
stämmelse med fastighetsplanen. stämmelse med detaljplanen. Bil-
Bildas fastighet das fastighetöver- överensstäm-som som

medensstämmer fastighetspla- med detaljplanen, förfallermer
förfaller kommunens talan. kommunens talan.nen,

När kommunen har väckt talan inlösen enligt 6 kap. 24 § förstaom
stycket, skall fastighetsdomstolen omedelbart sända underrättelse om
det till lantmäterimyndigheten.

10senaste lydelse 1995:1412
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4§

kap.i 5fall 14kap. Iifall 14I som avsessom avses
inomtalan väckasskalleller §väckas in- 8talan§ skalleller 87

på vil-beslutetår från dettvåbeslutetfrån dettvå år attattom
kraft.lagagrundasket talanlagagrundastalanvilket vannvann

kraft.
två årväckas inomskall talaneller §kap. 6i 14 4fallI som avses

utfördes.grundastalanpå vilkenåtgärdfrån det denatt
andraförsta ochiväckasfår dockTalan än angessomsenare

angiven tid.inomkunde förutsesrimligenskadan intestyckena, om

kap.16

5§

upplåtitsfastighet harupplåtits OmharfastighetOm enen
iskall vadi medvadskall tomträtt,med tomträtt, somsom

fas-föreskrivetdenna lagfas-föreskrivet ärlagdenna är omom
fastighetenellerfastigheten tighetsägarenellertighetsägaren

el-tomträttshavarentillämpasel-tomträttshavarenpåtillämpas
lerdock tomträtten.ler tomträtten, tomträtts-att

bekostaskyldighavare är att
och andraanläggande gatorav

platser.allmänna

januarikraft den 1998.lag träder i lDenna
enligt kapbestämmelser 75skall gällaFastighetsplaner asom

får underikraftträdandeantagits före lagensDetaljplan som
införande bestämmelser enligt 5ändrasgenomförandetiden avgenom

stycket.i kap. § förstabestämmelserna 5 11hinderkap. §7 utan ava
gatubyggnadsåtgär-ersättning förbetalafråga skyldighetI attom

bestämmelser iikraftträdande finnspåbörjats före lagensder harsom
kom-avgifter för0000:000övergångsbestämmelsema till lagen om

gatuhållning.munal
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Förordning ändring i plan- och byggförordningenom

1987:383;

Härigenom föreskrivs i fråga plan- och byggförordningenom
l987:3831 rubriken före § och § skall ha följande11 11närmastatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

områdesbe-Detaljplaner, fastighetsplaner Detaljplaner och
områdesbestämmelseroch stämmelser

11§

samrådVid förslag till de- samrådVid förslag till de-om om
taljplaner, fastighetsplaner och taljplaner och områdesbestäm-
områdesbestämmelser skall melser skall föl-ordningsam- samma

ordning följas föreskrivs jas föreskrivs i första10§ma som som
i första10§ stycket. Länsstyrel- stycket. Länsstyrelsen behöver

behöver dock inte underrätta dock inte underrätta lantmäteri-sen
lantmäterimyndigheten och myndigheten och myndighetermyn-
digheter sakägare. sakägare.är ärsom som

lFörordningen omtryckt 1994:1237

4 I6-l398
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Inledningl

Utredningens arbete har omfattat bred plan- och byggla-översynen av
l987:10, och angränsande lagstiftning. DirektivenPBL, för ut-gen

redningsarbetet har utfärdats vid fyra olika tillfällen. Direktiven bifo-
detta betänkande bilaga 1-4.gas som

Utredningsarbetet har bedrivits i delbetänkanden harFyraetapper.
tidigare avlämnats: Anpassad kontroll byggandet SOU 1993:94,av

ÖverprövningMiljö och fysisk planering SOU 1994:36, beslut iav
plan- och byggärenden SOU 1994:134 Precisering handels-samt av
ändamålet i detaljplan SOU 1996:52. Flertalet de frågor ut-av som
redningen har tagit i de nämnda betänkandena har redan proposi-upp
tions- och riksdagsbehandlats.

detta slutbetänkandeI behandlas dels gatukostnadsbestämmelsema i
enlighet med det ursprungliga direktivet den november26 1992, dels
regelsystemet för plangenomförande enligt tillläggsdirektivet den 23
juni dels frågorna enligt1994, tilläggsdirektivet den maj24 1995 om
detaljplanering, ersättning enligt frågor rörandePBL samtm.m.
va-lagen.

Samråd har under arbetes gång skett med Bostadspolitiska utred-
ningen, EVL-utredningen, Kulturarvsutredningen och Storstadskom-
mittén.

enlighet med direktiven vårI har plangenomförandetöversyn av
gjorts utifrån övergripande perspektiv med helhetssyn i syfteett atten
uppnå så rationellt möjligt. Rättssäkerhet, rättvisa ochett system som
likställighet effektivitet har varit de grundläggande utgångspunk-samt

för vårt arbete. Frikoppling regler utförande, drift ochterna av om
kostnadsfördelning, med kombinationsmöjligheter till helhetslösning-

andra förutsättningar vi har ställt i Ambitionenär harcentrum.ar, som
varit underlätta möjligheterna till situationsanpassat och flexi-att ett
belt plangenomförande så den från skilda utgångspunkter bästaatt
lösningen kan tillämpas i varje enskild situation.

frågaI bestämmelserna planläggning har vi gjort bredom om en ge-
nomgång de problem berörs i direktiven. Vi har dock i den de-av som
len inte funnit anledning någratill förändringar gällandestörre rätt.av
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Betänkandet har disponerats så frågorna plangenomförande,att om
kostnadsfördelning behandlas först. avsnitt vissa grunderI 2m.m. ges
för helhet utformas för uppfylla de målhur börsystemet som som an-

i direktiven. diskussion ligger till sedan till grund för deDennages
överväganden i avsnitten huvudmannaskap för all-3-8görssom om

platser, gatukostnader, Vattenförsörjning och avlopp, fastig-männa
hetsplan, de s.k. exploatörsparagrafema och exploateringssamverkan.

avsnitt behandlar vi ersättningsbestämmelser, särskilt i9 PBL:sI
fråga ersättning vid beslut till för kulturmiljön.skyddom

följande avsnitten behandlar vissa plane-de vi ochI 10-13 tar upp
ringsfrågor, det s.k. sambandet mellanbl.a. detaljplanekravet, över-

vindkraftsutbyggnadensiktlig planering och detaljplanering hursamt
i tillståndsgivningen.bör behandlas den kommunala planeringen och

avsnitt berörs slutligen frågaytterligare uppmärksam-I 14 en som
under utredningsarbetets gång, nämligen reglerna för uttagandemats

planavgift.av
ekonomiska effekterna våra förslag i detalj framgårDe av mer av

redovisningen under varje avsnitt. leder förslagen enligtSammantaget
vår bedömning till kostnadsbesparingar för såväl kommu-staten som

Även för fastighetsägare och boende leder våra samlade förslagnerna.
till minskade kostnader. denna sistnämnda föreslår vi dockInom grupp
viss omfördelning i syfte uppnå totalt rättvisare kostnadsför-att setten

Våradelning. förslag har inga regionalpolitiska effekter.
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Principer för rationellt2 plangenom-ett

förande

detta avsnitt översiktligt beskrivning det gällandeI plange-ges en av
nomförandesystemet, främst i fråga och kostnadsfördelningom ansvar
rörande anläggningar. Vidare utvecklas vissa grundläg-gemensamma
gande principer för flexibelt och situationsanpassat plangenomfö-ett
rande. Avsnittet ligger till grund för de överväganden som senare pre-

i avsnitten 3-8.senteras

Inledning2.1

Med plangenomförande vanligen alla åtgärder vidtas för attmenas som
förverkliga målde ställs i planer eller andra beslut mark-som upp om
användningen.

plangenomförandeBegreppet har dock inte någon klar definition.
endaDet stället i lagstiftningen där det används torde i rubrikenvara

till kap.6 Gränsen mellan planläggningPBL. och plangenomförande
således i såväl teori praktik flytande. själva begreppetär Att i visssom

mån oklart torde dock inte skapa några problem sig i rättsligär vare
eller praktisk mening. Vår allmänna utgångspunkt förändringar iär att
markanvändningen sammanvävd innehållerutgör en process som en

aktivitetermängd alltifrån planläggning, markförvärv, tillstånd från
myndigheter, finansiering, projektering, till slutligt byggande och för-
valtning byggnader och anläggningar. Processenav gemensamma om-
fattar vidare antal aktörer, fastighetsägare, byggherrar,ett stort som
huvudmän för olika anläggningar, byggföretag, konsul-gemensamma

finansiärer, kommunen, statliga myndigheter, mil. sistter, samt men
inte minst allmänheten.

Förutsättningarna för exploatering varierar mellan olika situatio-en
Givetvis finns det skillnader vad gäller detaljplaners ändamål ochner.

utformning. Därutöver har också fastighets- och ägarstrukturen samt
byggherramas kompetens betydelse för genomförandet be-stor ettav
byggelseprojekt.
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sällan genomförsInte exploatering inom mark inledningsvisen som
kommunen. Därvid kan kommunen olika slag avtal,ägs av genom av

markanvisningsavtal, reglera hur plangenomförandet skall ske.t.ex.
vanlig situationEn marken byggherrar med till-är ägsattannan av

gång till byggkompetens, bygg- eller fastighetsföretag. Nästant.ex.
undantagslöst tecknar kommunen och byggherren därvid s.k. exploa-
teringsavtal, i detalj reglerar planens genomförande.som mer

något mindre frekventEn komplicerad situation exploa-ärmen mer
tering områdeninom med många fastighetsägare, där huvudparten av

inte någonhar yrkesmässig anknytning till exploaterings-ägarna och
byggverksamhet. Typfallet förnyelse förtätningoch äldre fritids-är av
hus- villaområden.och

Från lagstiftningssynpunkt torde detta sistnämnda fall mestvara
problematiskt, det varken vanligast eller ekono-är störsttrots att av
misk betydelse. Med flera berörda fastighetsägare med olika intressen

många frågorställs på sin vilket det just i denna situa-gör ärspets, att
tion plangenomförandelagstiñningen får sin direkta tillämpning.som

vidDet utbyggnaden områden flera fastighetsägaremed be-är av som
stämmelser kostnadsfördelning, ersättningsregler verkligenom m.m.
kommer till användning i praktiken.

Lagreglema spelar dock betydande roll i de andra berördaävenen
situationema, där har de betydelsen grunden förutgöraattmen mer av
överenskommelser mellan kommun och byggherre.

Till hör den framtida förvaltningen bl.a.ävenprocessen av gemen-
anläggningar. Frågor huvudmannaskap och fördelningsamma om om

kostnader för drift och underhåll därvid väsentliga komponenterärav
måste redan i planläggningsskedet.avgörassom

Sammanfattningsvis kan konstateras det vi här något förenklatatt
har benämnt plangenomförande komplex i vilken deär en process,
olika aktörernas handlande i utsträckning, direkt eller indirekt,stor

den omfattande lagstiftning gäller inom området. Frånstyrs av som
samhällets sida bör ambitionen denna lagstiftning utformadärattvara
på sådant de olika aktiviteterna och aktörerna så långt möj-sättett att
ligt samordas så totalt effektivt.äratt systemet sett
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2.2 Direktiven

tilläggsdirektiv förI utredningen, beslutade den juni23 konsta-1994,
de medel för genomförandet planer finns i dagteras att av m.m. som

fungerar i väl. riktasDet emellertid viss kritikstort mot systemeten
och denna kritik går i huvudsak på följ ande.ut

Genomförandemedlen så konstruerade de skallär användas i sär-att
skilt angivna situationer och i vissa bestämda kombinationer. in-Det
nebär kommunalt huvudmannaskap väljs för detaljplan,t.ex. att om en
så har därigenom valts helt genomförandesystem.även Motsva-ett
rande gäller valet i stället kommun skallär änattom annan vara
huvudman eller genomförande skall ske exploaterings-ettom genom
samverkan. Det egentliga önskemålet kan, i fall i många situatio-vart

utnyttja endast vissa delar respektive pekasatt Detsystem.ner, vara av
också på helhetssynen i många fall har gått förlorad och olikaatt att
lösningar har utvecklats för reglera i princip grundfråga.att samma
Som exempel på detta de olika finnsnämns för kost-systern som
nadsuttag i olika situationer.

Lagstiftningens komplexitet har enligt direktiven lett till att ange-
lägna projekt inte alltid blir genomförda och det framhålls att genom-
förandemedlen inte heller så kostnadseffektivaär önskvärt.som vore

Översynen plangenomförandet skall ske utifrån övergripandeettav
perspektiv med helhetssyn i syfte uppnå så rationelltatt ett systemen

möjligt.som
Äganderätten och därmed påkrav rättssäkerhet grundläggandeär en

utgångspunkt för utgångspunktÖversynen. En förär att systemetannan
plangenomförande skall efektivt, vilket bl.a. kännetecknas attvara av
förfarandet enkelt, snabbt och kostnadseffektivt.är Dessutom måste en
skälig och rättvis ekonomisk fördelning uppnås mellan fastighetsägare
och andra intressenter. Vidare bör flexibelt och tillåtasystemet attvara
den effektiva lösningen kan väljas för varje situation.mest

rationelltEtt bör således innehålla uppsättning alternativasystem en
genomförandemedel, varvid bl.a. frågor utförande, förvaltning ochom
ekonomisk fördelning i princip bör frikopplade från varandra ochvara
kunna kombineras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.

Vidare skall i förenklingssyfte. Bl.a.över bör belysassystemet ses
det fortsättningsvisäven lämpligt ha reglerna kringär exploate-attom

ringssamverkan i särskild lag eller lagens huvudsyften kan till-en om
godoses ändringar i lagstiftning.genom annan
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reglernaTill frågorna plangenomförande hör även uttagom avom
va-lagstiftningen. Frågor gatukostnadergatukostnader och togsom

nämndai ursprungsdirektiven för utredningen och i detredan ovanupp
framhålls bör in i detdetta uppdragtilläggsdirektivet sättasatt nu nu

härefter till utför-Va-frågoma har tagitsaktuella sammanhanget. upp
ytterligare tilläggsdirektiv, beslutat den majlig behandling i 24ett

1995.

genomförandesystemetnuvarande2.3 Det

stårEftersom plangenomförande vitt begrepp de medelärär ett som
emellertid itill buds mycket skiftande slag. Enligt direktiven detärav

anläggningar, såsomförsta hand frågor utförande och drift vä-om av
förenadeparker och va-anläggningar, de därmedsamtgator, reg-gar,

lerna fördelning kostnadsansvaret, skall behandlas. Härav somom
skall därför sammanfattande redovisning för det nuvarande ge-ges en

fråga utförande, förvaltning och ekonomisknomförandesystemet i om
såvitt anordningar.fördelning avser gemensamma

kostnadsfördelning rörande2.3.1 Ansvar och gemensamma an-
ordningar

Bestämmelser och kostnadsfördelning rörande gemen-om ansvar
återfinnsanordningar huvudsakligen i plan- och bygglagensamma

avloppsan-1987:10, lagen 1970:244 allmänna ochPBL, vatten-om
lagenläggningar, va-lagen, anläggningslagen 1973:1149, AL,

förvaltning samfálligheter, lagen 1939:6081973:1151 SFL,om av
enskilda och exploateringssam-lagen 1987:l lEVL,vägar,om om

verkan, ESL.
för byggande och drift olika anläggningarAnsvaret av gemensamma

kan antingen ligga på kommunen eller på fastighetsägarna och kostna-
derna kan fördelas på olika mellan kommunen och fastighetsägar-sätt

mellan fastighetsägarna inbördes. Regleringen på i hu-samt utna ser
vudsak följande sätt.

Allmänna platser

Med allmänna platser parker och övriga områden ivägar,gator,avses
detaljplan allmänt tillgängliga och avsedda förär gemensamten som
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platser det inte finnshuvudman för allmännabehov. Kommunen är om
så framgå detaljplanen.skall i fallsärskilda skäl till Dettaannat. av

platser, har den enligthuvudman för allmänna 6kommunenOm är
underhåll.byggande ochockså uttryckligt för Dekap. PBL ett ansvar

all-nyanläggning och förbättringkommunen har förkostnader avsom
Någon möjlighetfastighetsägarna.kanplatsermänna att ta uttas ut av

underhållskostnader finns däremot inte.ochdrifts-
stårdet fastighetsägarnahuvudmanOm kommunen inte är är som

fall finnsunderhåll drift allmänna platser. dessabyggande, och Iför av
genomförs.för utbyggnaden verkligendock inget lagreglerat attansvar

utbyggnadavseende indirekt,Regleringen i detta vägarär att avgenom
kunna be-förutsättning för fastigheterna skallnormalt är attenm.m.

underhållutförande, drift ochbyggas. Formellt hanteras genom en an-
vägförening enligtläggningssamfállighet enligt eller EVL.AL en

drift och underhåll skerför såväl utförandeKostnadsfördelningen som
lagar tillämpas.därvid enligt den dessaav som

exploatör obero-särskilt förordnande kan föreskrivasGenom att en
ellerskall bekosta anläggandeende huvudmannaskap vä-gatoravav

och andra allmänna platser.inte parkergar, men

avloppsanläggningarochVatten-

sådan eller, denva-anläggning drivs kommunenAllmän är omsom av
enligt va-lagen. Fördelning-drivs har förklarats allmänannan, somav

såväl drift sker avgiftsuttagkostnader för utförande genomen av som
enligt va-lagen.

Anläggning inte förklarats allmän enskild. Därmed ärärsom som
fastighetsägarna står för utbyggnad och drift, normaltdet genomsom

anläggningssamfällighet enligt enligt vilken lag kostna-AL, ävenen
derna fördelas.

exploatör skallGenom särskilt förordnande kan föreskrivas att en
oberoende denna seder-bekosta utbyggnad va-anläggning,av av om

enskild eller anläggning.drivas allmänmera avses som

Övriga anordningargemensamma

Även andra anläggningar sådana utförs på allmänna platserän som
eller va-anläggningar kan byggas förvaltasochutgör gemensamt av
flera fastighetsägare. Till denna hör lokalgator, servisled-t.ex.grupp
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ningar, samlingslokaler, lekplatser inom kvartersmark s.k. stor-m.m.
kvarter, vilka gemensamhetsanläggningar enligtutgör AL och förval-

enligt SFL.tas

exploateringssamverkanLagen om

Ansvaret för utförande, kostnadsfördelning beträffandem.m. gemen-
anläggningar kan fördelas på särskilt de tillkommersättsamma om

med stöd ESL. lagDenna innebär fastighetsägarna inomatt ettav om-
råde frivilligt sluter sig i exploateringssamfállighet,samman en som
kan utföra anläggningar, och va-anläggning-t.ex. gatorgemensamma

och dela på kostnaderna i enlighet med speciellt För denett system.ar,
fortsatta driften och förvaltningen kan sedan anläggningarna överläm-

till anläggningssamfállighet eller till kommunen.nas en

2.3.2 Fördelningsområde, fördelningsprincip och process

utredningsdirektivenI påpekas lagstiftningens olika delar har till-att
kommit vid olika tillfällen för lösa vissa frågor aktuella dåatt som var

detta i många fall har lett till helhetssynen har förlorats ochsamt att att
olika lösningar har utvecklats för reglera i princip grund-att att samma

fråga. Som exempel detta anförs de olika finns försystem som
kostnadsuttag i olika situationer.

finnsDet i genomförandelagstiftningen flera olika för kost-system
nadsuttag. första handI finns det anledning uppmärksamma PBL,att
va-lagen, AL och ESL. Mellan dessa lagars regler kostnadsuttagom
eller kostnadsfördelning finns skillnader i fråga fördelningsom-om
råde, fördelningsprincip och process.

ördelningsområdeF

detNär gäller avgränsningen det område inom vilket fördelningav
skall ske har de fyra skilda utgångspunkter.systemen

Enligt PBL:s gatukostnadsbestämmelser får avgifter fastig-tas ut av
Ävenhetsägarna inom visst område inom detaljplan. det inteett en om

nödvändigt detär vanligt förär fördelningsområdetgränsenatt sam-
manfaller med för detaljplanen.gränsen

Tillämpningen va-lagen och AL inte kopplad till detaljplaner.ärav
Fördelningsområdena i dessa fall från andraavgränsas utgångspunkter.
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Va-lagen utgår från verksamhetsavgränsning. Avgörande fören av-
gränsningen inom vilket geografiskt område va-frågorna behö-är som

lösas i sammanhang allmän va-anläggning.störreettver genom en
Vid tillämpningen AL bestäms huvud inte något särskiltöver tagetav
område. Till den s.k. anläggningssamfälligheten ansluts i stället de en-
skilda fastigheter för vilka det bedöms väsentligt de skall deltaattvara
i den anläggningen.gemensamma

Samverkan enligt skerESL inom s.k. samverkansområdeett vars
huvudsakliga avgränsning bestäms i områdesbestämmelser eller i de-
taljplan. Samverkansområdet behöver visserligen inte sammanfalla
med den detaljplan så småningom skall genomföras,som men av-
gränsningen skall på planmässiga grunder och området därförgöras är
starkt knutet till detaljplan.en

ördelnF in gsprincip

Enligt skallPBL gatukostnadema fördelas mellan fastigheterna efter
skälig och rättvis grund. första hand innebärI detta kostnadernaatt
skall fördelas efter den fastigheterna har Begreppetnytta gatorna.av
skälig och rättvis grund infördes dock för inte bara ävenatt nyttan utan
kostnaden skulle kunna läggas till grund för fördelningen.

Även enligt va-lagen skall avgiftsskyldigheten fördelas efter skälig
och rättvis grund. Huvudregeln fördelas efterär att uttaget nytta, men
huvudmannen har möjlighet differentiera anläggningsavgiften,att om
kostnaderna för viss fastighet i beaktansvärd omfattning avvikeren
från vad i övrigt gäller inom verksamhetsområdet.som

Enligt skallAL kostnaderna för utförande anläggning fördelasav en
efter nyttoprincipen medan driftskostnaderna fördelas efter fastighe-

användning anläggningen.tens av
ESL sikte på fördelning exploateringsvinst. blir därmedDettar av

naturligt fördelningsprincipen blir annorlunda. Enligt ESL skallatt
fördelningen ske efter respektive fastighets förmåga bidra till denatt
totala exploateringsvinsten, vilken förmåga normalt uttrycks densom
areal fastigheten tillskjuter till exploateringen.som
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Process

Även olika fördelnings-det processuella förfarandet varierar mellan de

systemen.
förfa-Förfarandet vid gatukostnader har likheter meduttag storaav

Ävenvid antagande detaljplan. reglerna för överprövningrandet av en
för detaljplan.desammaär som

Förfarandet enligt va-lagen innebär huvudmannen, normaltatt
verksamhetsområde.kommunen, själv bestämmer anläggningens Av-

förbindelsepunkt.giftsskyldighet inträder huvudmannen inrättatnär en
utgångspunkt huvud-Avgiftemas storlek bestäms med i taxa somen

utformar. va-frågorFlertalet tvister rörande Statensprövas avmannen
va-nämnd.

inom förPrövningen enligt och ESL sker i huvudsakAL ettramen
Över-förrättningsförfarande, handhas lantmäterimyndighet.som av

prövning sker i fastighetsdomstol.

enskildaLagen vägarom

Avslutningsvis något Efter tillkomstenbör ALEVL.nämnas om av
kommit förlora gällerhar mycket sin betydelse.EVL Lagenatt av

dock fortfarande i fråga inrättande och förvaltning tätortsvägarom av
enligt kap.3

Vid förrättning enligt kap. bestäms väghållningen inom3 ettatt
visst geografiskt område skall skötas vägförening till vilkenav en an-
slutningen obligatorisk. ingårfastigheter i vägföreningenDeär som
skall enligt huvudregeln bidra till föreningens utgifter i förhållande till

fastställda taxeringsvärden.senast
föreslårEVL-utredningen i betänkandet Enskilda SOUvägar

1996:46 skall upphöra gälla den januari Vid inrät-EVL 1 1998.att att
tande förvaltningoch enskilda skulle därmed enbart ochALvägarav

bliSFL tillämpliga.

2.4 Brister hos det nuvarande genomförandesystemet

Enligt direktiven skall plangenomförandet utifrånskeöversynen ettav
övergripande perspektiv med helhetssyn i syfte uppnå såatt etten ra-
tionellt möjligt.system som
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måsterationell eller integenomförandelagstiftningenHuruvida är
fungerandevälmål ställsbakgrund de Ettbedömas mot som upp.av

förutsättningar försåledes det skaparkännetecknas attattsystem av
uppnå de angivna målen.

mål. detsamhälleligatill flera FörVi har då hänsynatt typerta av
markanvänd-förskapa förutsättningarskall lagstiftningenförsta att

får lämpliganläggningarbyggnader ochfastighetsindelning,ning, en
synpunkt.från såväl enskildutformning allmän som

genomföraförfarandet förviktdet andra detFör är största attattav
infly-m.fl. insyn ochfastighetsägare,förändringar garanterar grannar

på rättssäkerhet tillgodoses.grundläggande kravtande och att
anläggningarochtredje skall byggnaderdetFör gemensamma

så låga kostnader möjligt.förvaltas till Avkunna utföras och som
dels förvaltning skallsåledes dels utförande,central betydelse är att

lämpad för uppgiften.bästhandhas den huvudmankunna ärsomav
fastig-fördelning mellanekonomiskdet fjärde skallFör rättvisen

uppnås vid förändringarkunnahetsägare och andra intressenter av
kostnader förfördelningmarkanvändningen och gemensamma an-av

läggningar.
olika lagreglervid tillämpningSlutligen skall förfarandet varaav

hållasskall kunnaoch enkelt för kostnadernasmidigt att nere.
varierar förutsätt-i det föregåendeframgår redovisningenSom av

situationer.plangenomförande mellan olikaningarna för planering och
lagstiftningen in-nämnda målen bör därförkunna uppfylla deFör att

genomförandemedel sånehålla uppsättning alternativa rättatt ge-en
väljas i det enskilda fallet.nomförandemetod alltid kan

delsutbyggnad och drift anläggningar bördet gällerNär ut-t.ex. av
bäst lämpaddels driften handhas den huvudmanbyggnaden, ärsomav

reella möjligheter väljaför detta. Följaktligen bör lagstiftningen attge
på kommunalt och enskiltmellan och olika kombinerasätt ansvar--

skalldrift anordningar. dettaför utförande och För attav gemensamma
eller lik-praktiskt möjligt måste det vidare finnas neutralitet,envara

såle-ställighet, mellan olika alternativa genomförandemedel. börDet
des råda konkurrens på lika villkor mellan medlen.

anförs i direktiven fungerar dagens medel för genomförandetSom
planer i väl. bedömning det gällandeEn systemetstort settav m.m. av

de redovisade utgångspunktema för rationellt genomfö-mot ettnyss
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randesystem visar emellertid det finns brister på några punkter,att
vilka översiktligt skall behandlas i det följande.

2.4.1 Bristande effektivitet

Utbyggnad och förvaltning och andra allmänna platsergatorav

utgångspunktEn för effektivt genomförandesystemett är nämntssom
frågorna utförande, förvaltning ochatt ekonomisk fördelning börom

kunna frikopplas från varandra och utförande och förvaltning iatt
varje enskild situation kan läggas på den lämpad för detta.är mestsom
Det bör därvid råda neutralitet mellan genomförandemedlen så att t.ex.
frågan kostnadsansvaret helst inte bör få valet huvudman.om styra av

Vid kommunalt huvudmannaskap kan beslutas fastighetsägarnaatt
skall betala kostnader för anläggning och förbättring ochgatorav
andra allmänna platser. Inte sällan kostnaderna exploate-tas ut genom
ringsavtal, direkta avgiftsuttag endast i begränsadgörs utsträck-men
ning i landets kommuner. Till den del kostnaderna inte täcks genom
avtal eller avgifter får de in via kommunalskatten. Driftskostnadertas
kan huvud inteöver avgiftsfinansieras måstetaget helt täckas medutan
skattemedel.

Vid enskilt huvudmannaskap får dock fastighetsägarna betala samt-
liga kostnader själva. Från fördelningssynpunkt har alltså fastighetsäg-

anledning föredra kommunalt huvudmannaskapatt medan kom-arna
kan finna det önskvärt med enskilt huvudmannaskap. Presum-munen

tionen för kommunalt huvudmannaskap i förening med kommunens
begränsade möjligheter erhålla kostnadstäckning torde oftaatt ligga
bakom konstruktionen med s.k. storkvarter där fastighetsägarna får an-

för utbyggnad och förvaltning och får stå för kostnaderna.svara

Huvudmannaskap för allmänna platser

Enligt skallPBL kommunen huvudman för allmänna platser,vara om
det inte finns särskilda skäl till 6 kap. 26 §. Från effektivitets-annat
synpunkt skulle det emellertid kunna lämpligt huvudmanna-attvara
skapet läggs på fastighetsägarna i utsträckningstörre kanän som anses
tillåtet enligt den nämnda bestämmelsen.

Härvid träder emellertid de berörda reglerna kostnadsan-nyss om
in och minskar valmöjligheterna. Under förutsättning ökadsvar att
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uppnås, intekan börneutralitet mellan övervägassystemen om pre-
iskulle kunna förändrasför kommunalt huvudmannaskapsumtionen

enskiltprövning lämpligheten i varjeriktning öppenmot aven mer
fall.

inomenligt inte förekommaNågot delat huvudmannaskap kan PBL
flexibiliteten i kan detoch detaljplan. ökaFör systemetatten samma

på den punkten.finnas anledning ändringövervägaatt en
i det följande iFrågan huvudmannaskap behandlas närmare av-om

snitt

Gatukostnader

råder enskilt och kommunalt hu-bristande neutralitet mellanDen som
utbyggnad och driftvudmannaskap i fråga finansiering gatoravom av

tillallmänna platser innebär inte enbart möjligheternaoch andra att en-
en bristande lik-leder tillskilt huvudmannaskap begränsas. Den även

kategorier fastighetsägare.ställighet mellan olika av
ibland skatteñnansierar gatuutbyggnadenGenom kommunernaatt

driftskostnader betalas med skattemedel, blir kost-och eftersom alla
i skilda områden olika. Vissanadsfördelningen mellan fastighetsägare

får således kostnaden för sin lokalgata ochfastighetsägare betala egen
ivia kommunalskatten betala kostnaderna för lokalgatordessutom

områden. i förhål-andra Motsvarande rätteviseproblem uppkommer
områden detaljplan. sig gällandelandet mellan inom och De görutom

också mellan enskilda juridiska fastighetsägare, ef-och personer som
de inte betalar kommunalskatt.tersom senare

Förfarandet vid beslut gatukostnader dessutom komplicerat iärom
va-avgifter. föran-jämförelse med förfarandet vid Dettat.ex. uttag av

bibehållandeleder frågan det möjligt förenkla medär att systemetom
rimliga krav på insyn och inflytande för fastighetsägarna och andraav

berörda.
berörda frågorna tillgatukostnader kommerDe när-att tasom upp

behandling i avsnitt 4.mare

för utbyggnad va-anläggningarAnsvar av

Behovet utbyggnad va-anläggningar i dag i framtidenochär sär-av av
påtagligtskilt inom äldre fritidsområden i närhettätorternas som om-

vandlas för pennanentboende och fritidshusområden. mångaInomrena
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sådana områden torde fastighetsägarna i och för sig lämpademestvara
själva bygga och driva va-anläggningama. genomförande-Deatt ut

medel finns i dag emellertid inte alltid tillräckliga försom synes vara
utförande och drift i fastighetsägamas regi skall funge-att utgöra ett

rande alternativ till kommunal va-anläggning.en
utredningensI uppdrag ingår omfattandegöra översynatt en mer av

va-lagen. Därvid kommer de berörda bristerna tillatt tasnu upp en
fördjupad behandling avsnitt 5.

astighetsplanF

viktig utgångspunktEn vid utformningen medlen för plangenomfö-av
rande skall enkelt och leda till så lågaär systemkost-att systemet vara
nader möjligt. Behovet för kommunen kunna bindandeattsom av ge
bestämmelser fastighetsindelningen har lett till det i PBLattom m.m.
har skapats särskilt planinstitut för ändamålet, fastighetsplanen.ett

Reglerna förfarandet för fastighetsplanen överensstämmerom m.m.
i utsträckning med reglerna för detaljplan. kan därför ifråga-Detstor

inte fastighetsplanebestämmelsemasättas med fördel i ställetom
skulle kunna in i detaljplan. Härmed skulle förenklas ochtas systemet
bli överskådligt samtidigt samordningen i planeringen skullemer som
kunna förbättras.

Frågan skall behandlas i följandedet i avsnittnärmare

Exploatörsparagraferna

Till genomförandemedlen hör vissa delar den lagstiftningäven av som
reglerar ianspråktagande mark för samhällets skiftande behov. Detav
finns inte anledning för utredningen gå in på dessa frågor.närmareatt

finnsDet emellertid i PBL vissa bestämmelser delvis hängersom
med problemet rörande gatukostnader, nämligen de s.k.samman ex-

ploatörsparagrafema i 6 kap. 19-22 §§.
Behovet direkt tillämpning dessa bestämmelser hängerav en av

med hur reglerna gatukostnader utformade. Bestämmel-ärsamman om
vidare nödvändiga grund för genomförandeavtal.serna anses vara som

Samtidigt har dock tillämpningen i praxis ifrågasätts från rättvisesyn-
punkt.

Frågan exploatörsparagrafema behandlas i avsnittom
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Exploateringssamverkan

plangenomfö-förena två olikasystematiskt hänseende kan ESLI sägas
randesyften. Dels utförande anläggningar regleras inomkan ramenav

framförför alternativ till direkt genomförande enligtESL ett ettsom
tillhandahåller särskilt värdeutjämningssystem,allt Dels ESLAL. ett

från den gällande fastighets-syfte frigöra planutforrnningenär attvars
lämpligare markan-indelningen och således förutsättningar för enge

bl.a. medvändning. dessa båda syften förenats hängerAtt attsamman
för helhetslösningargrundtanke bakom underlagESL att ge-en var ge

sammanhäng-fastighetsägare och kommunen samverkar iatt ennom
ande planläggnings- och plangenomförandeprocess.

utgångspunktema förbakgrund de tidigare redovisadeSett mot av
ifrågasättas.effektivt kan emellertid denna konstruktionett system

försvåras möjlighe-lagen utformad paketlösningGenom äratt som en
finns behov iutnyttja endast de delar detterna att systemetav som av

särskilda värdeutjämnings-enskild situation. utnyttjande detEtten av
förutsätter ESL-förfarandet med bl.a. särskildhelasystemet t.ex att

kostnadsreglering och inrättande samfallighet kopplas in, vilketav en
innebär värdeutjämningen medel för åstadkomma bra pla-att attsom

inte kommer till användning i önskvärd omfattning.ner
valda lösningen har vidare lett till tämligen komplicerat för-Den ett

förenklafarande. direktiven särskilt i syfteI översynenatt attnoteras
regelsystemet skall belysa det fortsättningsvis lämpligtäven är attom

särskildha reglerna kring exploateringssamverkan i lag eller la-en om
huvudsyften i lagstift-kan tillgodoses ändringargens annangenom

ning.
det följande avsnitt kommer till övervägandenI 8 ESL att tas upp
bakgrund bl.a. de nämnda effektivitetsproblemen.mot av nyss

2.4.2 Bristande helhetssyn

redogörelsen för de olika för kostnadsuttag finnsAv systernovan som
i lagstiftningen framgår dessa utformade på mycket olikaär sätt.att

tvåOm det finns alternativa lösningar på problemet hur visstt.ex. ett
för kostnadsuttag skall utformas, bör naturligtvis det alternativsystern

väljas såleder till överensstämmelse möjligt med andrastorsom som
liknande minst det gäller hänsynstagande till rättvise-Inte närsystem.
synpunkter det viktigt frågor i princip karaktär lösesär att av samma



114 SOU 1996:168

på överensstämmande En samordning innebär rationalitets-sätt. även
vinster blir lättare hantera och förstå för alla be-att systemet attgenom
rörda. Uppnående överensstämmelse bör dock inte eftersträvas tillav
priset mindre rationella lösningar i övrigt.av

kanDet i det sammanhanget anmärkas det i direktiven förävenatt
EVL-utredningen framhölls utredningen skulle olikhetema iatt ta
lagstiftningen fastighetssamverkan under övervägande. sitt be-Iom
tänkande, Enskilda SOU 1996:46 anför85, utredningenvägar atts.
den vid genomgång hade funnit de skillnader finns i deatten som
flesta fall inte sakligt motiverade, det inte finns någotär attmen
egentligt behov enhetliga regler.av mer

jämförelseEn mellan kan dock fruktbar på det visetsystemen vara
vid reformering kan finna ledning i hur liknandeatt ett systemman av

problem har lösts i andra Som framgår den tidigare lämnadesystem. av
redovisningen frågornalöses både och va-anordningarvägarom m.m.
på den enskilda sidan i huvudsak likartad reglering i PåAL.genom en
den allmänna sidan däremot har vi två totalt olika gatukost-system,
nadsreglema i och va-regleringenPBL i va-lagen.

praktiken det såledesI dessa lagar aktuella förär jäm-ärtre som en
förelse. Det angelägna till det blir så bramest att attsynes vara se en
samordning möjligt mellan den allmänna och enskilda sektorn in-som

varje anläggningstyp. enlighetI med vad har i det före-sagtsom som
gående bör det således skapas rationella och flexibla rörandesystem
dels va-anordningar, dels vägar,gator, m.m.

Som framhållits finns det vissa problem det gällernärovan sam-
ordningen mellan va-lagen och AL. hänger framförDe allt samman
med lagstiftningen inte tillhandahåller tillräckliga instrument föratt att
privata lösningar skall kunna betraktas effektiva alternativ tillsom
kommunala lösningar.

Problemen det gäller relationen mellannär gatukostnadsreglema i
ochPBL AL detHär framför alltär skillnaderna i eko-ärart.av annan

nomiska effekter för fastighetsägarna olika lösningar träder iav som
förgrunden och bristerna i huvudsak hänförliga tillär gatukostnadsbe-
stämmelserna i PBL.

Eftersom den ekonomiska fördelningen vid enskilt huvudmannaskap
för såväl va-anordningar allmän plats, dvs vid tillämpning AL,som av
har relativt god överensstämmelse med va-lagen, finns det alltså an-
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ledning vid eventuell reform gatukostnadsbestämmelsemaatt taen av
va-lagstiftningen förebild.som

Övriga frågor2.5.3

behandlade frågorna sådanaDe aktualiseras deärovan som av mera
principiella utgångspunktema för medlen för plange-översynen av
nomförande. finnsDet härutöver del begränsade genomföran-en mer
defrågor behöver skall dock inteDessa häröver. tas utansom ses upp
kommer behandlas i olika sammanhang i det följande.att
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platserHuvudmannaskap för allmänna3

för utbyggnad och förvaltningdetta avsnitt behandlar viI ansvaret av
detaljplan. Enligtparker och andra allmänna platser inomgator, en

gällande skall kommunen huvudman för allmänna platser,rätt vara om
inte särskilda skäl talar for annat.

Vårt förslag presumtionen för kommunalt huvudmannaskapär att att
utifrån prövningbort och valet huvudman skall skeatttas en avav

i varje enskilt fall. Vidare föreslås det skall möj-lämpligheten att vara
dela på huvudmannaskapet inom och detaljplan.ligt att en samma

Gällande3.1 rätt

allmänna platser i plan- bygglagen 1987:lO,Med och PBL,avses
parker och övriga områden allmänt tillgängligavägar, ärgator, som

planområdetoch avsedda för behov inom eller inom ettgemensamt
område. Med områden för fordons- och gångtrafik istörre gata avses

sådana detaljplaneområden där kommunen skall huvudman förvara
allmänna platser. Med områden för fordons- och gångtrafik iväg avses
sådana detaljplaner för vilka kommunen bestämt kommunenhar att
inte skall huvudman.vara

Enligt kap. § skall inom områden med detaljplan kommu-6 26 PBL
huvudman för allmänna platser, det inte finns särskildanen vara om

skäl till kommunen inte skall huvudman för de allmän-Omannat. vara
platserna inom planområdet, skall det i detaljplanen 5 kap.na anges

4 § PBL.
Bestämmelsen de allmänna påplatserna. inte tillämpligDen äravser

grönområden på kvartersmark. s.k. storkvarterInomvägar, m.m. re-
sådanadovisas anläggningar helt på kvartersmark och inrättas vid

plangenomförandet gemensamhetsanläggningar enligt anlägg-som
ningslagen 1973:1144, AL, för de fastigheter ingår i storkvarte-som
ret.

kan förekommaDet väghållare for vad iäven äratt staten som en
detaljplan betecknas nämligen denna allmänutgör väg.gata,som om

åvilarHuvudmannaskapet emellertid sådanti fall kommunen.även
huvudmannaskapetOm skall ändras sedan planen vunnit laga kraft,
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Övergårskall det ske ändring detaljplanen. tillgata attgenom en av
allmän dvs. ändring sker från kommunal tillväg, statlig väg-vara en

hållning eller det omvända, behöver dock detta inte föranleda plan-
ändring eftersom det hela tiden kommunen formellt huvud-är ärsom

1985/86:1, PBL-propositionen, 566.man, prop. s.
det gäller kriteriernaNär för överlåta kommunaladet påatt ansvaret

någon anförde departementschefen i specialmotiveringen till 6annan
kap. följande§ PBL-propositionen26 f.:656s.

Syftet med denna bestämmelse kommunerna inte vi-är att utan
dare skall kunna sig huvudmannaskapet. Ansvaret föravsäga gatu-
och väghållningen bör enligt min mening i allt väsentligt fördelas
enligt principer i dag. innebärDet kommunen börattsamma som
kunna sig i sådana områden där i dag använderavsäga ansvaret man
byggnadsplan inom områden för fritidsbebyggelse.t.ex.

allmänmotiveringenI a. anfördes också566 industriområ-prop. s.
den exempel på områden bör kunna överlåtas på fastighets-som som

iägarna.
Didön mil. uppmärksammar i Plan- och bygglagen, Norstedts 1995,
6:46 komplikationen med kommunerna många gånger användeatts.

byggnadsplaneinstitutet inom typiska stadsplaneområden, dvs. inom
områden där det enligt intentionerna i års1947 byggnadslag inte alls

byggnadsplan skulle förekomma. Enligt författarna tordeavsett attvar
bestämmelsen i kap. innebära6 26§ uppstramning den praxisen av

uppkommit på olika håll återgångoch till de ursprungliga in-som en
tentionerna bakom instituten stadsplan och byggnadsplan.

kommunenOm huvudman, skall den enligtär kap.6 26 § ställa i
ordning och de andra allmänna platserna och underhålla demgatorna
6 kap. 30 §. Om väghållare inom detaljplaneområdeär medstaten
kommunalt huvudmannaskap, det i stället skall stå förär staten som
iordningställandet 6 kap. 29 §.

Enligt kap.6 § har kommunen17 lösa mark enligträtt att som en
detaljplan skall användas för allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman. Enligt kap.14 § kommunen1 skyldig lösa sådanär att
mark, fastighetsägaren begär det.om

Bestämmelsen i 6 kap. § innebär kommunen17 har lösarättatt att
sådan gatumark föräven vilken väghållare. Av väglagenär 7 §staten
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1971:948 framgår kommunen skyldig tillhandahålla denäratt att
mark behövs för den allmänna vägen.som

Enligt kap.6 § första stycket får24 kommunen, den ärom
huvudman för allmänna platser, efter genomförandetidens utgång lösa
fastigheter eller delar fastigheter tillhör olika ochägareav som som
enligt fastighetsplanen skall fastighet.utgöra en

Enligt paragrafs andra stycke får kommunen, den ärsamma om
huvudman för allmänna platser, efter genomförandetidens utgång även
lösa mark inte har bebyggts i huvudsaklig överensstämmelse medsom
detaljplanen. föreliggerLösenrätt dock inte så länge det finns ett
bygglov kan i anspråk.tassom

Som skall det i detaljplanen kommunen inte skallnämnts anges om
huvudman för de allmänna platserna. emellertid därvid inteDet ärvara

möjligt i stället skall för huvudmannaskapet.att ange vem som svara
frågan får behandlasDen i den ordning föreskrivs i den lagstift-som

ning det kan bli aktuellt tillämpa, AL.att t.ex.som
Möjligheten lösa mark kommunen huvudmannär än äratt annan

regleras i första hand i och lagenAL 1939:608 enskilda vägar,om
EVL. kap. finnsI 14 1 § bestämmelserPBL skyldighet på fas-attom
tighetsägarens begäran förvärva mark skall användas för allmännasom
platser inom detaljplaneområde med enskilt huvudmannaskap. Skyl-
digheten åvilar därvid inte huvudmannen de enskilda fastighetsägar-
na väghållaren, således det gäller allmänna och iutan närstaten vägar
övrigt den vägförening enligt EVL eller den anläggningssamfällighet
enligt harAL för vägaransvaretsom m.m.

Delat huvudmannaskap kan inte förekomma inom ochen samma
plan. Som skäl för detta anförde departementschefen följande
PBL-propositionen f.:566s.

Andra bestämmelser i byggerPBL också på den beskrivnanu
förutsättningen. Som exempel kan pekas på kap.6 17 § som avses
tillämpas endast inom detaljplan där kommunen huvudman förären
allmänna platser. Skulle detta huvudmannaskap kunna begränsas till
endast del planen, skulle tveksamhet kunna uppkomma beträf-en av
fande vad skall gälla angående inlösenrätt för återstodensom av
planen. Oklarhet skulle råda beträffande skulle hat.ex. rättvem som

lösa mark skall användas för allmän inom detaljplanatt vägsom en
där kommunen skall huvudman för andra allmänna platser änvara
den allmänna vägen.
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andra lagar hänvisas ofta till antingen områden med stadsplanI
Ävenområden byggnadsplan. råka svå-eller med här skulle iman

righeter det möjligt delat huvudmannaskap inommed ettom vore
och detaljplaneområde. exempel kan 7§Som nämnasettsamma

måsteväglagen där precisera i vilka situationer kommunenman
tillhandahållaskall skyldig mark behövs för allmänattvara som

vag.

överväganden och förslag3.2

kap. ändras så kommunen skall huvud-Förslag: 6 26 § PBL att vara
för allmänna platser, inte utbyggnaden och förvaltningen medman om

fördel helt eller delvis kan skötas föreslagna ly-Denstörre av annan.
delsen innefattar också den ändringen huvudmannaskapet skallatt
kunna delat inom och plan. Vidare skall kommunensvara en samma
lösenrätt enligt kap. första vidgas6 24 § stycket den skallattgenom

oberoende huvudman för de allmänna platserna.ärvara av vem som

Reglerna huvudmannaskapet avseende och andra allmännagatorom
platser i utsträckning historiskt betingade. för de all-Ansvaretär stor

platserna skall alltså enligt fördelas enligt prin-PBLmänna samma
ciper avsedda gälla vid tillämpningen den tidigareattsom var av
byggnadslagstiftningen. såuttrycks i det skall finnasDet PBL sär-att
skilda skäl för kommunalt huvudmannaskap. Några andraänannat
skäl hänvisningen till äldre har inte i motiven till lag-än rätt angetts
stiftningen. Vid prövningen frågan huvudmannaskapet harav om man
således enligt motiven enbart fråganställa sig vilken planformatt en-
ligt intentionerna i äldre lagstiftning skulle ha ianvänts motsva-som
rande situation, stadsplan eller byggnadsplan. I PBL-propositionen

emellertid inget på vilka grunder detta val skulle ske enligtsägs om
den tidigare lagstiftningen. Tillämpningen exemplifieras bara med fri-
tidsområden och industriområden. såledesöverlämnas iDet stor ut-
sträckning tillämpandede kommunala rättshisto-attorganen genom
riska studier försöka vilken planform avseddutröna använ-attsom var
das.

praktikenI torde dock bedömningen frågan huvudmannaska-av om
ske med utgångspunkt från det kan betraktas rimligtpet attom som

påläggs de enskilda med hänsyn till deras förmåga förval-ansvaret att
de allmänna platserna och framför allt till de ekonomiska konse-ta
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kvensema. Härvid spelar begreppet särskilda skäl i lagstiftningen
rollen allmän restriktion.av en

många kommuner efter få till stånd enskilt huvud-I strävar attman
såmannaskap i utsträckning möjligt. Uppenbarligen det iärstor som

dessa fall huvudsakligen ekonomiska hänsynstaganden beslu-styrsom
huvudmannaskapet. andra kommuner kan de ekonomiskaIten om

hänsynstagandena såledesleda till beslut i riktning, över-motsatt en
försiktighetdriven det gäller överlåta för allmännanär ansvaretatt
påplatser enskilda.

våra överväganden rörande grundläggande principer för ratio-I ett
nellt plangenomförande avsnitt 2 har vi betonat betydelsen frå-attav

utförande, förvaltning och ekonomisk fördelning skall kunnagorna om
frikopplas från varandra och utförande och förvaltning i varjeattav
enskild situation skall kunna läggas den lämpad förär mestsom
detta. Härvid har vi också framhållit frågan kostnadsansvaretatt om

fåhelst inte bör valet huvudman.styra av
det följande avsnitt läggerI 4 vi fram förslag möjligheter förom

kommunerna avgifter från fastighetsägarna inom detaljpla-att genom
neområden med kommunalt huvudmannaskap få täckning för inte bara
anläggnings- och förbättringskostnader drifts- och under-ävenutan
hållskostnader avseende allmänna platser. Om dessa förslag genom-
förs, uppnås hög grad likställighet i ekonomiskt hänseende mel-en av
lan fastighetsägarna inom områden med kommunalt respektive enskilt
huvudmannaskap. Därmed möjligheter bedöma fråganöppnas att om

lämpligen bör huvudman för allmänna platser inom de-vem som vara
taljplaneområden från delvis utgångspunkter.nya

enlighet med våraI principiella utgångspunkter bör den vara
huvudman för de allmänna platserna lämpad för byggaär mest attsom

och förvalta anläggningarna. många kommuner finnsI omfattandeut
områden med enskilt huvudmannaskap och väl fungerande organi-en

övervägandesation för skötsel och underhåll dåskäl kanvägarna.av
tala för nytillkommande detaljplaneområden förs in under enskiltatt
huvudmannaskap, områdets karaktär inte sådan bygg-ärtrots att att
nadsplan skulle ha valts enligt äldre lagstiftning. kan således inteDet
betraktas särskilt rationellt kommunen skall sköta vissa in-öarattsom

i övrigt enskilt förvaltat dag kanI visserligenvägnät.ettom man
komma fram till resultat, det sker då ofta attsamma men genom man
balanserar på till vad måste avsikten bakomgränsen som anses vara
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bestämmelsen i kap. och efter motstånd från fastighets-6 26§ PBL
Vår föreslagna reform gatukostnadsbestämmelserna börägarna. av

leda till hänsynstagandet till fastighetsägarna inte iatt ut-samma
sträckning i dag lägger hinder i för beslut enskilt hu-vägensom om
vudmannaskap. fastighetsägarna kan sådan lösningFör antasen
komma ofta sig fördelaktig, dåeftersom de bättre möjligheteratt te ges

påverka väghållningen i området ocksåoch därmed de kost-att egna
naderna. ekonomiska konsekvenserna såledesDe torde inte komma att
helt sakna betydelse för valet huvudman, de blir inte styrandeav men
på så orationellt med dagenssättett system.som

reform gatukostnadsbestämmelserna åEn torde andra sidan ocksåav
leda till kommunerna i fortsättningen inte har anledning hu-att att av
vudsakligen ekonomiska skäl pålägga fastighetsägarna.ansvaret

i dag harKommuner uteslutande enskilt huvudmannaskapnästansom
kanske kan finna det ändamålsenligt med kommunalt huvudman-mer

Övernaskap. huvud bör reformen leda till samförståndslös-taget att
ningar mellan kommun och fastighetsägare underlättas.

Vi föreslår därför regeln i kap. § första stycket ändras.6 26 Re-att
geln bör därvid utformas med mindre uttalad presumtion för kom-en
munalt huvudmannaskap i dag. Visserligen kan det det förän sägas att
de samlade detaljplaneområdena i kommun föreliggeren en presum-
tion för kommunalt huvudmannaskap, till enskiltettmen om man ser
detaljplaneområde, kan det inte övervägande skäl skulle talasägas att
för kommunalt huvudmannaskap. sällanInte det berorDetär tvärtom.
på förhållandena i det särskilda fallet. Förslagsvis kan regeln utformas
så kommunen skall huvudman, inte utbyggnaden och för-att vara om
valtningen med fördel kan skötas sådan formule-större Enav annan.
ring innebär det jämnt mellan alternativen, så skallvägeratt, om
kommunalt huvudmannaskap väljas, medan minsta övervikt till för-
mån för enskilt huvudmannaskap i stället skall leda till sådan lös-en
ning.

Som bör enligt våra principiella utgångspunkternämnts utförande
förvaltningoch frikopplas från varandra så kan läggas påatt ansvaret

den lämpad för uppgiften. leder in på fråganär Detta detmestsom om
bör för ordning där de enskilda fastighetsägarnautrymme t.ex.ges en
bygger anläggningarna och sedan överlämnar dem till kommunen.ut
Detta problem har dock såinte mycket med huvudmannaskapet gö-att

nämnda förfarandetDet bör, det bedöms finnas något behovra. om av
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det, ske inom för kommunalt huvudmannaskap. Anledning sak-ramen
därför dela huvudmannaskapet i tiden. Vi återkommeratt till dessanas

frågor i samband med behandlingen exploateringssamverkan,av av-
snitt 8.5.4.

finnsDäremot det anledning möjligheten delaöverväga hu-att att
vudmannaskapet geografiskt inom och plan. Behoven samma av en
sådan möjlighet torde främst gälla uppdelning mellan gator/vägaren
och grönområden. kanDet förekomma fall då fastighetsägarnaantas
inte har något på sig för inom planom-emot att ta vägarnaansvaret ett
råde, de sig inte ha någon utprägladatt grönområ-nyttamen anser av
den, i fall inte sådana nyttjasstörre allmänheten.vart även Isom av
sådana fall skulle det kunna ändamålsenligt med möjlighet attvara en
låta kommunen huvudman för grönområdena. Självfallet kanvara
också det förhållandet föreligga, således detmotsatta lämpligastäratt

överlåta skötseln grönområdena påatt fastighetsägarna, medanav
kommunen handtar gatorna.om

EVL-utredningen har i betänkandet Enskilda SOUvägar
1996:46s. 139 ff. pekat på vissa problem med odelat huvudmanna-
skap talar för ändring reglerna. Enligt § kan71 EVL förord-som en av

vägförening skall ombesörja väghållningenatt inom förening-nas en
område. detOm då inom föreningens område finns mark iens som, en

detaljplan med enskilt huvudmannaskap, till allmän platsavsatts annan
skall föreningensän väg, väghållning omfatta denna allmännaäven

plats. kopplasHär alltså för och allmänvägar plats-ansvaret annan
mark EVL-utredningens förslag går på EVL skallutsamman. att upp-
hävas och enbart skallAL bli tillämplig vid inrättandeatt enskildaav

AL finnsI emellertidvägar. inte den berörda automatiska kopp-nyss
lingen det krävs den ansöker förrättningutan föratt inrättandesom om

gemensamhetsanläggning för också yrkar anläggningenvägarav en att
skall omfatta allmän platsmark, park- och grönområden.t.ex.annan
EVL-utredningen har med anledning härav behovet iövervägt attav
AL föra in bestämmelse motsvarande den finns i 71 § EVL. Ut-en som
redningen har dock avstått från lägga fram några förslag i den rikt-att
ningen, bl.a. med hänvisning till vi inom för vårt arbete be-att ramen
handlar frågan delat huvudmannaskap, lösning enligtom en som
EVL-utredningen skulle kunna undanröja del de problemen av som

kan uppstå.annars
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någrabehövsdet inteuppfattningEVL-utredningensVi delar att
också iinstämmeroch vihänseendei berörtändringar i attAL nu

kanallmänna platserförhuvudmannaskaptill delatmöjligheten vara
i vissa fall.ändamålsenligt lösningen

tillförarbetena PBLframförts ilösningsådanskälDet mot somen
vaduppstå oklarheterhuvudmannaskap kandelatdet medär ettatt om

planen.i olika delarinlösengäller t.ex. avomsom
kommunen§och kap. 1 PBLi kap. § 14Bestämmelserna 6 17 ger

detalj-enligtmarklösaålägger kommunenrespektive atträtt ensom
vilka kommunenförplatser äranvändas för allmännaskallplan

några problemmedföraintehuvudmannaskap tordeDelathuvudman.
Om kommunenbestämmelser. ärdessaför tillämpningen t.ex.av

trafikledeller förgrönområdenenbart för störrehuvudman genomen
behövsmarklösenbestämmelsema dendetaljplaneområdet, gäller som

huvudman.sålundaför vilka kommunenallmänna platser ärför de
skyldighet föri kap. §bestämmelsen 14 1Motsvarande gäller för om

förför allmänna platseranvändasskallväghållaren lösa markatt som
huvudman.kommunenvilka någon äränannan

kommunenenligt vilkenväglagen,tillämpningen §heller 7Inte av
allmännabehövs för denmarktillhandahålla denskyldigär att som

tillhandahållaskyldighetkompliceras.torde Kommunens attvägen,
omfattas det kommu-områdegälla mark inomkan baramark avsom

huvudmannaskapet.nala
besvärligablikan däremoti kap. §Bestämmelserna 6 24 PBL att
första styckeparagrafenshuvudmannaskap. Enligtdelattillämpa vid

efterför allmänna platser,huvudmanfår denkommunen, är ge-om
fastighetereller delarutgång lösa fastigheternomförandetidens somav

fas-skallfastighetsplanoch enligttillhör olika utgöraägare ensom en
lösenmöjlighe-konstateradesPBL-propositionen 219tighet. I att

dock måstedenvisserligen sällan användes, utgöraattten ansesmen
genomförd.få planpåtryckningsmedel förviktigtmycket attett en

beroende kommunenhar gjortsNågot motiv till lösenrättenatt av om
i förarbetenadock inteför allmänna platser harhuvudmanär angetts

byggnadslag.i års DärBestämmelsen 47§ 1947till PBL. motsvarar
fastighetsin-tomtdelar,hade lösastadgades kommunen rättatt att om

påmed tomtindelningeni överensstämmelsedelningen inte bringats
fast-år efter tomtindelningensgjortsgrund ansökan senast ettav som

tillindelning be-Tomtindelning innebar byggnadskvartersställande.
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byggande i överensstämmelse med stadsplanen. Fastighetsplan kan
enligt PBL för område omfattas detaljplan, oberoendeantas som av av

huvudman för allmännaär platser. PBL:s motsvarighet tillvem som
stadsplan kan emellertid detaljplaner med kommunaltsägas hu-vara
vudmannaskap och därför torde det ha framstått naturligt vidattsom

överflyttning bestämmelsen från byggnadslagen till knytaPBLen av
lösenrätten till detaljplaner med kommunalt huvudmannaskap. På
byggnadslagens tid det allmänna intresset få byggnads-attvar av en
plan genomförd inte så framträdande det gällde stadsplaner.när Isom
PBL:s kan det däremot inte generellt någon sådan åt-system göras
skillnad mellan detaljplaner med olika former huvudmannaskap.av
Eftersom bestämmelsens huvudsyfte påtryckningsme-är utgöraatt ett
del för få planen genomförd, det därför inte finnas någonatt synes an-
ledning begränsa lösenrätten till planer med kommunalt huvud-att
mannaskap för allmänna platser. Vi föreslår därför den begräns-att
ningen slopas.

kap.I 6 24 § andra stycket regleras längre gående lösenrätt. Såle-en
des har kommunen, den huvudman för allmänna platser,är rätt attom
efter genomförandetidens utgång lösa mark inte har be-även som
byggts i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplanen. Förutsätt-
ningen det skall fråga mark inom planområdenatt med kom-vara om
munalt huvudmannaskap hänger här med kommunens skyl-samman
dighet bygga så markägarna inte hindrasatt bygga enligtut gator att att
planen under genomförandetiden. förutsätterDet kommunen byg-att

hela eller delar Samtidigtut kan dettastora tillgatusystemet.ger av
eller mindre del blistörre onyttigt, inte planen i sin helhetom genom-

förs. Därför har det skäligt kommunen får den nämndaansetts lö-att
PBL-propositionensenrätten 219. lösenrättDenna bör finnas kvar.s.

Förutsättningen för lösenrätt bör därvid ändras så det tillräckligtäratt
kommunen huvudman föräratt gatorna.

Tillämpningen de behandlade reglerna inlösen tordeav nu om m.m.
således, med de antydda justeringama, inte lägga hinder i förvägen att
det Övervägandeinförs möjligheter till delat huvudmannaskap. skäl
talar för sådan reform och vi föreslår därför bestämmelsen i 6atten
kap. 26 § PBL ändras så det kommer till klart uttryck olikaatt hu-att
vudmän skall kunna för olika delar detaljplaneområde.ettansvara av
Dessutom föreslås de redovisade ändringarna i kap.6 24 Enovan
viss justering måste också i kap.5 §göras 4 PBL.
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4 Gatukostnader

dettaI avsnitt behandlar vi bestämmelserna gatukostnader i plan-om
och bygglagen 1987:10, PBL. Enligt vår bedömning fungerar inte
dessa regler tillfredsställande. Det alltför svårighetermöter stora att
använda dem och de kan vidare inte medverka till skapa rättvisaatt
mellan olika fastighetsägare.grupper av

Vårt förslag kommunernaär möjlighet fastighetsägarnaatt attges av
inom områden med kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser

avgifter enligt på i huvudsakta ut taxa enligt lagensättsamma som
1970:244 allmänna och avloppsanläggningar,vatten- va-lagen.om

förutsättsDet härvid det skapasatt avgiftsintäktemautrymme som av
utnyttjas till i motsvarande mån sänka skatterna.att

4.1 Direktiven

Enligt utredningens ursprungliga direktiv skall i samband med översy-
PBL belysas bl.a. hur lagens gatukostnadsregler tillämpas ochnen av

kostnaderna från såväl allmän enskild synpunkt fördelas skä-om som
ligt och rättvist. Härvid bör erfarenheterna frånäven tillämpningen av
s.k. exploateringsavtal invägas möjligheternaövervägas till för-samt
enklingar.

Genom tilläggsdirektivet den juni23 1994 fick vi i uppdrag göraatt
lagstiftningenöversyn plangenomförande med syfteen av om att

uppnå så rationellt möjligt.ett dessaI direktivsystem som anges som
utgångspunkt bl.a. samhällets infrastruktur skallatt kunna byggas och
förvaltas på rationellt och ändamålsenligtett Vidare uttalassätt. att ett
visst val för utförandett.ex. anordningar inte bör in-av gemensamma
nebära låsning till viss förvaltningsforrn eller fördelningsmetod fören
intäkter och kostnader. På motsvarande bör naturligtvissätt inte valet

fördelningsmetod för utförandetstyraav ansvaret av gemensamma an-
ordningar.

Det tidigare uppdraget rörande gatukostnader skalluttag enligtav
tilläggsdirektiven in i dettasättas sammanhang.större Mot denna bak-
grund kan betydligtövervägas genomgripande förändringarmer av
PBL:s gatukostnadsregler vad ursprungsdirektivenän uttryck för.gav
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iRegleringen PBL4.2

iordningställaSkyldighet gator4.2.2 att m.m.

avsnittiredovisatsharochplats,allmänmed vägVad gatamenassom
forväghållareförekommadet kan ärtilläggasskall att statenHär att

dennanämligen utgörbetecknasdetaljplanivad gata, omsomensom
allmän väg.

förhuvudmanskall kommunendetaljplanområden medInom vara
kap.till 6särskilda skälfinnsdet inte annatplatser,allmänna om

framgåskall dettahuvudman,skallintekommunen§. Om26 avvara
§.5 kap. 4detaljplanen

bebyg-efter handskyldigkap. 26 §enligt 6Kommunen attär som
ochordningställa iplanenenlighet medfärdigställs i gatorgelsen

så plat-huvudmanvilka kommunenplatser for är attandra allmänna
förtidpunktenAngåendeändamål.föranvändaskan avsett upp-serna

andra stycket.§bestämmelser i 26finnslåtande platsernaav
finns i kap.utformas 6skallallmänna platserhurBestämmelser om

27
fastighetvill bebygganågoninträffadetundantagsfall kanI att en

Dåavloppsledning.och anlagtfärdigställtharinnan kommunen gatan
ochutfartsväganordna28§enligt kap.6fastighetsägarenskall av-
användafår fastighetsägarenHärvidfastigheten.frånloppsanordning

ersättning.behövsmarkkommunalägd utansom
områdeväghållare inomfallregler för det ärkap. 29 §6I statenges

detaljplan.med
bestämmel-finnsplatserandra allmännaunderhåll ochOm gatorav

så-underhålletförkommunenEnligt dessai kap.6 30 avsvararser
under-for.huvudman Dennakommunenplatserdana allmänna ärsom

upphävs.områdetfördetaljplanenbestårhållsskyldighet även om

Åtkomst mark4.2.2 av

detaljplanenligtmarkfår kommunen lösa§Enligt kap. 176 ensom
huvudman.vilka kommunenplatser förför allmänna ärskall användas
huvudmankommunenmarklösa ärMöjligheterna ännäratt annan

lagenoch1973:1149, AL,anläggningslagenförsta hand iregleras i
enskilda1939:608 EVL.vägar,om

fastighetsägarenlösningsrätt, kanutnyttjar sininteOm kommunen
löser marken.kommunen§ krävaenligt kap. 114 att
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Enligt kap. länsstyrelsen möjlighet på begäran6 19§ att,ges av
förordnakommunen, mark behövs för bl.a. allmänna platseratt som

avståsskall eller upplåtas skall frågaersättning. markDetutan vara om
för områdets ändamålsenliga användning enligt förslagupprättatsom

till detaljplan behövs för bl.a. allmänna platser för vilka kommunen är
huvudman. förordnande krävs vidare det kan skäligtFör medatt anses
hänsyn till den markens kan få planen och tillägare väntasnytta av
övriga omständigheter.

förordnande enligt får månI 19 § länsstyrelsen, i den det skä-ärett
påligt, kommunens begäran föreskriva markens skallägareatt vara

skyldig bekosta anläggande och anordningarvägaratt gator samtav
för Vattenförsörjning och avlopp 6 kap. §.22

4.2.3 Gatukostnader

har enligt kap. ersättning fas-Kommunen 6 31-38 rätt att ta ut av
tighetsägarna för kostnader anlägga eller förbättra och andraatt gator
allmänna platser.

får såledesKommunen besluta kostnaderna för sådana åtgärderatt
avsedda tillgodose områdesvisst behov allmänna plat-är att ettsom av

och anordningar normalt hör till allmänna platser skall be-ser av som
talas till fastigheterna inom området. Kostnaderna skall för-ägarnaav
delas mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Kommunen
beslutar avgränsningen det område inom vilket fördelning skallom av
ske, de kostnader skall fördelas grunderna för för-samtom som om
delningen 31 §.

Bestämmelserna i § områdesvis fördelning31 kostnaderna.avser av
32 § bestämmelser förI de fall då kommunen beslutar kostna-attges

derna för skall fastighetsägarna utmed Av 37 §gata tas ut gatan.en av
framgår bestämmelserna kan bli tillämpliga också på park el-att torg,
ler sådan allmän plats.annan

Enligt § skall jämkning33 gatukostnadsersättningen ske bl.a.av om
åtgärderde ersättningen har omfattning eller utföran-ettsom avser en

de betydligt överstiger vad kan normalt med hänsyn tillsom som anses
den användning tillåten för fastigheten.ärsom

kommunenNär skall beräkna ersättningen för gatukostnader m.m.,
får till grund för beräkningen läggas antingen de faktiska kostnaderna
eller vad tidigare erfarenheter kan beräkna kostnadernaattman genom
uppgått till 34 §.

16-13985
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regleras villkorenI 35 § för betalning gatukostnadsersättning.av
Bestämmelser formerna för kommunala beslut gatukostnaderom om

finns i 36 Dessa i utsträckning med vadöverensstämmer stor som
föreskrivs för detaljplan i 5 kap. 20, och beslut21 24 §§. kost-För om
nader enligt och31 32 således regler upprättande förslag,ges om av
samråd och samrådsredogörelse. För beslut kostnader enligt 31 §om

vidare regler utställning kungörande och underrättelsesamtges om om
utställningen. Beträffande förslag ersättningsskyldighet enligt 32 §om

slutligen bestämmelser beredande tillfälle till yttrande överges om av
förslaget.

Vissa beslut gatukostnader får överklagas kommunalbe-om genom
Enligt 13 kap. § första får1 stycket såledessvär. 4 kommunfullmäkti-

och kommunala nämnders beslut grunderna för skyldighet attges om
betala kostnader för och andra allmänna platser och generellagator om

överklagas-ivillkor för sådan betalning den ordning föreskrivs försom
laglighetsprövning enligt kap. kommunallagen10 1991:900.

Enligt kap.13 1 § andra stycket får andra beslut rörande gatukost-
nader de i första stycketän inte överklagas. påpe-4 Härvidsom anges
kas det kap. framgår15 8 § tvister rörande gatukostnaderatt attav

fastighetsdomstol. Enligt denprövas nämnda bestämmelsen skallav
tvist mellan kommunen och fastighetsägare ersättning för gatu-om
kostnader och kostnader för andra allmänna platser och villkorenom
för sådan ersättning fastighetsdomstol.prövas av

bör observerasDet gatukostnadsreglema endast allmänatt avser
plats. Anläggande inom s.k. storkvarter ankommer pågatorav m.m.
fastighetsägama, också har bekosta drift underhålloch så-attsom av
dana anläggningar.

4.3 Renhållningslagen

l8§ renhållningslagenI 1979:596 finns bestämmelser renhåll-om
ning parker och andra allmännavägar, platsergator, torg,m.m. av som

redovisade i detaljplan enligtär och forPBL vilka kommunen hu-är
vudman. Kommunen för sådana platser gaturenhåll-attsvarar genom
ning, Snöröjning och liknande åtgärder hålls i sådant skickett att upp-
komsten sanitär olägenhet hindras de krav tillgodoses,samt attav som
med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter
kan ställas i fråga trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.om
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åtgärdernaKommunens skyldigheter gäller dock inte, skall utförasom
väghållare.statenav som

områden iInom detaljplan redovisas kvartersmark ochsom som
har iordningställts för trafik,och begagnas allmän fastighets-ärsom

innehavaren utföra åtgärderna.skyldig de nämnda Skyldighetenatt
åligger dock för områdenkommunen skall användas för allmänsom
trafik och upplåtits till kommunenhar med nyttjanderätt ellersom an-

särskild enligt kap. §14 2 PBL.rättnan
Enligt åläggakan kommunen fastighetsinnehavare inom de-19§

taljplaneområde kommunaltmed huvudmannaskap utföra erforder-att
liga åtgärder gångbanai fråga eller något utanförannat utrymmeom
fastigheten för gångtrafiken.behövssom

Miljöbalksutredningen föreslår i betänkandet Miljöbalken SOU
bestämmelserna gaturenhållning1996:103 skall inordnas iatt om

miljöbalken Några ändringar föreslås16 kap.. i sak inte.

Enskilda4.4 vägar

bebyggelsomrâdenandraInom detaljplaneområden med kommunaltän
huvudmannaskap finns ingen skyldighet för kommunerna anläggaatt

underhållaoch eller andra allmänna platser. åvilarvägar Ansvaret i
stället fastighetsägarna också har ombesörja driftenattsom
renhållning, Snöröjning m.m. anläggningarna. I utsträckningstorav

dettasker vägföreningar eller samfálligheter bildats enligtattgenom
Mångaeller AL.EVL kommuner har dock tagit hand väghåll-om

sådananingen i områden i huvudsak ianspråktagna förärsom perma-
Flertaletnentboende. kommuner skattefinansierar, helt eller delvis, en-

skild väghållning inte täcks statsbidrag.som av
EVL-utredningen föreslår i betänkandet Enskilda SOUvägar

1996:46 skall upphävasEVL fr.o.m. den januari Vid inrät-1 1998.att
tande och förvaltning enskilda skulle därmed enbart AL ochvägarav
lagen förvaltning samfälligheter 1973:1150 bli tillämpliga.om av
Betänkandet har remissbehandlats.
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Bakgrunden till de4.5 nuvarande gatukostnadsregler-
och tidigare reformforslagna

4.5.1 Inledning

Reglerna gatukostnader påi bygger i huvudsak de reglerPBLom som
fanns i byggnadslagen 1947:385. regler hade ändrats iDessa väsent-
liga hänseenden lagstiftning trädde i kraft den januarilgenom som

Ändringama1982 prop. 1980/81:165. byggde delvis på förslag som
hade lagts fram Gatukostnadsutredningen i betänkandet Kommu-av

gatuhållning SOU vilket i sin byggde på1977:65, förslagturnernas
lagts fram års vägutredning i betänkandet1969 Kommunal ochsom av

väghållningenskild SOU 1977:12.
Som bakgrund till dessa förslag skall vi lämna kort redovis-en en

ning för de regler kostnadsuttag gällde i byggnadslagen vid ti-om som
den för Gatukostnadsutredningens arbete.

4.5.2 Reglerna kostnadsuttag i byggnadslagstiftningen föreom
1982

byggnadslagen fanns bestämmelserI dels ersättning for gatumarkom
56-66 §§, dels bidrag till gatubyggnadskostnad 67-69 §§.

Beträffande för gatumark föreskrevs fastighetersättning ägareatt av
belägen vid skyldig kommunen värdetär ersättagata attsom var av

gatumarken framför fastigheten intill mitt. Ersättningsskyldig-gatans
heten sådock till vida begränsad den inte omfattade störreattvar
bredd fem åttondelar den enligt tillåtnastadsplanen högsta hus-än av
höjden fastigheten 5/8-regeln. På framställning kommunenav
fick länsstyrelsen besluta gatumarksersättning sammanlagtatt som
belöpte på fastighetsägarna inom visst område skulle fördelas mel-ett
lan dem enligt vissa grunder. Ersättningsskyldigheten avsåg gatumark

med viss begränsning parker och andra allmänna plat-samt även torg,

ser.
Beträffande gatubyggnadskostnad stadgades kommunfullmäktigeatt

för kommunen i dess helhet eller för viss del därav fick meddela be-
stämmelser skyldighet för fastighet bidra till kostnadenägare attom av
för iordningställande gatubyggnadskostnad. vissa fallI skullegataav

Ävenfrågan underställas länsstyrelsens prövning. för gatubyggnads-
kostnad gällde 5/8-regeln. Beträffande skyldigheten bidra till kost-att
naderna för anlägga allmän plats gällde detsammaatt än gataannan
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Även kundeför gatumarksersättning. gatubyggnadskostnademasom
område enligt vissafördelas mellan fastighetsägarna inom visstett

grunder.
innebar alltså bl.a. markkostnadema och byggnadskost-Reglerna att

måste hållas åtskilda. Fastighetsägamas skyldighet betalanaderna att
för framgick direkt byggnadslagen. Omersättning gatumarken 56 §av

skulle ersättning också för gatubyggnadskostnader,kommunen ta ut
måste särskilt beslut fattas. beslutet innebar fastighets-däremot Om att

ålades skyldigheter han inte hade haft tidigare, skulleägaren som
fråganlänsstyrelsen, eller i vissa fall regeringen, bestäm-avgöra om

melser for avgiftsuttaget.

4.5.3 Gatukostnadsutredningen

Gatukostnadsutredningen fram sina förslag i betän-lade, nämnts,som
gatuhållning byggde ikadet SOU 1977:65. FörslagenKommunernas

på år vägutred-utsträckning förslag hade lagts fram 1969stor avsom
väghållningning i betänkandet Kommunal och enskild SOU

1977:12.
Vägutredningens förslag innebar kommunerna skulle övertaatt en

väghållningen.del den enskilda Bestämmelserna kommunalav om
väghållning skulle in i särskild lag kommunvägar.tas en om

fanns enligt förGatukostnadsutredningen i huvudsak motivDet tre
reform gatukostnadsreglema, nämligen kommunernas behoven av av

bättre möjligheter påtill kostnadstäckning, kravet likabehandling av
kommunens invånare och behovet förenkla reglerna.attav

Gatukostnadsutredningen till förslag tillanslöt sig vägutredningens
lag kommunvägar. föreslagna gällde alltsålagen kommunväg.Denom
Hit räknades i huvudsak och allmän inomplats stadsplangata annan

för vilken väghållning ordnats enligt lagen. områdeInomvägsamt
med byggnadsplan väghållningenskulle ordnas kommunen, inteav om

bestämts, ioch övrigt skulle kommunen kunna ordna väghåll-annat
ning i den omfattning det behövdes.

Kommunal väghållning omfattade byggande och driftvägav av
Till byggande räknades anläggning omläggningväg. väg väg,av av ny

i sträckning ombyggnad och förbättring Tillväg väg.samtav ny av
drift räknades sådana åtgärder underhåll, reparation ochvägav som
renhållning.
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kommunal väghållning, således bådeFör byggande och drift, skulle
kommunen inom sitt område få avgift till fastighetägareta ut av som
hade väghållningen. Samtliga fastigheter områdeinom mednytta av
tätbebyggelse skulle ha hela inte särskildavägnätet,nyttaanses av om
skäl talade det. kommunenOm ville avgift, skulle väghåll-mot ta ut
ningsmyndigheten den kommunala nämnd därtillutsettssom av-- -

områdedet väghållningsområde inom vilketgränsa avgiftsskyldighet
skulle föreligga. Avgift skulle utgå enligt skulle utformastaxa som
enligt vissa angivna grunder.

Avgiftssystemet skulle grundas på likställighetsprincipen, in-som
nebär kommunmedlemmarna i möjligaste mån skall behandlas lika.att

Starka skäl talade enligt Gatukostnadsutredningen långtför gå-en
ende utjämning kostnaderna i riktning likartade avgiftsnormermotav
för enda väghållningsområde för hela kommunen. hindradeDettaett
dock inte skillnader, mellan olika bebyggelsetyper, skulleatt t.ex.
kunna beaktas vid avgiftsuttaget.

Nyttobegreppet i fråga väghållning borde bestämmas ellerom mer
mindre schematiskt. Samtliga fastigheter inom skulle såledestätorten

ha någon hela inte objektiva skäl taladevägnätet,nyttaanses av om
det.mot

Individuella variationer i fråga kan förekomma. kundeDetnyttaom
därför nödvändigt finna fördelningsnorm medgerattvara en som en
sådan behandling fastigheterna fastigheter ungefäratt typav av samma
får betala avgifter jämförbar storlek. kundeMan tänka sigt.ex.av en
fördelning baseras sammanvägning flera såsomfaktorersom en av
bostadsyta, tomtareal, antalet boende o.d. Vilken eller vilka faktorer

skulle komma till användning borde få med hänsyn tillavgörassom
förhållandena i den enskilda kommunen. borde dock inteMan för
långt i individualisering.

Med väghållningsområde avsågs det område inom vilket avgifts-
skyldighet skulle föreligga för fastighetsägarna. Det normala borde va-

kommunens gatuhållning hålls i väghållnings-endaatt ettra samman
område. sådant områdeInom kunde använda såett ärtaxaman en som
uppbyggd den hänsyn till väsentligare olikheter inom fastighets-att tar
ägarekollektivet så får önskvärd utjämnande effekt avgif-att man en

storlek. vissaI fall kunde dock övervägande skältemas tala för att ett
tätortsområde delasstörre i väghållningsområde. Beho-än ettupp mer
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skilda väghållningsområden bedömdes beroende devet av vara av
möjligheter differentiera avgifterna kunde medge.att taxansom

skulleTaxan kunna utformas med förebild. Anlägg-va-taxan som
ningsavgift bestäms i utifrån norrnalförhållande. Om detva-taxan ett
föreligger väsentliga skillnader i förhållande till normalfallet, kan till-
lägg till, respektive reduktion normaltaxan bestämmas i det enskildaav
fallet. Skillnaderna kan hänföra sig till väsentliga avvikelser it.ex.
fråga eller grundförhållanden.terräng-om

Enligt den föreslagna kommunvägslagen skulle avgift utgå som en-
gångsavgift och periodiska avgifter. Driftskostnader skulle fåbarasom
täckas periodiska avgifter.genom

Driftskostnaderna ansågs i allmänhet kunna fördelas schablonartat
lika hela väghållningsområdet, vissa fallöver I skulle dock diffe-en
rentiering kunna ske.

frågaI anläggningskostnaderna bedömdes förhållandena kunnaom
skiftande. Avgift för anläggningskostnad skulle normalt tasvara mera

engångsavgift i samband med områdets exploatering.ut Densom
skulle dock kunna delas i antal delavgifter, erläggs underettupp som

följd år.en av
Sedan avgift för anläggningskostnaderna hade erlagts skulle under

driftsåtgärder förbättringsåtgärderäven hävd är attrymmas som av
hänföra till driften. Behov avgifter för anläggnings-att ta utav nya
kostnader ansågs dock kunna uppkomma behöver läg-närt.ex. gataen

i sträckning, byggas eller förbättras på standardför-ettgas om ny om
höjande sätt.

Om väghållningsåtgärd till övervägande fördel förär endast vissen
eller vissa fastigheter inom väghållningsområdet, skulle det få be-

dessa fastigheterstämmas skall bära kostnaden.att Detensamma
skulle kunna fråga gågator, parkeringsfickor ocht.ex. last-attvara om

anläggs till förmån för vissa affársfastigheter. Regeln skullezoner
också kunna bli tillämplig vid upprustning inom förnyelse-gatunätav
och saneringsområden. De anläggningskostnaderna skulle därvidnya
kunna få belasta enbart fastigheterna inom berört område. Ett skälenav
för sådan ordning återkommande fördelningatten var en av nya an-
läggningskostnader skulle blir administrativt betungande. Olika meto-
der, såsom möjlighet till amortering, skulle kunna mildra verkningarna

engångsavgifter inom områden med redan befintlig bebyggelse.av nya
Regeln kostnader skulle kunna få belasta enbart vissa fastigheteratt



136 SOU 1996:168

borde inte tillämplig vid ombyggnad för tillgodo-t.ex. gata attvara av
genomfartstrafik. Sådana kostnader borde påföras hela fastighets-se

ägarekollektivet och periodiseras.
skulleTaxan bestämmas kommunfullmäktige.av

det gällerNär bestämmelserna överklagande Gatukostnads-togom
utredningen frågan huruvida speciellt borde inrättas medettupp organ
uppgift taxefrågor på liknandepröva enligt va-lagenatt ochsätt som
lagen allmänna fjänvärmeanläggningar. Behovet specielltettom av
prövningsorgan frågai och vägavgifter ansågs dock integatu-om vara
lika framträdande beträffande och fjärrvärmetaxor, efter-va-taxorsom

de sistnämnda verksamhetsgrenama i vissa avseenden fårsom anses
teknisk Inrättande särskilt prövningsorgan ansågsnatur. ettvara av av

inte heller behövligt för genomförande den föreslagna delreforrnenav
och Gatukostnadsutredningen fann därför frågan inrättandeatt om av

särskilt prövningsorgan borde anstå tills vidare.ett
Gatukostnadsutredningen lämnade också förslag till övergångsreg-

lering ganska genomgripande slag. Dessa förslag skall vi redovisa iav
samband våramed överväganden övergångsbestämmelsema.om

4.5.4 Remissyttrandena

Till propositionen l980/8l:165 har bilaga fogats3som en samman-
ställning remissyttranden Vägutredningensöver och Gatukost-av
nadsutredningens betänkanden.

Flertalet remissinstanser godtog eller lämnade erinran utred-utan
ningamas förslag kommunerna skulle möjlighetatt avgif-att ta utges

till fastigheterägare harter den kommunala väghåll-nyttaav som av
ningen och avgifterna skulle utgå enligt kommunenatt utformaden av
taxa.

Det emellertid bara fåtal de remissinstanser behand-ettvar av som
lade frågan uttryckligt godtog förslagens utformning in-utansom
vändningar eller betänkligheter. Vidare det antal remissinstan-ettvar

helt avstyrkte förslaget taxeavgifter. Hit hörde bl.a. LRF,ser som om
Näringslivets Byggnadsdelegation, SABO, Sveriges fastighetsägare-
förbund, Sveriges villaägareförbund och Svea hovrätt.

Flertalet remissinstanser behandlade frågan kostnader ochsom om
avgifter ansåg det skulle bli svårt utforma rättvisatt särskiltatt taxa,en

det gäller avgifter förnär driftskostnader. Behov centralt utarbetadeav
norrnaltaxor understryktes åtskilliga. Många remissinstanser efter-av
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Några ansågavgiftssystemet.preciserade reglerlyste yt-attommera
lagförslag skulle kunnabehövdes innanterligare utredningar antasett

efterfrå-fördelningspolitiska konsekvensernabelysning deoch en av
utsträckninganalys frågan i vilkenansågs bl.a. saknasgades. Det aven

vägtrafikanter, betalasbör bärasför olika slagkostnaderna vägar avav
de fastigheter harskattemedel eller belastamed ägarna nyttasom avav

leda tillansåg reformen skulle kunnaMånga instanservägen. att en
förAlternativa metoderoacceptabel belastning på bostadskostnadema.

bilskatt borde hakostnadstäckning fastighetsskatt och utrettsgenom
närmare.

särskild prövningsnärrmdFrågan inrättande togs upp avom av en
sig i frå-de instanser yttradenågra remissinstanser. Flertalet somav

prövningsorgan förförordade särskiltbl.a. hovrätt,Svea att ettgan,
avgiftsfrå-avgiftsfrågor va-nämnd föreslogskulle inrättas. Statens att

nämnden.skulle anförtrosgorna

4.5.5 Försöksverksamhet

kostnadsdelen visadeRemissutfallet utredningamas förslag iöver att
bestämmelsemas tillämpning.rådde de föreslagnadet osäkerhet om

preciserade regler elleryttrade sig i saken krävdeallaNästan merasom
Dåframtagna det vid behand-konkretisering centralt taxor.genomen

nödvändigt studeralingen i departementet stod klart det attatt var
regeringsförslag kunde läggaskostnadsfrågorna innannärmare ett

ñillskaleförsök skulle genomföras. Ge-fram, beslöts begränsatatt ett
tillämpa-försöket skulle belysas bl.a. det avgiftssystemom somnom

motsvarandeoch kunde förebild fördes för avlopp utgöra ettvatten
på och vägsidan.system gatu- i

På genomfördes försö-uppdrag dåvarande Bostadsdepartementetav
samråd Västerås kommun. Försöket skeddeket K-Konsult i medav

såsom detmed utgångspunkt från förslaget till lag kommunvägarom
utformat i Gatukostnadsutredningens betänkande Svenskasamtvar

förkommunförbundets på lagförslaget grundade förslag till nonnaltaxa

kommunvägar redovisningen för försöket och Svenska kommunför-
bundets nonnaltaxa finns intagna i 1980/81:l65 bil.som s.prop.

ff..109



138 SOU 1996:168

Svenska kommunförbundets förslag till normaltaxa

SvenskaI kommunförbundets förslag till normaltaxa föreskrevs i hu-
vudsak följande.

Kommunfullmäktige fastställer väghållningsområde. Inom detta
skall avgift erläggas för samtliga fastigheter. indelasDessa i bebyggda
och obebyggda fastigheter. Avgiftsskyldighet inträder harnär vägen
bragts sådanti skick den kan användas. Väghållningsmyndighetenatt
beslutar datum för avgiftsskyldighetens inträde och underrättarom
fastighetsägarna detta.om

Avgifterna anläggningsavgiftutgörs och driftsavgift. be-Förav
byggd fastighet utgår anläggningsavgift med grundavgift, avgiñen en

kvm och avgift kvm våningsyta. Kompletterandetomtareaper en per
regler för fall förändring byggnadsbeståndet eller fastighe-ges av av

obebyggdFör fastighet utgår grundavgiftten. och avgiftsamma per
kvm for bebyggd fastighet. detNär gäller avgiftentomtarea som per
kvm våningsarea beräknas denna till hälften den våningsyta medav
vilken fastigheten får bebyggas eller skäligen kan bli ut-annars anses
nyttjad vid bebyggande. Kompletterande regler for fall ändradeges av
förhållanden.

Anläggningsavgiften kan höjas eller minskas för viss eller vissa fas-
tigheter med hänsyn till kostnaden för bereda fastigheten tillgångatt
till Vidare kan vissa fastigheter fåväg. bära hela kostnaden för åtgär-
der.

Bestämmelser härefter indexberäkning och betal-gavs om om
ningsvillkor.

avgiftsskyldigFör fastighet utgår årlig driftsavgift med vissten an-
tal kronor för påbörjatvarje 10 OOO-tal kronor fastighetens taxe-av
ringsvärde. Avgiften kan höjas eller minskas med hänsyn till vissa an-

Ävengivna förhållanden. här bestämmelser indexberäkninggavs om
och betalningsvillkor.

Västeråsförsöket

Försöket utfördes i några utvalda delområden med olika bebyggelsety-
inom Västerås. Helatätorten kommunen valdes väghållnings-per som

område med uppdelning på flera mindre taxeområden. Kostnadernaen
för anläggande, drift och underhåll beräknades och fördelades efter
några olika fördelningsgrunder, dels engångsavgift, delssom som pe-
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riodisk avgift. Fördelningsgrundema hade valts med kon-va-taxans
struktion förebild. Beträffande engångsavgiften testades olikasom
kombinationer grundavgift, våningsyteavgifttomtyteavgift, och lä-av
genhetsavgift. den periodiska avgiften arbetade med avgiftFör man en

000-tal kronor10 taxeringsvärdet, avgift ochtomtytaper av en per en
avgift våningsyta.per

4.5.6 Propositionen 1980/81:165

det gäller Gatukostnadsutredningens förslagNär kommunen skallatt
ocksåkunna avgift för drift och underhåll ansågta ut gatorav m.m.

departemenstschefen det skulle behövas långt gående schabloni-att en
sering avgifter för driftskostnaderna, vilket dock skulle medföra attav
avgiften blir i jämförbar med skatt. Enligt departements-stort sett en
chefen det under dessa omständigheter åstadkommabättre kost-attvar
nadstäckning just skatt f.20genom

Departmentschefen avvisade påvidare tanken bryta reglernaatt ut
kommunernas för genomförande planer från byggnads-om ansvar av

lagstiftningen till särskild lag. Som skäl härför anfördes refor-atten
skulle inriktas på förbättring kommunernas möjligheter attmen en av

få täckning för sina anläggningskostnader för detgator attm.m., men
inte borde införas bestämmelser ersättning för kostnader för driftom
och underhåll s. 24.

Beträffande Västeråsförsöket anfördes bl.a. följ ande 19:

Av den harPM beträffande försöket bilaga 4upprättatssom
framgår bl.a. försöket får ha påvisat det avgiftssystematt attanses

tillämpas för kan ligga till grund för motsvarandeett systemsom va
på och vägsidan alltför omfattande administrativagatu- utan att ru-
tiner behöver tillgripas. Avgiftssystemet ställer dock vissa krav på
kommunernas kostnadsredovisning. högre kostnadstäckningsgradJu

eftersträvar desto högre blir dessa krav.man

Enligt departementschefen det emellertid inte nödvändigt in-attvar
föra eller mindre kommunomfattande det slagett nytt, systemmer av

utredningsförslagen och Västeråsförsöket uttryck för. Somsom gav
skäl härför anfördes s. 24:
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fördelDet för de tillämpande myndigheterna och förär storen
fastighetsägarna reformen kan genomföras grunddragenutan attom

dagensi ordning behöver rubbas. tänker därvid inte påJag bara de
hanteringsmässiga fördelarna också på förståelsen för deutan nya
bestämmelserna. Ett i likhet med utredningsförslagensystem, som
bygger på fördelning de totala kostnaderna i kommunen fören av

har exempelvis bl.a. den bristen enligt mingator m.m., som me--
ning inte bör underskattas i viss mån förlorar det sambandatt man-

i dag finns mellan kommunens anläggningsåtgärder och betal-som
ningen för dessa. Fastighetsägarens betalningsskyldighet inom ett
kommuntäckande skulle inte behöva föranleddsystem m.a.o. vara

någon åtgärd i närheten fastigheten. sådantEtt kansystemav av
också leda till påkravet det enskilda planområdets ekonomi inteatt
får tillräckligt framskjuten plats planen utarbetas.nären

Enligt departementschefen borde det tillräckligt kommuner-attvara
får möjlighet kostnaderna för vad han kallar områdesan-att ta utna

läggningar, dvs. lokala och betjänar visst bebyg-vägnät,gatu- ettsom
gelseområde, sådanaoch andra anläggningar, gång- ochgrönytor,t.ex.
cykelvägar krävs för god funktion hos själva bebyggel-m.m., som en
seområdet. trafrkanläggningarStörre primär- och sekundärleder- -

däremotbör finansieras kommunalskattemedel i måndengenom
statsbidrag inte lämnas.

Uppdelningen mark- respektive byggnadskostnader upphävdes.
såledesKommunen i sammanhang ersättning förrätt att ett ta utgavs

dessa kostnader.
Något eller mindre kommunomfattande Gatukost-systemmer som

nadsutredningen hade föreslagit genomfördes alltså inte. ställetI in-
fördes regler det slag återfinns i 6 kap. och31 32 §§ PBL,av som nu
således dels områdesvis fördelning kostnaderna, dels bidrag tillen av

framför fastighet. områdesvisaDen fördelningen kostna-gatan en av
derna helt karaktärär Gatukostnadsutredningens för-änav en annan
delningssystem. områdenDe åsyftas i 31 § begränsade. Enligtärsom
departementschefen torde det således bli vanligt för för-gränsernaatt
delningsområdet kommer sammanfalla med för den de-att gränserna
taljplan gäller för området s. 40.som
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Gatukostnader1984:9Departementspromemorian Ds Bo4.5.7

inför-gatukostnadsbestämmelserdekritik hade riktatsSedan mot som
dåvarande bostadsministembeslutadederas tillämpningochdes 1982

olika kommuner.tillämpningen ikartläggning skulle skeatt aven
bostadsdepartemen-arbetsgrupp inomKartläggningen gjordes av en
kommunförbundet,från Svenskadeltagandemed representantertet av

ochVillaägareförbundet HyresgästernasFastighetsägareförbundet,
Riksförbund.

sitt arbete ijuni resultatetredovisade i 1984Arbetsgruppen rap-av
finns intagenGatukostnader.1984:9 RapportenDs Boporten som

bilagedelen ff.PBL-propositionen, 1801985/86:1,bil. i8 s.prop.
inledningsvis följande:anförssammanfattningen iI rapporten

sammanslutningarfrån kommuner ochharTill arbetsgruppen av
synpunkter. Från kom-kritiskaframförts flertalfastighetsägare ett

administrativttillämpningenpåtalats bl.a.har äratt resur-munerna
harinom arbetsgruppenFrån flera kommuner ochskrävande. mot

föralternativtväckts frågan intedenna bakgrund system ut-ettom
påhar därvid pekatgatukostnader bör Manövervägas. atttag av

och fjärr-och avlopp,för andra nyttigheter,kostnader vattent.ex.
påbefintliga fastigheterinte drabbar sätt gatu-värme, somsamma

nyttigheter debiterasavgifterna för dessakostnadema ochgör, att
administrativt enkel tilläm-fastighetsägarna efter är atttaxa somen

pa.

helt regelsystempåpekande övervägandenEfter ett nyttett att om
uppdrag fort-gatukostnader ligger utanför arbetsgruppensför uttag av

arbetsgruppen:sätter

kraft under endast kortGatukostnadsbestämmelsema har varit i
få gatukostnadsutredningar slutförtstid. Hittills har endast relativt

någon rättspraxis finns inte. Många de problemoch ännu somav
lösas vid fort-framförts till arbetsgruppen kommer sannolikt att en

naturligt de första gatukost-tillämpning. heltDet är t.ex. attsatt
administrativanadsutredningarna i kommun kräver avsevärda re-en

åtskilliga frå-måste ställning till principiellaKommunen tasurser.
måste fortsatta tillämpningen kanoch rutiner läggas fast. Dengor

därefter bli enklare.avsevärt
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Vid redovisningen kommunernas tillämpning gatukostnads-av av
bestämmelserna anförs:

Hittills har endast tredjedel kommunerna fattat beslut atten av om
tillämpa de gatukostnadsbestämmelserna. Ytterligare knapptnya en
fjärdedel kommunerna fatta sådantöverväger beslut. Utred-attav
ningar gatukostnader har slutförts i kommuner37uttagom av avse-
ende sammanlagt 67 utredningsområden. Beslut att ta ut gatu-om
kostnader har fattats för endast områden.37 kommunerDe slut-som
fört gatukostnadsutredningar uppenbarligen på deatt taavser vara
ökade möjligheterna finansiera anläggningatt gatorav m.m. genom

från fastighetsägarna. Den beräknadeuttag kostnadstäckningen är
för flertalet utredningar mycket hög. Gatukostnadsersättningama
varierar beroende på åtgärdervilka destort I genomsnittsom avser.
uppgår kostnaden till drygt 22 kr. för000 Villafastighet. drygtIen

fjärdedel utredningsområdena överstiger kostnaderna 30 000en av
kr Villafastighet.per

Avslutningsvis föreslog arbetsgruppen ökade krav på samråd, för-
bättrade möjligheter för till bebyggda fastigheterägarna finansieraatt
gatukostnadsersättningama finansiering inom fört.ex.genom en ramen
det statliga bostadslånesystemet precisering räntevillkoren isamt en av
de fall fastighetsägaren medges betala ersättningenrätt att genom av-
betalningar. Enligt arbetsgruppens mening kunde det också ifrågasättas

processreglema för gatukostnadsärenden hade lämplig utform-om en
ning såvitt tvister ersättning för gatukostnader och betal-avser om om
ningsvillkor. Bl.a. borde förenklingövervägas besvärsreglema.en av

4.5.8 PBL-propositionen

PBL-utredningen utgick från förslagen från års1969 vägutredningatt
och Gatukostnadsutredningen skulle leda till särskild lag denen om
kommunala väghållningen. Därför PBL-utredningen inte in någratog
regler gatubyggande och gatukostnader i sitt förslag.om

det tillI lagrådet den oktober20 1983 remitterade förslaget till ny
plan- och bygglag inarbetades de då gällande bestämmelserna i bygg-
nadslagen och i byggnadsstadgan 1959:612 ersättning för gatu-om
kostnader någon ändring i sak.utan

Sedan kritik från skilda håll hade riktats gatukostnadsreglemamot
och deras tillämpning utförde den i det föregående behandlade arbets-
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kartläggning tillämpningen bestämmelserna ochav re-gruppen en av
resultatet i 1984:9 Gatukostnader.dovisade Ds Bo Rappor-rapporten

utarbetadesremissbehandlades inte. Med anledning rapportenten av
till ändringar ibostadsdepartementet promemoria med förslaginom en

gatukostnadsbestämmelserna i förslaget till plan- och bygglagny
författningsförslaget i promemorian finns intaget bil. i9som

Något LagrådetPBL-propositionen, bilagedelen ff.. yttrande203s. av
Lagrå-beträffande förslagen i promemorian, eftersominhämtades inte

ansågs PBL-propositionen 53.dets hörande sakna betydelse s.
förhållandei PBL-propositionen föreslogs i tilländringarDe som

i byggnadslagen och byggnadsstadgande gällande bestämmelserna
beslut pårörde möjligheterna delegera i gatukostnadsärenden, kravatt

samråd i fråga förslag till gatukostnader, utökade möjlig-uttagom av
få jämkning gatukostnadsersättningen och reglernaheter att av om

ocksåpå kommunens fordringar på ersättning. Tidigare haderänta ett
förslag statlig finansiering vissa gatukostnader tagits i 1985av uppom
års budgetproposition och godtagits riksdagen BoU 1984/85213,av

230.rskr.
Departementschefen uttalade i PBL-propositionen 202 följande

förslagen:om

förslag lösa flertalet problembör enligt min mening deDessa av
varit förenade tillämpningenmed gällande gatukostnadsreg-som av

ler. kommer emellertid följa utvecklingen på dettaJag att noga om-
råde och, i den mån det visar sig påkallat, gatukostnads-överväga
regleringen på nytt.

4.6 Tillämpningen gatukostnadsbestämmelsernaav

4.6.1 Före 1982

motiven till de ändringar i byggnadslagen trädde i kraftEtt denav som
januari hanteringsordningen för beslut1 1982 ersättningarattvar om

för gatukostnader skulle förenklas. skulle därför visstDetm.m. vara av
intresse undersöka i vilken utsträckning reglerna tillämpadesatt av
kommunerna före 1982 och tillämpningen ökade därefter. Tyvärrom

det dock svårt få fram något material rörande tillämpningen föreär att
Gatukostnadsutredningen1982. redovisar visserligen erfarenheter av

de tidigare gällande gatukostnadsreglerna, därvid presenterasmen



144 SOU 1996:168

inget material i frågan i vilken utsträckning kommunerna hade till-om
lämpat gatukostnadsbestämmelserna. Vissa slutsatser kan dock dras.

Före förelåg den1982 skillnaden mellan gatumarksersättning och
bidrag till gatubyggande ersättning för gatumark utgick omedelbartatt
på grund lag, medan bidrag till gatubyggnadskostnader endastav
kunde utkrävas, kommun efter val bestämde sig för införaeget attom
avgiftssystem.

Enligt Gatukostnadsutredningen 57 det enig uppfattningvar en
kommun i normala fall inte ägde efterge eller nedsättaatt ersätt-en

ningen för gatumark vad medgavs enligt byggnadslagensutöver som
regler. Ersättning för gatumark såledestycks allmänt ha tagits ut ge-

exploateringsavtal eller direkt med stöd byggnadslagens be-nom av
stämmelser. vilkenI utsträckning införde avgiftssystem avseendeman
bidrag till gatubyggnadskostnader dock oklart.är

4.6.2 Efter 1982

tidenFör efter 1982 har det gjorts flera undersökningar rörande kom-
tillämpning gatukostnadsreglema. Den första från 1984munernas av

redovisades i den ovannämnda departementspromemorian Ds Bo
1984:9 Gatukostnader. Vid denna tidpunkt hade omkring tredjedelen

kommunerna beslutat tillämpa de bestämmelsernaav uttagnya om av
gatukostnader. Utredningar hade slutförts i kommuner37 67 utred-
ningsområden och beslut gatukostnader hade fattats föratt ta 37ut
områden.

Enkät 1986

I Om och avgifter i samhällsbyggandetrapporten taxor Meddelande
från4:57 institutionen för fastighetsteknik, Kungliga Tekniska Hög-

skolan, 1988 redovisas resultatet enkät rörande kommunernasav en
tillämpning de gatukostnadsbestämmelser trädde i kraft den 1av som
januari 1982. Enkäten skickades till kommuner.246 Samtliga kom-ut

Övrigabesvarade enkäten. kommuner hade i tidigare under-muner en
sökning förklarat de inte övervägde tillämpa gatukostnadsbe-att att
stämmelsema, varför de uteslöts undersökningen. Utskicket ägdeur

under våren 1986 och resultaten återspeglar förhållandena vidrum
halvårsskiftet 1986.
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principbesluthade fattatkommunerframgick 92Av omattsvaren
dockhadekommunerdessabyggnadslagens regler. I 15tillämpaatt av

påbör-hadede kommuner771986. Avinitieratsutredningingen som
gatukostna-beslutathade kommunerutredning 48 uttagjat avomen

motsva-byggnadslagenenligt 56 §utredningarpåbörjadeAntaletder.
ochavslutats,hade123uppgick till 200,PBL§kap. 31rande 6 varav

§enligt 57utredningarAntaletfall.ihade skett 91beslut uttagom
avslu-hade23tilluppgick 42,PBL§kap. 32motsvarande 6 varav

fall.ihade skett 16beslutoch uttagtats, om
gatukost-ifördelningsgrundernafrågorocksåställdesenkätenI om

ifinnskommunernassammanställningnadsutredningar. En svarav
ff..ochff. 145s. 77rapporten

Enkät 1994

kommun-SvenskaochbyggutredningenochPlan-gjordeVåren 1994
enkäten,gatukostnader. I sän-enkätförbundet gemensamt somomen

frågor:andeföljställdessamtliga kommuner,tilldes ut
be-tillämpabeslutatjanuari 1992efter den l attkommunenHar

enligt PBLgatukostnadsersättningstämmelserna om
har kommu-gatukostnadermånga utredningarHur uttag avom

1990januariefter denpåbörjat 1nen
beslutathar kommunenutredningarmånga dessahurFör omav

gatukostnaderuttag av
tillämpningenpåellerbestämmelsernapåsynpunkterEventuella

gatukostnader.bestämmelserna uttag avomav
framgår det bara ärAvfrån kommuner.kom in 240 attSvar svaren

ja-efter dengatukostnader 1har tagitverkligenkommuner33 utsom
fattatharkommunerdessadet bara 20ochnuari 1990 äratt somav

kommunernafall hargång. 13Igatukostnaderbeslut än enmerom
sedanmånga utredningarsådubbeltellerdubbeltgjort än re-sommer

lagstiftningeninvändningen ärfrämstabeslut. attsulterat i Den motett
påtalasOftatungarbetat.administrativtochkrångligt attärsystemet
överklagaBenägenhetensmåför kommuner.inte attsystemet passar

Mångaoklara.omständliga ochbesvärsreglemaochbesluten ärär stor
denågon form Eninförsförordar detkommuner taxesystem.att avav

tyckerGöteborg. Därnöjd medfä kommuner ärär systemet mansom
reduktion vadkraftigmed bl.a.fungerar,metodikfunnitsig ha somen

bebyggdagäller tomter.
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Enkät 1996

Under våren 1996 gjorde vi tillsammans med Kommunförbundet en
något fördjupad enkät. frågorEtt antal ställdes till 21 kommuner. Svar
inkom från dessa.13 av

På frågan hur vanligt det med enskilt huvudmannaskapär for gator
och andra allmänna platser inom detaljplaneområden svarade elva
kommuner det ovanligt mindreär 20 % planerna, kom-att än av en

Falun, det vanligt 20-50 % planernaär och kommun,attmun, av en
Lycksele, det mycket vanligt merär 50 % planerna.att än procent av

På frågan hur vanligt det med storkvarter i detaljplanemaär svarade
tio kommuner det ovanligt, två kommuner,är Västerås ochatt Upp-
lands Väsby, det vanligt 20-50 % planernaär och kommun,att av en
Östersund, det mycket vanligt merär 50 % planerna.att än av

Härefter ställdes del frågor finansieringen gatukostnader-en om av
na.

frågaI byggande och andra allmänna platser sker i tiogatorom av
kommuner finansieringen till mindre 20 %än uttag gatu-genom av
kostnader. Uttag kostnaderna exploateringsavtal vanli-ärav genom

kommunerI 20-50 % kostnaderna på det och itas sättetutgare. sex av
kommuner 50 % kostnadernatre äntas exploate-utmer av genom

ringsavtal. På frågan hur del kostnadernastor tas utav som genom
skattefinansiering svarade fem kommuner det mindre 20 %,är änatt
två kommuner det 20-50 % och kommunerär detatt äratt änsex mer
50 %.

När det härefter gäller finansiering kostnaderna för förbättringav av
och andra allmänna platser det bara Stockholmsgator kommunär av

de tillfrågade kommunerna finansierar kostnadernamerpartensom av
på skatter.sätt Stockholmän Iannat täcks således 50 %ängenom mer

kostnaderna gatukostnader. övrigaI kommuneruttagav genom av
täcks mindre 20 % kostnaderna påän detta sätt.av

Kommunerna tillfrågades också i hur andel detaljpla-storom av
neområdena har haft full, viss, respektive ingen kostnads-som man
täckning avgifter eller avtal. Frågan avseddgenom attvar ge en upp-
fattning i vilken utsträckning fastigheterna inom detaljplaneområ-om
dena träffas likformigt någoni form kostnaderna. visa-uttag Detav av
de sig kostnadsuttaget i åtminstone sjuatt kommunerna ojämntav var
fördelat mellan detaljplaneområdena. mångaI detaljplaneområden
skedde således fullt kostnadsuttag och i andra inget alls.uttag
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Påenskilda väghållningen. frågan hurFrågor ställdes också denom
svarade sjuväghållningen vanligen finansieras och skötsenskildaden

och uppbär statsbi-har övertagitkommunenkommuner ansvaretatt
kommunala ochde enskilda förvaltar medkommunerdrag, stat-tre att

förvaltning skeroch två kommuner finansiering ochliga bidrag att ge-
På frågan förväntas hända statsbi-enskilda. vad kan närsomnom om

svarade tio kommuner fas-för enskild väghållning minskardragen att
attfå Övriga kommu-kommer medantighetsägarna störreta ett ansvar

någondet inte kommer bli förändring.svarade attattner

för kommunalOmfattningen och kostnaderna4.7 av

väghållning

uppgifterna i huvudsak hämtade från Svenska kommun-följ andeDe är
väghållningredovisning i och delrap-förbundets 1994Kommunernas

underhållsberget,i kommunalaoch 1991.Detvägargatorporten om

väghållningsansvar4.7.1 Kommunernas

för väghållningen i ochNormalt har kommunerna tätortemaansvaret
för allmänna på lands-Vägverket de vägarnaansvaretstaten genom

har Vägverketbygden. finns dock undantag. deDet I större tätortema
för genomfartsledema, och riksvägar.ibland de störreansvaret europa-

småför de allmänna i de riktigtVidare har Vägverket vägarnaansvaret
tätortema.

för väghållningen också åvila vägföreningar ochAnsvaret kan sam-
fälligheter. tolv kommuner har kommunerna inget väghållnings-I

detta överlåtet till enskilda väghållare. Kommunernaärutanansvar
i regel bidrag till väghållningen.lämnar
kommunala tätortsväghållningen omfattade kmDen 38 300 gator

vägar åroch km lokalgator och enskilda1994, 31 600 tätortsvä-varav
och km huvudgator. Eftersom det riktade statsbidraget har6 700gar

tagits bort har den tidigare uppdelningen på kommunal och statskom-
munal huvudgator och lokalgator. Med huvudgatorgata ersatts av av-

TRÅD,enligt klassiñceringen i Råd för planeringgatorses som av
stadens trañknät, tillhör huvudnätet. lokalgatorMed i lo-gatoravses
kalnätet. har kommunerna tagit på sig underhålletDessutom av

km på landsbygden. Underhållsansvaret omfattade såle-15 000 vägar
des km. jämförelsetotalt 300 Som kan Vägverket53 nämnas att un-



148 SOU 1996:168

derhöll km98 400 övrigt finnsI det i landet cirkaväg. km212 000
privat statsbidrag och cirka km enskildaväg 73 000 medutan vägar
statsbidrag.

kommunalaDet omfattar också rad anläggningar, 6 100ansvaret en
broar, trafiksignalanläggningar2 900 och drygt 2 miljoner ljuspunkter
för gatubelysning.

4.7.2 väghållningenKostnaderna för

Kommunernas kostnader för drift och underhåll lokal- och huvud-av
inklusive enskilda uppgick år tilltätortsvägar 1994 totaltgator 3 449

miljoner kronor, för21 % beläggningsunderhåll, för27 % gatu-varav
belysning och 27 % för vinterväghållning. Kostnaderna för underhåll

enskilda på landsbygden uppgickvägar till miljoner125 kronor.av
totala kostnadenDen uppgick alltså till miljoner3 574 kronor, vilket

genomsnittlig kostnad på kronor67 löpmeter Som jäm-väg.ger en per
förelse kan den totala kostnadennämnas för drift och underhåll påatt
Vägverkets för 1994 uppgick tillvägnät miljoner kronor5 582 med en
genomsnittlig kostnad på kronor57 löpmeter.per

Kommunernas totala kostnader för väghållningen i fasta priser per
löpmeter minskade medväg 15 % mellan och1988 Därefter1990. var

Årkostnaderna stabila tills då minskningen1993, blev %.9 1994 in-
nebar real ökning med knappt 1 %.en

Kommunernas totala kostnader för åruppgickinvesteringar 1994
till miljoner1 171 kronor. femte åretDet i rad investeringarnavar som

Årminskade. 1989 investerades för 2 956 miljoner kronor. Vägverkets
investeringar uppgick då till 2 miljoner121 kronor. Därefter har de
statliga investeringarna ökat väsentligt, så de år 1994 uppgick tillatt
6 miljoner140 kronor.

Kostnaderna för kommunernas väghållning kan också jämföras med
kostnaderna för kommunalteknik, för och avlopp.t.ex. vattenannan
Drift och underhåll år kostade1990 miljarderva-nätet 4,1 kronor,av

Ävenjämfört med 3,1 miljarder för väghållningen.närmare investe-
ringsvolymen låg då ungefär miljard1 högre förän gatunätet.

SvenskaI kommunförbundets projekt kommunalaDet underhålls-
berget, har1991, tillståndet för den kommunala infrastrukturen kart-
lagts. Slutsatsen i delrapporten och underhålletvägargator attom var
dvs. exklusive driftskostnader för Snöröjning måste ökat.ex.rena
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medår, dvs.kronormiljardertill 2,4från dåvarande 1,6 un-percaca
åren.under degefär %50 närmaste

flertalet detill detta behovskäletfrämsta gatorDet att somavvar
miljon-1970-talet underbörjan1960-talet ochslutetbyggdes i avav

underunderhållsmogna. Insatsernabörjat blidagar hadeprogrammets
medökaunder 1985-89med insatsernai jämförelse1990-talet borde

finnsbrounderhåll. Vidarebeläggningsunderhåll ochbådeför ett%70
belysningsstol-mångarostskyddsbehandlabyta ellerbehov attstort av

par.
ochnämnda delrapportkommunförbundets vä-SvenskaI gatorom
följandeunderhållsberget läggs framkommunalaprojekteti Detgar

vägväsendet s.förfinansieringssystemochtill skatte-förslag nyttett
35:

föreslås ipåfinansieras detväghållningenstatliga sättDen som
ingårväghållningsavgiftstatligmedd blSOU 1990:86, soma env s

har före-dieselolja. Utredningenpå bensin ochi prisetdelsom en
mil förochliter bensin 110avgift påslagit 140 öreöre perperen
kronornettointäkt på miljarder8Vägverketdieselfordon. Det enger

motsvarandeisänksoch kilometerskattenår. Drivmedelsskattenper
utsträckning.

kommunalmedväghållningen finansieraskommunalaDen en
fordonfast avgiftutgår årligväghållningsavgift sompersom ensom

årli-densamtidigtAvgiften betalasi kommunen.registreratär som
administreras TSV. Ivägtrafrkskatten ochfordonsskatten avga

införandekommunfullmäktigebeslutar väg-varje kommun avom
föravgiften påbeloppet förhållningsavgift, och sättsamma somom

förskaparsophämtningsavgiften. Statenoch utrymmeva-taxan av-
Statsbidra-nuvarande vägtrafrkskatten.sänka dengiften attgenom

för riks-väghållningen kan avvecklaskommunalatill den utomget
i de fall kom-övergripandeoch primära länsvägar, k vägar,vägar s

såväl byg-väghållare för dennakvarstår Förväg.typ avmun som
statsbidrag lämnas förunderhåll måste förhöjtgande drift ochsom

dessa vägar.
väghållningsavgiftkommunal kanalternativ tillEtt att ta utvara

kommunala fastighets-på fordonsbränslet. Möjligheten tillavgiften
ocksåavgifter har diskuterats.
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4.8 Principer för kostnadsfördelningen enligt EVL, AL

och va-lagen

4.8.1 EVL

kap.I 3 finnsEVL bestämmelser vissa inom områdenvägar medom
bebyggelse.tätare För område, inom vilket bebyggelse hartätare upp-

kommit eller kan uppkomma inomväntas förestående tid, får för-nära
ordnas fastigheter helt eller delvisatt är belägna inom området,som
skall samfällighetutgöra vägförening. Den obligatoriska anslut-en
ningen bygger på antagandet det enskilda inom tätbebygg-att vägnätet
da områden medför för alla fastigheterna på grundnytta vägnä-attav

utbyggnad och underhåll ledertets till värdestegring.
Väghållningen inom vägföreningens område omfattar enligt 71 §

andra stycket EVL iordningställandeäven och underhåll mark iav som
detaljplan där kommunen inte huvudman förär allmänna platser har

till allmän platsavsatts än väg.annan
fastigheterDe ingår i vägföreningen skall enligt huvudregeln isom

76 § bidra till föreningens utgifter i förhållande till fastställdasenast
taxeringsvärden. I 76 § andra stycket finns emellertid bestämmelseen

möjlighet taxeringsvärdenaersätta medatt lämpligsom ger annan
det med hänsyn till fastighetens och bärkraft mindrenorm, om nytta är

lämpligt lägga taxeringsvärdet till grund föratt beräkningen andels-av
talet. Den i stället försätts taxeringsvärdena skall rörlignorm som vara
och automatiskt verkande. Enligt 76 § tredje stycket får under särskilda
omständigheter andelstalet sänkas eller höjas i förhållande till vad som
följer huvudregeln, betydande delt.ex. fastighetsav ägorom en av en
faller utanför området eller trafiken för fastighets räkning i särskilten
hög grad föranleder ökade väghållningskostnader. Det saknas i huvud-
sak möjligheter bestämma olika fördelningsnormeratt för olika delar

området eller verksamheten.av grenar av
Vid utformningen reglerna kostnadsfördelningen har trafikin-av om

tensiteten inte spela så roll måttstockansetts förstor efter-nyttan,som
inomvägnätet tätbebyggt samhälleett nödvändigsom är förutsätt-en

ning för samhällsbildningen, och i vilken utsträckningoavsett vä-om
trafikeras för fastighetens räkning. Vägnätet hargarna medföraansetts

allmän värdehöjning för alla fastigheter inom vägföreningsområdet.en
Till detta kan läggas den värdestegringatt medverkarvägnätet tillsom
har antagits stå i någorlunda proportion till fastighetemas värden över
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intresset regelmässigtoch det bakomliggande allmännahuvud taget att
kostnadsfördelningen hänsyn till betalnings-vidkräver taratt merman

varje enskild har verksamheten.förmågan till denän nytta som av
EVL-utredningens betänkande Enskilda SOU 1996:46 harl vägar

brukar bestäm-redovisning för hur kostnadsfördelningenlämnats en
vägföreningar användsi vägföreningama s. f.. de flesta94 I tax-mas

finns regionala skill-eringsvärdet för andelstalen, detsom norm men
andels-nader. vissa län används fasta andelstal. Ofta innebär dettaI att

förekom-talet lika för samtliga fastigheter i vägföreningen. Detsätts
småhus påockså fasta andelstal för baseras fastighetensatt an-mer

vändningssätt, fritids- eller permanentboende. metodEn är attannan
för beräkning andelstalen bestäms utifrångrunden sammanväg-av en

ning med fast del i botten och i övrigt rörlig del haren en som an-
knytning till taxeringsvärdet.

4.8.2 AL

skiljer kostnadsfördelning för anläggningens utförandeALI man
och för underhåll och drift. Grunderna för fördelning kostna-dess av

utförande första stycket be-derna för anläggningens skall enligt §15
efter vad skäligt främst till den fas-med hänsynärstämmas nyttasom

fastighetstigheten har anläggningen. Med den värde-nyttaav avses
höjning anläggningen innebär för fastigheten, minskad medsom en-
skilda fullföljdskostnader, kostnader för göra vägan-t.ex. att en ny
slutning, omställningskostnader och anpassningsförluster prop.

från154. Till skillnad andelstalen i kap. fördelas1973:160 3 EVLs.
efter andelstalkostnaderna bestäms vid anläggningsförrättningsom

och inte förändras beslut, s.k. fasta andelstal.änannat nyttgenom
Kostnaderna för underhållanläggningens drift och skall enligt 15 §

andra stycket bestämmas efter vad skäligt med hänsyn främstärsom
till omfattningden i vilken fastigheterna beräknas använda anlägg-
ningen. vanlig metod bestämma den beräknade användningenEn att
utgår från trafikmängden och våglängden, den s.k. tonkilometerrneto-
den. områden med detaljplanInom dock det vanliga fastigheterär att

karaktär, helårsbostäder, åsätts andelstal.t.ex.av samma samma
finns möjligheterI AL till s.k. sektionsindelning, varigenom andels-

talen kan varieras. specialmotiveringen tillI § uttalades visserligen15
prop. 218 sektionsindelning1973:160 i allmänhet bör undvi-atts. en
kas det vid vägföretag dåkan förekomma fall det framstårattmen som
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rimligt eller nödvändigt fastighet eller fastighetert.0.m. att en grupp av
för byggandet viss del anläggningen, medanensam svarar av en av

samtliga fastigheter bör del i driften hela anläggning-ta gemensam av
en.

4.8.3 EVL-utredningen

EVL-utredningen har, föreslagit skallEVL upphävasnämnts, attsom
och i fortsättningenäven skall inrättastätortsvägama enligtatt AL. Ut-
redningen har därvid tagit frågan till föraAL EVL:söverattupp om
regler med taxeringsvärdena för andelstalen a. bet. 97som norm s.
ff.. Utredningen har dock för andelstal för börstannat tätortsvägaratt
liksom övriga gemensamhetsanläggningar bestämmas enligt den nyt-
toprincip kostnadsfördelningen i byggerAL på och taxerings-attsom
värdena inte bör behållas för andelstalen.som norm

4.8.4 Va-lagstiftningen

Va-lagen

Avgift enligt va-lagen skall utgå enligt huvudmannen utfor-taxa som
i överensstämmelse med vissa angivna grunder.mar

Avgiftsskyldigheten skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig
och rättvis grund. Avgörande för fördelningen sådanEnär nyttan. re-
gel kan tillämpas antingen så avgiftsskyldig fastighet skall efteratt en
sin bidra till kostnaderna för alla i anläggningen ingåendenytta led-
ningar och andra anordningar den sociala kostnadsfördelningsregeln
eller så bidragsskyldigheten begränsas tillatt endast delaratt avse av
anläggningen omedelbar betydelseär för fastighetens be-som egetav
hov den privaträttsliga kostnadsfördelningsregeln. Huvudregeln en-
ligt va-lagen kostnaden skallär fördelas efter den sociala fördel-att
ningsregeln. Om det föreligger beaktansvärda skillnader i anlägg-
ningskostnader för olika fastigheter, skall emellertid hänsyn härtill tas
vid fördelningen.

Avgift kan utgå engångsavgift och periodiska avgifter.som som
Engångsavgift får inte högre densättas fastighetensän att motsvarar
andel i kostnaden för den allmänna va-anläggningen.
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förslag till kommunalVA Vxs va-taxa

Avloppsverksföreningen, har sedan till-Svenska och VAV,Vatten
va-lagen utarbetat textförslag till kommunalkomsten Detva-taxa.av

från år och har i huvudsak följan-förslaget, VAV P69, 1991ärsenaste
de utformning.

anläggningsavgifter engångsavgifterAvgifterna delas in i och
brukningsavgifter avgifter.periodiska

Engångsavgift får förenligt § va-lagen täcka samtliga27 tas ut att
hör till va-verksamheten. Enligt rekommen-anläggningar VAV:ssom

dationer skall dock anläggningsavgiften bara kostnaderna förmotsvara
utbyggnadsområde.det lokala ledningsnätet i varje Kostnaderna för

huvudledningsnät och reningsverk generalplanekostna-samt vatten-
brukningsavgiftender föreslås täckas på grund dessaattgenom av

kostnader till för brukarkrets.är störrenytta en
bostadsfastigheter bör anläggningsavgiften bestå fyra olikaFör av

taxeparametrar:
servisavgift skall genomsnittskostnaden för anläg-motsvarasom

gandet uppsättning servisledningar,av en
avgift för upprättandet varje uppsättning förbindelsepunk-en av
kan hänföras till den fastigheten har huvudmannenter, nytta attsom av

anordnar och upprätthåller uppsättning förbindelsepunkter avgiftenen
har den tidigare rekommenderade grundavgiften,ersatt

avgift lägenhet, utpräglat nyttorelaterad avgifts-ären per som en
parameter,

avgift kvm i huvudsak kostnadsrelate-ärtomtyta,en per som en
rad avgiftsparameter.

fastighetFör i första hand industrifastigheter obebyggdochannan
fastighet bortfaller lägenhetsavgiften.

Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall anläggningsavgift betalas inom
tid i räkning.som anges

Vid bestämmande brukningsavgifter delas fastigheterna in i be-av
byggda och obebyggda fastigheter. brukningsavgiftenFör avseende
bebyggda fastigheter föreslås kommunen baserar på delsatt taxan en

m3årlig grundavgift fastighet, dels avgift delsvatten,per en per en
avgift år och lägenhet för bostadsfastighet eller avgift år ochper en per

m2varje påbörjat 100-tal för fastighet. obebyggdaFörtomtyta annan
fastigheter föreslås baseras på enbart fast avgift år.att taxan en per
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Avgifterna debiteras i efterskott för perioder bestämssom av va-ver-
ket.

Med hänsyn främst till olika lokala förhållanden VAVpresenterar
vissa alternativ till den uppsättning avgiftsparametrar basförslagetsom
innehåller. anläggningsavgifter tvåFör och för brukningsavgifterges

alternativ.tre

Kommunernas tillämpning

VAV:s sammanställning kommunala gällande den ja-över 1va-taxor,
nuari 1996, VAV TX96 innehåller uppgifter taxeutfall för ettom en-
bostadshus avseende anläggningsavgift och brukningsavgift. Av upp-
gifterna framgår bl.a. följande.

Medianvärdet för anläggningsavgiften i kommunerna för enbo-ett
stadshus uppgick till 66 kronor och900 medianvärdet för bmknings-
avgiften till 4 388 kronor. kostnadstäckningFör brukningsav-genom
giften uppgick medianvärdet till 100 procent.

Variationema det gäller anläggningsavgiftens utformningnär är
vanligasteDen taxekonstruktionen består grundavgift ellerstora. av

servisavgift jämte tomtyteavgift och lägenhetsavgift. Några kommuner
använder bara grundavgift eller servisavgift.en en

brukningsavgiftenFör den vanligaste taxekombinationenär fasten
m3avgift och rörlig levereratmätare I stället förrenvatten.per en per

avgift används ofta grundavgift fastighet.mätareen per en per

4.9 Uttag gatukostnadsersättningar enligt äldre lag-av

stiftning

Tillämpningen i dag gatukostnadsbestämmelsema ofta komplice-ärav
rad på grund äldre lagstiftning från olika tidpunkter fortfarandeattav

aktuell. Det sammanhängerär med olika villkor för betalnings-att
skyldighet enligt äldre lagstiftning inte uppfyllda och såledesär att
fordran på ersättning inte har förfallit till betalning.ännu

För eller gatudel upplåtits till allmänt begagnandegata undersom
tiden 1908-1931 förelåg skyldighet gatumarksersättning enligtatt utge

års lag1907 stadsplan och tomtindelning och års1917 lag fas-om om
tighetsbildning i stad. Skyldigheten gällde för färdigbildadägare av

betala ersättning för mark till framförtomt att gatan närtomten, tomten
bebyggts enligt gällande stadsplan. Ersättningen förföll till betalning
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först villkoren stadsplan, tomtbildning och bebyggandenär om upp-
fyllts. Erfarenheten visar det ibland kunnat dröja avsevärd tid innanatt
alla dessa villkor uppfyllda. Många gatukostnadsfrågor från dennavar
tid därför alltjämt oreglerade.är

redovisade reglernaDe ersättning för gatumark överfördes i nå-om
förändrat skick till års1931 stadsplanelag, gällde tillsgot anta-som

gandet byggnadslagen 1947. ersättningsskyldighetFör krävdes ävenav
under denna tid, 1931-1947, blivit rättsligen bildad och be-att tomten
byggd. saknade dock betydelseDet bebyggelsen hade tillkommitom
före eller efter den stadsplan gällde upplåts eller skullenär gatansom
ha upplåtits. avvaktan påI villkoren uppfylls antaläratt ett stort gatu-
kostnadsfordringar från dessa år alltjämt svävande.

Genom års1931 stadsplanelag tillkom bestämmelse skyldighetom
för erlägga bidrag till anläggningskostnadtomtägare föratt gata.

påSamma krav fárdigbildad gällde för gatumarksersättning.tomt som
Lagen visserligen inget krav på skulle bebyggd,upptog att tomten vara

de normbestämmelser och fastställdes med stödantogsmen som av
lagen brukade regelmässigt, efter vad föreskrevs be-mönster av som
träffande gatumarksersättning, innehålla fordran på att tomtenen
skulle bebyggd i huvudsaklig överensstämmelse med stadsplan.vara

Enligt byggnadslagen, gällde fr.o.m. till ikraftträdandet1948som av
gälldePBL, ersättningsskyldighet för gatukostnad mark och byggan-

de upplåtits efter lagens ikraftträdande.när Betalningsskyldiggata var
fastighet belägenägare vid och överensstämdegataav som var som

med tomtindelning. Betalningsskyldig vidare till inomägarevar annan
byggnadskvarter belägen fastighet, varå nybyggnad företagits eller
skulle efter det kvarteretäga tagits in i stadsplanen,att samt tomtrum

i hand. frågaI skyldighetägares ersättning föratt utgesom var en om
gatubyggnadskostnad krävdes bestämmelser hade antagits full-att av
mäktige och fastställts.

detI redovisade betänkande Gatukostnadsutredningen,ovan av
Kommunernas gatuhållning SOU 1977:65, utredningen detog upp

behandlade problemen till utförlig behandling. Enligt utredningennu
ledde den utredningen föreslagna lagstiftningen och kravet påav
rättvis och lika behandling kommunmedlemmama till fastighets-attav

ersättningsskyldighetägamas enligt äldre bestämmelser borde förfalla
inom rimlig tid. För detta talade också praktiska skäl, eftersom lag-
stiftningen så svårtillgänglig. Utredningen föreslog därför över-var en
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gångsregel utestående bidrag till gatukostnad skulleinnebar attsom
till betalning vid ikraftträdandet föreslagna lagenförfalla denav om

hinder äldre lagarna föreskrev be-kommunvägar vad deutan omav
på skulletalningstiden kommunernas anspråk ersättningsamt att

framställas inom tio år efter ikraftträdandet.
förGatukostnadsutredningens förslag lades delvis till grund änd-

ringar i byggnadslagens gatukostnadsbestämmelser gjordes ge-som
januarilagstiftning med ikraftträdande den 1982. I1981 l sam-nom

tomtbildning förband med dessa ändringar slopades kravet ersätt-
byggnadslagen för-ningsskyldighetens inträde. bestämmelser iDessa

des i utsträckning oförändrade till PBL.överstor
PBL-propositionen anfördes följande i fråga övergångsbe-I om

stämmelserna s. O:43

Frågor gatukostnadsersättning skall sålunda i dag prövasom en-
många fall har ersättningar,ligt flera äldre lagar. I gatu-som avser

byggnadsåtgärder långt tillbaka i tiden enligt då gällande bestäm-
påinte förfallit till betalning. kan beromelser, Detännu t.ex. att

inte bebyggd i huvudsaklig överensstämmelse med stads-ärtomten
förfallna återstårplanen. vilken omfattning icke fordringarI att reg-

åtminstonelera svårt bedöma. torde dock, i StockholmsDetär att
uppgåkommun, beröra antal fastigheter och till betydandeett stort

övergångsbestämmelsebelopp. Konsekvenserna be-attav en om
stämmelserna i skall tillämpas på gamla förhållandenPBL även är
svåra Enligt min mening bör därför övergångsfrå-överblicka.att

Äldrelösas på vid lagändringen be-1982.sättgorna samma som
alltså på kostnader uppståttstämmelser bör tillämpas har föresom

ikraftträdandet.

Vid införandet uppstod problem tomtin-PBL nytt attettav genom
delningsinstitutet försvann. kap. föreskrivs visserligenI 17 § PBLll

tomtindelning enligt byggnadslagen skall gälla fastighetsplanatt som
enligt någon föreskriftPBL, fastighetsplan skall gällaattmen om som
tomtindelning finns det inte.

Från Stockolms, Göteborgs och kommuner framförtsMalmö har
önskemål utredningen skall de problemenberörda tillatt taom upp nu
behandling och, möjligt, lägga förslagfram i huvudsaklig Över-om
ensstämmelse med Gatukostnadsutredningens.
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överväganden4.10 och förslag

4.l0.1 Reformbehov

väsentligt motiv tillEtt de ändringar i byggnadslagen trädde isom
kraft den januaril 1982 och överfördes till PBL hante-attsom var
ringsordningen för beslut ersättningar för gatukostnaderom m.m.
skulle förenklas.

företagnaAv undersökningar framgår emellertid det bara äratt ett
begränsat antal kommuner tillämpar gatukostnadsbestämmelsernasom

fördelningsbeslut enligt ochPBL tillämpningen därvid oftaattgenom
bara sker i enstaka fall. Samtidigt från kommunerna deattuppges
brottas med allvarliga problem det gäller finansieringennär gatu-av
kostnaderna och det således borde finnas behov utnyttja möj-att attav
ligheterna till kostnadstäckning avgifter.genom

Kommunerna har flera olika skäl till de inte alls eller såangett att
sällan använder sig gatukostnadsbestämmelserna. första handIav an-
förs tillämpningen bestämmelserna alltför svårhanterlig.att är Manav
behöver lägga ned mycket arbete på utredningar, vilket kräver en
kompetens framför allt många små kommuner påstår sig saknasom
och de har svårt upparbeta, eftersom ärendena förekommer såattsom
sällan. Det under utredningsarbetet ofta starkatt möteruppges man
opposition från framför allt villaägarna vad gäller gatukostna-uttag av
der för förbättring inom områden med redan bebyggda fastig-gatorav
heter. Eftersom det svårt åstadkomma kostnadsfördelningär att en som

alla, blir följden antingen avstår från tillämpaaccepteras att attav man
bestämmelserna eller det blir långdraget överklagande, iatt ett som

fallsämsta intäkterna.äter Från många kommunermerpartenupp av
det aldrig blir aktuellt påbörja utredningar med hänsynatt attuppges

till avgiftsfrågan så politiskt kontroversiell.är Enligt någraatt kom-
kan få in avgifter i tillräcklig omfattning exploate-muner man genom

ringsavtal eller i samband med försäljning kommunal mark. kanDetav
anmärkas det har gjorts gällandeäven bestämmelserna frånatt tidenatt
före 1982 enklare och effektiva använda.attvar mer

Reglerna för överklagande har kritiserats flera kommuner. Av ettav
beslut Högsta domstolen den 1 december NJA1993 1993 653av s.
framgår fastighetsdomstolen kan kommaatt sakprövaatt samma som
har i samband medprövats kommunalbesvär. Kommunerna har efter-
lyst regler undanröjer risk för dubbelprövning.som
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svårigheterna för kommunerna utnyttja gatukostnadsreglerna kanatt
leda till fastighetsägarna direktbehandlas olika. kommunerIatt som
eller indirekt använder sig gatukostnadsreglerna kan såledesav pro-
blemen med få fram beslut gatukostnader ofta leda tillatt uttagom av

sker inom vissa områden Fastighetsäg-inte inom andra.att uttag men
kan alltså komma drabbas mycket ojämnt.attarna

bristande möjligheterna för få täckning förkommunernaDe att ga-
tukostnadema vidare ofta in-torde bidragande orsak till detattvara en

storkvarter, där fastighetsägarna själva får områdenbekosta in-rättas
kvartersmark fyller funktion och andra all-gatorom som samma som

platser. Inrättande storkvarter behöver givetvis inte tillmänna av vara
nackdel för fastighetsägarna, besluten i sådana frågor kan kommamen

i alltför hög grad fördelningsaspekter.att styras av
Från fastighetsägamas synpunkt kan regelsystemet också framstå

otillfredsställande redan bebyggda fastigheter kanattsom genom
åläggaskomma betala ersättning för förbättringskostnader medatt att

ibland avsevärda belopp. det ofta sådanaSom kostnadsuttagärnämnts
leder till svårigheter för kommunerna tillämpa bestämmelser-attsom

na.
begränsade tillämpningen gatukostnadsbestämmelsernaDen av

medför alltså gatukostnadema ofta skattefmansieras. Visserligen fåratt
då fastighetsägarna i kommunmedlemmaregenskap medav vara om

bära kostnaderna, bara fysiska betalar kommunal-att men personer
skatt. Fastighetsägare juridiska bidrar inte till kostna-ärsom personer
derna.

kan bakgrund den lämnade redovisningenDet konstaterasmot attav
för anläggningkostnader för och förbättringsystemet uttag gatorav av

och andra allmänna platser uppvisar påtagliga brister och därför kan
behöva bli föremål för reformer. regelsystemetMen även görsom me-

effektivt i det såhänseendet kommunerna kan använda sig detattra av
i utsträckning, återstår brister grundläggande slag.större Be-av mera
gränsningen i möjligheterna till kostnader till gälla enbartuttag attav
anläggnings- och förbättringskostnader sådan omständighet. Denär en
innebär nämligen bl.a. skilda fastighetsägarkategorier inom kom-att

behandlas frånmycket olika ekonomisk synpunkt.munen
Regelsystemet med skattefinansiering drifts- och underhållskost-av

nadema förstärker den berörda ojämnställdheten mellan fysiskanyss
och juridiska fastighetsägare.personer som
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Vidare innebär det föreligger avgörande skillnadersystemet att
mellan fastighetsägare inom detaljplaneområden med kommunalt hu-
vudmannaskap och fastighetsägare inom övriga områden. Inom de-
taljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap kan fastighets-

inte åläggasägarna betala anläggnings- och förbättrings-att änannat
kostnader. Drifts- och underhållskostnader måste således alltid skatte-
ñnansieras. detNär däremot gäller andra områden, således detaljpla-
neområden med enskilt huvudmannaskap och övriga områden i kom-

måste fastighetsägarna själva i princip stå för såväl anlägg-munen,
ningskostnader drifts- och underhållskostnader för den enskildasom
väghållningen. Dessutom måste dessa fastighetsägare med attvara om

kommunalskattenöver bidra till drifts- och underhållskostnadema för
allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. Som regelsyste-

tillämpas i dag måste de i allmänhetmet via kommunalskattenäven
bidra till anläggnings- och förbättringskostnadema inom detaljpla-
neområden med kommunalt huvudmannaskap.

Utgående statsbidrag till enskild väghållning gäller endast väghåll-
ningen på landsbygden. frågaI den enskilda väghållningen i tätortom
upphörde bidragen den januari1 1991. När det gäller den enskilda
väghållningen på landsbygden halverades bidragen fr.o.m. den ja-1
nuari 1996. denI budgetpropositionen har föreslagitssenaste höj-en
ning statsbidragen, efter sådanäven eventuell höjningav men en upp-
går kostnaderna för fastighetsägarna ofta till betydande belopp.

likställighetsskälAv har många kommuner sig i denengagerat en-
skilda väghållningen i perrnanenthusområden antingen med kommu-
nala bidrag eller Övertagande skötselansvaret och/ellergenom väg-av
hållningsansvaret. Kommunernas ansträngda ekonomi medför dock att
kommunerna i ökande utsträckning försöker minska sina engagemang.

Förutom den ordning beskrivitsatt leder till olika behand-som en
ling fastighetsägare inom skilda områden, lägger den hinderav i vägen
för rationella beslut i fråga utbyggnad och förvaltning vä-om gator,av

Valet huvudman styrsför allmänna platsergar im.m. utsträck-av stor
ning reglerna kostnadsansvaret. Vi har vid behandlingenav om av
principerna för rationellt plangenomförandeett avsnitt 2 ställt som
mål för plangenomförandeatt systemet skall utformas så det bliratt
effektivt och flexibelt. Utgångspunkten skall således utförandeattvara
och förvaltning anläggningar skall skötas denav gemensamma av som
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föruppnå inomsvårtmåldetta.lämpad för Detta är attär mest ramen
gällandedet systemet.

följande.dag Kommunernaläget isåledesSammanfattningsvis är
detaljplaneområdeninomfastighetertillmöjligheterhar ägarnaatt av

ochför anläggnings-kostnaderhuvudmannaskapkommunaltmed ta ut
oftasådanavissa kommunerförbättringsåtgärder. görsI uttag, men

områden drab-kanskildainomvarför fastighetsägarnagenerellt,inte
från fysiskaskattemedelmedkostnadernatäcksVanligenolika.bas

i principområdenade nämndaUtanföri kommunen. svararpersoner
samtidigtfårkostnader ochsamtligaförälvafastighetsägarna genom

kostnader.övrigatillbidrakommunalskatt även
Dels be-två olika slag.huvudsakireformbehovalltsåfinnsDet av

förbätt-ochanläggnings-förnuvarandedethöver uttagsystemet av
grundläggandedels behövereffektivt,ringskostnader göras meramer

uppnås, vilket inte baralikställighetså ökadförändringar göras att en
huvudmanvaletförutsättning förocksåmål i sig attär utanett aven

rationellaträffas påskall kunnaanläggningarför grun-gemensamma
der.

riktningonekligen ireformbehoven pekarframhållna mot attDe nu
inomfastighetsägarnamöjligheterökadeskallkommunerna att avges

betalninghuvudmannaskapkommunaltmeddetaljplaneområden utta
förförbättringskostnaderochanläggnings- ävenbaraför inte utan

reform ipågår inviunderhållskostnader.och Innan närmaredrifts- en
fråganbelysagenerelltemellertidviriktningen skallden ommera

gatukostnader.finansierametoderolika att

gatukostnaderfinansieraMetoder4.l0.2 att

förbättringskostnaderochAnläggnings-

tradition.långharutbyggnadförFastighetsägamas gator enavansvar
anläggande,förfastighetsägarnasfullgjordesUrsprungligen ansvar

utgjorde sedanUndantaginrenhållningunderhåll och natura.gataav
tillkom stadensför vilkaplatser,gammalt och öppna ansvarettorg

kommunalaallmännaemellertidSå småningom kommyndigheter.
utförde dem ikommunala myndigheter,anförtrosuppgifter att som

också samhällethållPå åtskilligaintresse.alla medborgares övertog
ersättning.eller Detgatuprestationer väx-utförandet olika mot utanav

gatustandard blev underförbättradochande behovet gator enav nya
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starkt för föraslutet 1800-talet föröverett argument att ansvaretav
själva utförandet gatuanläggning och gatuunderhåll till städernasav
myndigheter, samtidigt började alltmer ifrågasätta det berät-men man
tigade i befria fastighetsägarna från ekonomiskt förävenatt ansvar
gatuväsendet. minst de stigande fastighetsvärdena belysteInte gatu-
byggandets betydelse för fastighetsägamas möjligheter utnyttja sinatt
mark för bebyggelse, och den uppfattningen alltmer spridning attvann
städerna borde få ersättning dem för sina gatukostnader.ta ut av

års lag stadsplaneringGenom 1907 och tomtindelning infördesom
regler skyldighet för fastighetsägarna staden värdetersättaattom av
gatumark medan skyldigheten kostnad för anläggaersättaatt att gata
alltjämt enbart reglerades lokala stadganden. Samtliga bestämmel-av

årsi lag överfördes1907 praktiskt oförändrade till års1917tagetser
lag fastighetsbildning i stad. årsGenom stadsplanelag1931om gavs
härefter kommunerna påläggamöjlighet betal-även tomtägamaatt
ningsskyldighet för få iordningställd. Härigenom hade avgifts-att gata

beträffande fåttgatumark och gatubyggande i huvudsak detsystemet
innehåll lagfästes i byggnadslagen och i något för-som senare som nu
ändrad form finns i PBL.

Någon principiell kritik inte ha riktats det regelsystemmotsynes
således har vuxit fram och enligt vilket fastighetsägarna kan åläg-som

betala kostnaderna för anläggning och förbättring ochatt gatorgas av
andra allmänna platser. Någon anledning lyfta bort kostnadsansva-att

från fastighetsägarna i den delen torde inte finnas. Alternativa fi-ret
nansieringsmetoder aktualiseras emellertid fråga uppkommernär om
finansiering drifts- och underhållskostnader.av

Drifts- och underhållskostnader

Huvudalternativen det gäller finansiering drifts- och underhålls-när av
kostnader skatter eller avgifter.är

Varken i regeringsformen eller i dess förarbeten finns det någon de-
finition begreppen skatt respektive avgift. harTvärtom departe-av
mentschefen framhållit mellan skatter och avgifter fly-gränsenatt är
tande prop. 1973:90 213. förarbetenaI emellertid skattsägs atts. en
kan karaktäriseras tvångsbidrag till det allmänna direktett utansom
motprestation medan avgift penningprestation betalas förären en som

specificerad motprestation från allmännadet s. och213 219.en

6 16-1398
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skillnad mellanDenna skatt och avgift avspeglar sig i fördelningen.
enlighetI med grundläggande skatterättsliga principer utgår skatt van-

ligtvis efter bärkraft. avgiftssystemI sker kostnadsfördelningen i stäl-
let utgångspunktmed från framför allt nyttan.

i huvudsakDet i samhället kommer i frågaär tre grupper som som
bärare kostnaderna för drift och underhåll samtligagatorav av m.m. -
kommunmedlemmar, bilistema eller fastighetsägarna. det gällerNär

kostnaderna från kommunmedlemmama kommer ingetatt ta ut annat
skatt i fråga. Detsamma torde gälla bilistema.än En statsrättslig

grundprincip möjligheten behandla pålaga avgift i deär att att en som
fall någon direkt, specificerad motprestation inte utgår bör utnyttjas

restriktivt. pålaga på bilistemaEn för täcka drifts- ochytterst att un-
derhållskostnader avseende och andra allmänna platser torde där-gator
för betrakta specialdestinerad skatt. Om skatten iatt tas utvara som en
form drivmedelsskatt, blir den dock i viss mån relaterad till nyttjan-av
det Från fastighetsägarna däremot torde kostnaderna kunnagatorna.av

antingen skatt eller avgift. kanHär tänka sigtas ut genom man en
kommunal fastighetsskatt, varvid fastighetsägarna får betala med ut-
gångspunkt från fastighetstaxeringsvärdena, eller särskild gatuskatten
vid sidan den ordinära fastighetsskatten. alternativ metodEn ärav
också avgiftssystem, varvid betalningsskyldigheten iett större ut-
sträckning kan efter den Självfal-antagna nyttan gatorna.avpassas av
let det också möjligt blanda olikaär metoder för kostnadsuttag.att

Anledningen till den nuvarande ordningen med finansiering viaatt
kommunalskatten skulle finansiering via bilskatt skulleersättas av vara

möjligheterna till kostnadstäckning därmed skulle förbättras.att
Eventuellt skulle trafikpolitiska skäl och miljöskäl kunna åbero-även

för sådan reform. Med bilskatt kommer emellertid intepas en en man
åt de likställighetsproblem beskrivits i avsnittet reformbeho-som om

och måste betraktas det huvudsakliga motivet for änd-ven som som
ringar i systemet.

När det gäller avgiftssystem brukar ställa vissa kravman upp som
sådant skall uppfylla se H. Larsson 1988: Omett och avgif-t.ex. taxor
i samhällsbyggandet. Meddelande 4:57 från institutionen för fastig-ter

hetsteknik, Kungl. Tekniska Högskolan. Vanligen att systemetanges
skall

kunna leda till kostnadstäckning,
stimulera till effektivitet och resurshushållning,
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enkelt förstå och tillämpa ochattvara
innebära kostnaderna fördelas på rättvist sätt.att ett

krav kan ocksåDessa ställas generellt på för kostnadsuttag.system
Självfallet går det få full kostnadstäckning både med skatter ochatt

avgifter. Frågan möjligheterna till full kostnadstäckning emel-ärom
lertid begränsat intresse i det här sammanhanget eftersom det härav
inte huvudsakligen finansieringsproblemär likställighets-ett utan ett
problem skall lösas och för det syftet det inte nödvändigt medärsom
full kostnadstäckning avgifter.genom

möjligt,Om bör kostnader ske på sådant effektivitetsättuttag attav
och resurshushållning stimuleras. I propositionen 1980/81:l65 fram-
hölls, redovisats betydelsen för det enskilda planområdetssom ovan,
ekonomi det finns samband mellan kommunens anläggningsåt-att ett
gärder och betalningen för dessa. ansågsEtt kunna leda tilltaxesystem

försvagning detta samband. påpekandeDetta riktigtären av nog gene-
rellt problemet upprätthållande det åsyftadeärsett, att ettmen av sam-
bandet mellan åtgärder och betalning kräver områdesvisa beslut detav
slag vi har i dag sådantoch har visat sig inte fungera.ett systemsom

praktikenI har alltså det eftersträvade sambandet gått helt förlo-nästan
eftersom gatukostnaderna till övervägande del skattefinansieras.rat

Jämfört med skattefinansiering torde förett taxesystem uttag gatu-av
kostnader leda till bättre samband mellan anläggningsåtgärdemaett
och betalningen för dessa.

detNär gäller enkelheten tillämpa olika metoder föratt uttag av
kostnaderna har skattemetoden vissa givna fördelar. Problemen med

Ävenavgiftssystem får dock inte överdrivas. i fortsättningenett bör
det, konstaterades finnas möjligheter fastighetsägarnaattsom ovan, av

kostnaderna för anläggande och förbättringta ut Degator.av nuva-
rande metoderna för kostnadsuttag krångliga och bör därför förenk-är
las. Därvid kan utvecklas möjlighetett tillsystem även uttagsom ger

kostnader för drift och underhåll alltför ökning ad-utanav storen av
ministrationskostnadema.

Från rättvisesynpunkt skiljer sig de olika metoderna i väsentliga
hänseenden. Alla i kommunen kan hasägas och denytta gatornaav
andra allmänna platserna. Från den synpunkten kan det sig rättvistte
med finansiering via kommunalskatt. En nackdel med finansiering via
kommunalskatten emellertid deär själva måste betalaäven föratt som
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enskilda tvingas med och betala juridiskavägar samt attvara personer
undantagna från skyldigheten betala kommunalskatt.är att

finns oupplösligtDet samband mellan möjligheterna användaett att
Åt-fastigheter och därmed dessas värde och utbyggnaden gator.av

minstone i princip torde det allmänt fastighetsägar-accepterat attvara
belastas med anläggnings- och förbättringskostnadema. detNärna

gäller för fastigheterna det inte föreligga någon avgörandenyttan synes
skillnad mellan sådana kostnader och kostnader för drift och underhåll.

framstår därförDet rimligt fastighetsägarna åtminstone delvisattsom
belastas med dessa kostnader. Härför talar framför allt detäven ovan
understrukna behovet skapa likställighet vid finansieringenattav
mellan områden med kommunalt och enskilt huvudmannaskap.

Avgörande för frågan huvudmannaskapet för och andragatorom
allmänna platser det finns detaljplan eller inte. emellertidär Det ärom
inte frågan huvudmannaskapet detaljplan skallavgörom som om upp-

Till förgrund detaljplanekravet ligger andra skäl.rättas. Bestämmande
huvudmannaskapet blir så bieffekt detaljplanekra-sägaatt attav en av
utlöses. Visserligen kan detaljplaneområdena i kommavet stort sett att

sammanfalla med de områden där det lämpligt kommunenär äratt
huvudman för från fastighetsägamas synpunkt kan resul-gatorna, men

säkerligen ofta sig slumpartat. Om fastigheten omfattastatet te av en
detaljplan, blir det vanligtvis kommunen står för driften ochsom un-
derhållet, medan det i fall blir fastighetsägarna själva iannat som
princip får stå för kostnaderna.

uppnåFör likställighet mellan fastighetsägarna inom bådadeatt
kategorierna måste antingen befria fastighetsägarna inom områ-man
den med enskilt huvudmannaskap från kostnaderna för drift och un-
derhåll eller lägga motsvarande börda på fastighetsägarnavägar in-av

områden med detaljplan. förstnämnda alternativetDet tordeom vara
uteslutet. Likställighet kan därför bara uppnås kommunenattgenom

möjligheter kostnaderna för drift och underhåll fastig-att ta utges av
hetsägarna inom områden med detaljplan. beskattningEn enbartav
dessa fastigheter torde inte möjlig. Avgiftsuttaget enligt taxavara en
däremot kan begränsas till de fastighetsägare har denyttasom av
kommunala åtgärderna. Visserligen liknar avgiftsuttag enligt taxa en
skatt på det avgiftsuttaget ofrånkomligensättet måste bli schablon-att

detta hindrar inte kan utformas underartat, hän-ettatt taxesystemmen



1651996:168SOU

kommunaladefastigheters varierandetill olikasynstagande nytta av
skattesystem.individualiseratpååtgärderna sätt änavsevärt ettett mer
olikautjämning mellanföregåendeanförts i detSom är grupperen

rättvisesynpunktfrånangelägen inte bara ävenfastighetsägare utanav
ställning tillpå rationelltmöjligheternatillmed hänsyn sätt taatt ett

områdeninomenskilt huvudmannaskapkommunalt ellerfrågan om
detaljplan.med

för reformHuvudinriktningen4.10.3 en

helt eller delvismöjlighetKommunernaFörslag: taxaatt genomges
drift ochanläggning, förbättring,föravgiftsfmansiera kostnaderna un-

medutformadplatser.andra allmänna Taxanderhåll och ärgator enav
därefter medochansluts tillengångsavgift fastigheten gatunätetnär

införmån kommunernai denavgifter. förutsättsperiodiska Det ettatt,
motsvarande de ökadegenomförsskattesänkningavgiftssystem, av-

giftsintäkterna.

fram-avsnitt 4.l0.1reforrnbehovenavsnittetredovisningen iAv om
behäftade med bristerigatukostnadsbestämmelsemagår PBL äratt

föregående avsnitt 4.10.2i detreformeras. Vi haroch därför behöver
gatukostnader-finansieramed vilka kanredovisat olika metoder man

skattefmansiering,för olika formerfinns skäl talarDet t.ex.avsomna.
metoderbilskatt.fastighetsskatt eller Dessakommunalskatt, targenom

finansieringenunderlättapå för kommunernaemellertid bara sikte att
nuvarandegrundläggande bristen med detgatukostnadema. Den re-av

frågakostnadsfördelning ihuvudmannaskap ochgelsystemet omom
leder tillvår mening, detemellertid, enligtoch vägar är attgator m.m.

fallfastighetsägare eller iolikaorättvisor mellan vart attgrupper av
sigkan användautformat så kommunernaregelsystemet inte är att av

förekommande orättvisor.för undanröjadet att
underlätta finansie-reform alltså inteEftersom syftet med är atten

olika fastig-skapa rättvisa mellanringen gatukostnadema utan attav
fram-former skattefinansiering intehetsägarkategorier olikaär enav

gatukostnader påvid förkomlig Vi har därförväg. ansvaretstannat att
till fastigheter berörs deni dag skall knytas desätt som avsamma som

fastig-också motiveraskommunala gatuhållningen. kanDetta attav
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hetsvärdena ökar utbyggnaden och andra allmännagatorgenom av
platser på utbyggnadsätt va-anläggningar.t.ex.samma som genom av

Gatukostnadsbestämmelserna bör alltså reformeras så rättvisaatt
kan uppnås såoch förutsättningar skapas för val den bästa lös-att av
ningen i varje enskilt fall i fråga utförande och drift anläggning-om av

i enlighet med de grundläggande principer vi har iarna angettsom av-
snitt Kommunerna bör därför möjligheter på enklare ochatt ettges

effektivt kostnadersätt omfattas dagens regler,ta kost-utmer som av
naderna för anläggning och förbättring och andra allmännagatorav
platser. Dessutom bör möjligheter kostnader för driftävenatt ta utges
och underhåll. Sådana kostnadsuttag torde förutsätta avgiftssystemett
efter förebild va-lagen, således enligtuttag taxa.av

Ett det här slaget skalltaxesystem instrument förettav ses som
kommunerna, utnyttjas för åstadkomma likställighetavsett mel-att att
lan fastighetsägarna i kommunen. Det ankommer dock på kommu-

själva i månvad instrumentetavgöra skallatt användas. Detnerna
skall således inte finnas några hinder för kommunerna helt elleratt
delvis skatteñnansiera kostnaderna. inledningsskedeI kan detett antas

många kommuner hänsyn till skilda intressenatt väljer begränsaattav
avgiftsuttaget.

Eftersom syftet med avgiftssystem inte stärka kommuner-ett är att
finansieringsmöjligheter, kommer de ökade avgiftsintäktemanas att ge

för skattesänkningar. Vi utgår frånutrymme kommunerna, i denatt
mån de utnyttjar genomför skattesänkningar i densystemet, utsträck-
ning de ökade avgiftsintäktema medger.som

detI sammanhanget kan det finnas anledning peka på den s.k.att
ñnansieringsprincipen och på den överenskommelse våren 1996som
har träffats mellan regeringen och de politiska företrädarna för Sven-
ska kommunförbundet och Landstingsförbundet riktlinjer förom
kommunernas ekonomi. Finansieringsprincipen innebär bl.a. att om

fattar beslutstaten den kommunalagör verksamheten kan be-attsom
drivas billigare, skall det ekonomiska för kommuner ochutrymmet
landsting minskas i motsvarande mån. Enligt den nämnda överens-
kommelsen Ävenskall fmansieringsprincipen gälla. det fö-om av oss
reslagna avgiftssystemet inte direkt omfattas ñnasieringsprincipen,av

det ligga i linje med principen avgiftsintäkter skallsynes att motsvaras
skattesänkningar.av
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avgiftssystem på redovisat i avsnittVi har byggtprövat ett taxa
och enligt vår bedömning de förutsebara konsekvenserna4.l0.4 är av

inte sådana de kan lägga hinder i förvägensystemet att anses en re-
form i denna riktning.

svåradministreratkan invändas det blir ochMot ett taxesystem att
svårigheterdet skulle utforma fyller rimliga kravmötaatt att taxor som

på rättvisa mellan olika brukarkategorier. Sådana invändningar fram-
fördes Gatukostnadsutredningens förslag. Vid behandlingenmott.ex.

förslaget i departementet genomfördes därför det tidigare redovi-av
Västerås.sade försöket med tillämpning i Resultatetett taxesystemav

ansågs ha påvisat avgiftssystem tillämpas enligtdetta detatt somav
kan ligga till för motsvarande på gatusidanva-lagen grund ett system
alltför omfattande tillgripasadministrativa rutiner behöverutan att

1980/812165 Vi bedömning vårprop. 19. och enligtgörs. samma
mening bör det heller inte föreligga några principiella hinder mot att
förena på rättvisa vid utformningenkraven och administrativ enkelhet

ett taxesystem.av
Med utgångspunkt från föreslårde redovisade övervägandena vinu
det införs avgiftssystem gatuhållning-avseende den kommunalaatt ett
Förslaget skall redovisas utförligt i det följande avsnitt 4.10.5,en.

vi skall redan här lämna sammanfattande beskrivning detmen en av
föreslagna avgiftssystemet.

Fastighetsägarna inom detaljplanområden med kommunalt huvud-
mannaskap skall kunna åläggas avgifter bidra till kostna-att genom
derna för inte bara anläggning och förbättring drift ochävenutan un-
derhåll och andra allmänna platser.gatorav

Avgiftema skall bestämmas enligt utgåoch de skall kunnataxa som
engångsavgift och periodiska avgifter. Engângsavgift skall barasom

anläggningskostnader och bara få fastigheten ansluts tillnärtas utavse
Övriga kostnader, dvs. förbättrings-, drifts- och under-gatusystemet.

hållskostnaderna, skall enbart få periodiska avgifter. Dettas ut genom
skall således finnas klar skiljelinje mellan fårvad tas uten som genom
engångsavgifter och periodiska avgifter.genom

Kostnaderna skall fördelas mellan fastighetsägarna efter skälig och
rättvis grund. Denna grundläggande fördelningsregel kan behöva kom-
pletteras med bestämmelser hänsynstagande till särskilda omstän-om
digheter. Vid behandlingen frågan huvudmannaskapet för all-av om

platser avsnitt 3 har föreslagits huvudmannaskapetmänna skallatt
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kunna delas inom och detaljplan. Vid kostnadsfördelningenen samma
måste hänsyn självfallet till kostnader fastighetsägare kan hatas som
för allmänna platser under enskilt huvudmannaskap. Vidare måste
hänsyn till kostnader fastighetsägare kan ha för anläggningartas som
inom storkvarter. Det kan finnas andra liknande situationeräven som
kräver särskilt beaktande.

De nämnda särskilda omständigheterna sådana hänför-är ärnu som
liga till fastigheten. börHärutöver vid debiteringen avgifternaav
hänsyn kunna till förhållanden personlig såsom bristandetas artav
betalningsförmåga.

skallTaxan kommunen och den skall utformas i enlighetantas av
med de grunder Utgångspunkten skall härvidangetts. attsom nyss vara
samtliga detaljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap i kom-

skall enda taxeområde. Något hinderutgöra antagandeett motmunen
särskilda för olika områden bör dock inte föreligga.taxorav

4.10.4 Ekonomiska konsekvenser utökad gatukostnadsskyl-av en
dighet för fastighetsägarna

ekonomiskaDe effekterna avgiftssystem det redovisade sla-ettav av
naturligtvis främst beroendeär hur möjligheterna tillget avgiftsut-av

kommer utnyttjas kommunerna och dessutom hurtag att taxomaav av
kommer utformas.att

För ändå få viss uppfattning fördelningseffektemaatt etten om av
har vi gjort försök med tillämpataxesystem inom vissaett att taxaen

områden i Nybro, Falu och Malmö kommuner. Försöket finns redovi-
i bilagasat

Försöket har bara genomförts med avseende på periodiska avgifter.
Engångsavgift får enbart anläggningskostnader och den får baraavse

fastigheten ansluts tillnärtas kan här självfalletut Det bligatunätet.
fråga betydande kostnader, det sig exploateringskost-rörom men om
nader i huvudsak slag i dag, i de fall dessa verkligenav tassamma som

alltsåDet bara mycketär begränsatut. antal fastigheter kom-ett som
träffas denna kostnad och vi har därföratt inte låtit försöketmer av

omfatta engångskostnadema.
Försöket har genomförts på följande harKommunernasätt. avgrän-
vissa områden inom kommunerna. Frånsat Lantmäteriverket har däref-
inhämtats uppgifter fastigheterna inomter dessa områden. Vidareom

har kommunerna beräkningar de normala årliga kostna-presenterat av
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der för förbättring, drift och underhåll belöper på områdena. Slut-som
ligen vihar utformat avseende periodiska avgifter och tilläm-taxaen

denna på det kommunerna presenterade materialet.pat av
Försiktighet måste självfallet iakttas det gäller dra slutsatsernär att
resultatet försöket. Detta enbart kommuner och inomtreav av avser

dessa enbart delar kommunerna. Vidare måste beaktas detattav av
olika skäl finns viss osäkerhet i uppskattningen de kostnaderen av

har bedömts hänförliga till de försöket omfattade områdena.som av
måsteHänsyn också till det beskrivna avgiftssystemettas att ger

kommunerna förhållandevis vida möjligheter själva utformaatt taxor.
i försöketDen använda således endast enkel variantärtaxan en av en

många möjliga för fördelning kostnaderna. medTaxortaxorav av an-
utformning andra fördelningseffekter. detTrots anförda börnan ger

försöket ändå uppfattning hur de periodiska avgif-storage en grov om
skulle kunna bli för olika bebyggelse och vilka fördel-terna typer av

ningseffekter därmed uppkommer.som
Under de angivna förutsättningarna kan den årliga avgiften för en

Villafastighet, vid fullt avgiftsuttag, beräknas uppgå till räknatgrovt
1 000-2 000 kronor. För lägenhet på kvm i hyresfastighet80 kanen en
den årliga kostnaden beräknas uppgå till i storleksordningen 400-600
kronor.

Rörelser olika slag inrymda i lokalfastigheter kommerär li-av som
kaledes belastas avgifter, antingen direkt rörelseinne-att attav genom
havaren fastigheten eller iäger fall avgiften iannat att tas utgenom
form hyreshöjning. Med tillämpning den utformadeav taxanav av oss
skulle lokal på 500 kvm komma belastas årlig avgift påatten av en
någonstans mellan 3 500 och 7 000 kronor.

Om kommunerna väljer använda sig detatt ett taxesystemav av
skisserade slaget, kommer de få täckning för gatukostnadema iatt en
helt utsträckning i dag och det torde därförän bli möjligtannan att
sänka kommunalskatten. sänkningEn kommunalskatten motsva-av
rande avgiftsintäktema skulle, med vår förenklade och det redovi-taxa
sade kostnadsunderlaget, leda till det för familj i Villafastighetatt en en
med sammanlagd beskattningsbar inkomst i storleksordningenen
200 000 till 300 kr000 skulle jämnt med avgifter och skatte-ut
sänkning. För familj i hyreslägenhet skulle skattesänkningen kom-en

den beräknade hyreshöjningenatt redanmotsvara vidma en sam-
manlagd beskattningsbar inkomst på omkring 100 000 kr.
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boendeka-fördelningseffektema mellan olikaVid bedömningen av
hushålls boende och in-anledning beakta olikategorier finns det att

Boverketbor till vilket pris, utarbetadkomster. Av Vemrapporten av
utredningen, framgårunderlagsmaterial till Bostadspolitiska1996 som

följande.bl.a.
i bostadsrätt ochhushållen i landet bor % i hyresrätt, %42 19Av
före boendetegnahem. Hushållens disponibla årsinkomst% i39 är

i kronor i bostadsrätt och 232 000kronor hyresrätt, 167 000137 000
årHushållens nettobostadsutgift kvm ochkronor i egnahem. 517ärper

kronor i hyresrätt och kronor i egnahem.kronor i hyresrätt, 493 425
antalet hushåll ungefär % barnfamiljer, 30 %det totala 30Av är pen-

hushåll barn exklusive pensionärer.sionärer och % Av40 utan en-
siffrasamstående pensionärer bor i egnahem medan motsvarande16 %

för samboende pensionärer %.51är
redovisningen framgår egnahemsägama i allmänhet har högreAv att

vilket leder till de ofta har goda möjlighe-inkomster hyresgäster,än att
tillgodogöra sig skattesänkning. finns dock medDetter att grupperen

finnasekonomi inom alla boendeformer och därför behöver detsvag
möjlighet vid debiteringen avgifterna hänsyn till dentaatt av per-en

sonliga betalningsförmågan.
skillnad i förhållande till dagens med fi-avgörandeEn system en

nansiering drifts- och underhållskostnader med skattemedel är attav
juridiska i fastighetsägare kommer fåegenskapäven attpersoner av

betala kostnaderna. Häri ligger förklaringen tillmed att attvara om
nettoeffekten för fysiska vid skattesänkning kan bli posi-personer en

gatukostnadsavgifttiv. företag blir visserligen kostnad,För en en ny
å andra dagens ordning, innebär fö-sidan kan i allmänhet attmen som

inte bidrar till gatuunderhållet, rimlig.alls inte Förretag somanses
många arealkrävande företag avgifterna uppgå tillkan kommaantas att
ganska belopp i absoluta tal, relativt skulle avgifternastora settmen
sannolikt inte bli så betydande. också avgifternabör beaktasDet att
blir avdragsgilla i Nettoeffektenrörelsen. för företagen beroendeär av
i vilken utsträckning de kan kompensera sig för kostnaden.

Hittills har bara behandlats de kategorier omedelbart berörssom av
avgifterna. avgiftsintäktema leder till skattesänkningar,Om kommer
dessa samtliga kommunalskattepliktiga till godo. Bl.a. blir det en
skattesänkning för alla kommunalskattepliktiga fastighetsägare i om-
råden väghållning.med enskild
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denAv lämnade redovisningen framgår de ekonomiska konse-att
kvenserna avtgiftssytem det skisserade slagetett beroendeärav av nu

många osäkra faktorer. dettaTrots vi dock kunna denav göraanser oss
sammanfattande bedömningen den med eftersträvadeatt systemet om-
fördelningen mellan olika kategorier fastighetsägare inte samtidigtav
leder till sådana negativa effekter det lägger hinder i för denatt vägen
föreslagna inriktningen för reform. det följandeI skall vi redovisaen
förslag den utformningennärmare avgiftssystem.ettom av

4.10.5 Ett förtaxesystem gatukostnader

områdeDet vilket avgiftsskyldighetinom bör föreligga

Förslag: Avgiftsskyldighet skall kunna åläggas fastigheterägare av
inom detaljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap för gator
och andra allmänna platser. Begränsad avgiftsskyldighet skall också
kunna åläggas fastigheterägare inom områden där detaljplanen harav
upphävts.

Gatukostnadsbestämmelserna gäller i dag inom detaljplaneområden
med kommunalt huvudmannaskap. Enligt Gatukostnadsutredningens
förslag skulle den kommunala väghållningen omfatta inte bara gator
och inom områdenvägar med dåvarande stads- och byggnadsplaner

övrigaäven i den omfattningutan vägar det behövdes för verksamhet
kommunen hade tillgodose. För denna väghållningatt skullesom

kommunen få avgifter till fastigheterta ägareut hadeav nyttasom av
väghållningen och det skulle åligga kommunen det områ-avgränsaatt
de väghållningsområde inom vilket avgiftsskyldighet skulle förelig-
ga.

Enligt PBL kommunensär huvudmannaskap begränsat till områden
med detaljplan och därvid kan, det finns särskilda skäl, förordnasom

huvudmannaskap. finnsDetannat däremot inte någon möjlighetom att
utsträcka det kommunala huvudmannaskapet utanför detaljplaneområ-
den. Denna ordning kan naturligtvis diskuteras.

Det kommunala för utbyggnad och skötselansvaret ochgatorav
andra allmänna platser har tradition varit kopplat till planer, tidigareav
stadsplaner och detaljplaner. Som framhållits i det föregående dik-nu

bestämmelsernateras detaljplanekravet andra skäl frågan hu-änom av
ruvida huvudmannaskapet för skall kommunaltgator ellerm.m. vara
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påalltså intefrågan skersistnämnda sär-denAvgörandetenskilt. av
huvud-talar förskälfinns därförgrunder.skilt rationella Det attsom

påavgränsningskulle bestämmasmannaskapet t.ex.separat engenom
Våra förslaggatuhållningsområde.kommunaltgrundervissa ett omav

emellertid till hu-ledergatukostnadsbestämmelsemareform attaven
påkunnadetaljplaneområden bör avgörasinomvudmannaskapet ett

intefor kommunensärskilda skälbehövsdag, detifriare attnärsätt än
frågaplatser.allmänna Dennaför och andrahuvudmanskall gatorvara

kan kommunenavsnitt Vidareföregående,i detbehandlatshar ge-
detaljplaneområden. Viutanförskötselnåta sigavtal vägar an-avnom

iprincipiell ändringföreslå någonfinns skäldärför det inte attattser
huvudmannaskapsfrågananknytningenmedgällandedet systemet av

detaljplanema.till
i dag, bara kunnaalltså, liksomgatukostnader börAvgift for tas ut

kommunalt hu-detaljplaneområden medinomfastighetertillägareav
vudmannaskap.

ibestämmelsen 6uppmärksammadet anledningHärvid finns att
underhållaskyldighetenligt vilken kommunenskap. 30 § PBL att ga-

för vilka kommunenplatserallmänna ärsådana andraochtor
området upphävs. Omfördetaljplanenbestårhuvudman även om

fastighetsägarnaenskildatill deöverlåta ärvillkommunen ansvaret
ändra planennödvändigt antingenregel,till dennamed hänsyndet, att

medplanupphävts,hareller, planeninnan den upphävs anta en nyom
skallintekommunenenligt kap. §bestämmelse 5 4 attangersomen

består börunderhållsskyldighetSå länge kommunenshuvudman.vara
området förinomfastighetsägarnaavgifter kunnadock tas ut un-av

kommunensfråganskall viderhållskostnader. det följandeI ta omupp
eventuellt skallpå områdenmed avseende berördaskyldigheter ut-nu

fårutvidgningsådanbara underhållet.till omfatta inte Envidgas att
omfattning.för avgiftspliktensnaturligtvis betydelse
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Kostnader bör få täckas avgiftersom genom

fåAvgifter skall för täcka kostnaderna för åtgär-Förslag: tas ut att
der har utföra enligt renhållningslagen,kommunen ochPBLattsom
således för anläggning, förbättring, underhåll och renhållning m.m. av

och andra allmänna platser. skyldigheter enligtKommunensgator ren-
hållningslagen utvidgas till omfatta områden för vilka detalj-ävenatt

sådanaplanen har upphävts. områden skall således avgifter fåInom tas
för täcka kostnaderna för inte bara underhåll renhåll-ävenut att utan

ning m.m.
Avgifter skall inte få för täcka kostnaderna för trafik-störretas ut att

och andraleder, parker allmänna platser.

Åtgärder fåbör räknas in i kostnadsunderlagetsom

alltsåAvgifter skall kunna fastighetsägare inom områden medtas ut av
kommunalt huvudmannaskap för och andra allmänna platser ochgator
avgiftsskyldigheten bör i princip omfatta kostnader kommunensom
har för uppfylla sina lagliga skyldigheter med avseende påatt gator
och andra allmänna platser. Enligt kap. och kom-6 26 30 PBL är

skyldig ställa i ordning och för underhålletatt gatormunen svara av
och andra allmänna platser för vilka kommunen huvudman. Vidareär
skall kommunen enligt renhållningslagen18§ 1979:596 försvara
renhållning sådana och andra allmänna platser.gatorm.m. av

Avgiftsskyldigheten alltsåbör omfatta täckande kommunensav
förkostnader iordningställande, underhåll renhållningoch m.m. av

och andra allmänna platser. Enligt gällande regler i kap.6 31 §gator
fårPBL kommunen besluta kostnaderna för anläggninguttagom av

och förbättring därmedtorde kostnaderna förDetgatorav m.m. vara
iordningställande kan täckas med avgifter. Både anläggningskost-som
nadema och förbättringskostnadema torde således hänföra tillattvara
iordningställande se PBL-propositionen 657. innebär för-Det atts.
bättring, måste hållas frånisär underhåll, kan ettsom ses som succes-
sivt iordningställande med hänsyn till eller ändrade påkrav denya
allmänna platserna. Kostnader för underhåll renhållningoch kanm.m.
däremot i dag inte fastighetsägarna.tas ut av

Enligt vårt förslag skall avgifter få engångsavgifter ochtas ut som
periodiska avgifter. kommer såledesDet bara finnas behovatt attav
särskilja två kostnadsslag, nämligen kostnader fåskall täckas medsom
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engångsavgifter och kostnader fåskall täckas med periodiskasom av-
gifter. Engångsavgifter bör fåbara omfatta kostnader för anläggning av

däremot inte förbättringskostnader. liksomDessa, kostna-gator m.m.,
derna för drift och underhåll, bör bara få periodiskatas ut genom av-
gifter.

ersättningsgillaKretsen anläggningskostnader, kostnadsunderla-av
bör i huvudsak omfatta kostnader i dag seget, samma som prop.

1980/812165 f.. Till26 börja med skall således ingå markkostna-atts.
der. Vidare skall ingå byggnadskostnadema inklusive kostnader för
olika anordningar, såsom erforderliga gångbanor och nödig anordning
för avrinnande, planteringar och andra särskilda anordningarvattnets

skall försedd med enligt detaljplanen. Andra anord-gatansom vara
ningar kan behövas för drift eller brukande och börgatassom en som
ingå i kostnadsunderlaget gatubelysning och trafikanordningar.är

det gällerNär anordningar för avrinnande finns det anled-vattnets
ning uppmärksamma gränsdragningen i förhållande till va-lagen.att
Enligt §10 va-lagen har huvudmannen för allmän va-anläggningen

till fastighet inomrätt detaljplanägare avgift föratt ta ut att vat-av en
från allmänna platser inom planområdet avleds anläggning-ten genom
En motsvarande bestämmelse skall finnas i den föreslagnaen. av oss
lagen Vattenförsörjning och avlopp se avsnitt 5. Självfalletnya om

får det här inte bli fråga dubbeldebitering. Med gatuhållningsavgif-om
kunna täckas kostnader för åtgärderter utförs i sambandavses som

med anläggning de allmänna platserna och för det fortsatta under-av
hållet dessa åtgärder. Va-avgifterna härefter kostnaderna förav avser
det följ ande avledandet vattnet.av

det föregåendeI berördes bestämmelsen i kap.6 § enligt30 vilken
den kommunala underhållsskyldigheten består efter detäven att en
detaljplan har upphävts. Någon skyldighet företa förbättringsåtgär-att
der inom sådana områden finns inte och heller inte renhållningsåtgär-
der, eftersom det inte finns någon motsvarande bestämmelse i ren-
hållningslagen. Någon anledning vidga kommunens skyldigheteratt
till omfatta förbättringsåtgärder inomatt även de berörda områdena
torde inte finnas. Däremot framstår det rimligt kommunensattsom
skyldigheter enligt 18 § renhållningslagen skall bestå efteräven upp-
hävandet detaljplan. Vi föreslår därför sådan kompletteringav en en av
bestämmelsen. härDet innebär fastighetsägarna inom områden medatt

kvarstående kommunal skyldighet sköta underhåll och renhåll-atten
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ning skall kunna påföras periodiska avgifter avseende sådana kostna-
der. skall de inte belastasDäremot med kostnader för förbättringsåt-
gärder.

Allmänna platser bör få räknas in i kostnadsunderlagetsom

Enligt kap. får6 31 § beslutas betalningsskyldighetPBL beträf-om
fande åtgärder avsedda tillgodose visst områdes behovär att ettsom av
allmänna platser. förarbetena prop. 1980/8l:l65I 26 uttalas atts.
detta bör innebära bl.a. trañkleder, primär- och sekundärle-störreatt

inteder, skall räknas med i kostnadsunderlaget.
Gatukostnadsutredningen tycks inte ha tänkt sig störreatt t.ex. tra-

fikleder och liknande skulle frånuteslutas kostnadsunderlaget. Där-
föreslogs avgiftsskyldigheten skulle kunna begränsas till vissemot att

eller fastigheter,vissa vilka får övervägande fördel väghåll-en av
ningsåtgärden. rörde sig alltsåDet områdesavgränsning lik-om en av
nande slag i dag och enligt utredningen borde interegeln gällasom

ombyggnad för tillgodose genomfartstrafik. Sådant.ex. gata attav
avsågskostnad dock inte falla utanför kostnadsunderlaget skulleutan

påföras hela fastighetsägarkollektivet bet. Västeråsförsöket,98. Is.
byggde på utredningens förslag, utgick däremot från att t.ex.som man

genomfartsleder och sportanläggningar skulle skattefinansieras.
Huvudsyftet med vårt förslag utvidgning möjligheterna attom en av

till fastigheter inom detaljplaneområdenägarna ersättning förta utav
gatuhållningen behovet uppnå likställighet med vad gäl-är attav som
ler utanför områden med detaljplan. Fastighetsägare inom detaljpla-
neområden med kommunalt huvudmannaskap skall i princip inte beta-

sig eller mindre till fastigheter inom andra områ-än ägarevare mer
den. kan fastighetsägamasDär begränsat tillsägasansvar vara mer
områdesanknutna såledesFörvägar. ellerstörre vägar statensvarar

Överförtkommunen. till tätortsförhållandena bör detta leda till detatt
från kostnadsunderlaget utesluts i första hand vad traditionelltsom
brukar kallas generalplaneanläggningar, alltså genomfartslederstörre
och parker, sportanläggningar och liknande.

Enligt dagens fårregler i kostnadsunderlaget bara räknas in kostna-
der för fordras för områdets funktion. Större trafikle-gator som egen
der, primär- och sekundärleder, får således inte medräknas prop.
1980/81 165 26. vårt förslagI blir det inte det vanligen i dagär: s. som

fördelningsområdet sammanfaller med detaljplaneområde.att Iett
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stället samtliga detaljplaneområden i kommunen med kommu-avses
nalt huvudmannaskap sammanföras till enda eller eventuellt fleraett
fördelningsområden. det gäller avgränsningen de allmännaNär av
platser skall ingå i någotkostnadsunderlaget det emellertidärsom av
dagens principer bör gälla i fortsättningen. Vid dennaävensom av-
gränsning kan lämpligen bygga den indelning bilnätetman somav
finns i Boverkets handbok för trafik och bebyggelse i stä-omsorg om

TRÅD.der och trafikråd, bilnät delas där in i hu-Tätortenstätorter -
vudnät och lokalnät. Till huvudnätet hänförs för trafik förbi,dels gator

fråntill och för trafik inomdels huvudgatortätorten, tät-samtgenom
områden/grannskap.mellan Till lokalnätet hänförs uppsamlings-orten

industrigator, bussgator och lokalgator för trafik mellan huvud-gator
område/grannskapoch inom område. kostnadsunderlagetnät Isamt

bör enligt vår mening endast ingå förkostnaderna lokalnätet.
det gäller andra allmännaNär platser kan talaän gator man om om-

rådesanläggningar områdesanläggningaroch övriga anläggningar. Till
kan därvid hänföras anläggningar har anknytning till boende ellersom
verksamhet på viss fastighet område.eller inom visst Denna typ av
allmänna platser bör uppenbarligen ingå i kostnadsunderlaget. Sådana
anläggningar däremot betjänar områden, hela kommunenstörresom
eller kommundelar, ingå.bör däremot inte

redovisadeDen begränsningen i kostnadsunderlaget bör komma till
uttryck i lagstiftningen.

.Självkostnadsprincipen och redovisning

Förslag: skall få högre avgifterKommunerna inte änta ut som svarar
självkostnaden. kommunala gatuhållningen skallDen redovisasmot

skild från verksamhet och redovisningen framgåskall hurannan av
kommunen har fördelat kostnader varit medsom gemensamma annan
verksamhet.

Enligt kap. kommunallagen8 3 § får1991:900 kommuner uttaa av-
gifter för tjänster och nyttigheter tillhandahåller.de b före-I 3 §som
skrivs kommunerna fårinte högre avgifteratt änta ut motsom svarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter tillhandahållssom
självkostnaden. princip finnsDenna också uttryckt i va-lagen. Enligt

får24 § sålunda avgifter huvudman för allmän va-anläggning tarsom
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täcka nödvändiga kostnaderbehövs föröverskrida vadinte attut som
före-föreslås gälla enligt denMotsvarandeanläggningen.för av oss

avsnitt 5 ochVattenförsörjning och avloppslagna lagen omnya
gatukostnader.också gälla förälvkostnadsprincipen bör

verksamhet slagekonomiskVa-verksamheten änär annataven
avgifter.heltfinansieringen sker därgatuhållningen och nästan genom

därför särskild betydelsesjälvkostnadsprincipen harTillämpningen av
till utförlig behandlingprincipenva-lagstiftningen och viinom tar upp
Vad därva-lagstiftning.samband med förslageti sägs ägersomom ny

gatuhållningen. kan det tillräck-påhuvudsak giltighet Häri även vara
inte hindrar detsjälvkostnadsprincipenligt poängtera attattatt sam-

självkostnadema förvisst år överstigermanlagda avgiftsuttaget att ett
Tidsmäs-motsvarande mån under självkostnadema.följande år ligga i

sålunda möjlig.utjämningsig är
kunna tillämpassjälvkostnadsprincipen skallförutsättning förEn att

tillämpningenmöjligheter kontrolleraför det skall finnasoch att attatt
redovisning kostna-det finns tydligkorrekt naturligtvisärär att aven

Även behandlasfrågor kommunala redovisningendema. den ut-om
Vattenförsörjningvåra förslag lagförligt i samband med om en ny om

övervägandenavsnitt redogörelse och deoch avlopp 5.5.l3. Den som
tillämpliga på gatukostna-i utsträckningdär ävenär storpresenteras

tillräckligt med följan-förevarande sammanhang kan detdema. I vara
de tillägg.

tillämpliga i frågaKommunallagens redovisningsregler är gatu-om
dock i huvudsak bara denoch parkförvaltningen. reglerDessa avser

således regler avgränsningenredovisningen. saknasDetexterna om
verksamhetsgrenar kommun driver i förvalt-mellan de olika som en

avgiftssystem rörande gatukostnader bör därför komp-ningsforrn. Ett
Således fin-regler den interna redovisningen. bör detletteras med om

gatuhållningen skall redovisasföreskrift den kommunalaattnas en om
skild från verksamhet kommunen driver och detatt av re-annan som

framgå fördelat kostnaderdovisningen skall hur kommunen har som
drivit.varit med verksamhet kommunenannangemensamma som
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Avgiftsskyldighetens inträde

Förslag: Avgiftsskyldighet skall inträda den till vilken fas-när gata
tigheten har utgång har blivit iordningställd.

Kommunen skall, i enlighet med övervägandena i det föregående, ha
avgifter förrätt täcka kostnaderna föratt ta anläggning,ut förbätt-att

ring, drift och underhåll och andra allmänna platser inom de-gatorav
taljplaneområden där kommunen huvudman. Vidareär skall kommu-

kunna avgifter för täcka kostnaderna förta ut drift och under-attnen
håll inom områden där kommunens kvarstår detaljpla-trots attansvar

har upphävts.nen
Enligt kap.6 35 § inträderPBL ersättningsskyldigheten dennär an-

läggning ersättningen kan för fastigheten användas försom avser av-
ändamål. Denna bestämmelsesett anpassad till den gällandeär regle-

ringen gatukostnaderna sikte på ersättning för konkreta åt-tarav som
gärder inom visst område, således inte nödvändigtvisett fram-gataen
för fastigheten. kanDet sig ellerröra grönområdet.ex. gator ettom en
bit ifrån fastigheten. I gäller det i stället finnaett taxesystem att en
motsvarighet till va-lagens upprättande förbindelsepunkt. Enligt 9 §av
andra stycket va-lagen inträder avgiftsskyldighet, huvudmannennär

förbindelsepunkt,upprättat således kopplat in fastigheten på nätet.
Motsvarigheten på gatusidan kan ligga i harsägas dragits framatt gata
till fastigheten så fastigheten kan kopplas in påatt Innangatunätet.
dess skall någon avgiftsskyldighet överhuvudtaget inte föreligga. Efter
anslutningen skall däremot föreligga principiell avgiftsskyldigheten
avseende inte bara anslutningskostnaden, således anläggningskostna-
den, efterföljande kostnaderävenutan för förbättring, drift och under-
håll.

En bestämmelse avgiftsskyldighetens inträde bör således formu-om
leras så detta sker den tillnär vilkenatt fastigheten har utgånggata har
blivit fárdigställd jfr kap.6 28 § PBL.

Här inställer sig vissa tillämpningsproblem. När detaljplan läggsen
område kanöver vissa fastigheterett redan ha utgång till medanvägen

andra fastigheter saknar sådan utgång. Frågan kan då uppkomma vad
skall räknas tillgänglig eller Tillväg detta problemsom skallgata.som

vi återkomma i det följande avsnittet.
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Avgiftsskyldighetens fördelning och taxesättning

fastigheternaAvgiftsskyldigheten skall fördelas mellan efterFörslag:
tillskälig och rättvis grund. Vid fördelningen skall hänsyn kostna-tas

för enskiltder fastighetsägare har allmänna platser med huvud-som
för gemensamhetsanläggningar påmannaskap och kvartersmark som

ändamålfyller motsvarande allmän plats.som
Avgift skall bestämmas enligt kommunen utformar i över-taxa, som

utgår engångs-ensstämmelse med de nämnda grunderna. Avgift som
Engångsavgift fåravgift och periodiska avgifter. bara tas utsom av

fastighet tillgångtill inte tidigare har haft till utfart och denägare som
får omfattabara kostnaderna för anläggning allmänna platser. Pe-av
riodiska avgifter får omfatta för förbättring, underhållkostnaderna och
drift allmänna platser, däremot inte anläggningskostnader. Kommu-av

kan delas in i flera taxeområden.nen

Fördelningen kostnaderna mellan fastighetsägarna sker, enligt vadav
redovisats på skiftande enligt olika lagar. Enligt ALsättsom ovan,

gäller olika fördelningsnormer för anläggningens utförande och för
dess drift och underhåll. va-lagen stadgas däremot bara avgifts-I att
skyldigheten skall fördelas efter skälig och rättvis grund och denna
huvudprincip gällde enligt Gatukostnadsutredningens förslag.även
Skillnaden mellan såAL och va-lagen dock inte i praktiken.är stor
Enligt va-lagen skall avgift utgå utgåenligt och den kantaxa som en-
gångsavgift och periodiska avgifter. Vid tillämpningen harsom man
då utformat för de olika avgifter så det blir skil-taxoma typerna attav
da fördelningsnormer för anläggningens utförande och för drift och
underhåll.

Enligt vår mening finns det inte anledning i fråga gatukost-att om
nadsbestämmelsema ha fördelningsgrund i va-lagen.änen annan
Principen bör därför fördelningen sker efter skälig och rättvisattvara
grund.

enklaste metodenDen för avgifter enligtuttag ett taxesystemav sy-
bygger på enbart periodiska avgifter. Både anlägg-attnes vara man

ningskostnader och kostnader för förbättringar, drift och underhåll
skulle således slås på hela fastighetsägarekollektivet, såfördelasut
rättvist möjligt och periodiska avgifter. En avgö-tas utsom genom
rande nackdel med sådant emellertid det leder tillärett system att en
orättvis behandling fastighetsägare redan har betalat ersättningav som
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för gatukostnader eller för tillgång till därför ofrån-Detväg. synes
komligt fastighet påförs åtminstone kostnader hängeratt en ensam som

med framdragande till fastigheten och innebärgata attsamman av som
såfastigheten blir ansluten till Avgifter bör således,säga gatunätet.att

i likhet med vad gäller enligt va-lagen, kunna engångs-tas utsom som
avgifter och periodiska avgifter.

Engångsavgift fåbör för täcka kostnaderna för anläggningtas ut att
och andra allmänna platser medan drifts- underhållskost-ochgataav

nader endast bör få periodiska avgifter. kravet påFöruttas attgenom
rättvisa skall kunna tillgodoses i förhållande till fastighetsägare som
redan har betalat gatukostnader eller för tillgång måstetill det fö-väg
religga hinder anläggningskostnader avseende förs påövermot att gata
periodiska avgifter. Frågan inställer sig emellertid hur förbättrings-
kostnader skall behandlas.

Till förbättringskostnader kan räknas bl.a. kostnader för upprustning
inom förnyelse- och saneringsområden, behö-gatunät närt.ex. gataav

läggas i sträckning, byggas eller förbättras på ett stan-ver om ny om
dardförhöjande framför allt sådanaDet kostnadersätt. är uttag av som

Ägarevållar problem i dag. till redan bebyggda fastigheter såda-kan i
Ävenfall komma åläggas betala betydande belopp. enligtatt attna

Gatukostnadsutredningens förslag skulle engångskostnader kunnanya
i vissa fall.tas ut

vårEnligt mening det angeläget utformas såär att systemet att nya
engångskostnader kan undvikas. tillSkälet det måste finnasatt en
uppdelning på engångsavgifter och periodiska avgifter viär, som nyss
har framhållit, orättvisor kan uppstå mellan olika fastighets-att annars
ägarekategorier. börDetta emellertid enligt vår mening inte lägga hin-
der i för förbättringskostnader slås påvägen hela fastighetsäga-att ut
rekollektivet och periodiska avgifter.tas ut genom

Engångsavgift bör således bara få för täcka anläggnings-tas ut att
kostnader och den skall endast kunna påföras till fastighetägaren en

inte tidigare har haft utgång till ellerväg gata.som en
Frågan fastigheten skall redan ha utgång till till el-vägom anses en

ler torde vanligen lätt besvara. En anläggning hargata attvara som
fyllt fastighetens behov förbindelse med det allmänna förvägnätetav
biltrafik måste betraktas befintlig eller den inteväg ärgata,som en om

alltför enkel beskaffenhet. Den omständigheten efter de-vägenattav
taljplaneläggningen förbättras eller kanske läggs igen och ersätts enav
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fastigheten redanEftersombedömningen.inteförändrarnyanlagd gata
på-kunnaengångsavgift intenågonskalltillutgång tillhafthar vägen

beta-varit medharfastighetsägarenHuruvida attföras fastigheten. om
betydelse.någontillmätasinte bör inteellerför vägen

såledesavgifterkunnaskall ärkostnaderDe tas ut avgenomsom
förbättring,förkostnaderdelsanläggningskostnader,delstvå slag,

hålls åt-kostnadsslagalltså dessaunderhåll. förutsättsDetdrift och att
betalning förutsättsEftersomredovisningen.kommunaladenskilda i

anläggningskostnadema läg-de faktiskadock intekanenligtske taxa
siganvändastället fårbetalningsskyldigheten. Iförgrundtill mangas

vad det kostarberäkningarstöddaerfarenhetpå tidigare att an-avav
meddetaljplaneområdeninomplatserandra allmännaochlägga gator

anlägg-PBL.34§ Dessajfr kap.huvudmannaskap 6kommunalt
enligt vadpå fastigheterfördelas deskall sedanningskostnader som,

engångsavgift.betalaåläggasskall kunnautvecklats att ennyss,som
Även be-kommerunderhållskostnaderochdrifts-förbättrings-, att

kostna-vadfrån beräkningarutgångspunktmedhöva bestämmas av
uppgår till.normaltderna

ske enligtskallfastigheternamellankostnadernaFördelningen av
endahuvudmannen. Denutformasva-lagen skallEnligt taxataxa. av

såvitt för-för utformningentill ledningbestämmelsen taxan avserav
Ävengrund.rättvisskälig ochfördelning efterpåkravetdelningen är

på kommunenbör det ankommagatukostnadernadet gäller att ut-när
fördelningsgrunden.nämndaöverensstämmelse med denforma itaxan

avgiftsskyl-uppmärksamhet vidsärskildförhållanden kräverVissa
huvudmannaskapet förföreslår viavsnittfördelning. 3dighetens I att

detaljplan.inom ochdelatplatser skall kunnaallmänna sammaenvara
alltså få kost-detaljplaneområde kansådantinomFastighetsägarna ett

bestämmandeVidplatserna.de allmännanadsansvar för delar avav
tillhänsynmåste självfallettill kommunenavgiftsskyldigheten tas

engångs-bådebestämmandegäller vidkostnadsansvar.detta Det av
föreliggerliknande situationavgifter. näroch periodiska Enavgifter

gemensamhetsanlägg-Därvid inrättass.k. storkvarter.det inrättas en
funktion allmänofta fyllerkvartersmarkning somsammasom

Även hänsynfördelningavgiftsskyldighetensmåste vidplats. här tas
gemensamhetsanläggningen.förkostnadsansvartill fastighetsägamas

detaljplaneområdeinomockså fastighetsägareförekommerDet ettatt
enskildsighuvudmannaskapmed kommunalt överär att tatvungna en
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för kommaväg allmän och deatt därvid måsteut väg bidra tillatt
den enskilda väghållningen. Sådant kostnadsansvar skall självfallet be-
aktas.

Enligt 6 kap. 19 § PBL kan förordnas fastighetsägare skallatt utan
ersättning avstå mark behövs för sådana allmänna platser för vilkasom
kommunen huvudman.är Vi behandlar denna bestämmelse i det föl-
jande avsnitt 7 och föreslår därvid den skall kompletteras medatt en
regel enligt vilken fastighetsägare sålunda fått avstå mark inteen som
skall skyldig ersättning för gatumark. Tillämpningatt utgevara av
denna regel aktualiseras således vid bestämmande engångsavgift förav
anläggningskostnader.

Enligt 6 kap. §30 PBL kvarstår kommunens skyldighet under-att
hålla och andra allmänna platsergator för vilka kommunen huvud-är

detaljplanenäven för området upphävs. Vi har i det föregå-man om
ende föreslagit motsvarande skyldighet skallatt gälla i fråga om ren-
hållning enligt renhållningslagen. Inom sådana områden skallm.m.
kommunen således ha rätt periodiska avgifter föratt ta täckaut att
kostnaderna för drift och underhåll, däremot inte för förbättringar.men
Vid bestämmande avgifter för dessa fastigheter måste alltså tillsesav

förbättringskostnaderna hållsatt utanför.
Både engångsavgifter och periodiska avgifter föreslås bli bestämda

enligt kommunen skall utformataxa i överensstämmelse med desom
grunder har redovisats. Utgångspunkten vid bestämningsom nu av
avgifterna bör finna fördelningsnormatt leder till fas-vara en attsom
tigheter ungefar får betala avgifter jämförbartyp storlek.av samma av

Gatukostnadsutredningen olika metoder för fastighe-mätaattangav
gatuhållning.ters Sålundanytta kan anknyta till den trafikav man som

alstras fastighetens användningssätt, i stadskärna till hushöjden,av en
till antal lägenheter eller taxeringsvärden, tomtareal eller gatulängden
utmed Man kunde enligttomten. utredningen också tänka sig för-en
delning baseras på sammanvägning flera faktorer såsomsom en av
bostadsyta, tomtareal, antalet boende o.d.

I Svenska kommunförbundets i 1980/812165 bilagda normal-prop.
förslag till för kommunvägar föreslogstaxa anläggningsavgiftatt
engångsavgift för bebyggd fastighet skulle utgå med grundavgift,en

avgift kvm och avgift kvmtomtarea våningsarea.en per Drifts-en per
avgift periodiska avgifter föreslogs utgå med årlig avgift etten om
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000-tal kronor fastighetenspåbörjatför varje 10visst antal kronor av
taxeringsvärde.

taxefaktorer iVästeråsförsöket användess.k.detI somsamma
lade tillmed undantagKommunförbundets norrnalförslag att manav

engångsavgiften.beräkningavgift lägenhet vidfaktorn avper
på kommu-föregående skall det ankommaframhållits i detharSom

fördelningengrunder föri enlighet med deutforma taxanatt somnerna
vinågra riktlinjer för hurVi skall därför intei lagen.skall an-geanges

redovisadevi i det i bilagautformas. Visserligen har 5böratt taxorser
enkel förutformatpå tillämpningenexemplet taxaett taxesystem enav

inte avseddperiodiska avgifter, denna utgöraär atttaxauttag menav
för hur skall utformas.förebild taxoren

frågananledning avslutningsvis beröradock finnaskanDet att om
kan visserli-taxeringsvärden taxefaktor.användningen Detsom enav

frånmetodentaxeringsvärdena,praktiskt använda äratt mengen vara
har i betän-särskilt lämplig. EVL-utredningensynpunkter inteandra

användningenEnskilda riktat kritikkandet SOU 1996:46vägar mot
vi in-andelstalen ff. ochtaxeringsvärdena för 97av som norm

fastighe-i den platser för olikakritikten. allmännaNyttanstämmer av
således återspeglas taxeringsvärdena. kan anmärkastorde inte i Detter

Regeringsrätten avgifter för anläggningskost-i fall har funnitett attatt
inteför avloppsanläggning grundade på taxeringsvärdenanadema en

ellerstå i skäligt förhållande till fastigheternaskunde störreanses
RÅmindre anläggningen 112.1960 Inytta notav

Avgiftsskyldigheten fastighet blir beroende fastighetensför aven
debebyggelse inställer sig frågan detoch användningssätt. Här ärom

tillåtetfaktiska förhållandena skall bestämmande eller omsom vara
skall betraktas lik-användningssätt enligt detaljplanen kunna som en

avgiftsskyldigheten. skäl för det sistnämnda al-värdig grund för Som
åberopas avgiftsskyldighet på obebyggda fas-ternativet brukar att en

fåtigheter effektivt påtryckningsmedel för detaljpla-kan utgöra attett
genomförd.nen

Engångsavgifter kommer i huvudsak bara i samband medutatt tas
nyexploatering i enlighet med aktuell plan. således naturligtDet ären

avgiften med utgångspunkt från den bebyggelse och detbestämsatt
användningssätt i planen. finns be-kap. §I 14 7 PBLsom anges en
stämmelse enligt vilken skall betala tillbaka avgift förkommunen an-
läggning månoch allmän plats i den skada uppkommergataav annan
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fastighetsägaren grund bygglov inte kanatt vägrasattgenom av an-
vända fastigheten på det låg till grund för beräkningensätt densom av
erlagda avgiften. sådan bestämmelseEn bör finnas kvar iäven ett nytt

Ävenavgiftssystem. det gäller periodiska avgifter bör detnär över-
lämnas kommunerna vid utformning någonatt avgörataxanav om
skillnad skall i avgiftsuttaget mellan bebyggda och obebyggdagöras
fastigheter. Om avgiftsuttaget på grundval tillåten användninggörs av
enligt planen, kan den nämnda motsvarigheten till kap. träda14 7 § in

skydd för fastighetsägaren.som
Vi har i det föregående utgått från samtliga detaljplaneområdenatt

med kommunalt huvudmannaskap skall enda taxeområde.utgöra ett
börDet emellertid inte finnas något hindrar kommunen delasattsom

in i flera taxeområden. Om det för visst område föreligger sådanaett
särförhållanden medför väsentliga skillnader i gatukostnaderna isom
jämförelse med de kostnader i övrigt normala i kommunen, börärsom
således avgifterna för området kunna behandlas i Detta kansärtaxa.en
innebära avgifterna enligt kan bli högre eller lägre densärtaxanatt än
ordinarie Exempel på särförhållanden kan besvärligataxan. ter-vara

eller grundförhållandenräng- medför väsentligt högre anlägg-som
ningskostnader eller bredd och sträckning medför kost-att gatans att
naderna för underhåll och Snöröjning blir väsentligt högre.

Bedömningen behovet olika taxeområden torde kunna skeav av
med beaktande syftena med avgiftssystemet, således åstadkom-av
mande likställighet mellan fastighetsägare inom detaljplaneområdenav
med kommunalt huvudmannaskap och övriga fastighetsägare samt en
förbättring möjligheterna välja den huvudman läm-att är mestav som
pad för ändamålet. kan således finnasDet anledning vid bestäm-att
mande avgifterna i områden med gatustandard i huvudsakav en som
överensstämmer med vägstandarden inom områdenangränsande med
enskild väghållning avgifterna efter kostnaderna inom de sist-anpassa
nämnda områdena.

Den kommunen och avtal skall inteantagna utgörtaxanav normer
kunna träffas i frågor regleras i När det däremot gäller frå-taxan.som

inte regleras i skall naturligtvis full frihet föreliggataxangor som att
träffa avtal. Någon bestämmelse i lag behövs inte detta. I va-lagenom
finns visserligen sådan bestämmelse, det torde framför allt be-en men

på det behövs kompetensregel med hänsynatt till verk-ro att etten
samhetsområde kan sträcka sig utanför kommunen.
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Behov reglering avtal frågor gatukostnader tordeav genom av om
komma föreligga särskilt frågai olika specialfastigheteratt ärom som
svåra in iatt taxa.passa en

Avgiftspliktig fastighet och tidpunkt för avgiftsuttag

Förslag: Fastighetsägaren betalningskyldig för avgifterna.är Vissa
andra rättighetshavare likställs med fastighetsägare. Tomrättshavare
skall inte skyldiga bekosta utförande allmän plats.attvara av

Avgift skall betalas vid anfordran. Engångsavgiften skall kunna för-
delas på årliga inbetalningar. Avgiftsskyldigheten skall kunna jämkas
med hänsyn till fastighetsägarens bristande betalningsförmåga.

beslutI bygglov skall enligt 8 kap. få32 § bestämmasPBL attom
byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän engångsavgift har betalats.

enligtDet PBL till fastigheterna inom områdetär ägarna betal-ärsom
ningsskyldiga för gatukostnader. Om fastighet har upplåtits meden

skall enligt 16 kap.tomträtt, 5 § PBL vad i lagen föreskrivetärsom om
fastighetsägaren och fastigheten tillämpas tomträttshavaren eller

Tomträttshavaretomträtten. dock inte skyldig bekosta anläg-är att
gande och andra allmänna platser. Gatukostnader för fastighe-gatorav

upplåtna med erläggs alltsåtomträtt tomträttsupplåtaren/fastig-ter av
hetsägaren. Kostnaden exploateringskostnadär beaktas nären som
tomträttsavgälden bestäms.

fråga engångsavgiftenI för nyanläggning bör tomträtts-gataom av
havama behandlas på hittills.sätt Däremot bör de kunnasamma som
påföras avgifter för drifts- och underhållskostnader, eftersom man
knappast kan tänka sig dessa kostnader skall kapitaliseras och beak-att

vid bestämmande totmträttsavgälden.tas av
Enligt kap.6 35 § PBL inträder fastighetsägares betalningsskyl-en

dighet anläggningen kannär för hans fastighet användas för än-avsett
damål.

Ibland kan det avsevärd tid innan alla utbyggnadsâtgärderta är ut-
förda. gällerDet kanske framför allt inom områden skall förnyas.som

dessaI fall kommer det dock vanligen inte uppstå några problematt
inom det föreslagna eftersom sådana kostnader i huvudsaksystemetnu

Ävenperiodiska avgiñer.att tas vidut nyanläggningavses genom av
och andra allmänna platser kangator dock successiv utbyggnad före-
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parkområdebyggas först medanExempelvis kankomma. ettgata uten
avgiftsskyldighet föreliggaprincip därvidställs i ordning börIsenare.

utnyttjas påredan kan sätt.när avsettgatan
andra stycketskall enligt kap. § PBLErsättningsskyldigheten 6 35

skall betalas enligtpå obetalt beloppfullgöras vid anfordran och ränta
reglerfrån förfallodagen.6§ räntelagen 1975:635 Dessa överens-

och de bör gälla igäller enligt va-lagenmed vad ävenstämmer som
fortsättningen.

fastighetsägarentredje stycket harEnligt 6 kap. 35 § PBL rätt att
få gatukostnadsersättningamaomständigheter betalaunder vissa ge-

också i va-lagen.Motsvarande regler finns I PBLavbetalningar.nom
vilken betalningsvillko-emellertid bestämmelse enligttillkommer en

för fastighetsäga-de ändå blir alltför betungandeskall jämkas,ren om
anfördes i 1980/81:165 37Som motiv till denna regel attprop. s.ren.

för ersättningskravfastigheter skulle kommatill äldre utsättasägare att
medföragatukostnadsreglema, vilket bedömdes kunnamed de ändrade

småför fastighetsägare med ekonomiskaproblem t.ex.stora resurser,
äldre pensionärer.

i fortsättningen. detMöjligheter till avbetalning bör finnas Näräven
bli annorlunda med det härgäller jämkningsregeln kommer läget att

Engångsavgifter kunna baraföreslagna närtas uttaxesystemet. avses
Ägare fastigheter alltsåfram till fastigheten. till äldre skalldrasgata

engångsavgifter. Någotdrabbas betungande behovinte kunna av av en
jämkningsregel det slag finns bedöms därför inte föreligga.av som nu

kan finnas behov regel kommunen möj-detDäremot ett av en som ger
fastighets-lighet ned den periodiska avgiften med hänsyn tillsättaatt

betalningsförmåga. Vi föreslår det i lagstiftningenbristandeägarens att
in sådan regel.tas en

kap. fjärde stycket finns regler betalningsansvar för6 §I 35 PBL om
Motsvarande regler bör finnas i fortsättningen.ägare. ävenny

Enligt kap. får i beslut bygglov bestämmas bygg-8 32 § PBL attom
nadsarbeten inte får påbörjas förrän fastighetsägaren betalathar er-
sättning för eller andra allmänna platser eller ställt säkerhet förgator
ersättningen. möjlighet för kommunen villkora bygglovsbe-Denna att
sluten bör i princip finnas kvar. Villkoret bör dock bara kunna avse
betalning engångsavgiften. visserligen effektivi-Därmed begränsasav

hos bestämmelsen något villkoret inte kommerteten att attgenom om-
fatta betalning förbättringskostnader, praktiken torde behoviav men
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bygglov aktualiseras i samband med nyanläggning varförav gator,av
den sakliga ändringen inte kan spela så roll.antas stor

Prövning avgiftsfrågorav

Förslag: Kommunens beslut får överklagas i dentaxa ordningom
föreskrivs för laglighetsprövning enligt lO kap. kommunallagensom

1991 :900. Tvister i fråga tillämpningen skalltaxan prövasom av av
Statens va-nämnd. Nämnden skall tillföras expertis i kommunala gatu-
och trafikfrågor.

Beslut bör fattas kommunfullmäktige.taxa Beslut gatukost-om av om
nader skall i dag enligt kap.6 36§ PBL föregås samråd och ut-av
ställning. beslutDessa emellertidär karaktär beslutänav en annan om

Enligt va-lagen beslutar huvudmannentaxa. någottaxa utan mot-om
svarande förfarande och ordning föreslås här.samma

Kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grun-
derna för skyldighet betala gatukostnader ochatt generella villkorom
för sådan betalning får enligt kap.13 första1 § stycket 4 PBL överkla-

i den ordning föreskrivs för laglighetsprövning enligtgas 10 kap.som
kommunallagen 1991:900, dvs. vad tidigare kallades kommu-som
nalbesvär. Enligt andra stycket i paragrafen får andra beslut rörande
gatukostnader inte överklagas. Det påpekas härvid det kap.15att av
8 § PBL framgår tvister rörande gatukostnaderatt fastig-prövas av
hetsdomstol.

Enligt kap.15 8 § tvist mellanprövas kommunen och fastighetsäga-
ersättning för gatukostnader och betalningsvillkorenre om m.m. om av

fastighetsdomstol. De tvister gatukostnadsersättning fastig-om som en
hesdomstol kan få bedöma tillämpningenatt rör i enskilda fall av
kommunens beslut vilken ersättning fastighetsägarna skall betalaom
för anläggande eller förbättring och andra allmänna platser.gatorav
Av rättsfallet NJA 1993 653 framgår fastighetsdomstolenatts. även
kan ingå på prövning kommunfullmäktige beslutad för-en av en av
delningsgrund så länge tvisten tillämpningen för enskild fas-avser en
tighet.

Ett kommunalt beslut enligt va-lagen får överklagastaxaom genom
kommunalbesvär i enlighet med vad föreskrivs i kommunallagen.som
Enligt 36 och 37 va-lagen skall tvister mellan huvudman och fas-
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förkostnadernabidra tillavgiftskyldighettighetsägare att genomom
ford-ochtolkningtillämpning ellerva-anläggning, taxa, omavomen

va-nämnd. Nämn-Statenshuvudmannenpå avgift till prövas avran
i hov-måletvarvidhovrätt,får överklagas hos Svea prövasbeslutdens

instans Hög-vattenöverdomstol. Sista ärsammansättningrättens som
domstolen.sta

beslutfråga kommunensi dag igällermed vadlikhetI omomsom
generellaochgatukostnaderbetalaskyldighetförgrunderna att om

iöverklagasbeslutkommunensbetalning börför sådanvillkor taxaom
kap.enligtlaglighetsprövning 10förföreskrivsordningden som

visserligenordning hardagenskommunalbesvär. Motkommunallagen,
fall.i vissa Detdubbelprövningleder tilldeninvänts att somorgan

således kommagatukostnader kanersättning förskall tvisterpröva om
samband med kommu-idefrågor prövasprövaatt somsamma som

undvikatorde dock intedubbelprövningsådannalbesvär. En att
Även hostillprövningensammanför ettäven samma organ.manom

i fall därprövning olika slagfrågasådant blir det nämligen avenom
tillämpningenfall där tvistenoch iöverklagas rörtaxebeslutet av

och va-lagenbådetillämpningen PBLfrånErfarenheternataxan. av
förhållan-kommunalbesväröverklagandendock på ärpekar att genom

vårdärför enligtdubbelprövningProblemet meddevis sällsynta. utgör
kommunalafrångå principenskäl förtillräckligtmening inte attattett

kommunalbesvär.överklagasbeslut skall genom
kommunalbe-överklagaNågon reglering i lag rätten att genomav

nämligenkommunallagen gällerEnligt kap. §inte. 3behövs 10svär
för-i lag ellerlaglighetsprövning, det inteföreskrifterna annanomom

överklagande.föreskriftersärskildafattning finns om
tillämpningenfrågan prövning tvisterdet gällerNär avomom av
huruvidafråganGatukostnadsutredningentaxefrågor etttog spe-upp

p uppgiftmedinrättasva-nämnd bordeciellt i likhet med Statensorgan
ansåg dock be-sådana frågor bet. f.. Utredningen101 attprövaatt s.

vägavgifterfråga ochspeciellt prövningsorgan ihovet gatu-ett omav
och fjärrvärme-beträffandelika framträdandeinte va-taxorsomvar

får i vissaeftersom de sistnämnda verksamhetsgrenamataxor, avseen-
således fråganansågteknisk Utredningenden attnatur.anses vara av

anstå tills vidare.särskilt prövningsorgan bordeinrättande ettom av
betänkandeGatukostnadsutredningensremissbehandlingenVid av

frågan överprövningdet mindre antal instanserett tog omsom uppvar
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avgifter. Flera dessa instanser förordade särskilt pröv-att ettav av
ningsorgan skulle inrättas. Va-nämnden föreslog prövningenatt av
avgiftsfrågoma skulle anförtros nämnden. Som skäl härför anfördes
bl.a. tillämpningen självkostnads- och likställighetsprincipemaatt av
erbjuder problem sällsynta i de allmänna domstolarnaär samt attsom
det sådan lösning möjlighet redan i första instans fåattgenom en ges
till stånd för landet enhetlig bedömning förhållandevisen genom en
enkel och snabb procedur.

ÖverprövningdelbetänkandetI beslut i plan- och byggprocessenav
SOU 1994:134 föreslog Plan- och byggutredningen det skall in-att

central miljödomstol med uppgifträttas i huvudsakpröva över-atten
klaganden länsstyrelsens samtliga beslut enligt såväl den mil-av nya
jöbalken det längrePBL. I perspektivet bör enligt utredningensom

den besvärsprövning i dag sker vid länsstyrelsernaäven föras översom
till domstol och det bör inte ytterligare målgrupperövervägas börom
föras till sådan domstolsorganisation,över ärenden enligtt.ex.en
va-lagen.

I Miljöbalksutredningens betänkande Miljöbalken SOU 1996:103
föreslås det skall inrättas regionala miljödomstolar och miljö-att en
överdomstol, knuten till Svea hovrätt. Utredningen har övervägt att
låta regional miljödomstol mål och ärenden enligtpröva PBL, harmen

för det i varje fall i första skede lämpligt begränsastannat att ärett att
sig till bygga regionala miljödomstolar mål- ochatt prövarupp som
ärenden enligt miljöbalken. Därmed omfattas inte heller ärenden enligt
va-lagen förslaget.av

Det här framlagda förslaget för gatukostnader harett taxesystemom
i utsträckning utformats med va-lagstiftningenstor förebild ochsom
våra överväganden har lett till långtgående överensstämmelse mel-en
lan de båda framstårDet därför naturligt frågantaxesystemen. attsom

överförande prövningen tvisterett rörande gatukostnader tillom av av
Statens va-nämnd till övervägande.tas upp

Tillämpningen och tolkningen de här föreslagna och va-lagstift-av
ningens kommer bjuda på problemtaxor mycket likartadeatt ärsom
och starka skäl talar därför för frågorna prövasatt av samma organ.

finnsDet visserligen samla prövningen inomsträvan den ordina-atten
rie domstolsorganisationen, Statens va-nämnd finns redan och imen
framtiden kan nämnden komma inordnas i omfattande mil-att en mer
jödomstolsorganisation. Till förmån för va-nämnden prövnings-som
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Vi före-och enklare.bli snabbareockså tordetalar att processenorgan
skall Statensgatukostnaderrörandeslår därför tvister prövasatt av

skall änd-på nämndendåFrågan uppkommerva-nämnd. namnetom
1981:1354och lagenmål enligt va-lageni dagNämnden prövarras.

aktualiseradesnamnändringFråganallmänna värmesystem. om enom
dåfann intenämnden.målen fördes till Mansistnämndadeäven när

Nämndensbedömningoch viändraskäl görnamnetatt nu.samma
kort och invant.ärnamn

1976:839 Statensva-nämnd gäller lagenStatensFör om
nämndensbestämmelserfinnsva-nämnd. 2§ i lagenI samman-om

fem andra ledamöter. Dessabestår ordföranden ochsättning. Den av
frågorerfarenhet iochskall ha sakkunskap rörövriga ledamöter som

såföreslår bestämmelsen ändrasfjärrvärmefrågor. Vioch attatt enva-
kom-förtrogen medledamotdessa ledamöter ärersätts somav enav

trafikfrågor.ochmunala gatu-

Lagteknisk lösning

skall brytas PBLi kap.Gatukostnadsreglerna 6 PBLFörslag: ut ur
gatuhåll-för kommunalavgifterin i särskild lag, lagoch föras omen

ning.

möjligheterframlagda förslagen skall kommunenEnligt de här attges
åtgärder kommunentäcka kostnaderna föravgifter för ärattta som

Enligt före-renhållningslagen.och PBLskyldig utföra enligt PBLatt
underhålla och andra all-ochligger skyldighet iordningställa gatoratt

huvudman-detaljplaneområden kommunaltmedplatser inommänna
utföraskyldighetrenhållningslagen föreliggernaskap och enligt att

områden.renhållningsåtgärder inomm.m. samma
i tvåalltså åtgärder reglerasavgifterMöjligheten att ta ut somavser

förebildutformat med va-lagenolika lagar och regelsystemet är som
således frågava-nämnd. blirmed överprövning hos Statens Det om en

från regelsystem.skiljer sigreglering i viktiga hänseenden PBL:ssom
svårtillgänglig, regle-blir förfinns risk för lagstiftningenDet att om

iföreslår gatukostnadsreglema 6ringen behålls i Vi därförPBL. att
särskild lag, lämpligen kankap. bryts och förs tillPBL överut somen

gatuhållning. Givetvis skall iavgifter för kommunal PBLkallas lag om
hänvisningar till den lagen.och renhållningslagen tydliga nyages
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Övergångsregleringen4.10.6

Förslag: Lagen avgifter för den kommunala gatuhållningen skallom
bli tillämplig på gatuhållningsåtgärder företas efter ikraftträdan-som
det.

föreslagnaDen lagen bör bli tillämplig på gatuhållningsåtgärder som
företas efter ikraftträdandet. frågaI ersättning för gatumark ochom
gatubyggnadskostnad avseende gatubyggnadsarbeten har påbör-som
jats före ikraftträdandet bör alltså äldre bestämmelser tillämpas.

Frågor gatukostnadsersättning skall i dag enligt fleraprövasom
äldre lagar. mångaI fall har ersättningar, gatubyggnadsåt-som avser
gärder långt tillbaka i tiden enligt då gällande bestämmelser, inteännu
förfallit till betalning. Problemen hänför sig framför allt till tiden före
ikraftträdandet 1948 byggnadslagen och hänger därvidav samman
med det då upprätthållna villkoret för betalningsskyldighet att tomten
skulle bebyggd i huvudsaklig överensstämmelse med plan.var

Ett speciellt problem, förknippat med kravet på tomtindelning, har
aktualiserats efter tillkomsten PBL. Enligt byggnadslagen åviladeav
ersättningsskyldigheten ägaren principI krävdes alltsåtomt.av tomt-
indelning för fastighetsägaren skulle bli skyldigatt betala ersättningatt
för gatukostnad. Detta krav på tomtindelning bort 1982, förtogs men
skyldigheter inträtt tidigare kvarstår kravet. Genom PBL upphäv-som
des tomtindelningsinstitutet. I 17 kap. 11 § föreskrivsPBL visserligen

tomtindelning enligtatt byggnadslagen och års1931 stadsplanelag
skall gälla fastighetsplan enligt PBL, någon föreskriftsom attmen om
fastighetsplan skall gälla tomtindelning finns det inte.som

Regelsystemet således kompliceratär och det i många fall svårtär
de villkoravgöraatt uppställts för betalningsskyldighetensom som

inträde uppfylldaär eller inte. Särskilt i storstäderna har de successiva
ändringarna gatukostnadsbestämmelsema vållat problem.av Ett stort
antal fastigheter belastas latenta gatukostnadsersättningar på grundav

äldre lagstiftning, i många fall så gammal lagstiftningav 1907 årssom
stadsplanelag. Bl.a. medför detta problem vid fastighetsförsäljningar.

Gatukostnadsutredningen föreslog, tidigarenämnts avsnittsom
4.9, övergångsregel innebar utestående bidragen tillattsom gatu-
kostnad skulle förfalla till betalning vid ikraftträdandet den före-av
slagna lagen kommunvägar hinder vad de äldreutan lagarnaom fö-av
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anspråk påkommunernas ersätt-betalningstidenreskrev samt attom
ikraftträdandet.år efterinom tioframställasskullening

förfallit tillinte harersättningarflertalethänför sigSom nämnts som
villkoretframför alltoch detföretill tiden 1948 attbetalning är om

Gatukost-uppfyllt.inteenligt planbebyggdskall ärtomten somvara
betalningsskyldighetsåledesförslag innebarnadsutredningens att

uppfyllt.intevillkoretinträdaskulle trots att var
enligt planbebyggelsevillkoretuppfyllasjälvklaraDet sättet att om

planen.till Detfastighetenpåbebyggelsennaturligtvisär att anpassas
tillså dennaplanenändringmöjligtdock även attär att anpassasaven
be-villkoretinnebärakunnabebyggelse skallbefintlig att omanses

sigkan detVanligtvisuppfyllt. röraplanbyggelse enligt antasär om
uppfyllandegåttgenomförandetiden har Ettför vilkagamla planer, ut.

omfattningentorde dock kräva ersätt-påvillkoret detta sätt att avav
medberäknatsnämligenharningsskyldigheten Denna ut-omprövas.

gällde vid ti-enligt den planfrån exploateringsrättengångspunkt som
enligtexploateringsrättminskadupplåtande. Enden för gatans en ny

begränsas.ersättningsskyldighetenmedförasåledesplan torde att
rimligtvår mening inteenligtkan dock attDet man genomanses

gamlaofta mycketvillkor iförklarar rätts-går in ochlagstiftning att
mycketFörhållandena kanuppfyllda.skallförhållanden varaanses

ingripandevillkoreninte säkertdetskiftande och är utanatt genom
därförmåsteuppfyllas. Detnågonsin skulle kunnalagstiftning an-

olika tid-stöd vidmedproblemenlösapå kommunernakomma att av
lagstiftning.gällandepunkter

betalningsskyldighetensförpå tomtindelningavseende kravVillkor
nämli-byggnadslagen gälldeEnligt §sällsynta. 155inträde torde vara

byggnadskvarterinomstadgadesvad äventomt annanomsomgen
efterskulleföretagits ellervarå nybyggnadfastighet, ägabelägen rum

deheltkrav släpptesstadsplanen.intogs i Dettadet kvarteretatt genom
januarikraft den 1982. Här-trädde i 1i byggnadslagenändringar som

fastighetsägarenenskildefanns för denuttalades möjlighetvid att taatt
kvartersmarken pla-utnyttjafastighetsbildning ochinitiativ till näratt

betänklighe-någrakunde finnasknappastfastställd varför detvarnen
kan ifråga-f..1980/811165 35 Detsläppa kravet prop.ter mot att s.

betalningsskyl-villkor förpå tomtindelninginte kravetsättas somom
falleller ilagändringdighetens inträde denna tomt-vart genomgenom

bortföllinförandetavskaffande vid PBLindelningsinstitutets ävenav
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tidigare ersättningskrav. Frågan inte ha varit förmålbeträffande synes
för prövning högre instans. Vi finner inte anledning i det oklaraattav

föreslårättsläge föreligger någon lagändring skulle detgörasom som
uppfyllamöjligt villkor det behandlade slaget.att av nu

Självfallet det besvärande för både kommuner och fastighetsägareär
latenta Påmed dessa gatukostnadsersättningar. alla ställs kravparter

på förhållanden svå-kunskaper rörande äldre och osäkerheten medför
vid fastighetsöverlåtelser.righeter möjlig lösning på problemetEn

övergångsbestämmelsemaskulle kunna det i till den lagenattvara nya
föreskrivs anspråkkommunernas ersättning för gatukostnaderatt
från tiden före visst framställas årdatum skall inom tio efter lagensett
ikraftträdande. sådan skulle inteEn bestämmelse drabba enskilda, men
i likhet med vad anfördes kan det betraktas tveksamt attsom ovan som
med lagstiftning gripa in i rättsförhållanden mellan kommun och fas-
tighetsägare och undandra kommunen möjligheterna efter vissatt en
tid driva in gamla fordringar.

Oaktat vad har anförts lagstiftning påverka rå-medattsom nu om
dande rättsförhållanden vi den nuvarande situationen ärattmenar
ohållbar. framför allt inte rimligt fortsättaDet med oklaraär rätts-att
förhållanden där tiden för de latenta ersättningskraven kan baserasnart

förhållandensig hundra år tillbaka i tiden. likställighetsskälAv kan
kraven inte heller avskrivas från kommunernas sida. Vid de kontakter

vi har haft med kommuner särskilt belastade med problemärsom som
det här slaget har kommunerna framfört önskemål lösningav om en

kan medverka till kommunerna, inte kan avskrivaatt annat,som om
fordringarna.

Vår sammanfattande bedömning blir därför Övergångsbe-att en
stämmelse bör införas kommunernas anspråk på ersättningattom en-
ligt äldre bestämmelser skall framställas inom år fråntio denna lags
ikraftträdande. kommunerna rimligDetta tid för olikaattger en genom
åtgärder frågornabehandla och lösa uppkomna problem. Ställs inte
anspråk på ersättning inom den angivna tiden, förfaller kraven.

Den föreslagna Övergångsbestämmelsen bör bli tillämplig endast på
vissa rättsförhållanden.äldre lämplig tidsgräns bedömsEn den 1vara
januari således dagen1982, för ikraftträdande de ändringar i bygg-av
nadslagen ledde till den lagstiftning i huvudsak fortfarandesom som

Övergångsbestämmelsengäller. bör alltså den innebörden attges an-
språk på ersättning avseende gatubyggnadsåtgärder påbörjatsharsom

I6-l39X7
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före den januari inte får1 1982 framställas tio år efter denänsenare
dag då lagen avgifter för kommunal gatuhållning trädde i kraft.om
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Vattenförsörjning och avlopp5

lagstiftningsområde ingår idetta avsnitt behandlas det lagenI som
allmärma och avloppsanläggningar, va-lagen.1970:244 Ivatten-om

lagen behandlas huvudsakligen förutsättningarna för utförande ochden
drift allmän och avloppsanläggning va-anläggningvatten-av en

rättsförhållandet mellan va-anläggningens huvudman ochsamt an-
läggningens brukare.

vårUtgångspunkten för va-lagen har varit skapaöversyn attav
för så långtförutsättningar rationell va-försörjning och samtidigtatten

lagstiftningen försvåramöjligt undanröja de hinder i kansom som en
utveckling lokala, kretsloppsanpassade va-system.av

Inledning5.1

Verksamheten vid de allmänna va-anläggningama berör mycketen
del årlandets befolkning. befolkningen bodde %Av 1994 86stor av

på fastigheter kopplade till allmänna va-anläggningar. Skillna-ärsom
den mellan och landsbygd dock Itätort är tätortema är nästanstor.
samtliga fastigheter kopplade till allmän va-anläggning.en

allmänna va-anläggningama drivs till helt övervägande delDe av
kommuner eller kommunala bolag. bör dock iDet noteras attav
va-lagens mening de kommunala bolagen betrakta enskildaär att som
huvudmän, anläggning måste allmänförklaras för kunna omfat-attvars

lagens regler. Antalet allmänna va-anläggningar drivstas av som av
enskilda huvudmän kommunal anknytning litet. Närmareärutan upp-
gifter gåtthar inte få fram. Uppskattningsvis det sig dockröratt om
något eller högst några hundratal anläggningar. anläggningarDessa är

genomgåendedessutom små.
kommunala va-verksamheten innefattar totalt cirkaDen 2 100 vat-
och avloppsreningsverk.tenverk 00O Till dessa anläggningar hör2 ett

ledningsnät totalt uppgår till km. Svenska150 000 kom-närmaresom
munförbundet har uppskattat nyanskaffningsvärdet för anläggningarna
till miljarder kr.300över

I vattenverken produceras årligen miljard kubikmeter dricks-ca en
mängd iDen avloppsreningsverken kan medvatten. vatten som renas
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hänsyn till det grundvatten och dagvatten läcker in i ledningsnätetsom
ungefär dubbelt så kommunala va-verksamhetenDen omsät-stor.vara

årligen miljarder10 kr, driften står för hälften.änter änmer varav mer
Verksamheten vid de allmänna va-anläggningama såledesär

mycket omfattande. också praktisk betydelseDen för denär storav
enskilde. Tillgång på och omhändertagande avloppsvatten ärvatten av
i vårt samhälle grundläggande nyttigheter. Störningar i den verksamhe-

får därför omedelbart genomslag för den enskilde.ten ett
verksamhetDen i dag drivs vid de allmänna va-anläggningarnasom

förutsätter långsiktigaoch investeringar i anläggningar skallstora som
funktioni under år. sådanantal verksamhet fordrarEnett stortvara

relativt förhållandenstabila för inte investeringarna skall bli onytti-att
eller felriktade. Samtidigt innebär detta förutsättningarna föratt attga

ändra verksamhetens inriktning begränsade. fall föränd-Iär vart tar
ringarna lång tid genomföra.att

Lagstiftningen på området har i väsentliga delar varit oförändrad se-
dan påmitten 1950-talet. gäller såväl för va-försörjning-Det ansvaret

förutsättningarna för avgifter. Va-lagen har gällt underatt ta uten som
drygt år.25 Under dessa år har lagen ändrats vid endast fåtalett
tillfällen. dessa ändringar harIngen sakligt varit genomgri-settav av
pande karaktär. Lagstiftningen har således de allmänna va-anlägg-gett
ningarna stabila spelregler, vilket allmänt varit till för densett nytta
verksamhet bedrivits.som

Direktiven för va-lagenöversynen av

Vårt uppdrag va-lagen i tilläggsdirektivet den majöver 24att se gavs
Regeringen1995. i direktiven det övergripande målet förattangav en

lagen skall skapa förutsättningar föröversyn tillhanda-att attav vara
hålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten på inne-sättett som
bär effektiv hushållning med samhällets hälso- ochsamt atten resurser
milj öskyddskrav tillgodoses.

Med utgångspunkt i det övergripande målet för va-la-översynen av
skall följ ande frågor behandlas.gen
Behovet kommunens skyldighet ordna allmännaatt att vatten-av-

och avloppsanläggningar skall kunna aktualiseras med hänsyn till
skyddet för miljön och intresset god hushållning med naturresur-av en
ser.

Utformningen reglerna verksamhetsområde.av om-
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Samordningen kommunens för Vattenförsörjning ochav ansvar-
avlopp med den enskilde fastighetsägarens för fastighetensansvar
Vattenförsörjning avlopp.och

normgivningsbemyndiganden i förhållandeVa-lagens till rege--
ringsformen.

Möjligheten med beaktande huvudmännens och brukamasatt av-
tillåtasärskilda intressen fri avgiftssättning.en mer

såvälMed beaktande huvudmannens brukarens intressenav som-
bestämmelserna betalning avgifter och preskription.överse om av om

Redovisningsregler för va-Verksamheten.-
Behovet skilda prövningsvägar för olika beslut enligt va-la-av-

gen.
sådanaskall utredningen lämna förslag främjarDärutöver som nya

stårtekniska lösningar för omhändertagande avloppsvatten iav som
samklang med kretslopp och tillgodoser det övergri-naturens som

måletpande för Va-lagen.översynen av

Bakgrunden till5.2 lagstiftningen allmänna vatten-om
och avloppsanläggningar

avsnittdetta behandlas översiktligt års och års va-lagar.I 1955 1970
Vidare redovisas i avsnittet betänkanden ochett rapport,par en som
alla har behandlat grundläggande frågor i va-lagen. Avslutningsvis re-
dovisas i avsnittet anläggningslagen och några1973:1149, AL, deav
förslag till ändringar i lagen lämnats Utredningen översynsom av om

lagstiftningen enskilda Vägar.av om

års5.2.1 1955 va-lag

Frågor kring och avloppsanläggningar långt påinännuvatten- var
1900-talet reglerade. Någon enhetlig reglering korn inte tillsparsamt
stånd förrän på 1950-talet. till dess behandlades frågornaFram i ett
antal skilda författningar, Vilka års vattenlag, års1918 hälso-1919av

ÅrVårdsstadga och byggnadslagstiftningen de Viktigaste. 1946var
uppdrog chefen för kommunikationsdepartementet sak-en grupp
kunniga frågor bl.a. Vattenförsörjning och avlopp.över Deatt se om
sakkunniga år 1951 betänkande SOU 1951:26 innefat-ettavgav som
tade förslag till lagstiftning och avloppsanläggningar.Vatten-ny om
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Förslagen i betänkandet kom i väsentliga delar ligga till grundatt
för års lag 1955:3141955 allmänna och avloppsanlägg-vatten-om
ningar. Grunddragen i den lagen gäller alltjämt. finns därför skälDet

redovisa lagens huvuddrag.att
de främsta syftena årsEtt med va-lag reglera1955 rätts-attav var

förhållandet mellan huvudmannen för allmän va-anläggning ochen
anläggningens brukare. gällde bl.a. fastighetsägarens anslutnings-Det

dvs. huvudmannen låtaskulle skyldig fastigheträtt, när attvara en an-
slutas till va-anläggningen, och fastighetsägarens avgiftsskyldighet.

intog inte ställningKommunen brukarens dennamotpart, utanav
ställning till den huvudman för va-anläggning. Skäletgavs som var en
till detta enligt departementschefen den lagstiftningenattvar nya
skulle påtillämplig alla anläggningar prop. 1955:121,störrevara s.
54-55.

års1955 va-lag inleddes med definitionen allmän va-anlägg-att en
ning sådandels anläggning omhänderhades kommunen,var en som av
dels anläggning omhänderhades och efter pröv-en som av annan som
ning förklarats för allmän länsstyrelsen 1 och §§. på2 Det ankomav
kommunen ombesörja eller tillse allmän anläggning kom tillatt att en
stånd inom område där Vattenförsörjning och avlopp till förekomman-
de Sanitär olägenhet måste ordnas i sammanhang. För-störreettav
summade kommunen sin skyldighet, kunde åläggalänsstyrelsen kom-

fullgöra skyldigheten 3 §. Huvudmannen för den allmännaattmunen
va-anläggningen bestämde anläggningens verksamhetsområde 5 §.
Fastighet låg inom verksamhetsområdet skulle anslutas till densom
allmänna anläggningen, inte ändamålet med anslutning medom en

fördel för fastigheten kunde vinnasstörre Begäransätt.annat om
anslutning kunde både fastighetsägaren och huvudmannen.göras av
Vägrade anslutning, kunde länsstyrelsen på begäran före-motparten
skriva anslutning skulle ske. Om fastighet anslöts hadeatt en som
va-anordningar kunde användas för anläggningen, fastighets-som var

skyldig skälig ersättning låtaägaren dem införlivas medatt mot an-
läggningen 8 §. Om va-anordning blev onyttig anslutning-en genom

till anläggningen, huvudmannen i vissa fall skyldig ersättaatten var
anordningen 9 §. Så länge behovet anläggningen bestod hu-av var
vudmannen skyldig för dess underhåll och funktion 10 §.att svara

lagen regleradesI fastighetsägarens nyttjande den allmännaav an-
läggningen. Anläggningen skulle brukas så olägenhet inte uppstodatt
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anläggningenför andra till anslutna fastigheter och huvudmannen. Hu-
hade i detta hänseende meddela devudmannen före-närmarerätt att

skrifter behövdes. Sådana föreskrifter skulle normalt underställassom
så behövdes hade huvudmannenlänsstyrelsens prövning 12 §. När

undersöka de kopplades till anläggningenanordningarrätt att som
11 §.

Avgift fick anslutna fastigheter 14-16 Avgifterna§§.tas ut av
skulle enligt utformades huvudmannen ochbestämmas taxaen som av
fick självkostnadema för anläggningens utförande, underhållmotsvara
och drift. Avgifterna för de särskilda fastigheterna skulle i princip stå i

förhållande fastighetemasskäligt till eller mindrestörre nytta av an-
läggningen. för frånKostnader avledande allmänna platservattenav
inom område under stadsplan eller byggnadsplan fick täckas genom
avgifter på och andra för bebyggande avsedda fastigheter inomtomter
området. påAvgiftsskyldighet fick uppdelas engångsavgift och perio-
diska avgifter. engångsavgiften betungande med hänsyn tillOm var
bl.a. fastighetens ekonomiska bärkraft, kunde avgiften uppdelas på år-
liga inbetalningar under högst tio år. fastighet svarade inteNy ägare av
för avgift förfallit till betalning innan tillträdesdagen 25 §.som

Särskilda bestämmelser för de anläggningar någongavs som annan
kommunen hade Sålundahand kunde kommunen till-än utseom. en

för sådan anläggning länsstyrelsen för-17 § och kundesynsman en
ordna syssloman sköta anläggningen i huvudmannens ställe ochatten
för hans räkning 18 §. Syssloman skulle förordnas det med skälom
kunde viss eller vissa fastigheters intressen åsidosattes ellerantas att
anläggningens angelägenheter försummades eller sköttes på mindreett
lämpligt sätt.

Tvist enligt lagen skulle allmän underrätt, inteprövas annatav om
föreskrevs. Länsstyrelsen kunde vite i samband åläggandemedsätta ut

anslutning till anläggning och vid fastställande föreskrifter. Viteom av
kunde också i samband med åläggande för kommun inrättasättas ut att

allmän va-anläggning 21 §.en

års1964 och avloppsutredningvatten-

Va-lagen blev relativt föremål för direktivenI tillöversyn.snart en
den utredning 1964 års va-utredning skulle utföra översynensom
uppmärksammades några frågor särskilt. det första påpekadesFör att
det rådde delade meningar räckvidden lagens bemyndigande förom av
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huvudman meddela reglementariska föreskrifter och därmedatt sam-
manhängande frågor. Vidare inte oväsentligtatt ett utrymmeangavs
torde finnas för avtalsmässig reglering rättsförhållandet mellanen av
huvudman och brukare vid sidan den offentligrättsliga. Utredningenav
skulle behandla den omfattningen träffa sådananärmare rätten attav
avtal fråganoch den borde lagfästas. Utredningen skullerättenom
också till de reglementariska föreskrifterna inte lade hinder iatt vä-se

för byggnorrnervissa enhetliga. direktivengöra I vidareattgen angavs
det torde förekomma länsstyrelse och allmän domstol vid tvisteratt att

mellan huvudman och brukare hade eller likartadeavgöraatt samma
frågor. Utredningen skulle undersöka måni vad enhetligt förfa-ett
rande kunde åstadkommas. Utredningen borde dessutom undersöka

avgiftsreglerna behövde jämkas och reglerna servisledningom om om
behövde arbetas om.

års1964 va-utredning lämnade år betänkandet1967 ochVatten av-
lopp SOU 1967:65. Utredningen föreslog helt lag allmännaen ny om

och avloppsanläggningar. Förslaget innebar dock inte någravatten-
väsentliga nyheter i grundläggande frågor vad allmänärom som en
va-anläggning, hur sådan anläggning skall utföras och kommu-en om

för allmän va-anläggning kommer stånd.till Denattnens ansvar en
viktigaste förändringen gällde i stället rättsförhållandet mellan huvud-

för allmän va-anläggning och anläggningens brukare. Ut-mannen en
redningen ville här markera rättsförhållandets privaträttsliga inslag.
Utredningen förslog därför rättsförhållandet mellan huvudmannenatt
och brukaren skulle grundat på avtal villkoren för rättenett attvara om
bruka anläggningen. Avtalet skulle benämnas va-avtal. skulleDet
grundas på och allmänna bestämmelser, vilka skulle hu-taxa antas av
vudmannen.

Utredningen övervägde möjligheten införa enhetligt förfaran-att ett
de för va-frågor. fann dock inteDen skäl föreslå admi-gängseatt att
nistrativa och judiciella förfaranden frångås.skulle föreslogDäremot
utredningen alternativt förfarande inför särskild instans, Statensett en
va-nämnd. Prövningen förutsatte dock att parterna attvar ense om
tvisten skulle slitas nänmden. Tanken allmänna bestämmel-attav var

och va-avtal skulle kunna innehålla klausul framtidaattser en om
tvister skulle Va-nämnden.avgöras av

Enligt års1955 va-lag kunde huvudmannen meddela tekniska före-
skrifter fastighetemas va-installationer. betänkandet föreslogsI attom
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huvudmannens utfärda installationsbestämmelser skullerätt att upp-
höra. sådanastället skulle bestämmelserI meddelas dåvarande Sta-av

planverk, motsvarande ordningden gällde för byggbestäm-tens som
melser. förslag avsågs bidra till införandetDetta enhetligaav normer
för fastigheternas va-installationer.

års5.2.2 1970 va-lag

Departementschefen anförde i förslag1970:118 med till lagprop. om
allmänna och avloppsanläggningar 93 utredningensvatten- att
förslag visade de ändringar och kompletteringar behövde görasatt som

den gällande lagen den omfattningen det motiveratatt attav var av var
lagen med lag allmänna och avloppsanlägg-ersätta vatten-en ny om

ningar. Departementschefen dock den lagen skulle be-attangav nya
handla i huvudsak den gällande. sålundaHanämnensamma som var
inte beredd gåendelängre samordning lagstiftningenatt ta upp en av
på va-området. huvudfrågorDe behandlades i propositionensom av-
såg rättsförhållandet mellan huvudman och brukare, huvudmans och
brukares inbördes skyldigheter, och avgifter, installationsbestäm-taxa
melser, installatörsrättigheter prövningsorgan.samt

Departementschefen 95s. delade inte de sakkunnigas bedömning
det privaträttsliga inslaget i rättsförhållandet mellan huvudman ochatt

brukare borde stärkas införandet de s.k. va-avtalen. Detgenom av
offentligrättsliga inslaget innebar enligt departementschefens mening

avtalsfrihet i realiteten skulle bli mycket begränsad. Iatt parternas
normalfallet skulle förhållandet mellan huvudmannen och brukaren
helt komma regleras de allmänna regler finns i lagenatt genom som
och i huvudmannens och allmänna bestämmelser. Möjligheternataxa

i dessa fall få till stånd avvikande reglering i allmänhet prak-att en var
tiskt obefintliga. Departementschefen fann bakgrund dettataget mot av

det onödigt knyta rättsförhållandet till avtal, eftersomatt att ettvar
resultat kunde nås föreskrift och allmännaatt taxasamma genom en

bestämmelser bindande för uteslöt dockär Han inte använ-parterna.
dandet avtal i de fall och allmänna bestämmelser inte till-taxaav var
lämpliga. Som exempel nämndes avtal rörande industriers och andra
storförbrukares va-förhållanden.

Utredningen hade behandlat frågan tvångsanslutning skulleom en
innebära skyldighet faktisktäven ansluta fastigheten till den all-atten

anläggningen, intemänna bara skyldighet betala avgifter. Fleraatten
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remissinstanser förordade sådan lösning. Utredningen hade docken
funnit sådan regleringen i första hade hälsovårds-hand sin plats iatt en
lagstiftningen. Departementschefen delade utredningens be-100
dömning. fann också anslutningHan kunde upphov tillatt termen ge
missuppfattningar. Särskilt detta anslutningsskyl-tydligt märktes om
digheten gällde obebyggda fastigheter. tillstyrkte därförHanäven ett
förslag från utredningen anslutningsbegreppet skulle be-ersättasatt av

skyldighet för huvudmannen låta fastighetsägare brukaattgreppen
anläggningen och skyldighet för fastighetsägare bidra till huvud-att

kostnader för anläggningen.mannens
Under utredningens gång hade det fanns anledningövervägts attom

modifiera principerna för avgiftsuttagets storlek. fråga diskute-En som
rades gällde beräkningen s.k. internränta. Utredningen ansåg detattav
fanns förskäl förorda strikt självkostnadsregel den all-änatt en mera

kommunala regeln. Departementschefen fann dock inte skälmänna att
gå ifrån de principer gällde i övrig kommunal verksamhet. Medsom

tillhänsyn detta fanns inte heller skäl i lagen preciseranärmareatt
självkostnadsregelns innebörd. Självkostnadsprincipen ikom den nya
lagen uttryckas så avgifterna fårinte överstiga vad behövsatt att som
för täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.att

nyhet i års lag avgiftsskyldigheten ocksåEn 1970 skulleattvar om-
fatta obebyggda fastigheter. Beträffande fördelningen avgiftsskyl-av
digheten godtog departementschefen utredningens förslag de gäl-att
lande detaljerade bestämmelserna kunde med allmän regelersättas en

fördelning efter skälig rättvis Någonoch grund. förändring i sakom
avsågs dock inte.

Frågorna installationsbestämmelser och installatörsrättigheterom
hade behandlats utförligt utredningen. Departementschefen uttaladeav
s. 109 med anledning utredningens förslag och remisskritiken attav
det inte rådde något tvivel behovet tekniska bestämmelser rör-om av
ande beskaffenheten installationsenheter och utförandet installa-av av
tioner. Med hänsyn till det sambandet mellan de va-tekniska ochnära
byggnadstekniska inslagen inom byggnadsproduktionen fann departe-
mentschefen installationsbestämmelser för va-installationer skulleatt
meddelas dåvarande planverk.Statens Byggnadsnämndema fickav
uppdraget kontrollera fastigheternas va-installationer god-att att var
tagbara från allmän hälsovårdssynpunkt tillgodosågoch de skäligaatt
anspråk på säkerhet, funktionsduglighet ändamålsenlighet.och Frågan
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fråninstallatörsrättigheter fördes däremot bort lagen till de allmän-om
årsbestämmelserna i byggnadslagstiftningen. va-lag inför-1 1970na

också uttryckligt förbud för huvudmannen bestämmades ett att vem
skulle ha utföra installationsarbete.rätt attsom

årsGenom va-lag tillskapades central nämnd Statens1970 en -
fastighets-va-nämnd för prövning tvister mellan huvudman ochav-

målVa-nämnden fick exklusiv behörighet dessaägare. prövaatt som
instans. bestå ordförande och fem övrigaförsta Nämnden skulle av en

Ordföranden skulle jurist med domarerfarenhet.ledamöter. Envara
frågor.övrig ledamot skulle ha särskild sakkunskap inom va-tekniska

de övriga ledamöterna skulle två väl förtrogna med skötselAv vara av
och två med va-förhållanden bostadsfastigheterva-verk som avser

och Förfarandet nämnden dom-bebyggelse. hos skulleannan vara
stolsliknande, ha friare former domstolsprocess. likhetIänmen en
med vad gällde för hyresnämndema fick va-nämnden vidsträcktasom
medlande funktioner. På inrådan från Lagrådet kom besvärsreglerna att
utformas så beslut hovrätt i dessVa-nämndens överklagas hos Sveaatt
sammansättning vattenöverdomstol.som

år5.2.3 Lagstiftning efter 1970

Va-lagen har till behållits oförändrad infördesdelen sedan denstörsta
år Några1970. ändringar i sak bör dock noteras.

samband med införandet allmänna fjärr-I lagen 1976:838av om
värrneanläggningar bröts år bestämmelserna Statens1976 om

frånva-nämnd va-lagen till särskild lag, lagen 1976:839ut en om
Statens va-nämnd.

års avgiftsskyldighet sådanaGenom 1970 va-lag infördes fören
obebyggda fastigheter dåvarande stadsplanenligt eller bygg-som
nadsplan avsedda för bebyggelse. följdlagstiftningen till plan-Ivar
och bygglagen 1987:10; infördes regel i vissa fallPBL, en som ger
kommunen skyldighet betala tillbaka engångsavgiften fastig-att om
hetsägaren, på grund han bygglov, inte kan använda fas-vägrasattav
tigheten så förutsattes avgiften betalades.närsom

direktivAv EG:s 85/337/EEG bedömningar inverkanom av
miljön vissa offentliga och privata projekt EGT L 175av nr av

framgår5.7.1985, 40 miljökonsekvensbeskrivning skallatts. en upp-
vid vissa slag projekt kan få betydande påverkanrättas antasav som en

på miljön. Regeringen behandlade direktiv i årsEG:s 1990 miljöpoli-
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tiska proposition god livsmiljö prop. 1990/91:90.En Genom till-ett
lägg i va-lagen infördes år krav på upprättande miljökon-1994 av en
sekvensbeskrivning beträffande allmänna va-anläggningar,även om
anläggningen kan medföra miljöpåverkanbetydande SFSantas en
1992:1542.

skapa ökade möjligheter återföraFör avloppsslammet tillatt att
kretsloppet infördes år skärpta på såväl1993 krav utförande och drift

den allmänna anläggningen brukande anläggningen SFSav som av
1993:417.

Avgifter va-lageni

de tilläggsdirektivI regeringen beslutade i maj bl.a.1995som angavs
utredningen med beaktande huvudmännens och brukamas sär-att av

skilda intressen skulle belysa tillåtamöjligheterna friatt en mer av-
giftssättning och utredningen skulle bestämmelsernaöveratt se om
betalning avgifter.av

Svenska och avloppsverksföreningen VAV föreslogvatten- att
några särskilt frågorangelägna skulle behandlas förtur.med gälldeDet
bl.a. fördelning avgiftsuttaget vid knapphet på förskottochav resurser
på anläggningsavgift.

Frågorna behandlades under hösten Miljödepartementet1995 iav
promemorian Avgifter i va-lagen Ds 1995:71. promemorian läm-I
nades förslag syftade till huvudmannen ökade möjligheterattsom ge

använda för anläggningsavgift, möjlighet användasärtaxaatt sä-att
förskott på brukningsavgift. Promemorianrättsongstaxa samt att ta ut

remitterades till 60-tal instanser. Samtidigt remitteradesett även en
promemoria huvudsakligen behandlade vissa frågor förfaran-som om
det hos Statens Va-nämnd.

Regeringen lade i fram propositionen1996 Avgifter enligtmars
lagen allmänna och avloppsanläggningar prop.vatten-om
l995/96:188. Lagändringama trädde i kraft den juli bet.1 1996
1995/96:BoUl2, rskr. 1995/962268.

Huvudmannen skall inte skyldig låta fastighet kopplas tillattvara en
den allmänna va-anläggningen innan anläggningsavgiften har betalats.
Ändringen lösa problemet med fastighetsägarens bruk-att attavser
ningsrätt gäller oberoende anläggningsavgiften betald. Vidareärav om
skall huvudmannen få möjlighet differentiera anläggningsavgiften,att

kostnaden för viss fastighets eller vissa fastigheters Vattenförsörj-om



2051996:168SOU

beaktansvärdförhållanden isärskildapå grundeller avloppning av
verksamhetsom-övrigt gäller inomfrån iomfattning avviker vad som

diffe-få möjligheti vissa fallskall huvudmannenrådet. Slutligen att
vattenför-tilldet med hänsynbrukningsavgiften. Omrentiera även

avloppsrening ellertillfredsställandetill behovetsörjningen, avav en
åtgärdersärskildaåret behövsviss mindre delskäl underandra aven

får perio-va-anläggning,vid allmänsäsongsbetonad karaktär enav
tillämpningmedåret bestämmasavgifter för den delendiska enavav
tillämpas för hu-denså högtaxenivå, högst dubbeltär somsomsom

Ändringen huvudmannen i vissasåledesinnebäråret.vuddelen attav
förbl.a.använda s.k.fall får säsongstaxa utrymmerätt att som geren

takregelinnehåller dockknapphetsprissättning. Lagenform enen av
nivån på avgif-möjlighet bestämmahuvudmannensbegränsar attsom

medvetenden19-20i propositionenRegeringen attten. varangav
Regeringeneffekt.styrandebegränsadedetta säsongstaxansattom

sådanavidskulle tillämpasdock bakgrund ävenfann att taxanmot av
anled-det fannsallmänförklaratsanläggningar hadeenskilda attsom

differentieramöjligheterhuvudmannensbegränsaning taxan.attatt

övrigt 1990-taletUtredningsförslag i under5.2.4

Avgiftsutredningen

betänkanden.åren Iunder 1990-1991Aviftsutredningen lämnade tre
självkostnadsprincipenskommunalaförsta betänkandet, grän-det Den

självkostnadens rollfråganbehandlades bl.a.1990:107,SOU omser
redovisningutförligUtredningen gjordekommunal verksamhet.i en

verk-olika kommunalatillämpning inomsjälvkostnadsprincipensav
fungeradesjälvkostnaden intesamheter. Slutsatsen bl.a. ettatt somvar

Med hänsyn till abonnen-resursanvändning.styrmedel för effektiven
självkostnadsprincipmodifieradändå skäl behållafanns attterna en

monopolverksamhet.inom viss
ochavgifter resursstymingbetänkandet, Effektivadet andraI -

effektivprinciper1991:110, redovisadesfinansiering SOU om en
för bättre tekniskförutsättningarprissättning skulle skapa ut-ensom

lämnade prin-kostnadseffektivitet. Utredningenveckling och ökad en
lagen behandla-avgifter i vissa verksamheter.cipskiss till lag Iomen

avgiftssättning. Enligtprinciper för kommunaldes grundläggande en
så ledde tillavgifterna bestämmas degeneralklausul skulle ettatt sam-
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hällsekonomiskt effektivt resursutnyttjande. Grundläggande kriterier
avgifterna skulle korrekt prissignal, korrekta ti-att övervar ge en vara

den och bestämmas utgångspunktmed i de för verksamheten nödvän-
diga kostnaderna. Utredningen föreslog också inrättandet av en av-
giftsdomstol.

tredjeDet betänkandet, Beskrivningar några avgiftsområden samtav
remissyttranden SOU 1991:111, egentligen bilaga till det and-var en

betänkandet. detI tredje betänkandet gjordes beskrivningra en av
några avgiftsområden, bl.a. Vattenförsörjning och avlopp, redo-samt
visades remissyttrandena det första betänkandet.över

Avgiftsgruppen

Civildepartementet tillsatte i april 1992 arbetsgrupp avgifter ien om
kommunal verksamhet. Gruppen Avgiftsgruppen. Enligtantog namnet
direktiven hade till uppgift med utgångspunkt i Avgiftsut-attgruppen
redningens betänkanden lägga fram förslag till avgiftssättningen inom
i första hand kommunernas tekniska områden. Avgiftsgruppen redovi-
sade sina överväganden och förslag i betänkandet Avgifter inom

kommunal verksamhet förslag till modifierad självkostnadsprincip-
Ds 1993:16.

betänkandetI föreslogs bl.a. modifierad självkostnadsprincipen
skulle möjligheten för kommunernaöppna avgifteratt ta utsom som

kan användas för finansiera nödvändiga investeringar i syfteatt att
minska miljöbelastningen och påverka konsumtionsmönstret i mil-att
jövänlig riktning. Vidare föreslogs avgifter fåskulle bestämmas såatt

avgiftssättningen främjade effektivt resursutnyttjande.att Avgifterett
bestämdes på detta skulle kunna få medförasätt verksamhetenattsom

både överskott och underskott. Uppkomna överskott skulle inte fågav
användas i verksamhet den i vilken avgiften upptagits.än Av-annan
giftsgruppen gjorde också allmänna uttalanden möjligheterna attom
differentiera avgiftema med hänsyn till produktionskostnademaatt
skulle öka.

Avgiftsgruppen pekade på förändringarantal borde iett görassom
va-lagen, bl.a. knapphetsprissättning på och möjlighetenvattenom att

särskilda avgifter vid förorenat avloppsvatten.ta Avgiftsgruppenut
i betänkandet skulle förslagen till ändringar iatt presenteraangav man

va-lagen i särskilt betänkande.ett
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Lokali propositionenbehandladesförslagAvgiftsgruppensDelar av
självkost-föreslog därRegeringen1993/942188.Demokrati prop. att

anfördeRegeringenkommunallagen.iskulle införasnadsprincipen
skallsjälvkostnadsprincipenInnebördenföljande 81.bl.a. varaav

avgifterfår högrelandsting inteoch änkommuner ta ut svararatt som
ellerkommunennyttigheterför de tjänster ellerkostnadernamot som

huvudsak detåterspeglar iinnebördtillhandahåller. Dennalandstinget
något hin-inteprincipenbetonasrättsläget. bör utgörgällande Det att

liggereffektiviseras.verksamhet Det tvärtomkommunalder attmot
verkligt moti-syfte endastsjälvkostnadsprincipensmedhelt i linje att

avgiftsuttaget.till grund förfår läggasverade kostnader
kommunalla-iinfördessjälvkostnadsprincipenBestämmelsen om

1994:670.SFSparagraf, kap. b §8 3som en nygen

va-anläggningarallmännatill lagmed förslagRapport ny om

förslag tillAvgiftsgruppentillreferensgrupplämnademaj 1994I etten
förslagReferensgruppensva-anläggningar.allmännalag omen ny

40-talremitterades till instanser.ett
princip-grundläggandetilläggsdirektiven deiRegeringen attangav

Referensgruppensiredovisningavgifter och angettstaxa, somomerna
skall bildaremissyttrandenamedtillsammanstill va-lag,förslag ny

1995:90. Grup-Dirfortsatta arbeteför utredningensutgångspunkter
redovisadefinnsredovisningavgifter ochfrågaförslag i taxa,ompens

korthet.endast iredovisas förslagenbilagai Här
densjälvkostnadsprincipen, dvs.förstReferensgruppen tog upp

avgifterfår högrehuvudmannen inte äninnebärprincip ta utattsom
för anläggningen.kostnadertäcka nödvändigabehövs förvad attsom

denförändringarföreslå någrainte skälReferensgruppen fann att av
kost-avgifterfrämsta skäletprincipen. utöverDet uttagatt ett avvar

beskattning.formför anläggningen, skullenaderna utgöra en av
ske medReferensgruppenborde enligtBeräkning självkostnadenav

Tillsjälvkostnadsbegreppet.företagsekonomiskautgångspunkt i det
såvälanfördessjälvkostnadsberäkningenvägledning för attnärmare

kostnader i ochoch indirektakostnader direktafasta och rörliga som
Avgörande dockberäkningsunderlaget.ingå iför sig skulle kunna var

kostnadersamtligaprincip bordevad kostnaderna Iytterst somavser.
från affärsmässigdrift motiveradevid normal affärsmässig är syn-en

Därvid före-självkostnadsberäkningen.få till grund förpunkt läggas
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slogs bl.a. utvecklingskostnader skulle få läggasatt till grund för av-
giftsuttaget. Referensgruppen fann begreppet nödvändiga kostnaderatt
i 24 § va-lagen borde bytas kostnader har naturligtut mot ettsom
samband med verksamheten och motiverade medär hänsyn tillsom
va-verksamhetens ändamål och omfattning.art,

Beräkning kapitalkostnader behandlades utförligt. Gruppen gjor-av
de i denna del redovisning rättsläget. Särskilt behandlades deen av
frågor under det decenniet varit föremål för prövning, bl.a.senastesom
Högsta domstolens avgörande i NJA 1988:457, det s.k. trumslagarmå-
let.

frågaI fördelningen avgiftsskyldigheten föreslog Referens-om av
den s.k. sociala kostnadsfördelningsprincipenatt ellergruppen nytto-

principen skall överges. Nyttoprincipen, i huvudsak innebär attsom
det fastighetemasär den allmänna anläggningennytta skallav som
ligga till grund för fördelningen avgifter, uttrycks i 25 § va-lagen såav

avgiftsskyldigheten skall fördelasatt efter skälig och rättvis grund.
Enligt Referensgruppens mening hindrar denna regel avgifternaatt an-
vänds styrmedel för påverka va-abonnenternas förbrukningattsom av
va-tjänstema. Enligt mening borde kostnadsskillnader förgruppens att
tillhandahålla olika prestationer alltid kunna få genomslag i avgifts-
sättningen. Under vissa omständigheter borde såväl marginalkostnads-
prissättning knapphetsprissättning kunna godtas.som

Möjligheten under viss tid byggaatt överskott uttagupp genom
högre avgifter borde enligt Referensgruppen öka. Förutom vid till-av

lämpning marginal- och knapphetsprissättning skulle högreav ett av-
giftsuttag kunna tillåtas för på sikt bygga föratt ut mötaattresurserna
efterfrågan. Självkostnaden skulle därför få betraktas tiden.över

Vid remissbehandlingen Referensgruppens bemöttes för-rapportav
slagen övervägande positivt från kommunalt håll. Ett antal instanser,
Vattenöverdomstolen, Statens va-nämnd, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohus län och Villaägareförbundet, avstyrkte dock förslagetatt
lades till grund för lagstiftning.

5.3 Anläggningslagen

Enligt AL kan inrättas anläggning förär flera fas-en som gemensam
tigheter och tillgodoser ändamål stadigvarande betydelse försom av
dem l §. Lagen innehåller ingen uppräkning godtagbara slagav av
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anläggningar. Till de vanligaste anläggningarna hör emellertid vägar,
va-anläggningar, va-ledningar, grönområden, parkeringsområden,
centralantenn och belysning. Fråga inrättandeom av en gemensam-
hetsanläggning vid anläggningsförrättning,prövas handläggsen som

lantmäterimyndigheten 4 §.av
Lagen gäller inte fråga inrättandenär gemensamhetsan-om av en

läggning kan domstol ellerprövas myndighet enligt bestäm-av annan
melser i lag enligt fastighetsbildningslagenän 1970:988, FBL.annan

gällerLagen inte heller allmän och avloppsanläggning l §.vatten-
Till skydd för den enskildes intressen i villkor5-7 för inrät-ges

tande gemensamhetsanläggning. Villkoren innebär attav en en gemen-
samhetsanläggning inte får inrättas för fastighet sådan föränannan
vilken det väsentlig betydelseär ha del i anläggningen väsent-attav
lighetsvillkoret, anläggningen får inrättas endast fördelarnaatt om av
ekonomisk eller de kostnader och olägenheterövervägerartannan som
anläggningen medför båtnadsvillkoret de fastighe-ägarnaattsamt av

skall delta i anläggningen inte allmäntter åt-sigmotsättersom mera
gärden och har beaktansvärda skäl för det opinionsvillkoret. Opi-
nionsvillkoret gäller dock inte, behovet anläggningen ärom av syn-
nerligen angeläget.

Till skydd för allmänna intressen gäller inom område med de-att
taljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får en gemensam-
hetsanläggning inte inrättas i strid planen eller bestämmelsernamot
9 §. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock mindre avvikelser Plansynpunktergöras. skall beaktas även när
det gäller inrätta gemensamhetsanläggning detaljplaneom-att utomen
råde 10 §. Som generell bestämmelse till skydd för allmänna in-en

gäller gemensamhetsanläggningtressen inte får inrättas,att olä-en om
genhet någon betydelse uppkommer för allmänt intresse. Undantagav
gäller dock anläggningen till övervägandeär från allmännyttaom
synpunkt ll §. Bevakningen de allmänna intressena ligger i förstaav
hand på lantmäterimyndigheten har skyldighet samråda medattsom
andra myndigheter 21 §. vissaI fall krävs särskilt medgivandeett
från den eller de kommunala nämnder fullgör uppgifter inomsom
plan- och byggväsendet för få inrätta gemensamhetsanläggningatt en
23 §-

Mark eller för gemensamhetsanläggning fårannat utrymme itas an-
språk på fastighet deltar i anläggningen eller på fastighet,som annan
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fårför fastigheten. Störredet inte orsakar synnerligt utrymmemenom
till fastigheteranspråk behövs med hänsyndock inte i äntas somsom

Även upplå-väsentlighetsvillkoret ikan anslutas enligt det s.k. 5 om
fastigheten skyldigskulle orsaka synnerligttelse ärutrymmet menav

för antal fastig-avstå anläggningen behövs störreettatt utrymmet, om
betydelse från allmänorsak väsentligheter eller är syn-avav annan
fall begära inlösen fas-Fastighetsägaren kan i dettapunkt 12 §. av

innefattarUpplåtelsen tilltigheten eller del denna. rätt utrymmeavav
åtgärder behövs för anläggningens utförande,vidta alla derätt att som

underhåll och drift.
upplåtelse och inlösen gäller kap.fråga ersättning för 5I om

ersättningen bestäms enligt§. innebärFBL 13 Det10-12 att reg-
särskilt angiv-expropriationslagen 1972:719 med vissalema i kap.4

vinstfördelning i vissaviktigaste undantagetundantag. Det är attna
tillträder marken.mellan den avträder och denfall skall ske som som

för denna samfälldgemensamhetsanläggning ochEn ärutrymmet
gemensamhetsanläggningen 14 §. be-för de fastigheter deltar i Isom

anläggning påingår och byggnad ellerfastighet tomträttgreppet annan
delägarfastigheter-sakrättsligt knuten tillofri grund. Samfälligheten är

enskilda fastighetsägarna.och inte till dena
både utförande ochandelstal bestämmas förVid förrättningen skall

för anläggningens utfö-drift. Grunderna för fördelning kostnadernaav
skäligt med hänsyn främst till denrande bestäms efter vad är nyttasom

första stycket. Medfastigheten har anläggningen 15 § nytta avsesav
värdehöjning anläggningen medför, minskad med enskildaden som

anpassningsförlusterfullföljdskostnader, omställningskostnader och
finns hänsyn till andra fak-se 154. Möjlighet1973: 160 att taprop. s.

svår fastställa.eftersom denna i vissa fall kanäntorer nyttan attvara
Bedömningarna sålunda på vilken utsträckningkan baseras i en an-
läggning faktiskt för fördelningen kostnadernaanvänds. Grunden av
för anläggningens drift och underhåll skall bestämmas efter vad ärsom
skäligt med hänsyn främst omfattning i vilken fastigheterna be-till den

Ävenräknas komma använda anläggningen andra stycket.15 §att
för dessa kostnader finns alltså för beakta andra fakto-det utrymme att

den beräknade enligt förarbetenaanvändningen. skallHänsynänrer
endast till stadigvarande förhållanden hänger medtas som samman
fastighetens utnyttjande för sitt ändamål.
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begära förrättningRätt har i första hand fastighetsägare skallatt som
delta i anläggningen, kommun och hyresgästorganisation. I vissa fall
har bl.a. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och samfällighets-en
förening initiativrätt. Med fastighetsägare jämställs bl.a. innehavare av

eller lös egendom enligttomträtt 2 § skall behandlasannan som som
fastighet.

Frågan gemensamhetsanläggning skall inrättas vidprövasom en
förrättning, normalt handläggs lantmäterimyndigheten. frågaIsom av

förfarandet vid förrättningen hänvisar lagen till kap.4 1-24 ochom
kap.27-40 6 och6 7 FBL.samt

Om det inte finns hinder bilda gemensamhetsanläggningen,mot att
skall lantmäterimyndigheten meddela anläggningsbeslut 24 §. Iett
beslutet skall bl.a. anläggningens ändamål, läge och huvudsak-anges
liga beskaffenhet, kretsen deltagande fastigheter, upplåtet utrymmeav
för anläggningen, tid för anläggningens bestånd tidoch för utförande. I
anläggningsbeslutet får också behövliga föreskrifter i frågaanges om
anläggningens utförande och drift deltagande fastigheters andels-samt
tal för utförande och drift.

Förrättningshandläggningen upphör enligt kap.4 29 § FBL genom
lantmäterimyndigheten i avslutningsbeslut förklarar förrätt-att ett att

ningen avslutad. dessInnan skall ersättningsfrågomaär ha avgjorts
och allt hör till handläggningen ha utförts. förrättnings-Hurannat som
kostnaderna skall fördelas skall beslutas förrättningen avslu-närsenast

eller ställs in.tas
Om gemensamhetsanläggning inte utförts inom den tid be-en som

i beslutet anläggningsbeslutetstämts förfallet.är Anläggningsbeslutet
förfaller också ersättning för upplåtet eller inlöst områdeutrymmeom
inte betalts till fullo inom viss tid 33 §. Lantmäterimyndigheten kan
besluta förlängning tidsfristema det finns särskilda skäl.om av om

Inträder ändrade förhållanden väsentligt inverkar på frågasom som
Ävenvid förrättning kan fråganprövats vid förrättning.omprövas ny

sådana förhållanden inträtt får förrättningutan att detägany rum, om
vid tidigare avgörande föreskrivits frågan skall efter vissomprövasatt
tid eller i fall klart behov omprövning framkommitannat ettom av
35 §. Vid omprövningen får inte beslutas sådan ändring i del-om
ägarkretsen eller fastighets andelstal avsevärd olägenhet uppkom-att

från allmän eller enskild synpunkt.mer
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Delägarna kan träffa överenskommelse fastighet skall inträdaattom
samfälligheteni eller utträda eller fastighets andelstal skallattur en

ändras. Om överenskommelsen godkänns lantmäterimyndigheten,av
får den verkan beslut vid förrättning. godkän-Ettsamma som en ny

fårnande bara lämnas det uppenbart överenskommelsen inteär attom
strider 43 §.ALmot

VL-utredningens förslagE

enskildaUtredningen lagstiftningenöversyn vägar,om av om
EVL-utredningen, lämnade i betänkandet Enskilda1996 vägarmars
SOU 1996:46. Utredningen föreslår lagen 1939:608 enskildaatt om

skall upphöra. Skälet frågorEVL, bl.a. de regleras ivägar, är att som
lagen till del också regleras i och lagen 1973:1150 för-ALstor om
valtning samfälligheter. Flertalet inrättas medtätortsvägarav numera
stöd Utredningen föreslårAL. de bestämmelser i be-EVLattav som

behållashöver skall införas i AL.
EVL-utredningen har under utredningsarbetet uppmärksammat

olika föreslårproblem vid tillämpningen Utredningen därförAL.av en
del ändringar i lagen, avsedda tillämpningen smidigare.är göraattsom

sådan ändring gäller ilantmäterimyndigheten samband medEn att
förrättning skall kunna föreskriva styrelsen för samfällighets-atten en

förening får på angivet den ändringbesluta andels-närmare sätt om av
påkallastal fastighetens användningssätt stadigvarande änd-attsom av

24 §.ras
Enligt de nuvarande bestämmelserna går det i praktiken inte fåatt

ståndtill genomförande anläggningsbeslut, majoritetett ettav om en
delägarna underlåteroch därför vidta de åtgärderär emot attav som

behövs. Utredningen föreslår därför det skall finnas möjlighetatt atten
tillsätta syssloman skall befogenheterdeövertaen som som annars
tillkommer delägarna 33 §. Beslut syssloman skall fattasa om av
lantmäterimyndigheten.

överväganden5.4 reformbehovom

5.4.1 framtidaDen utbyggnaden för Vattenförsörjning och avlopp

Utbyggnaden långt.har kommit Under det halv-va-nätet senasteav
seklet, årensärskilt fram till 1980-talet, har utbyggnadstakten varit
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hög. dag betjänas i princip samtligaI någon form allmäntätorter av av
va-anläggning. utbyggnad pågårDen i dag och kan förväntassom som
ske i framtiden omfattar emellertid främst begränsade områdenmera

exploateringsområden, äldre fritidshusområden i tätortemas när-som
het omvandlas för permanentboende och fritidshusområden.som rena

Utbyggnaden i sådana områden går många skäl betydligt lång-av
den tidigare utbyggnaden. Skälen kan bebyggelse-än attsammare vara

förhållandena på platsen svåra, området avlägset eller otill-är äratt
gängligt beläget i förhållande till befintlig va-anläggning eller att om-
rådet har fritidshusövervägande del där har begränsat in-ägarna etten

anslutning till allmän va-anläggning. skäl tillEtttresse annatav en en
den lägre utbyggnadstakten kommunerna får allt begränsadeär att mer
möjligheter använda skattemedel för utbyggnadenatt va-nätet.av

utvecklingDenna kan fortsätta. innebärDet den framtidaantas att ut-
byggnaden för och avlopp i hög grad kommer bli finansierad viavatten
avgifter.

Bebyggelseutvecklingen inte jämn hela Sverige. Nya regio-är över
till medan andra eller avfolkas.växer Motsvarandestagnerar t.o.m.ner

gäller på kommunal nivå. Vissa delar kommunen expanderaräven av
medan andra går tillbaka. Denna omflyttning förutsättningarnaändrar
för kommunens va-verksamhet. områden där utbyggnadInom och
drift skett inom för den kommunala va-verksamheten, skulleramen
behovet va-försörjning kunna lösas fastighetsäg-attav numera genom

i samverkan driver anläggningen. Problemet dock va-lagenär attarna
inte för begränsa allmän anläggnings verksamhets-utrymme attger en
område, inte behovet va-försörjning inteens om av en gemensam
längre sig gällande. Möjligheten inskränkagör verksamhetsområdetatt

mindre i områden där detär fortfarande finnsän behovett av en ge-
va-försörjning, behovet med fördel kan tillgo-även störremensam om

doses fastighetsägarna samverkar va-försörjningen.attgenom om
Va-lagen utformades med utgångspunkt i de förhållanden som

rådde under 1950- och 1960-talen, då det primära skapa förut-attvar
sättningar för utbyggnad de allmänna va-anläggningama.en av
Va-lagstiftningen behöver så den uppfyller dagens kravattanpassas
på flexibilitet och rationell verksamhet.en

Från bl.a. Svenska kommunförbundet har framförts önskemål attom
lagstiftningen på va-området skall utformas med hänsyn till behovet

effektivt utnyttjande va-verkens och i övrigtettav av resurser en ra-
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Kommunförbundet därvid ifrågasatt kommunenstionell drift. har om
anläggning,skyldighet alltid behöver gälla tillskapandet allmänav en

rationell. primära bör enligt för-lösning lika Detäven ärenom annan
påbundet hälsoskyddskraven tillgodoses det sätt är mestattvara som

rationellt.
önskemål framförts. EnligtFrån enskilda kommuner har liknande

kritiken nuvarande ordningen valet teknik. Genomden den attstyr av
tillskapandet allmän anläggningkommunens skyldighet gäller av en

tekniska lösningar byggermotverkas eller förhindras olikat.0.m. som
på småskalighet kravetoch lokalt omhändertagande avlopp. Genomav
på också förallmän anläggning kvävs det lokala engagemanget atten

på resurssnåltlösa problemen och kretsloppsanpassat sätt.ett
anfört flertalet va-huvudmän på intethar kommunalaVAV sättatt

sig olika småskaliga lösningar bygger anpassningmotsätter som en
till lokala förhållanden. förekommit enskildaharDet tvärtom att
kommunala huvudmän sådan utveckling, i samband medstött t.ex.en
utförandet va-anläggningar i s.k. ekobyar. Enligt dock erfa-VAV ärav
renheterna sådana anläggningar blandade. Verksamheten i de s.k.av

frånekobyama bygger ofta på lokalt de boende. Omett engagemang
slårförsöken inte väl på grund de valda otill-äratt va-systemenut av

räckliga eller de boendes minskar, har kommunen kvaratt engagemang
tillfredsställande va-för-den grundläggande skyldigheten ordnaatt en

sörjning. området kommunalaAtt i det skedet ansluta till den anlägg-
ningen kan betydligt området anslutitskostsamt hadeänvara ommera
direkt vid exploateringen. Till investeringarna ti-det kommer i denatt
digare anläggningen blir onyttiga. Erfarenheterna frånhelt eller delvis
tidigare försök med lokala anläggningar har enligt lett tillVAV att
många kommuner i dag sig försök, det finns riskmotsätter nya om en
för kommunen skall behöva ingripa i skede. ökaFöratt attett senare
möjligheterna få ståndtill lokala anläggningar detVAV äratt attanser
angeläget det kommunala inte skall kunna aktualiserasatt ansvaret om
fastighetsägarna tagit för utförande och drift den lo-ett eget ansvar av
kala va-anläggningen.

uppgifter framkommit gångDe under utredningens bekräftar desom
problem regeringen uppmärksammat i direktiven. Problemen ärsom
huvudsakligen slag, nämligentreav

dels kommunens enligt 2 § va-lagen begränsat tilläratt ansvar
skyddet för hälsan,
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dels kravet i 2§ va-lagen kommunen skall ordna allmänatt en
va-anläggning, enskild anläggning enligt ALtrots att ärt.ex.en mer
rationell,

dels bristerna i samordningen mellan va-lagen och inteAL som
sällan medför det saknas någon ansvarig föräratt attsom en gemen-

eller allmän va-anläggning kommer till stånd.sam

förKommunens hälsoskyddetansvar

Syftet med inrätta och avloppsanläggning kan bl.a.att vatten-en vara
tillgodose områdes behov Vattenförsörjning elleratt ett attav rena om-

rådets avloppsvatten för förhindra smittspridning eller nedsmuts-att
ning närbelägna och vattendrag. bakgrundMot de skiftandeöarav av
syften kan ligga bakom inrättandet va-anläggning, framstårsom av en
det alltför begränsat kommunens enbart skall gälla häl-attsom ansvar
soskyddet, detta särskilt va-försörjningen inte säkerställd enligtärom
någon lagstiftning.annan

inte ovanlig situationEn i fritidshusområden fastighe-ärt.ex. att
inte har längre gående rening avloppsvattnet slamavskil-terna änav en

jare eventuellt kombinerad med någon form inñltrationsanläggning.av
Är bebyggelsen inte alltför torde detta inte leda till några hälso-tät
problem. Däremot det inte uteslutet denna form avloppsreningär att av
kan påverka miljön, eftersom reningsmetoden inte effektiv detär när
gäller hand näringsämnen kväve och fosfor. fritids-Omatt ta om som
området beläget så näringsämnena viaär vattendragatt transporteras
till kustområden eller sjöar har problem med övergödning, tordesom
det med hänsyn till skyddet för miljön nödvändigt medvara en va-an-
läggning kan klara längre gående rening.som en

Kravet allmän va-anläggninginrättaatt en

Av 2 § va-lagen framgår kommunen skall sörja för eller tillseatt att en
allmän va-anläggning kommer till stånd. Problemet i sammanhanget

kommunen skall tillär den anläggning skall kommaatt tillattse som
stånd skall allmän. Kravet har enskilda kommuner in-ansettsvara av
nebära anläggningen måste kommunal, direkt eller indirektatt vara

kommunalt bolag. Tolkningen inte helt korrekt. finnsett Detärgenom
inget krav på kommunen måste utföra och driva va-anläggningen,att
endast kommunen skall till den kommer till stånd. Praktisktatt attse
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har kommunerna visst fog inställning. redovisasdock för sin Som
nedan kommunen säkerställersaknar instrumentet att ensom

stånd.va-anläggning i kommunal verkligen kommer tillregiänannat
vågar framföra med sig kommunen helt enkelt inte släppakanDet att

lo-lokala, kretsloppsanpassade lösningar därför detvet attatt man om
kala initiativet misslyckas så ligger kvar hos kommunen. Omansvaret

oklokt låtakommunen vill på den säkra sidan, kan det attvara vara
området i formfastighetsägarna i för va-försörj ningen, t.ex.ta ansvaret

skötagemensamhetsanläggning, fastighetsägarna kundeävenav en om
reglerna tillgodoserva-försörjningen mycket billigare. nuvarandeDe

således lösningar.inte behovet flexibla och rationellaav

mellanSamordningen va-lagen och AL

finner va-försörjningen in-Om kommunen det rationelltäratt mest att
område fastighetsägarna i samverkan,sköts t.ex.ettom av genom en

gemensamhetsanläggning, kommunen endast begränsade möjlig-har
heter få till stånd sådan anläggning. kommunen väl-Oavsettatt en om
jer detaljplan bestämmelser principer fori meddelaatt en om en ge-

direkt ansöka lantmäterimyndig-mensamhetsanläggning eller hosatt
heten inrättande sådan anläggning, kan diskussioner uppståom av en

va-frågan lämpligen enskildbör lösasom genom en gemensam an-
läggning eller allmän anläggning. saknas således möjlighetDetsom en
till frågan, vilketklargörande beslut i den i sin kan innebäraett atttur

förrättningsprocess lång och kostsam ändåblir och kanske slutar ien
konstaterandet anläggning inte kan inrättas.att en

i fastighetsplanVare sig anläggningen eller direkt vidprövas prövas
förrättningen, med eller föregående principiellt ställningsta-utan ett
gande i detaljplan, skall villkoren inrättandefören av en gemensam-
hetsanläggning i dessa villkor5-7 AL uppfyllda. Av detärvara
främst väsentlighetsvillkoret för åstadkommasätter gränsen attsom

lösningar, eftersom redanfastighet hargemensamma somen en egen
fungerande anläggning inte kan åläggas delta i denatt gemensamma
lösningen. Till de problem knutna till väsentlighetsvillkoret börärsom

fogas tillAL, skillnad bestämmelserva-lagen, saknaräven att mot om
ersättning för anordning blir onyttig följdtill attsom av gemensam-en
hetsanläggning kommer till stånd.
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Även det finns allmänt intresse va-försörjningen iett attom av om-
rådet ordnas på ändamålsenligt saknas såledesdet ofta möjlig-sätt,ett

åstadkommaheter rationell lösning områdets va-problem.att en av

Verksamhetsområde5.4.2

det föregående avsnittetI har vi något berört vissa problem för-ärsom
knippade med verksamhetsområde inte kan inskränkas. dettaIatt ett
avsnitt behandlar vi formerna för beslut verksamhetsområde samtom
utvecklar de problem förknippade med verksamhetsom-är att ettsom
råde inte kan inskränkas.

allmänEn va-anläggnings verksamhetsområde det område inomär
vilket Vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas ge-

allmännaden anläggningen. Gränsen för området bestäms hu-nom av
vudmannen för anläggningen.

Huvudmannens beslut för verksamhetsområdet fårgränsom ome-
delbara konsekvenser, eftersom beslutet direkt förutsättning förär en

bestämmelserna fastighetsägarens brukningsrätt och avgifts-att om
skyldighet skall tillämpliga. fastighetsägareFör inom detvara en ny-
bildade verksamhetsområdet kan huvudmannens beslut få långtgående
ekonomiska konsekvenser. När huvudmannen har förbin-upprättat en
delsepunkt i fastighetens närhet, blir fastighetsägaren skyldig betalaatt
avgifter till huvudmannen. För till bebyggda fastigheterägare kan det

fråga anläggningsavgift i storleksordningen kr och100 000vara om en
därefter brukningsavgifter i storleksordningen 4 000-6 kr år.000 per

Huvudmannens beslut verksamhetsområde för sin giltighetärom
inte beroende det har publicitet eller fastighetsägar-att getts attav ens

har meddelats beslutet. Beslutet träder omedelbart i kraft. Va-lagenna
innehåller nämligen inga bestämmelser fastighetsägaren rättsom ger

överklaga beslutet verksamhetsområde. Fastighetsägaren kanatt om
inte i något avseende påverka verksamhetsområdets siggränser, vare
utvidgning eller inskränkning området.av

Med hänsyn till de rättsverkningar följer beslut verk-ettsom av om
samhetsområde, det tveksamt beslutetär skall kunna fattas nå-att av

myndighet. får ocksåän Det tveksamt beslutattgon annan etten anses
så påtaglig berör den enskildes ekonomiska förhållanden inte kansom

bli föremål för prövning domstol. omständighetenDen flerta-attav en
let huvudmän kommun,utgörs beslut kan laglighetsprövasav en vars

förvaltningsdomstol, ändrar inte den bedömningen.av en
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verksamhetsområdeInskränkning ettav

Huvudmannens verksamhetsområde kan förändrasbeslut endast påom
det området utvidgas. Va-lagen innehåller inga bestämmelsersättet att

huvudmannen minska omrâdet. Uttalanden i förarbe-rätt attsom ger
fårtill års lag uppfattas så denna begränsning1955 avseddtena att var

skydd för fastighetsägaren inte skulle kunna uteslutas från denattsom
allmänna va-anläggningen jfr. betänkandet1955:118 121. lprop. s.

och avlopp SOU 1967:65 uttalade års va-utredningVatten- 1964 att
förhållande gång etablerats inte skall kunna bringasett attsom en upp-

höra under speciella förhållanden. Enligt avgörande åränannat ett
Vattenöverdomstolen 10 bör dock verksamhets-1991 DTva ettav

område kunna inskränkas beträffande de fastigheter där frågan in-om
koppling på det allmänna inte aktualiserats.harva-nätet

Från kommunalt håll har hävdats möjligheterna inskränkaatt att
verksamhetsområdet alltför begränsade. medför det saknasDettaär att
möjlighet till de brister i områdes utformningrättaatt ett som upp-
kommit förändrad bebyggelseutveckling. avflytt-It.ex.genom en
ningsområden kan det innebära kommunal huvudman tvingasatt atten
fortsätta driva allmän anläggning drift i form ärtrots atten annan mer
rationell. nuvarande ordningen därförDen kan inte tillgodose detanses
behov flexibilitet fordras för rationell va-verksamhet.ärav som en

5.4.3 Taxa och allmänna bestämmelser

innehållerVa-lagen flera bestämmelser innefattar för hu-rättsom en
vudmannen för allmän va-anläggning meddela bestämmelseratten

kan normkaraktär. gäller i första handDet huvud-som anses vara av
utforma och meddela allmänna bestäm-rätt rättatt taxa attmannens

melser för anläggningens brukande.
Va-lagens bestämmelser meddela allmänna bestäm-rätten attom

melser och har kommenterats Håkan Strömberg, Normgiv-taxa av
ningsmakten, åruppl.2:a 1989, 32.s.

Villkoren för brukande allmänna va-anläggningar fastställsav
ensidigt huvudmannen allmänna bestämmelser och taxa,av genom

gäller fastighetsägarna helt oberoende deras samtyckemotsom av
bl.a.se 1975/762149 där lagreglemas78, starkt offent-prop. s.

ligrättsliga karaktär framhålles. nyttjare kanKretsen av vara
mycket och finnsdet därför ingen anledning ifrågasättastor, att
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dessa reglers generella karaktär. Huvudmannen kan antingenvara en
kommun eller enskilt rättssubjekt i fallet förutsättsett ävensenare
beträffande och avloppsanläggningar anläggningen harvatten- att
förklarats för allmän. tvingasMan därför betrakta de allmännaatt
bestämmelserna och uttryck för privat rättsbildningtaxan trotssom
karaktären ensidiga diktat, inte vill demav om man anse som grun-
dade med oförenlig delegationRF normgivningsmakt.en av

fårDet mycket tveksamt va-lagens reglering allmännaanses om av
bestämmelser och medger delegation till enskildtaxa, ävensom en en

förenlig med regeringsformen. bör iär Det sammanhanget på-person,
pekas kommunalt bolag enskiltäven rättssub-äratt ett att ettanse som
jekt, vilket innebär några Sveriges allmänna va-anlägg-att störstaav
ningar drivs enskilda huvudmän.av

5.4.5 Avgifter

Frågor med anknytning till avgifter har behandlats mycket utförligt i
de utredningar gjorts Avgiftsutredningen, Avgiftsgruppen ochsom av
Referensgruppen. Utredningarna har redovisats i avsnitt där5.2.4. Som

har Avgiftsgruppens förslag lett fram till självkostnads-angetts att
principen inskriven i kommunallagen.är Däremot har utredningarnas
förslag inte lett fram någratill ändringar i va-lagen. Från kommunalt
håll har betonats vikten kunna använda avgifternaatt styrme-av som
del. Om avgifterna tilläts spegla kostnaderna skulle detta enligt kom-

öka kostnadsmedvetenheten hos brukarna.munerna
Några de frågor utredningarna har behandlats itogav som upp pro-

positionen Avgifter enligt lagen allmänna och avloppsan-vatten-om
läggningar prop. 1995/962188. Det gäller differentiering anlägg-av
ningsavgift och brukningsavgift enligt säsongstaxa.

Både Svenska kommunförbundet och VAV har framhållit denatt
framtida lagstiftningen i högre grad i dag måste tillåta huvud-än att

medel för framtidasätter investeringar.mötaattmannen av
Från många håll har synpunkter framförts avgifterna i olikaattom

avseenden borde kunna differentieras med hänsyn till skyddet för mil-
jön och hushållningen med flestaDe förslagen harnaturresurser. av
haft utgångspunkt lokalt omhändertagande spillvattenatt ett ärsom av
till för såväl miljön resurshushållningen. Kostnaderna förgagn som
sådana anläggningar dock fortfarande relativtär höga. Om avgifterna
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kretslopp-byggeranläggningarbl.a. lokalakunde sänkas för som
stimuleras.utvecklingen kunnafortsattadensprincipen, anses

tekniskafrämjarförslaglämnavårt uppdrag liggerI att nyasom
fram-inteharavloppsvatten. Detomhändertagandeförlösningar av

direkt hinderskulleva-lagentyder påmycketkommit ettatt varasom
Fastig-viktigt undantag.medteknik, dockinförandet ettmot av ny

harhuvudmannenpåavgiftsskyldighet bygger upprät-hetsägarens att
såledesavlopp byggerOmhändertagandetförbindelsepunkt.tat aven
har detdecenniernadeUnderledningsbundet senastesystem.ett

intedagvattenomhändertagandeteknik förutvecklatsdock somavny
påi ställettekniken byggerledningsbundnapå Denbygger system. nya

lokalt.omhändertas Föravleds ochdräneringsvattendag- och attatt
huvud-införa, krävsekonomiskt möjligskallsådan teknik attattvara

förbindel-avledandefår avgifter för utan attvattenta ut enavmannen
sepunkt har upprättats.

Redovisning5.4.6

redovisning.bestämmelser DensärskildasaknarVa-lagen om-om
denföregående, intei detredovisatsständigheten innebär, att somsom

redovisning.reglerunderkastadva-verksamhet intebedriver är om
gäller sålunda kom-förvaltning,kommunalverksamhetenDrivs enav

ellerkommunaltdenredovisningsregler. Drivsmunallagens ett en-av
tillämpligbokföringslagenförening,ekonomiskskilt bolag eller ären

1995:1544.årsredovisningslagendenoch normalt även nya
anvisningardocklagarnai de nämndaRegelsystemen närmastger

saknasinnebär bl.a. detredovisningen.den Detför enbart attexterna
verksamhetsgrenarde olikaavgränsningen mellanregler för som en

innebärreglerförvaltningsform. Kommunallagensdriver ikommun
frånskallpå va-verksamhetensåledes inte något krav att separeras

kommunallagenlämnareller parkförvaltningen. Tvärtomt.ex. gatu-
förvaltningsorganisation.älva väljakommunerna frihetstor att

för huvud-betydelseredovisning naturligtvisbraEn är attstorav
vidbedöma verksamhetenva-anläggning skall kunnaförmannen en
be-det underlaganläggningen. bra redovisningden En somgeregna

Vadeffektiva former.skall kunna bedrivas ihövs för verksamhetenatt
redovisning grundläg-braemellertid lika viktigt ärär är att enensom

instanserkommuner och degande förutsättning för brukare,att som
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frågor enligt va-lagenprövar skall kunna bedöma skäligheten taxaav
och avgifter.uttag av

fleraI uppmärksammade mål enligt va-lagen har det kunnat konsta-
redovisningen hos olika huvudmänteras att varit så bristfällig denatt

inte kunnat läggas till grund för beräkning avgifterna. Sådana bris-av
naturligtvis mycketär allvarliga.ter Bilden kompliceras dock attav

viktiga brister gällt avgränsningen kommunal verksamhet, imot annan
första hand fördelningen kostnader. dessaI delarav gemensamma ger

varken kommunallagennämnts eller den föreslagna lagensom om
kommunal redovisning någon ledning, eftersom dessa behandlar den

redovisningen. Mot bakgrundexterna de problem iakttagits vidav som
prövning enligt va-lagen finns det behov i lagen införa särskildaattav
regler i första hand intern redovisning.om

5.4.7 Prövningssystemet

Prövningssystemet enligt va-lagen komplicerat.är Vissa beslut prövas
slutligt Högsta domstolen tvist mellan brukare och huvudman.av som
Andra beslut slutligtprövas Regeringsrätten efter överklagandeav av

förvaltningsbeslut eller laglighetsprövningett kommunalt be-som av
slut. sistaEn ärenden slutligt regeringenprövas förvalt-grupp av som
ningsärenden. finnsDet alltså totalt fyra helt skilda prövningsvä-sett

för beslut enligt va-lagen. bakgrundMot antalet mål ochgar attav
ärenden enligt va-lagen totalt relativt litet, kan detär ifrågasättassett

det inte skulle möjligt minska antalet prövningsvägarattom vara en-
ligt lagen.

Den nuvarande ordningen har kritiserats från andra utgångs-även
punkter. Framför allt kritiken förhållandet kanattavser va-taxaen

bådeprövas Statens va-nämnd tvist mellan brukare ochav som
huvudman och förvaltningsdomstol laglighetsprövningav en som av

kommunalt beslut. Motsvarandeett gäller för övrigt prövningenäven
sådana sällan förekommande frågor beslutav all-mera t.ex.som om

bestämmelsermänna för anläggningens brukande.
En brist i den nuvarande ordningen regeringenär fortfa-annan att

rande belastas med prövning överklaganden enligt va-lagen,av trots
de riktlinjer lades fast redan år 1984 se riktlinjerna isom prop.
1983/842120. Enligt riktlinjerna bör inte regeringen besvärsin-vara

det behövsstans än när politiskannat styrning praxis.en av



SOU 1996:168222

Överväganden förslagoch5.5

5.5.1 Vattenförsörjning och avloppEn lag omny

det följande ledertill förändringar lämnas iförslagFörslag: De som
såväl sakligt lag-sådana va-lagen dettill förändringar att rentsomav

Vattenförsörjning ochinföras lag, lagenteknisk behöver om av-en ny
lopp.

i de flestanuvarande va-lagstiftningenVår uppfattning denär att av-
peka på skil-kanseenden har fungerat tillfredsställande, även om man

visat den behöverfrågor där tillämpningen lagenda att ett nyttgesav
va-försörjningenfrågorna förinnehåll. Till de viktigaste hör ansvaret

Vi funnitdrift va-anläggning. haroch för utförande ochansvaret enav
såmedför andrahälsoskyddetva-lagens starka koppling till attatt nog

ansvarsreglema,får stå tillbaka ochviktiga skyddsintressen att som
va-anläggning, intepå utför och driverbl.a. bygger kommunenatt en

förutsättning för ratio-reglering skapartillgodoser behovet en somav
gäller reglernanella lösningar. motsvarande problemoch flexibla Ett

behandlar möjlighetenverksamhetsområde. Eftersom va-lagen inteom
förutsättningar förinskränka verksamhetsområde, saknas det attatt ett

driften va-verksam-grundläggande förändringar i förgöra ansvaret av
förändras.för verksamhetenheten underlagett.ex.om

frågor och avgifter.Vi har haft anledning granskaäven att taxaom
förbestämmelserna avgifterDärvid har vi kunnat konstatera att om

användabegränsar möjligheternaomhändertagande dagvatten attav
omhändertagandeteknik förutsättningar för lokaltskapar ett avsom

också haft det i va-lagstiftningendagvattnet. Vi har övervägaatt om
finns anledning tillämpa andra principer de grundläggandeänatt

principerna självkostnad och likställdhet. medkommunala En taxaom
Vi kon-och avgifter förbunden fråga gäller redovisning. har härnära

redovisningdet finns uttalat behov regler förstaterat att ett av enav
allmän va-anläggnings verksamhet, såväl vad gäller internextern som
redovisning.

fråga fast-konstitutionell huvudmannensEn rättnatur attav avser
ställa allmänna bestämmelser och Vi har här funnit va-lagenstaxa. att
bestämmelser, enskild huvudman beslutarätt attsom ger en om nor-

inte står i överensstämmelse med grundlagen. ord-Denmer, numera
ning beslut enligt va-lagen kompli-gäller för överprövning äravsom
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cerad. Vi har kunnat konstatera det totalt sig relativt fåröratt sett om
mål, prövningen dessa mål ofta kräver särskild sakkun-attmen av en
skap. Med hänsyn till detta kan den nuvarande ordningen inte anses
funktionell.

Vi kommer i det följande lämna förslag berör föratt ansvaretsom
Vattenförsörjning och avlopp, utförande och drift va-anläggning,av en
utformning anläggningens verksamhetsområde, beslutsordning,av
avgifter, redovisning och prövningssystemet.

Även förslagen anpassade till va-lagensär uppbyggnad, innebärom
de ändå viktiga förändringar lagstiftningsområdet. föreslagnaDenav
lagstiftningen behandlar inte bara allmänna va-anläggningar, utan

frågor föräven Vattenförsörjning och avlopp samtom ansvar ansvar
för utförande och drift va-anläggning. valetI mellan omredi-av en en
gering va-lagen och införandet lag, har vi funnit för-attav av en ny
ändringarna såväl sakligt lagtekniskt så omfattandeärrent attsom en

lag framstår ändamålsenlig. Vi föreslår lagen skallmest attny som
heta lag Vattenförsörjning och avlopp.om

Utgångspunkter5.5.2 för Vattenförsörjning och avlopp

Förslag: Vattenförsörjning och omhändertagande avloppsvattenav
skall ske med iakttagande kravet på hushållning med samhälletsav re-

och på tillgodoser skyddet försätt miljön ochett hälsansurser som
behovet hushållning medsamt naturresurser.av

Gällande rätt

tilläggsdirektivenI regeringen det övergripande målet förattanger en
va-lagen skallöversyn skapa förutsättningar för tillhan-attav attvara

dahålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten påatt sättett som
innebär effektiv hushållning med samhällets till-en samt attresurser
godose hälso- och milj öskyddskrav Dir 1995:90.

Va-lagstiftningens bestämmelser Vattenförsörjning och omhän-om
dertagande avloppsvatten har sin grund i behovet ordna de sani-av att

förhållandena.tära årsI 1955 Va-lag uttrycktes detta så kommunensatt
skyldighet gällde till förekommande sanitär olägenhet. årsI 1970av
va-lag har skyldigheten utvidgats till gälla med hänsyn till denatt
allmänna hälsovården". Utvidgningen ansågs motiverad med hänsyn
till de ökade anspråk på Vattenförsörjning och avlopp hadesom
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ökade kravenhälsoskyddslagstiftningen.uttryck i bl.a. Dekommit till
varithade kraven intefritidsbebyggelsen. Tidigareminstgällde inte

ansågsinte kunnabebyggelsesärskilt dennasärskilt höga, typ avsom
årändringarstandard. Genom 1983normalva-anordningarbära er-av

Någonhälsoskydd.hälsovård med begreppetallmänbegreppetsattes
avsedd.dock intesaklig ändring var

Skyddet för miljön

va-anläggning kanolika skäl tilltidigarefinnsDet nämnts att ensom
det hu-skyddet för hälsan,till stånd.behöva komma Förutom ärsom

skyd-kan i första handändamålet enligt va-lagen,vudsakliga nämnas
hushållningen medför milj ochdet ön naturresurser.

den allvarli-framgår inte minstskyddet för miljönBetydelsen avav
därvåra i många insjöar,kuster ochsituationen i haven längs pro-ga

Utsläpp avloppsvattenövergödning påtagliga.med ärblemen är av
verksamhetTill miljöfarligmiljöskyddslagen 1969:387.reglerat i

vattendrag elleri sjö,utsläpp avloppsvattenräknas enligt §1 annatav
miljöfarlig verk-ellervattenområde. Den ämnar utövautövar attsom

begränsningskyddsåtgärder, tåla denvidta de.skall enligt §samhet 5
försiktighetsmått i övrigt skäligendeverksamheten och iaktta somav

iBestämmelseneller avhjälpa olägenhet.fordras för förebyggakan att
släppaockså direkt förbudinnebär i det§7 närmaste utmot attett

vattenområde,i vattendrag elleravloppsvatten sjö, annatorenat om
härrör från tätbe-från vattenklosett elleravloppsvattnet kommer en

byggelse.

Skyddet för naturresurserna

hushållningenva-anläggningviktigt skäl för ordnaEn ärattannat en
hushållningen medsammanhang främstmed i detta vat-naturresurser,

i lagenför hushållningen medBestämmelser till skydd vattenten. ges
hushållning NRL. kap. §1987:l2 med I 2 8 NRLnaturresurserom

förvattenområden särskilt lämpligamark- och äratt an-somanges
skyddasVattenförsörjning så långt möjligt skallläggningar för som

åtgärder påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandetkanmot som
årsådana Hushållningen med har underanläggningar. vatten senareav

frågan utökatfått uppmärksamhet. Bland harallt större ettannat omen
Grundvattenutredningens slutbe-skydd för grundvattnet behandlats i
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föreslog därGrundvattenskydd 1995:45 Utredningentänkande SOU
.

till skydd förbestämmelse skall införas i 2 kap. 6 §NRLatt aen ny
innehåller värdefulla grundvattenföre-mark- vattenområdenoch som

komster.
mycket god tillgång efterSverige har totalt vattensett somen

Tillgångamavattenförsörjningen. dockrening kan användas för är
regeringens proposition Avgifterojämnt fördelade. Som iangavs en-

avloppsanläggningarligt lagen allmänna och är vattenvatten- enom
många skärgårdskommunema prop. 1995/ 1996:188bristvara i av

Miljövårdsberedningengjord undersökning16. Enligt nyligenen avs.
tillgången påskärgårdskommunemaJo l968:A ärsötvattenattanser

va-området.det enskilda problemet inomstörsta
under den gångna vin-Problemet med grundvatten har accentuerats

mångaLånga nederbördsfattiga perioder har påochtern sommaren.
överstigit områdetshåll medfört fastighetemas haratt uttag vattenav

tillgång sådana förhållanden riskerar samtligapå grundvatten. Under
område drabbas saltvatteninträngning,brunnar inom ett att av genom

både relikt dvs. äldre havsvatten medhavsvatten och vatten, rester av
si-mycket hög salthalt. sådan situation eller för förhindraI att atten

anläggningtuationen uppkommer kan den enda lösningen vara en som
från område, tillgången på god.överför där ärvatten ett annat vatten

hushållning också grundläggandeBehovet med devatten ett avav var
möjligheten använda s.k.motiven till regeringens förslag sä-attom

songstaxa.
Under decenniet har ytterligare resurshushållnings-det senaste en

fråga tilldragit sig uppmärksamhet, nämligen frågan hur avlopps-om
återförasnäringsämnen skall kunna till kretsloppet. Problemenvattnets

med utsläpp näringsrikt avloppsvatten visserligen förknip-är näraav
pade med miljöproblem övergödning sjöar och vattendrag.hav,avsom

viktig sida problemet dock avloppsvattnet innehåller vik-En är attav
tiga näringsämnen kväve och fosfor, vilka i alltför liten omfatt-som
ning till Till exempel den svenska tillgången på fosforärtas vara. som
kan användas i jordbruket begränsad. Sverige behöver i stället årligen
importera fosfor. Behovet återföra avloppsvattnets näringsämnenattav
till kretsloppet kanske inte tillräckligt skäl förutgör ännu ettensamt att
ordna va-anläggning. Tillsammans med andra skäl kan dock behoven

återföra näringsämnena till kretsloppet motivera tillkomstenattav av
va-anläggning.en

1643988
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bakgrund deMot skilda motiv kan ligga bakom behovetav som av
ordna va-anläggning framstår va-lagens bestämmelseatt en om

hänsyn till enbart hälsoskyddet alltför begränsad. lagensDensom nya
tillämpningsområde bör därför utvidgas så stårdet i överensstäm-att
melse med de behov behöver tillgodoses va-anlägg-som genom en
ning. Målsättningen bör komma till uttryck iredan lagens inledning.
Härvid kan de mål regeringen i direktiven tjäna fö-som angav som en
rebild.

avseende kanI dock regeringens direktiv vålla missuppfattning.ett
i direktivenDen angivna målet tillhandahålla dricksvatten inteäratt

felaktig såtillvida det tillhandahålls skall denatt vatten som vara av
kvalitén det kan användas dricksvatten. Enligt vår meningatt ärsom
det dock lämpligare använda det vidare uttrycket tillhandahållaatt att
Vattenförsörjning. Redan enligt gällande lag med Vattenförsörj-avses
ning anskaffande och framledande för bostadsbebyggelsevattenav
och sådana näringar bedrivs inom bebyggelsen. Vattenförsörjningsom
gäller således för industri, hantverk och jordbruk.även Detvatten
finns inte skäl inskränka va-lagens tillämpningsområde.att

bakgrundMot det anförda föreslår vi det i inledningen till la-attav
bestämmelserna syftar till skapa förutsättningar föratt att attgen anges

tillhandahålla Vattenförsörjning och omhänderta avloppsvatten på ett
innebär effektiv hushållningsätt med samhällets samtsom en resurser

tillgodoser skyddet för miljön, hälsan och hushållningen med naturre-

surser.

5.5.3 Ansvaret för Vattenförsörjning och avlopp

lagenFörslag: I skall till fastighet har det grund-ägarenattanges en
läggande för fastighetens Vattenförsörjning och avlopp. Be-ansvaret
höver Vattenförsörjning och avlopp inom område ordnas i störreett ett
sammanhang skall kommunen till va-anläggning kommer tillattse en
stånd så det kan ske. Vid bedömningen skall kommunen särskiltsnart
beakta skyddet för miljön, hälsan behovet hushållning medsamt av
naturresurser.

Länsstyrelsen får vid vite förelägga kommunen fullgöra skyldig-att
heten till va-anlägning kommer till stånd.att attse en
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Inledning

syftar bostadshus bebyggelseVa-lagen till bereda ochatt vat-annan
tenförsörjning innehåller ingen definition vadoch avlopp. Lagen av

Vattenförsörjning Någon definition vadmed och avlopp. avsom menas
heller i någon lag.med Vattenförsörjning lämnas intesom avses annan
bestämmelserfinns i bl.a. vattenlagen 1983:291 skyddDäremot om

bådeför Vattenförsörjningen. Avloppsvatten definierat i kap. §l 5är
avloppsvattenvattenlagen och miljöskyddslagen 1969:387. Med3 §

avses
flytande orenlighet,spillvatten eller annan

för kylning vid driften fabrik elleranväntsVatten som av en an-
inrättning,nan

avleds för sådan avvattning inom detaljplanVatten som en som
inte sker för viss eller vissa fastigheters räkning, samten

avleds för avvattning begravningsplats.vatten som av en
Va-lagen saknas klargörande riktlinjer för i olika situa-I Vem som

tioner har det direkta för Vattenförsörjning och omhänderta-ansvaret
gande finns regler inom antal olikaavloppsvatten. Däremot ettav
lagstiftningsområden. och miljöskyddslagen kanvattenlagenFörutom

de övergripande bestämmelserna i kommunallagen be-nämnas samt
stämmelser i hälsoskyddslagen 1982:1080, ochPBL AL.

direktiven vi skall undersöka kommunens skyldig-I attangavs om
het ordna Va-anläggningar skall aktualiseraskunna medävenatt
hänsyn till skyddet för miljön och intresset god hushållning medenav

Vidare skall vi lämna förslag skapar möjlighetnaturresurser. attsom
samordna kommunens för Va-försörjningen och den enskildeansvar
fastighetsägarens för fastighetens Vattenförsörjning och avlopp.ansvar

pekadeRegeringen i direktiven brister i samordningen mellan
va-lagen och AL uppmärksammats i samband med prövningensom av
detaljplaner. Vid prövningen har uppmärksammats fall där kommu-

skyldighet ordna allmän va-anläggning inte har aktualise-attnens en
form och avloppslösning interats trots att vatten-annan av gemensam

varit säkerställd.
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Gällande rätt

Kommunens ansvar

övergripandeDet för Vattenförsörjning och avlopp ligger hosansvaret
Ävenkommunen. det inte uttryckligen i Va-lagen, hart.ex.om anges

detta Varit grundförutsättning ända sedan tillkomsten års1955en av
va-lag se 1955:121, 53 § hälsoskyddslagenI 2 ut-prop. s. anges
tryckligen kommunen har för hälsoskyddet inom kommu-att ansvaret

Vid sin planering skall kommunen verka för hälsoskyddet till-attnen.
godoses. Motsvarande finnsregler miljöskyddets område. 38 §I
miljöskyddslagen kommunen har för den lokalaatt ansvaretanges
tillsyn miljöfarlig verksamhet inte Naturvårdsverketutövasav som av
eller länsstyrelsen.

Kommunens ordna Vattenförsörjning och avlopp regleras irätt att
kap. kommunallagen2 1991:900 kommunernas befogenhet. Iom
kap. kommunallagen2 1 § kommuner fårsjälva handatt taanges om

sådana angelägenheter allmänt intresse har anknytning tillav som
kommunens område eller dess medlemmar och inte handhassom en-
bart kommun, landsting eller någonstaten, Re-ettav en annan annan.
dan den allmänna befogenhetsregeln får innebära kommunenattanses
alltid har hand Vattenförsörjning och avlopprätt inom kom-att ta om

måste nämligenDet frågor samordningatt vatten-munen. anses om av
försörjning och avlopp regelmässigt allmänt intresse. Kommu-är av

följer också tidigarerätt den nämnda bestämmelsen iattnens agera av
hälsoskyddslagen2 § enligt Vilken kommunen för hälsoskyddetsvarar

inom kommunen.
Kommunens skyldighet ordna allmän va-anläggning reglerasatt en

däremot i va-lagen. Enligt 2 § Va-lagen kommunen skyldig sörjaär att
för eller till allmän va-anläggning kommer till stånd för be-attse en
fintlig eller blivande bebyggelse, Vattenförsörjning och avlopp medom
hänsyn till hälsoskyddet behöver ordnas i sammanhang.störreett

Det avgörande skillnaden mellan kommunens enligt kommunal-rätt
lagen och dess skyldighet enligt Va-lagen ligger således i begreppet
större sammanhang. Med detta begrepp normalt det inte fårattavses

fråga endast eller fåtal fastigheter. störreBegreppetettvara om en
sammanhang fanns med redan i års1955 va-lag. preciseradesDet
dock inte. Viss ledning hämtades i stället från de uttalanden gjor-som
des i motiven till reglerna allmänförklaring enskild anlägg-om av en
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ning. Departementschefen uttalade anslutna fastigheter20-30att
kunde tänkas antydbart minimum dock kunde minskas,utgöra ett som

såbebyggelsen ligger samlad Sanitära synpunkter i högre gradattom
sig gällande prop. Uttalandet har tolkats1955:121, 61.gör etts. som

mått på det minsta underlag behövs för allmän va-anläggningsom en
Bouvin-Qviström, VA-lagstiftningense kommentar 45.En s.

konstaterade departementschefen1970:118 uttrycket il att ettprop.
sammanhang några fastare kriterier inte kundestörre vagt, attvar men

Med hänsyn till förekom125. uttrycket redan i års1955attanges
va-lag några tolkningssvårigheter betydelse hadeutan att av upp-
kommit, förordade han uttrycket i sammanhang kunde be-störreatt ett
hållas.

Regeringen i flera fallhar haft va-försörjningen behövtprövaatt om
ordnas i sammanhang, dock det regeringens beslutstörreett utan att av
riktigt framgått påsaken egentligen ställts sin Skälet till detspets.om

bl.a. sammanhang inte knyter direkt till visst antalär störreatt ett ettan
fastigheter, hänsyn också måste sådana förhållandentillattutan tas

fastighetemas planmässiga avståndsamband och till befintligtsom
verksamhetsområde. regeringensAv beslut den november23 1995
framgår det däremot inte ingår i bedömningen detpröva äratt att om
möjligt eller kostnadsskäl lämpligare fastighetsägarna it.o.m. attav
området sköter va-försörjningen M93/ärende 5/9.193nr

Länsstyrelsens prövning

nuvarande ordningen utgår således frånDen kommunen har detatt
grundläggande för tillkomsten allmän va-anläggning,ansvaret av en

Vattenförsörjning och avlopp behöver ordnas i störreettom samman-
hang. Frågorna har dock så allmänt intresseansetts ett stort attvara av
länsstyrelsen i detta fall tillagts rollen tillsynsmyndighet. Länssty-av
relsen har också fått befogenhet ålägga kommunen fullgöra sinatt att
skyldighet ordna va-försörjningen inom visst områdeatt ett genom en
allmän va-anläggning. länsstyrelsen kan fråganHos initieras även av
enskilda. Finner länsstyrelsen kommunen brustit i sin skyldighet,att
skall länsstyrelsen ålägga kommunen fullgöra denna såskyldighet,att

det kan ske eller vid angiven tidpunkt. åläggandeEttsnart senast en
kan förenas med vite.

Om länsstyrelsen inte finner åläggaskäl kommunen, har i praxisatt
den enskilde har överklaga länsstyrelsens beslut.rättansetts att att
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hänsyn till åläggande måsteMed grundas det allmänna intres-att ett
få till stånd samlad nå-va-försörjning, kan detset attav en anses som

främmande enskild får överklaga länsstyrelsens beslut. Mot-got att en
svarande inte i fastighetsägare fastighetPBL. Förrätt t.ex.ges en vars
ligger utanför allmän verksamhetsområdeva-anläggnings dockären
detta den möjlighet står få ståndenda till buds för till pröv-attsom en
ning fastighetens kopplas till allmän va-anläggning.rätt attav en

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har enligt gällande det grundlägganderätt ansvaret
för frånavloppsvatten fastigheten inte medför sanitär olägenhetatt en

fråneller olägenhet miljösynpunkt. och hälsoskyddslagenAv 6 §§7en
framgår fastighetsägaren1982:1080 har det grundläggandeatt ansva-

för förhindra sanitära olägenheter uppstår till följd bl.a.ret att att av
utsläpp avloppsvatten från fastigheten. förhindra uppkom-För attav

sanitär olägenhet sådanoch för undanröja olägenhet skallsten attav
fastighetsägaren vidta de åtgärder Sådanaskäligen kan krävas. åt-som
gärder enligt på§ avloppsvattnet avleds, eller7är sättatt annatrenas

hand så sanitär uppstår.lägenhet inte detta ändamål skallFörtas attom
lämpliga avloppsanordningar inrättas.

miljöskyddslagenI 5 § 1969:387 behandlas frågan förom ansvar
miljöfarlig verksamhet. Som miljöfarlig verksamhet även ut-avses
släpp avloppsvatten. bestämmelser utsläppNärmareav om av av-
loppsvatten i och7 8 §§. I § avloppsvatten kom-7 attges anges som

från vattenklosett eller härrör från tätbebyggelse ochmer en som som
inte slamavskiljning fårinte släppas i sjö elleränrenats utmer genom

vattenområde, det inte uppenbart det kan ske olä-ärannat att utanom
genhet. Om det särskild betydelse från naturvårdssynpunkt ellerär av

hänsyn till allmänt intresse, kan regeringen enligt i vissa8 §annars av
fall med avseende viss del landet förbjuda allt utsläppandeav av
avloppsvatten.

Samordningen mellan va-lagen och AL

fastighetsEn va-försörjning kan lösas enligt i huvudsak modeller,tre
anordningar enbart för fastigheten, gemensamhetsanläggning enligten
AL eller allmän anläggning enligt va-lagen. finnsDärutöver deten
enskilda va-anläggningar inte omfattas siggemensamma som av vare
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Sådana anläggningar dock ovanliga.eller va-lagen. StörreAL är ge-
mensamhetsanläggningar förekommer oftast på landsbygden, i mindre

i fritidshusområden.ochtätorter
för va-anläggning tidigareFörutsättningarna allmän är som re-en

avlopp med hänsyn till hälsoskyddetdovisats Vattenförsörjning ochatt
nå-finns inte angivetbehöver ordnas i sammanhang. lagenIstörreett

fastigheter motsvarande skall behövavisst minsta antal ellergot som
för förutsättningenVattenförsörjning och avlopp störreettatt samman-

antalskall uppfylld. redovisats tidigare kan dockhang Som ettanses
minimum dockanslutna fastigheter tänkas20-30 utgöra ett somav

så sanitära synpunkter ikan minskas bebyggelsen ligger samlad attom
högre grad sig gällande.gör

Fördelning för Vattenförsörjning och avloppansvaretav

plangenomförandeavsnittet principer för rationellt har vi2I ett re-om
vår ståndpunkt den bäst lämpad fördovisat grundläggande äratt som

verksamhet också möjlighet kunna sköta verksamheten.skall atten ges
sådan flexibilitet denRegelsystemet bör således för attutrymmege en

rationella lösningen kan väljas.mest
inte uppfylla kraven på flexibilitet. berorVa-lagen kan Detanses

på lagen utformad för samhället och brukarnabl.a. äratt att ge garan-
långsiktig va-försörjning. stabilitet hartier för säker och Denna sä-en

kerställts kommunen varit ansvarig för va-försörjningen. Iatt enav
situation utbyggnad va-anläggningar skall betjänamed storaav som
tusentals fastigheter sådan lösning naturlig. dag denna delIär ären av
utbyggnaden va-försörjningen i allt väsentligt avslutad. börDetav
därför finnas lagstiftningens flexibilitet ochmöjlighet ökaatten sam-
tidigt lösa samordningsproblemen mellan va-lagen och AL.

det föregående avsnittet redovisats problemen det gällerI har näratt
för Vattenförsörjning och avlopp komplex Detär äransvaret natur.av

därför ingen lösning bara bredda kommunens skaparDetatt ansvar.
inte ökade förutsättningar för lösningar. literationella Lika detär me-
ningsfullt bara lägga på fastighetsägare.ökat skaparDetatt ett ansvar
inte förutsättningar för stabilitet långsiktigt hållbaraoch system.

vårEnligt uppfattning måste lagstiftning påbygga ett systemen ny
så långt möjligt förklargör skall visstasom som vem som ansvar en

uppgift. Finns det inget självklart förhål-detta avhängigtärutansvar,
landena i det enskilda fallet, lagstiftningenskall förutrymme ettge
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val. får skall också förutsättningarsedanDen ansvaret attsom ges
fullgöra sitt kan självklarhet. framgårDetta Somansvar. synas som en

avsnittet reformbehov uppfyller inte den nuvarande lagstift-av om
ningen dessa krav.

Grundläggande ansvarsförhållanden

byggerlagstiftning berör Vattenförsörjning påDen och avloppsom
några grundläggande förhållanden ansvarsfördelning behöverom som
lyftas fram. alltså inte frågan några förhållan-Det nyheter,är om men
dena har tidigare tenderat hamna bakgrunden. förstai gällerDetatt
förhållandet tadet inte finns någon kommunen kanänatt annan som
på sig hela för planering tillsynoch va-verksamheten iöveransvaret
kommunen. i överensstämmelse med reglerna i denDetta PBLär samt
nuvarande milj och hälsoskyddslagstiftningen. också iDetta är över-

förslagensstämmelse med de tillsyn lämnats Miljöbalksut-om som av
redningen SOU 1996: 103.

andra gäller det förhållandetDet för fastighetsatt ansvaret vat-en
tenförsörjning avloppoch ligger hos fastighetsägaren. följerDetta
också miljö- och hälsoskyddslagstiftningens regler förav om ansvar
verksamhet på den fastigheten. Båda dessa grundläggande förut-egna
sättningar sådan betydelse de bör komma till uttryck direkt iär attav
lagen. de förutsättningarna ocksåOm klarlagda blir övrigaär ansvars-
frågor lättare klaraatt ut.

Enligt den nuvarande ordningen har kommunen föransvaret att om-
råden med va-problem identifieras och kanatt startasen process som
leda till problemen blir åtgärdade. Länsstyrelsen har i dettaatt sam-
manhang rollen tillsynsmyndighet bevakar de allmännaattav en som
intresset Vattenförsörjning och avlopp tillgodoses. har enligt vårDetav
bedömning inte kommit fram något den nuvarande ord-gör attsom
ningen skall ändras. Beträffande den enskildes överklaga läns-rätt att
styrelsens beslut återkommer vi i avsnittet prövning.om

Kritiken den nuvarande ordningen har främst frågornarörtmot om
kommunens behöver så långt den skall sörja föratt attansvar en
allmän va-anläggning kommer till stånd eller det räcker med attom
kommunen skall till va-anläggning kommer till stånd. Kriti-attse en
ken såledesgäller såväl kravet kommunen skall sörja föratt att en
va-anläggning kommer ståndtill kravet det skall all-attsom vara en

anläggning. Vi delar mycketmän den kritik framförts denmotav som
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nuvarande ordningen. Enligt vår uppfattning måste kommunens
grundläggande uppgift skapa förutsättningar för områdesatt att ettvara
behov Vattenförsörjning och avlopp blir tillgodosettav genom en
va-anläggning. Om det finns flera olika nå långsiktigtvägar sä-att en
ker va-försörjning kan det inte tillmätas någon avgörande vikt vem

utför och driver va-anläggningen eller i vilken form anläggningensom
drivs. Den rationella lösningen måste kunna väljas.mest Med den ut-
gångspunkten räcker det med kommunen skall tillatt attse en
va-anläggning kommer till stånd. Detta bör också komma till uttryck i
lagen.

kunnaFör måste kommunenatt ytterligareta ansvaret styrmedelges
kan säkerställa va-anläggning kommer till stånd,attsom utan atten

kommunen själv skall behöva utföra och driva anläggningen. Vi åter-
kommer till den frågan i det följande avsnitt 5.5.4.

Förutsättningar för kommunens ansvar

Miljö, hälsa och naturresurser

Kommunens för utförande och drift va-anläggning böransvar av en
således kunna minskas. andra delarI finns det dock skäl öka kom-att

avsnittetI Utgångspunkter för Vattenförsörjning ochmunens ansvar.
omhändertagande avlopp har vi föreslagit lagens tillämpnings-attav
område inte begränsas till hälsoskyddet, utgångspunkten börutan att

Vattenförsörjning och omhändertagandeatt avloppsvatten skallvara av
kunna ske på innebärsätt hushållning medett samhälletssom en resur-

och tillgodoser skyddet för hälsan, miljön och hushållningenser som
med För dessa intressen skall kunna tillgodosesvatten. måsteatt även
utgångspunkten för kommunens för få till ståndattansvar en va-an-
läggning innefatta motsvarande intressen. Naturligtvis kommer intres-

skydd för miljön, hälsan och hushållningenset med kom-av vatten att
i förgrunden. kanDet dock inte uteslutas andra intressen hus-ma att av

hållningskaraktär vattenhushållningän kan motivera tillkomsten av en
va-anläggning. Bestämmelsen kommunens bör därför utfor-om ansvar

i överensstämmelse med de intressen lagen avsedd till-mas är attsom
godose.
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sammanhangI störreett

va-försörjningenförutsätterenligt va-lagenKommunens attansvar
i motiven tillsammanhang. anfördesbehöver ordnas i Somstörreett

hari sammanhang Detårs va-lag begreppet1970 störreär vagt.ett se-
pånågon viktigare utvecklingdan dess inte heller skett sätt,annat t.ex.

Även i sammanhangpraxis. uttrycket större utrym-ett gergenom om
ochtill förändrade förutsättningarför anpassning praxis nyaavme en

så definierat begreppmåste det tveksamtsynsätt, att ett vagtanses
föreläggande kommun. Omtill grund förskall kunna ligga ett mot en

utgångspunkttjänahär karaktären skall kunnabegrepp denett somav
Frågan blir då vadpreciseras.måste begreppetför föreläggande,ett

regleringen.syftet bakom den nuvarandeärsom
års lagstiftning kan tol-till ochUttalandena i förarbetena 1955 1970

va-försörjningen,så skall förkas kommunenatt ta ansvaret om pro-
underlag för allmänså många fastigheter det finnsblemen berör att en

VA-lagstiftningen kommen-Bouvin-Qviström, Enva-anläggning jfr
sådan avgränsningvisat innebär45. utvecklingen harSom atttar ens.

förnågon sig hadet alltför ofta inte finns ansvaret att ensom anser
stånd. sådan ordning kan inteva-anläggning tillkommer En accepte-

den enskilde fastighetsägarenmåste vidKommunens närtaansvarras.
för den fastighe-inte förutsättningar förlängre har att ta ansvaret egna

kom-självklara lösningenva-försörjning. enklaDen är atttens men
till stånd,för va-anläggning kommerskall att om enenmunen ansvara

ordnas ifastighets Vattenförsörjning och avlopp behöver störreett
fastigheter i området.sammanhang tillsammans med andra

alltså till den enskilde fastighets-bör knytasKommunens attansvar
medverkan klarasaknar förutsättningar kommunensägaren att utan

innefatta avvägning vadfastighetens va-försörjning. börDet moten
utföra och kostnaderna förobjektivt tekniskt möjligtärrent att ensom

sådan teknisk lösning ställer sig bil-teknisk lösning. Finns det somen
faktiska uppstår fastigheten kopplas tillligare den kostnadän som om

användas. förutsättningva-anläggning, skall den lösningen En ären
fråndock den enskilda tekniska lösningen godtagbar de syftenäratt

lagen skall tillgodose, förutsättningar för rationelldvs. denatt enger
va-försörjning tillgodoser skyddet för miljön och hälsanbehovetsom

behovet hushållning Tanken bakom denmedsamt naturresurser.av
föreslagna lösningen således till den harskallär att ansvaret ges som
förutsättningar avsnittet Utfö-bära det kommandeI 5.5.5att ansvaret.
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rande och drift va-anläggning skall redovisas hur kommunenav en
skall möjlighet fullgöra sitt för va-anläggningatt attges ansvar en

stånd,kommer till själv behöva utföra och driva anläggningen.utan att

tillsynsansvarLänsstyrelsens

Länsstyrelsen enligt 38 § miljöskyddslagen tillsynen sådanutövar över
miljöfarlig verksamhet kräver tillstånd enligt lagen. bilaganAvsom
till miljöskyddsförordningen framgår1989:364 det fordras till-att
stånd för släppa avloppsvatten det kommer från tätbebyg-att ut om
gelse med invånare.2 000 Länsstyrelsen har emellertid enligtänmer
va-lagen vidare tillsynsansvar. Med stöd andra2§ stycketett av
va-lagen kan länsstyrelsen vid åläggavite kommunen fullgöra sinatt
skyldighet enligt första stycket sörja för eller tillse allmänatt att en
va-anläggning kommer till stånd så det kan ske. harDessutomsnart
länsstyrelsen särskilt för de anläggningar enligt §31ett ansvar som
förklarats för allmänna. Vi finner inga skäl föreslå några grundläg-att
gande förändringar den gällande ordningen. kan dockDet noterasav

vi i avsnitt föreslår länsstyrelsen5.5.7 skall fatta beslutatt gränsatt om
för allmänförklarad va-anläggnings verksamhetsområde. kanDettaen
dock inte någon grundläggande förändring, eftersom länssty-ses som
relsen 6 och va-lagen31 möjlighet i praktikengetts attgenom en
ha bestämmande inflytande sådan anläggnings verksam-överett en
hetsområde.

likhetI med nuvarande bestämmelser förslås således länsstyrel-att
skall ha möjlighet förena föreläggandet med vite. Erfarenheter-attsen

från tillämpningen den nuvarande bestämmelsen visar läns-attna av
styrelserna använder möjligheten till föreläggande relativt sparsamt.
Enligt vad kunnat iakttas i de ärenden överklagats tillsom som rege-
ringen länsstyrelserna använda föreläggande först förhållan-närsynes
dena blivit allvarliga och andra stårinte sådannär Ivägar öppna. en
situation torde föreläggande vite tämligen meningslöst.ett utan vara
Det kan därför förutsättas förelägganden undantagslöstnärmastatt
kommer förenas med vite.att

lagen börI inte införas några särskilda begränsningar vad gäller vi-
storlek. likhet medI vad gäller i måstedag detta bestämmastets som

omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan vitets skälighetav om
måste därför helt överlämnas till rättstillämpningen.
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Våra förslag till förändringar kommunens innebär dock attav ansvar
länsstyrelsens föreläggande inte någotkan kommunenän attavse mer
skall till allmän va-anläggning kommer till stånd. stäl-Dettaattse en
ler krav på den länsstyrelse skall utforma föreläggandet, efter-nya som

föreläggande kommunen får sådantbara kom-ett motsom avse som
har faktisk och rättslig möjlighet utföra. Enligt § andra2attmunen en

stycket lagen 1985:206 viten får vite inte föreläggas, adressa-om om
kan sakna faktisk eller rättslig möjlighet följa föreläggan-ten antas att

det. Vi kommer i det följande avsnittet Utförande och drift av en
va-anläggning föreslå fastighetsägarna i vissa fall fåskallatt att ansva-

för utföra och driva va-anläggning. Om det fastighetsägar-ret äratt en
har skyldigheten utföra och driva anläggningen, kom-harattna som

begränsade möjligheter påverka utbyggnadstakten. Ettatt t.ex.munen
föreläggande kan därför inte längre enbart knytas till sådana förhållan-
den utförandet påbörjasanläggningen skall vid viss tid-attsom av en
punkt eller anläggningen skall i drift vid viss tidpunkt, efter-att tas en

kommunen inte alltid disponerar de frågorna.översom

5.5.4 Utförande och drift va-anläggningav en

Förslag: En va-anläggning skall utföras och drivas i samverkan mel-
lan till fastigheterna inom områdedet där Vattenförsörjning ochägarna
avlopp behöver ordnas i sammanhang, inte kommunenstörreett om
finner det lika rationellt anläggningen utförs eller drivsäratt att av
kommunen eller någon allmän va-anläggning.annan som en

Vid bedömningen skall kommunen beakta de ekonomiska och or-
ganisatoriska förutsättningarna för fastighetsägarna på lång siktatt
skall kunna för Vattenförsörjning och avlopp inom området så attsvara
skyddet för miljön och hälsan behovet hushållning medsamt natur-av

tillgodoses. Kommunen skall vid bedömningen beaktaävenresurser
fastighetsägamas till ersättning för va-anordning blir onyttigrätt som
och till ersättning vid inskränkningrätt allmän va-anläggningsav en
verksamhetsområde.

förAnsvaret va-anläggningen

Vi har i det föregående avsnittet för VattenförsörjningAnsvaret och av-
lopp lämnat förslag innebär kommunens grundläggandeattsom ansvar
begränsas så det primärt endast skyldighet tillatt att attavser en se en
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nuvarandebl.a. denstånd. Skäletva-anläggning kommer till är att
förhindra rationellavilket kantillräckligt flexibel,ordningen inte är

på va-problemen.lösningar
bästframhållits, dentidigareVår utgångspunkt ärär, att somsom

kunna skötamöjlighetockså skalllämpad för verksamhet attgesen
allmännågonhar inteverksamheten. Fastighetsägaren rätt attt.ex.

va-försörjning. Enhand fastighetenskommunenkräva taratt om
i de fallva-anläggningdrivabör inte hellerkommun änannat somen

driften. kansköter Detkommunenfinns allmänt intressedet attett av
anläggning,driverintresse kommunenallmäntknappast attett envara

samverkan.irationellt fastighetsägarnadriften kan skötas mer avom
utförandesamverkarliten fastighetertillOm ägarna omen grupp
oftalösningenva-anläggning, kan dendriftoch varaav en gemensam
allmännatill denkopplas direktfastigheternabilligare än om

vid exploateringardetexempel kanva-anläggningen. Som nämnas att
kombinationvanligt medsmåhusbebyggelseför är av en gemen-en

småhusområ-va-anläggning.allmän Inomsamhetsanläggning och en
gemensamhetsanläggning i sinva-försörjningen meddet sköts somen

området till-va-anläggning. Härigenomtill allmänkopplad ärärtur en
omhändertagande avloppsvat-såväl Vattenförsörjningförsäkrat avsom

ofta medförakankombination enskilt och allmäntDenna attten. av
först det kanbåde billigt och rationellt.va-försörjning sköts Det närär

rationelltområdes va-försörjning likakommunen sköteratt ettantas
driverkommunendet allmänt intressekan är attettattansesom man

verksamheten.
kommunenför rationell drift börskapa förutsättningarFör att gesen

drivaförutsättningarställning till harmöjlighet attatt ta envem som
förtill kommunensva-anläggning rationellt. Med hänsynmest ansvar

frågakomma ikan det inteplanering och tillsyn va-verksamhetenav
frånutgångspunkt fastig-någon frågan. Medskall avgöraatt annan

frånställningstagande utgå ii sitthetsägarens bör kommunenansvar
va-anläggningen, inteutföra och drivafastighetsägarna skallatt om

fastig-någon förutsättningarkommunen eller har lika bra somannan
iMed någonhetsägama driva anläggningen rationellt.att annan avses

exploateraförsta hand kommunalt bolag eller den ettett avsessom
område.

verksamheten ochbåde på förUttrycket rationellt syftar kostnaden
driva verk-således rationelltdess kvalitet. kan aldrigDet att enanses
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samhet på inte tillgodosersätt behovet skydd för miljö,ett som av
hälsa och hushållningen med En va-anläggning normalt ivatten. är
drift under år.antal Det därför vikt bedömningenett stort är attav
grundar sig på förutsättningarna driva verksamheten på långatt även
sikt. likhetI med den prövning länsstyrelsen skall i sambandgörasom
med ansökan allmänförklaring bör hänsyn till både de eko-tasen om
nomiska och organisatoriska förutsättningarna för driva verksamhe-att
ten.

Vid bedömningen de organisatoriska förutsättningarna bör sär-av
skild hänsyn till det i området redan finns förening hartas om en som
hand andra för fastighetsägarna frågor, väg-om t.ex.gemensamma en
samfállighet. Däremot bör det inte tillmätas någon avgörande betydel-

skilda fastighetsägare inför kommunens ställningsta-se om grupper
gande har olika uppfattningar hur va-försörjningen i området skallom
lösas. börMan dock inte blunda för behovet särskilt beakta fas-attav
tighetsägamas möjligheter på lång sikt klara Vattenförsörjning ochatt
avlopp på sådant skyddet för miljön, hälsansätt och hushåll-ett att
ningen med kan tillgodoses. Finns det inom området skarpavatten
motsättningar mellan fritidsboende och perrnanentboende har sinsom
grund i deras skilda behov Vattenförsörjning och avlopp, kan dettaav
inverka på fastighetsägamas möjligheter på lång sikt klaraatt
va-anläggningen.

ställningstagandeEtt detta slag slutar oftast i någon formav av
Ärsammanvägd bedömning. det så två eller flera alternativa lös-att

ningar innebär såväl de ekonomiska och organisatoriska förutsätt-att
ningarna för driva verksamheten den grundläggande förmåganatt som

sköta Vattenförsörjning och avlopp inomatt området så skyddet föratt
miljön, hälsan och hushållningen med tillgodoses, bör kravet påvatten
rationalitet uppfyllt det billigaste alternativa lösningen väljs.anses om

Fastighet allmäninom va-anläggnings verksamhetsområdeen

Kommunens ställningstagande till frågan kan drivaantasom vem som
anläggning rationellt kommer normalt imest sambandgörasen att

med va-anläggning planeras.att Det behöver dock inte finnasen ny
några hinder kommunen frågan till bedömningmot att tar ävenupp
efter det va-anläggningen tagits i drift. dag finnsatt I det inga hinder

inrätta allmän va-anläggningmot föratt område betjett änasen som av
gemensamhetsanläggning. För skapa förutsättningar för ratio-en att en
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fördel kommunendetviva-försörjningnell att gesomvore enanser
frågan, dvs. delardenförutsättningar även motsattataatt av enomupp
gemensamhetsanläggning.överföras tillva-anläggning skallallmän en

tidigare ställ-sittmöjlighetbör således omprövaKommunen attges
va-försörjning skall skötasområdesningstagande att ett genom en

va-anläggning.allmän
begränsningen idocksådant ställningstagandehinder ärEtt mot ett

på fastighetertillämpligaregler inteinnebär AL:s ärl § AL attsom
verksamhetsområde. Dettaallmän va-anläggningsinomligger ensom

bestämmelsen iupphävs ALpå två Antingenkanproblem sätt.mötas
va-anläggnings verk-allmänmöjlighet inskränkainförseller att enen

lösasva-försörjning kansamhetsområde behovet genom enom av
bestämmelsen i hartill ALgemensamhetsanläggning. Med hänsyn att

aktuella, vi dendeni andra situationerbetydelse än attäven ansernu
inskränkaöka möjlighetenändamålsenliga lösningen är attattmest

verksamhetsområdet.
tillva-anläggningfrån allmänförändring driftEn en ge-genom en

fastighetsägarenvissa fall innebäramensamhetsanläggning kan i att
hani värde,fastigheten minskarekonomisktskadas attattgenom

gemensamhetsan-avgift för inrättandetvingas betala ävenatt enaven
till följdblir onyttigava-anordningarläggning eller fastighetensatt av

värde kan dockfastighetsMinskningenden anläggningen. enavnya
för fastighe-eftersom förutsättningentämligen begränsad,bli attantas

drifts-dennagemensamhetsanläggningskall kopplas till är attten en
form rationell.är mer

några principiella hinderdet inte finnsVår slutsats är mot attatt
ersättningFråganfrågan allmän va-anläggning.ompröva omom en

Inskränkningunder avsnittfastighetsägaren behandlas vidare 5.5.8till
verksamhetsområde.ettav
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5.5.5 Va-samverkan

Förslag: Kommunen skall i beslut fastställa vilka fastigheter som
skall samverka utförande och drift va-anläggning. fastig-Enom av en
het skall delta i va-samverkan inte fastighetens behoven vatten-om av
försörjning och avlopp med fördel kan tillgodosesstörre på sättannat
än samverkan.genom

beslutetInnan fattas skall kommunen samråda med fastighetsägarna
inom området, länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten förslagetom
till va-samverkan. Vid samrådet skall kommunen redovisa underlaget
för förslaget till beslutet va-samverkan de viktigaste följdernasamtom

förslaget.av
Va-anläggningen skall inrättas enligt de bestämmelser gällersom

för inrättande gemensamhetsanläggning enligt AL. villkorDe förav en
inrättande anläggning i 5-7 skallAL dock inte till-av en som anges
lämpas.

Inledning

Ett praktiskt problem vid utbyggnaden för Vattenförsörjning och av-
lopp kan fastighetsägarna i det planerade utbyggnadsområdetattvara
har skilda uppfattningar vad den bästa lösningen.är Särskiltom som
markant detta i de områdenär ligger i randzoner,tätorternas medsom
både äldre fritidsbebyggelse och bebyggelse för permanentboen-nyare
de. Denna konflikt mellan fastighetsägarintressen medför lätt någonatt

fastighetsägare försöker blockera förslag till va-lösningar förgrupp
området.

Det avsedda instrumentet för få till stånd va-anläggningatt ären en
förrättning enligt AL. Som berördes i avsnitt 5.4.1 räcker inte alltid
detta instrument. Om kommunen skall kunna det fulla förta ansvaret

få till stånd va-anläggning,att krävs styrmedel särskiltett ären som
till den framtida utbyggnadenanpassat va-anläggningar. För attav

kunna hantera de fall där fastighetsägarna obenägnaär samverkaatt
anläggning bör kommunen möjlighetom ien gemensam att ettges

bindande och genomförbart beslut frågan huvudmannskapavgöra om
för va-försörjningen.

Under utredningens gång har flera alternativa lösningar på proble-
diskuterats. En lösning harmet varit skapa helt rättsfigur,att dären ny

fastigheterna inom områdeavgränsat skulleett ha skyldighet att ut-en
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va-anläggning. Förfarandet skulle kunnaföra och driva allmänen
regler.eller med utgångspunkt iregleras i AL:s Detprocessen egen

alltför otymplig ochvisat sig skullehar dock att en egen process vara
går med de regler gällerregler inte omedelbart förenaAL:s attatt som

också allmänt ifrågasättasför allmän va-anläggning. kanDet renten
försvarligt tillskapaproblemen har den karaktären det är att ettattom

andra alternativ möjliga. lösning legatregelsystem, Enärnytt somom
hands har varit utnyttja regelsystem, inomtill PBL:snära t.ex.att ra-
planprocessen. den ordningen kommu-för Svagheten med är attmen

fritidsområden enbartskulle bli tvingade planläggaatt rena avnerna
va-anläggning. Videt skälet antal fritidsfastigheter behöveratt ett en

i stället för enklare lösning innebär kommunenhar attstannat en som
fastighetervissa förutsättningar skall kunna tvinga berördaunder att

gemensamhetsanläggning.delta i en
i frågatidigare i avsnitt redovisade problemende 5.4.1Av om sam-

framgår problemen liggerordningen mellan va-lagen och AL att ett av
i de för inrättandet gemensamhetsanläggning ivillkor som angesav en

utformatssärskilt väsentlighetsvillkoret i villkor har§§, 5 Dessa5-7
till skydd för den enskilde, det måste tveksamt detmen anses om
skyddet skall kunna förhindra åtgärder har sin grund i mycketettsom
starkt allmänt intresse rationell va-försörjning. Nuvarande lag-av en

all-stiftning lämnar emellertid inte för avvägning mellanutrymme en
innebäroch enskilda intressen. det införs ordningOmmänna en som

villkoren för inrätta gemensamhetsanläggning skall prövasatt att en
i kommunalt beslut, kan det skapas förett ett nytt utrymme attseparat

va-fcirsörjning dendet allmänna intresset rationellpröva motav en-en
skildes intresse kunna stå utanför samverkan vattenför-attav en om
sörjning och avlopp.

Förutsättningen för kommunens prövning bör vattenför-attvara
sörjning och avlopp inom område behöver ordnasett genom en
va-anläggning och kommunen funnit det rationelltäratt att mest att
fastighetsägarna områdeti för utförande och drift va-anlägg-svarar av
ningen. Genom dessa förutsättningar för prövningen klar-sättaatt upp

det finns allmänt intresse va-anläggning kommergörs att ett attav en
till stånd.

kommunenNär vilka fastigheter skall samverkaprövat som om en
va-anläggning va-samverkan kan den fortsatta handläggningen av
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ärendet överlämnas till lantmäterimyndigheten för förrättning enligten
AL.

Samråd

Ett beslut va-samverkan innebär vissa fastighetsägare måsteattom
delta i samverkan sin vilja. Vid va-samverkan lika väl vidmot som

samverkan visst tvånginslag ibland oundvikligtär ettannan av om en
gemensamhetsanläggning skall komma till stånd. Såväl vid handlägg-
ningen inom kommunen i fortsattaden förrättningshandläggning-som

måste dock fastighetsägamas uppfattning tillmätas betydelse.storen
fastighetsägarnaDet i samverkan skall utföra och drivaär som gemen-

samhetsanläggningen.
Fastighetsägarna påbör så tidigt stadium möjligt tillfälleett som ges
lämna sin på gemensamhetsanläggningens utförande drift.ochatt syn

otvivelaktigtDet fördel kommunen och fastighetsägarnaär storen om
redan på tidigt stadium har på områdets va-problem ochett en samsyn
hur problemen skall lösas. diskussion tidigtEn i ökar vä-processen
sentligt möjligheterna utnyttja fastighetsägamas kännedom deatt om
lokala förutsättningarna och deras intresse och för attengagemang
finna lokala kretsloppsanpassade va-lösningar.

bör införKommunen beslutet va-samverkan skyldig attom vara
hålla samråd med fastighetsägarede kan bli berörda be-antassom av
slutet. Samrådet bör således inte enbart de fastighetsägareavse som
enligt kommunens planering ingåskall i samverkan, samrådet börutan

innefatta till kringliggandeäven fastigheter. Samrådet skall så-ägarna
ledes omfatta krets den sakägarkrets kom-motsvarasen som av som

skall samråda med enligt kap. §5 20 PBL.munen
Vid samrådet bör kommunen den utredning legat tillpresentera som

grund för kommunens inledande ställningstaganden va-förhållan-att
dena i området måste lösas i sammanhang och det intestörreett äratt
lika rationellt kommunen någoneller fastighetsägarnaatt än ut-annan
för och driver va-anläggningen. utredning börDenna innehållaäven
kommunens förslag till utformning för området lämpligav en va-an-
läggning. Redovisningen det förslaget central betydelse förär attav av
fastighetsägarna skall kunna ställning till va-samverkan. Detta ären
först sådant alternativ harnär fastighetsägarna kanett presenterats som

ställning till konsekvenserna va-samverkan. Redovisningenta av en
den planerade va-anläggningen bör därför utformningav ges en som
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in-enligt kap.genomförandebeskrivning 6 1 § PBL. Detmotsvarar en
organisatoriska,redovisning denebär förslaget bör innefattaatt aven

förfastighetsrättsliga åtgärder behövsekonomiska ochtekniska, som
ändamålsenligt genomförande be-samordnat och i övrigtävenett av

slutet va-samverkan.om
va-samverkanBeskrivningen genomförande beslutetett omav av

detaljplanlite genomförandebeskrivningkan lika görasensom en av
frågorna skall behandlas i denbindande, eftersomrättsligt merparten

bör dock hindra kom-kommande anläggningsförrättningen. Detta att
på frågor be-uttryck för sini beskrivningen kan somge synmunen

föreslå detförrättningen. Vi kommer i det följandehandlas vid att att
införs möjlighet ersättning för va-anordningi ALäven att somgeen

följd gemensamhetsanläggning inrättas.blir onyttig till Förattav en
grund-möjligheten till ersättningmånga fastighetsägare kan vara av

till va-samverkan.läggande betydelse för deras inställning en
gäl-för va-försöijningen i länet.Länsstyrelsen har Dettaett ansvar

områ-allmänna va-anläggningarnasler bl.a. samordningen mellan de
uppstår intressekontlikter mellanden. kan inte uteslutas detDet att

utbyggnadsområden. Så-för vissaolika huvudmän t.ex. ansvaretom
konflikter kan förstärkas kommunen idana att en process somav

ochflera roller, den både för planeringdenna har att vara som ansvarar
huvudman för allmän va-anläggning.att vara en

ovid-undvika situationen kommunen i sin planeringFör taratt att
påkommande hänsyn bör länsstyrelsen möjlighet sinattges ge syn

påverka va-samverkan.förslaget och därigenom beslutet Det ärom
dock inte nödvändigt i detta skede möj-länsstyrelsen redanatt ges en
lighet till direkt ingripande, eftersom länsstyrelsen enligt förslagetett

andra möjligheter till ingripande.ges
Förrättningen för inrättande gemensamhetsanläggning hand-av en

has lantmäterimyndigheten. den myndigheten finns därförHosav en
uppstågod erfarenhet de problem kan vid inrättandetav som av en

anläggning. undvika kommunens beslut va-samverkanFör att att om
sådan utformning försvårar den kommande förrättningen,ges en som

bör lantmäterimyndigheten samrådsskedetredan under möjlighetges
lämna på Samrådsynpunkter underlaget och förslaget till beslut.att

bör därför hållas med lantmäterimyndigheten.även
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Beslut va-samverkanom

Vid prövningen skall kommunen fastställa vilka fastigheter skallsom
samverka gemensamhetsanläggning enligt AL. Förutsättningenom en
för prövning va-samverkan tidigare kommu-är nämnts atten av som

funnit området har behov va-anläggningatt ettnen av en gemensam
och det rationellt fastighetsägarnaär sköter anläggningen.att mest att
Med hänsyn till de förutsättningar gäller for prövningen överattsom
huvud skall komma till stånd, bör denna prövning kunnataget ersätta
den prövning enligt AL skall ske båtnads-, väsentlighets- ochsom av
opinionsvillkoren. villkorDessa skall alltså inte särskilt,prövas utan
avvägningen mellan den enskildes intressen och det allmännas intres-

bör uteslutande inom för beslutetgöras va-samverkan.sen ramen om
Det bör finnas för fastighetsägare i vissa fall ståutrymme atten

utanför va-samverkan. Den möjligheten bör dock inte knytas tillen
något de villkor gäller enligt AL. Däremot finns det anledningav som

lägga fast det i området finns någon fastighetatt vattenförsörj-om vars
ning och avlopp med fördel kan tillgodoses påstörre sätt änannat ge-

va-anläggning. bestämmelseEn detta börnom en ut-gemensam om
formas med förebild de bestämmelser gäller fastighetsägaresav .som
skyldighet betala avgift till allmän va-anläggning. Fastighets-att en

bör nämligen haägaren möjlighet stå utanförattsamma en va-samver-
kan han har stå utanför allmän va-anläggning.attsom en

likhet medI vad föreslås gälla vid prövning fastighetsägaressom av
avgiftsskyldighet bör prövningen fastighetens behov delta iattav av
samverkan ske efter objektiva grunder. således fastighetensDet be-är
lägenhet och framtida möjliga användning skall läggas till grundsom

Ägarensför bedömningen. avsikt det gäller fastighetensnär framtida
användning kan därför inte tillmätas någon självständig betydelse.

särskiltEtt problem gäller de fastigheter sedan tidigare harsom egen
Vattenförsörjning och avlopp. Den föreslagna utformningen tordeeget
innebära det ofta kan blir svårt för fastighetsägareatt hävdaatt atten
hans fastighet inte skall ingå i va-samverkan, eftersom den grundläg-
gande förutsättningen för prövningen det allmänna intressetär av
skydd för miljön, hälsan eller hushållningen med Finnsnaturresurser.
det inom området inte längre för enskilda avloppslösningar,utrymme

på grund området har förtätats,t.ex. måste fastighetsägaren tålaattav
hans fastighet skall delta iatt va-samverkan och fastighetensatt egna

anordningar därigenom kan bli onyttiga. Ett exempel gällerannat
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Även kanfastighetsägarenpå grundvatten.kustområden med brist om
saltvattenin-förinnebär riskenbrahans brunn harvisa vatten,att en
hushållninggodintressetområdet det allmännaträngning i att av en

frågafå komma idock integå före. börkan komma Detmed attvatten
skälethuvudsakligen detva-områdeingåfastighet skall i ettatt aven

anläggningen.finansieringintresse godtillgodoserdet ettatt avav en
Även skallva-samverkan,delta itvingasfastighetsägaren att enom

skyl-han blivitställningibehöva kommainte änsämreägaren omen
Enligtva-anläggning.för allmäntill kostnadernadig bidraatt nuva-en
till skäligfastighetsägarebestämmelser i va-lagen harrande rätt er-en

all-följdtillblir onyttigava-anordningarsättning hans attav enom
Vi inteutvidgas.till stånd ellerva-anläggning kommer attmän avser

Motsvarande tillbestämmelsen.någon ändring den rättföreslå er-av
dockva-samverkan. Detbeslut vidfinnas efter ärsättning bör om

va-samverkani beslutetomöjligt, redansvårt, för inte säga attatt om
utformningenaktuell.kan bli Denvilken ersättning närmaresomange

förrättningen. Er-först vidgemensamhetsanläggningen bestämsav
anläggningsförrättningen.vidbör därför bestämmassättningen

ställningstagandeninledandePrövning kommunensav

ordna va-för-angående behovetställningstagandenKommunens attav
skallanläggningenva-anläggning och densörjningen ut-attgenom en

samverkan,idrivas fastighetsägarnaföras och utgör ovan an-somav
va-samverkan.beslutförutsättningar förgrundläggandeförts ett om

kanformlöst ochemellertid heltställningstaganden får görasDessa
beslutöverprövning.föremål för Ettsammanhanget inte blidärför i det

grundläg-deindirekt innebärakommer dockva-samverkan att attom
påva-samverkanfömtsättningama förgande prövas nytt.en

Vattenförsörjning ochfastigheternasfastighetsägarna VisaKan att
intesammanhang eller detiinte behöver ordnas äravlopp större attett

rationellt,va-anläggningenutför och driverklarlagt mestatt vem som
va-samverkan.förutsättning för Detgrundläggandesaknas det enen
bedömning detnaturligtvis i sakens kommunensligger attnatur av

rubbasva-försörjning inte kansamladallmänna intresset attavenav
ingåfastighet inte behöverkan visa hansenskild fastighetsägare atten

visa kommu-emellertidva-samverkan. fastighetsägarnai Kan atten
måsteantal fastigheter,bedömning beträffandegjort felaktig ettennen

förförutsättninggrundläggandenormalt innebäradet attanses en
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va-samverkan har rubbats. Det gäller inte minst de bedömningar som
kommunen gjort i fråga behovet va-försörjning.om av en gemensam

Kommunens bedömning frågan driver anläggningenav om vem som
rationellt, innefattar antal osäkra faktorer. fall dettamest Iett ett som

Ärmåste dock kommunens bedömning normalt företräde. emel-ges
lertid kommunens bedömning grundad felaktiga förutsättningar,

de tekniska kraven på va-anläggningen, vilket påverkart.ex. denom
slutliga bedömningen förutsättningarna för va-samverkan, fårav en
detta innebära det saknas grundläggande förutsättning förattanses en
beslutet va-samverkan. Som exempel kan fastighets-nämnas attom

kan visa kommunens kalkylerägarna behäftade sådanamed fel-att är
aktigheter de inte kan läggas till grund för bedömningenatt av vem

driver va-anläggningen rationellt. sådantI fall bör kom-mest ettsom
fram underlag för bedömningen.ta ett nyttmunen

Beslutets innehåll

Även beslut va-samverkan inte behöver innehållaett änom om mer en
uppräkning de fastigheter skall ingå i fårva-samverkan, detav som
betydelse i andra avseenden. Blandäven får det betydelse förannat ut-
formningen den kommande va-anläggningen. Det naturligtvisärav av

vikt det skälen för beslutet framgår vilkastor problematt skallav som
lösas va-anläggningen.genom

Som tidigare bör kommunen vid samrådetnämnts redovisa den ut-
redning utgjort underlag för ställningstagandet va-förhållande-attsom

i området måste lösas i sammanhang och det intestörreett ärattna
rationellt kommunen eller någon fastighetsägarnaatt änmer ut-annan

för och driver va-anläggningen förslaget till den va-anläggningsamt
kommunen bedömt ändamålsenlig. den fortsattaFörmestsom vara

handläggningen ärendet hos lantmäterimyndigheten det värde-ärav
fullt beslutet, förutom redovisning förslagen,att innehållerävenen av

redovisning vilka synpunkter framförts under samrådeten av samtsom
kommunens bedömning dessa. Genom kommunen på dettaatt sättav
utförligt redovisar grunden för beslutet va-samverkan, skapas detom
förutsättningar för den fortsatta handläggningen i formatt till-av
ståndsprövningar och förrättning enligt skallAL kunna löpa lättare.
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medSamordning PBL

frågor all-enbart reglerarinnehåller inga bestämmelserPBL omsom
gällerfinns bestämmelserva-anläggningar. Däremotmänna som

behandlarsärskiltva-anläggningar och bestämmelser gemensam-som
detaljplan fårkommunen ihetsanläggningar. särskilt intresseAv är att

principerna för inrättandebestämmelsermeddela gemensam-av enom
fårfastighetsplanstycket 12 och ihetsanläggning 5 kap. § första7 en

sådan anläggning 6 kapinrättandebestämmelsermeddela av enom
skall lämnas tillfår vidare bestämma bygglov inte§.3 Kommunen att

användning förränväsentlig ändring markensåtgärder innebär avsom
inte skallavloppsanläggning för vilken kommunenellerviss vatten-

Bestämmelserna har allatill stånd kap. §.huvudman kommit 5 8vara
va-samverkan.beslutför utformningenbetydelse ett omav

va-samverkan skalltidigare beslutetAvsikten är nämnts att omsom
friståendedärförfristående från va-samverkanutformas PBL. En är

samverkansområde kanvilket innebärfrån detaljplan, att ettt.ex. en
område. samverkans-såväl detaljplanelagt Omligga inom utomsom

område,detaljplanelagt börområdet ligger inomhelt eller delvis ett
framgå anteckning i detaljpla-alltidbeslutet va-samverkan av enom

nen.
Även i detaljplanen, finns detva-samverkan inte regleras direktom

tillämpning den nämndahindrar kommunen medingenting att avsom
får meddelasbygglov intei kap. föreskriverbestämmelsen 8§5 att

stånd.gemensamhetsanläggningen kommit tillförrän den planerade I
påtryck-sådan föreskrift effektivtvissa fall bör kunna ettvaraen

emellertid i vissa delar ka-ningsmedel. Bestämmelsen i kap. § har85
använd kan den innebäraåtgärdsföreläggande. Felaktiraktären ettav

detaljplanen in-faktiskt byggförbud. exempel kanSom nämnas attett
på gemensamhetsanläggning,nehåller motsvarande föreskrift kravom

krävs eller detfastighetsägarna vilken anläggning attutan att vet som
få stånd anläggning.finns några praktiska förutsättningar tillatt enens

med beslutliknande föreskrift används i sambandOm ett omen
någon risk för föreskriftenva-samverkan, torde det inte finns att upp-

fattas byggförbud.ettsom
Inrättandet gemensamhetsanläggning kan i vissa fall förutsättaav en

område fastig-eller ändrad detaljplan. med detaljplan,Inom etten ny
hetsplan eller områdesbestämmelser får gemensamhetsanläggningen
enligt inte inrättas i strid planen bestämmelserna.§ AL med eller I9



248 SOU 1996:168

vissa fall kan undantag för mindre avvikelser. va-anläggningEngöras
tillkommer efter beslut va-samverkan kan i vissa fall få så-som om en

dan betydande inverkan på omgivningen den förutsätter pröv-att en
Åtminstonening i detaljplan. kan det gälla själva avloppsreningsver-

måsteket. i dessaDet fall förutsättas kommunen i samband medatt
beslutet va-samverkan fattar nödvändiga planbeslut.ävenom

Inrättande gemensamhetsanläggningav en

Beslutet va-samverkan i allt väsentligt förberedelse förutgörom en en
förrättning enligt för inrättandeAL gemensamhetsanläggning.av en
Ansökan förrättning hos lantmäterimyndigheten. Ansökangörsom en
kan såväl kommunen enskild fastighetsägaregöras isamtav som en
vissa fall länsstyrelsen. säkerställa förrättningäven För att attav en
kommer till stånd, bör för ansökan ligga på kommunen. Tillansvaret
ansökan bör kommunen foga beslutet va-samverkan, utvisarom som
vilka fastigheter skall delta i samverkan och skälen för beslu-som en

de övriga handlingar legat till grund för beslutet. Det kantet, samt som
fråga kartmaterial, grundvattenförekomster ellerrapportervara om om

geologiska förhållanden redovisningar de kontakter kom-samt av som
haft med olika expertmyndigheter.munen

Vid förrättningen skall det förfarande tillämpas gäller för inrät-som
tande gemensamhetsanläggning. Som anförts tidigare skall deav en
villkor för inrättande gemensamhetsanläggning iav en som anges
5-7 AL inte tillämpas. Bestämmelser detta bör införas i bådeom
denna lag och i AL. övrigt skall förrättningenI helt följa be-AL:s
stämmelser för inrättande gemensamhetsanläggning.av en

Som tidigare kan det förekomma beslutetnämnts att om va-samver-
kan måste samordnas med planbeslut enligt planbeslutetPBL. Om
överklagas innebär detta hinder anläggningsförrättningen. Denett mot
måste då vila i avvaktan planbeslutet vinner laga kraft. Skulleatt
planbeslutet upphävas eller ändras på sådant den avseddasättett att
va-samverkan inte kan komma till stånd, kan förrättningen inte fullföl-
jas.

bådeOm planbeslutet och beslutet va-samverkan överklagas,om
behöver prövningen beslutet detaljplan avvakta till dess attav om
va-samverkan vinner laga kraft. kan inteDet meningsfullt attanses

beslutet detaljplanpröva förutsättningarna för va-samverkanom om
inte klarlagda. betydelseAv ocksåär detaljplanens genomförande-är
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tid. detaljplanenOm vinner laga kraft andra lösningar deär än som
tillåterplanen förhindrade under planens hela genomförandetid.

Vi kommer nedan föreslå prövningen beslutetatt att av om va-sam-
verkan skall Statens va-nämnd.prövas detta fall bör såledesIav
Va-nämnden samordna sin prövning med den prövning länsstyr-som
elsen skall planbeslutet. Länsstyrelsengöra bör avvakta med pröv-av
ningen, medan målet va-samverkan behandlas med viss förtur.om
Skulle beslutet va-samverkan upphävas eller ändras innebär det attom
förutsättningarna för planen har ändrats.

Ersättning för onyttig anordning

Till skillnad va-lagen innehåller inga bestämmelserAL fas-mot om
tighetsägares till ersättning för onyttig va-anordning.rätt Om fastighe-

va-anordningar kan det uppfattasär stötande fastig-tens attnya, som
hetsägaren, tvingas bära kostnaden för gemensamhetsanlägg-attsom
ningen, ersättning skall tvingas kassera fastighetens va-anord-utan
ningar. Vid vanlig anläggningsförrättning med prövning väsent-en av
lighetsvillkoret kan bristen på möjlighet till ersättning påverka be-
dömningen förutsättningarna för anläggningen. förrättningenNärav
föregås beslut va-samverkan dock inte denna prövning.ett görsav om

Som vi tidigare anfört bör det i införasAL bestämmelseäven en om
fastighetsägares till ersättning för onyttigrätt va-anordning. Be-en

stämmelserna i AL bör i huvudsak utformas i överensstämmelse med
motsvarande bestämmelse i va-lagen. Från ersättningssynpunkt bör

fastighetsägareninte komma i ställningsämre va-anläggningenen om
kommer till stånd efter beslut va-samverkan ersättningenett änom om
bestäms efter inrättande allmän va-anläggning. Ersättningen börav en
dock bestämmas enbart med hänsyn till vad skäligt efterärsom an-
ordningens ålder och skick. Till skillnadart, motsvarande regler imot
va-lagen bör hänsyn inte till den fördel fastighetsägaren fårtas som av
va-samverkan och övriga omständigheter. sådan avräkningEn nyttaav
skulle för övrigt inte förenlig med de ersättningsbestämmelservara

i övrigt gäller enligt seAL 1973:160 210som prop. s.
Ersättningen för onyttig va-anordning bör jämställas sådanmeden

ersättning för upplåtet eller inlöst området enligtutges 13 § AL.som
Ersättningen bör därför kostnad för gemensamhetsanlägg-ses som en
ningens utförande. Sådana kostnader fördelas mellan fastigheterna ef-

andelstal fastställs enligtter 15som
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anläggningsförrättningtillstånd underAnsökan om

stånd, kan underskall komma tillgemensamhetsanläggningFör att en
från kommunen.behöva inhämtasgång olika tillståndförrättningens

sådana rådhälsoskyddslagen ochtillstånd enligt §gäller bl.a. 7Det
tillsynsverksamhetför sininomkommunen meddelar en-ramensom

någotintesituationmiljöskyddslagen. sättligt § Denna39 är spe-
va-samverkan.beslutefterförrättning skerciell för den ett omsom

uppmärksamhet.dockFrågan förtjänar
förut-skall utredalantmäterimyndighetenframgår§Av 21 AL att

tekniskaombesörja nödvändigaochför anläggningensättningarna
samråda med sak-myndighetenHärvid skalloch värderingar.arbeten
myndigheterockså hållas med deskall samrådVid behovägama. som

lantmäterimyndighe-särskilt§anläggningen. I 23berörs attangesav
kommunala nämndtill denhänskjuta ärendeti vissa fall skallten som

byggfrågor.ochhandlägger plan-
för anläggning-departementschefenuttaladeförarbetena till ALI att

kunde den särskildabyggnadslovvad då kalladeskräver somar som
förhandsbedömning i bygg-samordnas medtillståndsprövningen en

uttalandendessa162. Utöverlovsärendet prop. 1973:160 angavss.
förrättningen.under Intetillståndsbeslut skulle hanterasinte hur andra

tillståndansökaförrättningsmyndigheten skulleheller omangavs om
låg påden uppgiften sakägama.eller om

beslutförrättning efterVår uppfattning är ettatt Va-samver-omen
faller sigmedsamarbete kommunen. Dettaskall genomföras ikan nära

förutsättningarnaeftersom kommunen harockså helt naturligt utrett
förhargemensamhetsanläggningen och dessutomför attett ansvar

bör kun-med kommunentill stånd. Samarbetetanläggningen kommer
till skyddkan uppställasleda till de krav anläggningenatt somna

tidigt skedeidentifieras iför bl.a. miljö och hälsa, skall kunna ett av
för nödvändigagoda förutsättningarförrättningen. Härigenom attges

tillstånd sökas redantillstånd kunna beviljas. behöverskall Omsenare
enligtförrättningen, sysslomanunder kan detta göras utsettsen somav

kap.4 36 § FBL.

andelstal och syssloman.VL-utredningens förslag ändringE om av

för-EVL-utredningen lämnatredovisades under avsnitt harSom 5.3
utredningsarbetet hade uppmärksam-slag till ändringar i UnderAL.
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olika problem vid tillämpningen tillämpning-AL. För göramats attav
smidigare föreslår EVL-utredningen vissa ändringar i lagen. Fören

förslaget va-samverkan dessa förslag särskilt intresse. Detärom av
gäller möjligheten för lantmäterimyndigheten i samband medatt en
förrättning föreskriva styrelsen för samfällighetsförening påatt en

fårangivet besluta den ändring andelstal på-närmare sätt om av som
kallas fastighets användningssätt stadigvarande ändras. Dettaattav en

möjlighet låta fastigheter delta i gemensamhetsanläggning-attger nya
hela beslutsprocessen måste påattutan tas nytt.en, om

Än viktigare dock utredningens förslag möjlighet tillsättaär attom
syssloman skall de befogenheter tillkommerövertaen som som annars

delägarna. hänsynMed till beslutet va-samverkan innebäratt attom en
fastighetsägare kan tvingas delta i anläggningsförrättning, kanatt en
det komma uppstå situationer där anläggningsbeslutet blir svårtatt att
genomföra, majoritet delägarna och därförärt.ex. emotom en av un-
derlåter åtgärdervidta de behövs.att som

Om EVL-utredningens förslag i dessa delar genomförs, kommer det
stärka möjligheterna till va-samverkan bådekan bli verk-att att ett

ningsfullt och meningsfullt instrument i nå rationellsträvan att en
va-försörjning.

Verksamhetsområde5.5.6

Länsstyrelsen bestämmerFörslag: verksamhetsområde för sådana
va-anläggningar förklarats för allmänna. övriga allmännaFörsom
va-anläggningar bestämmer kommunen verksamhetsområdet.

Gällande rätt

allmänEn va-anläggnings verksamhetsområde enligt 4 § va-lagenär
det område inom vilket Vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller
skall ordnas den allmänna anläggningen. Bestämmelsen skullegenom
kunna tolkningen anläggningen för Vattenförsörjning måste haattges

verksamhetsområde anläggningen för avloppsrening. Avsamma som
avgörande från den äldre va-lagens tid framgår dock anlägg-ett att

ningamas verksamhetsområden inte behöver sammanfalla R 1968 not
54. Detta också med verksamhetsområdetstämmer föröverens att en
allmän vattenanläggning avviker från det verksamhetsområde som
gäller för allmän avloppsanläggning. Situationen i och för sigären
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områdesfalletexempel kan dockvanlig.inte Som nämnas vat-att ett
gemensamhetsanlägg-fungerandefullttenförsörjning sköts genom en

anläggning.hand i allmän Rentavloppsvattnetning, tasatt om enmen
normalt olämpliga.sådan lösningartorde emellertidpraktiskt vara

rättsverkningar.olika Deverksamhetsområde förknippatMed ärett
verksamhets-fastighet inomendast tillbetydelsefulla ägareär attmest

detva-anläggningenbruka den allmännaområdet har rätt samt attatt
skyldigområdet kantill fastighet inomendast attär ägare som vara

huvudmannen.betala avgifter till
den allmännahuvudmannenEnligt va-lagen bestämmer§5 va-an-

avseendehar i dettaverksamhetsområde. Huvudmannenläggningens
fastighetsägare inte kansåtillvida enskildastark ställningmycket atten

harrättigheterbeslut.få stånd prövning huvudmannens Derastill en av
stånd prövningfå tillmöjlighetentillgodosedda attansetts engenom

tillsörja for ellerskyldighetenligt angående kommunens2 § attatt se
stånd.tillallmän va-anläggning kommeren

skallpå berörda fastighetsägareinnehåller inga kravVa-lagen att
verksamhetsområde. Visser-beslutunderrättas huvudmannens omom

länsstyrel-stycket meddelaenligt förstaligen skall huvudmannen §7
verksamhetsområde. Giltighe-anläggningensvad han bestämtsen om

beroende länsstyrelsenbeslut dock intehuvudmannens är attten avav
ålägga hu-endast vid viteLänsstyrelsen kanhar meddelats beslutet.

fullgöra sin skyldighet.vudmannen att
förstalänsstyrelsen enligt §På kommun kan 6begäran me-av en

verksamhets-allmän va-anläggningsningen va-lagen föreskriva att en
vilken vattenför-sådan del kommunen förområde skall omfatta av

ordnasavlopp med fördel kansörjning och inte sätt.större annat
bestämmelse iskall kommunen dennaEftersom begäran ärgöras av

tillämpa i de fall där kommunen eller kom-första hand aktuell ettatt
års va-laginte huvudman. förarbetena till 1955munalt bolag Avär

huvudmän förframgår också bestämmelsen tillkom för hindraattatt
verk-icke-kommunala anläggningar missbruka bestämmarätten attatt

torde i prakti-samhetsområde prop. 78. Bestämmelsen1955:121 s.
ken ha blivit mycket tillämpad.sparsamt

verksamhetsområdeLänsstyrelsen kan fatta beslut i ytterligareom
dåsituationer. första situationen gäller huvudmän för all-Denett par

va-anläggningar visst område skall ingå i denmänna är ettoense om
verksamhetsområde. Enligteller den andra anläggningens 6 §ena
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andra meningen skall länsstyrelsen bestämma till vilken anläggning
området skall hänföras. bestämmelseDenna ovanlig såtillvidaär att
den tillämplig i detär falläven kommunal huvudman villatt ut-en
sträcka sitt verksamhetsområde in i angränsande kommun. Länssty-en
relsen i detta fall kunna träffa sitt avgörande efter frianses pröv-en
ning, avgörande hänsyn behöverutan att till kommungränser.tas
Denna ärenden ovanliga, förtyp är närvarande handläggsav ettmen
sådant ärende Länsstyrelsen i Stockholms län. Slutligen kan läns-av
styrelsen enligt 31 § tredje stycket i samband med allmänförklaringen

enskild anläggning bestämma visst område vilketav ett utöveren an-
läggningen inte får utsträckas.

Huvudmannens beslut inrättande verksamhetsområde kanom av
Ärinte överklagas. fastighetsägare missnöjd med fastighetenatten

skall ingå i verksamhetsområde, han hänvisadett är till med stödatt av
9 § va-lagen hävda han inte skall skyldig betalaatt avgifter.attvara
För fastighetsägaren skall undgå denatt skyldigheten krävs det dock

han kan visa fastighetensatt behov Vattenförsörjningatt och avloppav
med fördel kan tillgodosesstörre på densätt allmännaänannat genom
va-anläggingen. Omvänt kan fastighetsägaren missnöjd med attvara
hans fastighet inte skall ingå i verksamhetsområdet. Han i den si-är
tuationen hänvisad till hos länsstyrelsen begära åläggandeatt ett mot
kommunen enligt 2 § va-lagen.

Va-lagen innehåller inga bestämmelser för huvudmannenrätt attom
inskränka verksamhetsområde. Någon sådanett ursprungligenrätt var
heller inte avsedd. förarbetenaI till års1955 va-lag uttalade Lagrådet

det föreskrifterna i följdeatt 5 § huvudmannen för värja sigattav att
från fastighetsägares krav på anslutning inte fick ändra besluteten om
verksamhetsområde så fastigheten uteslöts prop.att 1955:118 121.s.
Departementschefen anförde han inte hade några erinringaratt vadmot
Lagrådet uttalat 127. betänkandetl Vatten- och avlopp SOU
1967:65 uttalade års1964 va-utredning förhållandeatt ett som en
gång etablerats inte skall kunna bringas upphöra underatt änannat
speciella förhållanden.

VÖD,Vattenöverdomstolen, har i avgörande frånett 1991,
DTva 10, fråganprövat huvudmans möjligheter inskränkaom atten
verksamhetsområdet VÖD:sför allmän va-anläggning. Av bedöm-en
ning framgår det inte uteslutet brukningsrättäratt gång variten som en
för handen inte skulle kunna upphöra i och med fastighetatt en
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verksamhetsområde. Dettaanläggningensutanförhamnakommit att
medsambandinskränkts iverksamhetsområdetintedockgäller om

rättsförhållandedetheller bordesida. Intefastighetsägarensfrånkrav
ståndkommit tillanläggningenanslutning tilluppkommit sedansom
VÖDomständigheter.särskildavidupphörabringaskunna änannatatt

tidpunktenförefastighetsägarensaknade betydelseanförde detatt om
ochhaft behovverksamhetsområdetinskränkningen vattenför avav

avlopp.

verksamhetsområdeBeslut om

harva-anläggningdär varjekankonkurrenssynpunktFrån systemett
främmande,avseenden sig sär-verksamhetsområde i vissa teett eget

inomhuvudmannenlagstiftningengällandedenskilt garanterar attsom
Underkonkurrens.befriad frånheltverksamhetsområde skallsitt vara

verksamhe-kommunaltekniskadevaritår har utsättasträvan attsenare
uppnåmedel förharkonkurrens.för Detta attettsetts enterna som

Va-verksamhetens sär-med samhälletshushållningeffektiv resurser.
praktisktintedetdock gjortförutsättningar harskilda ansettsatt me-

konkurrensformför denverksamhetenningsfullt utsättaatt somav
erbjuda sinaskulle konkurreraanläggningartvåinnebär attatt genom

betraktaavseendetmåste i detområde. Mantjänster inom samma
utgångspunktenmonopol. Med dennaturligtva-verksamheten ettsom

försvåra ratio-verksamhetsområden intemedkan ett system enanses
va-anläggningama.driftnell av

grundläggande rättighe-antallagstiftningen knytsgällandedenI ett
omfattasfastighetförhållandettill detskyldigheteroch ettattter aven

kommit framuppfattning intevårverksamhetsområde. har enligtDet
ändras i dessabehöverordningenden gällandenågot visar attsom

iändringardäremot behovfrågor. finnsgrundläggande Det göraattav
verksamhetsområdeinrättandegäller beslutordningden ettom avsom

Angående inrät-område.sådantinskränkningbeslut ettsamt avom
skildaskäl anläggaverksamhetsområde finns dettande attett syn-av

allmännaoch för övrigava-anläggningarallmänförklaradepåsätt
va-anläggningar.
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Verksamhetsområde för allmänförklarad va-anläggning

Huvudmannens beslut inrättande verksamhetsområdeett ärom av en
direkt förutsättning för bestämmelserna fastighetsägarensatt om
brukningsrätt och avgiftsskyldighet skall tillämpliga. För fas-vara en
tighetsägare inom nyinrättat verksamhetsområdetett kan huvudman-

beslut få långtgående ekonomiska konsekvenser. När huvudman-nens
har förbindelsepunktupprättat i fastighetens närhet, blir fastig-nen en

hetsägaren skyldig betala avgifter till huvudmannen.att För tillägare
bebyggda fastigheter kan det fråga engångsavgift i storleks-vara om
ordningen 100 000 kr och därefter periodiska avgifter i storleksord-
ningen 000-75 kr000 år.per

Med hänsyn till de rättsverkningar följer beslut verk-ettsom av om
samhetsområde kan det inte acceptabelt beslutet skall fattasattanses

enskild Detta förstärks beslutet för sin giltighetav en attperson. av
inte beroendeär det har publicitet elleratt fastighets-gettsav attens

har meddelatsägarna beslutet. förstärksDet också beslutatt ettav om
verksamhetsområde inte kan överklagas. Omvänt kan fastighetsägaren

huvudmannens vilja inte få tillmot stånd beslut verksamhets-ett om
område, sig bildande sådant område eller utvidgningettvare om av av
området. Den nuvarande ordningen behöver därför ändras.

finnsDet två närliggande alternativa instanser för denna be-typ av
slut, kommunen och länsstyrelsen. Båda alternativen i och för sigär
möjliga. Med hänsyn till den ordningen gäller i dag, dock alter-ärsom
nativet med länsstyrelsen beslutsfattare det minst ingripande.som
Länsstyrelsen har redan i dag, i samband med va-anläggningatt en
förklaras för allmän, möjlighet förordna för anläggning-att gränserom

verksamhetsområde. Om länsstyrelsen i samband medens allmänför-
klaringen skyldigheten förordna för verksamhets-att gränserges om
området, framstår det också naturligt länsstyrelsen iattsom ett senare
skede också den fattarär beslut utvidgning verksamhets-som om av
området.

Verksamhetsområde för kommunal anläggning

De tveksamheter gäller huvudman för allmänförklaradsom en an-
läggning gäller generellt inte för övriga allmännasett va-anläggningar
eftersom dessa har kommunen huvudman. När va-anläggningsom en
ligger under kommunal förvaltning torde kunna utgå i från allaattman
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beslut principiell betydelse fattas kommunfullmäktige eller denav av
för beslutennämnd va-anläggningen och nöd-att gessom ansvarar

vändig måste något missledandepublicitet. emellertidDet anses som
det det huvudmannen fattar besluti va-lagennär ärattanges som om

verksamhetsområde, eftersom detta kommunalt beslutär ett rent som
innefattar avvägningar enskild va-verksamhet bedrivsbl.a. mot som

inom kommunens gränser.
verksamhetsområdeföregående avsnitt föreslog vi för all-I att en

fattas länsstyrelsen. dessamänförklarad anläggning bör För an-av
försvinner således huvudmannens besluta verk-läggningar rätt att om

samhetsområde. Med hänsyn till det förslaget och till vad som ovan
anförts, förefaller det upplysande och konsekvent i lagenattmer ange

beslut verksamhetsområde för kommunala va-anläggningaratt om
fattas kommunen.av

återkomma frågorVi kommer i avsnitt med5.5.l3 att somsenare
få fastighet kopplad till allmängäller den enskildes sinrätt att en

föreslår den enskildes skallva-anläggning. Vi där prövasrättatt ge-
verksamhetsområde.beslutettnom om

Verksamhetsområde kommungränsöver en

behandlas flera specialfall där länssty-6 § va-lagenI nämntssom ovan
verksamhetsområde.relsen på begäran kommun fattar beslutav en om

förslagen ändrad beslutsordning blir den nuvarande regle-Genom om
ringen delvis obehövlig.

fortfarande bestämmelsen iAv praktisk betydelse § andra6är me-
ningen länsstyrelsens möjlighet föreskriva allmänatt attom en va-an-
läggnings verksamhetsområde skall område ingår elleromfatta ett som

ingå i verksamhetsområdet för allmän va-anlägg-ettavses en annan
ning. Skälet till detta länsstyrelsen bestämmelsen kanär att genom av-

tvist mellan två kommunala huvudmän. Som tidigare igöra nämntsen
detta avsnitt gällande hindrar inte va-lagen verksam-rätt att ettom
hetsområde utsträcks den kommungränsen.över egna

Förslagen ändrad beslutsordning medför dock bestämmel-attom en
i § första meningen6 kommunens möjlighet hos länsstyrel-attsen om
begära allmänförklarad va-anläggnings verksamhetsområdeattsen en

skall utvidgas får mycket begränsad betydelse. Bestämmelsens enda
betydelse finns i situationen kommunen och länsstyrelsen intenär är

i frågan vissa fastigheter skall anslutas till allmänför-överens om en
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avsnitt 5.5.14ilämnasde förslagva-anläggning. Genomklarad som
beslut.länsstyrelsens Kom-överklagamöjlighetkommunen attenges

intebeslutlänsstyrelsensöverklagadå möjlighet ut-får attattmunen
Medverksamhetsområde.anläggningensallmänförklaradedenvidga

va-samverkanförslagettill kommunen gettshänsyn att omgenom
va-anläggning,ståndfå tillpå handmöjligheterökade att enegen

be-mycketmeningenförstairegleringen 6 §värdetframstår somav
kom-förutsättasfår detuppkomma,skullesituationen attOmgränsat.

Bestämmelsenfrågan.samråd kan klarailänsstyrelsenoch utmunen
i dettabörden lagen. Detmotsvarighet ifå någonintedärförbör nya

ställning intefastighetsägarensenskildedensammanhang noteras att
avsnittvi lämnar iförslagdedenne enligteftersomförsämras, som

verksamhetsområ-utvidgninghand kan begärapå5.5.14, avenegen
det.

träf-möjligheterhuvudmännensanmärkasAvslutningsvis kan attatt
verksamhetsområdeföröverenskommelserbindande gränsfa omegna

beslutsordningen.den förslagnaförsvinner genom

verksamhetsområdeInskränkning5.5.7 ettav

Vattenförsörjningfår inskränkas,verksamhetsområdeFörslag: Ett om
och desammanhangordnas ilängre behöveravlopp inte störreoch ett

fort-va-anläggningenallmännakopplade till denfastigheter ärsom
kanoch avloppVattenförsörjningtillförsäkrassättningsvis kan som

fastighet inomellerhälsoskyddssynpunktochfrån miljö-godtas om
beslutkommunensverksamhetsområdet omfattas va-samver-omav

kan.
tillfastighetensverksamhetsområde, har ägare rättInskränks ett

fastig-minskningErsättning förhan lider.för den skadaersättning av
mark-skillnaden mellanmarknadsvärde skall bestämmashetens som

verksamhetsom-inskränkningoch efter beslutetnadsvärdet före avom
ändring markan-förväntningarfrånrådet. Härvid skall bortses avom

vändningen.
fort-fastighetenåtgärder förvidtagithuvudmannen ävenHar att

avlopp, skall hän-Vattenförsörjning ochskall tillförsäkrassättningsvis
ersättning.bestämmandettill detta vidtas avsyn

9 164398
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Möjligheten inskränka allmän va-anläggnings verksamhetsom-att en
råde i dag begränsad tillär den del området inte betjänasav som av
anläggningen. alltsåDet inte möjligtär inskränka verksamhetsom-att
rådet därför bebyggelseförhållandena har förändrats så detatt inteatt
längre finns behov ordna va-försörjningen iatt störreettav samman-

Änhang. mindre kan verksamhetsområdet inskränkas därför det äratt
rationellt va-försörjningen ordnas påatt sätt änannatmer genom en

allmän va-anläggning. Denna brist på flexibilitet innebär att va-an-
läggningens huvudman saknar möjlighet verksamheten tillatt anpassa
ändrade förhållanden. Huvudmannen kan inte utnyttja den tek-t.ex.
nikutveckling i ökande utsträckning innebär va-försörjningenattsom
kan ske rationellt lokala, kretsloppsanpassade anläggning-mer genom

De nuvarande reglerna kan inte uppfylla sådana krav påar. anses
flexibilitet skapar förutsättningar för rationell drift verk-som en av
samheten. Vår uppfattning därför huvudmannens möjligheterär att att
inskränka verksamhetsområde bör vidgas i jämförelse medett de möj-
ligheter finns i dag.som

Ökade möjligheter till flexibilitet måste alltid brukar-avvägas mot
intresse kunna bibehålla tryggad va-försörjningattnas utanav atten

de drabbas oskäliga kostnadsökningar. Med brukare bör i dettaav
sammanhang jämställas den fastighetsägare inom verksamhetsområdet

har aktualiserat sin bli kopplad till den allmännarätt anlägg-attsom
ningen. vidgadEn möjlighet för huvudmannen inskränka verk-att ett
samhetsområde måste därför förenas med regler brukarenstryggarsom
situation.

vårDet uppfattningär verksamhetsområde bör kunna in-att ett
skränkas både det inte finnslängre skälnär ordna va-försörjningenatt
i sammanhang ochstörre det inte längreett kannär ratio-mestanses
nellt va-försörjningen drivs allmänatt va-anläggning. Dettagenom en

i överensstämmelseär med de förslag vi lämnat beträffandesom an-
för såväl Vattenförsörjning ochsvaret avlopp för utförande ochsom

drift va-anläggning. Med utgångspunkt i behovet skapaav en attav
förutsättningar för rationell drift bör varje verksamhet kunnaen om-

utifrån de förutsättningarprövas gäller vid tidpunkten försom om-
prövningen. Huvudmannen skall inte formella skäl behöva låstav vara

de bedömningar gjorts många decennier tidigare. Det sedanav ärsom
sak kostnaderna för omställning till någonatt formen annan en av en-
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ändå sighuvudmannenså högaanläggning kanskild att va-anservara
oförändrad form.ividareverksamhetendrivaatttvungenra

verksam-inskränkningförförutsättningarnaalltsåVi att avenanser
degarantier förkan skapahuvudmannenhetsområdet bör attattvara

va-anläggningenallmännatill den ävenkoppladefastigheter ärsom
fas-ochva-försörjningtryggadlångsiktigtfårfortsättningsvis atten

ändradeföljd denskada tillde liderfår ersättning,tighetsägarna avom
driften.

till fastighetsägareErsättning

någonhaintefastighetsägarenframhållits kanhartidigareSom anses
Fastighetensva-anläggning.allmänkopplad tillallmän rätt att envara

kopplad tillexempelvisdentillgodosettfår ärbehov en ge-omanses
långsiktigtförutsättningarmensamhetsanläggning har tryggaattsom

någoninte hadärför rättkanva-försörjningen. Fastighetsägaren anses
koppladinte längrefastighetendet skälet ärersättning enbarttill attav

va-anläggningen.allmännatill den
påberättigat kravha ersätt-får däremotFastighetsägaren ettanses

till denkoppladfå blibetalat förhan harden avgiftning för attsom
denför driftenför kostnadernaochanläggningenallmänna nya an-av

anläggningensallmännaöverstiger dendel detill denläggningen
ersättningtillhafastighetsägarenbörbrukningsavgifter. rättDärutöver

fall kani vissamarknadsvärdefastighetensminskningför den somav
kopplad tillinte längre kanfastighetenpå grunduppstå att envaraav

va-anläggning.allmän
verksamhetsområde fleraharinskränkningSituationen vid ettaven

genomförandetuppstården situationberöringspunkter med när avsom
detaljplanomfattasområde tidigaredetaljplan inom ett avsomen ny

Uppstår skadahöjdläge.till sitteller ändrasinnebär flyttasatt gataen
ersättningtillkap. §han enligt 14 4 PBLför fastighetsägare, har rätt

bestämmandevidkap. §skada han lider. l4 9för den I att avanges
mån intetillämpas, i denexpropriationslagenskall kap.ersättning 4

meningenförsta stycket förstaikap. l0 Därföljer 14annat angesav
skall be-marknadsvärdeminskning fastighetensersättning föratt av
före ochmarknadsvärdemellan fastighetensskillnadenstämmas som

andrahöjdläge.flytta eller ändra Iefter åtgärden gatansatt gatan me-
ändringfrån förväntningarhärvid skall bortsesningen att om avanges

markanvändningen.
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De ersättningsbestämmelser i 14 kap. PBL, med hänvisningsom ges
till kap.4 expropriationslagen, bör naturligtvis vägledande förvara
bestämmandet ersättning enligt dennaäven lag. direktEn hänvis-av
ning till expropriationslagen kan dock leda fel, eftersom den lagen be-
handlar ersättning vid intrång eller inlösen fastighet. Enligt vår be-av
dömning bör ersättningsreglema vid inskränkning verksamhets-ettav
område direkt i denna lag. Detta också iär överensstämmelse medges
de nuvarande reglerna i och15 16 va-lagen inlösen och ersätt-om
ning va-anordning.av

En de viktigaste frågorna vid bedömningen skada gäller denav av
inverkan beslutet inskränkning verksamhetsområdet får påsom om av
fastighetens marknadsvärde. På motsvarande enligtsätt kap.14som
bör enligt denna lag ersättningen för skada bestämmas skillnadensom
mellan fastighetens marknadsvärde före och efter beslutet in-om
skränkning. sådanEn utformning regeln kan emellertid medföra attav
ersättningen bestäms med beaktande förväntningar ändradav om en
markanvändning.

Frågan förväntningsvärden har lösts något olika i PBL och iom ex-
propriationslagen. Enligt den sistnämnda lagen kan förväntningsvär-
den i viss utsträckning komma kapI 14ersättas. 10 § förstaatt stycket
andra meningen PBL dock skall bortse från förväntning-attanges man

ändring markanvändningen. förarbetenaI tillar PBL motiverasom av
skillnaden med fastighetsägaren, i de situationeratt där regleras,som
inte blir med någon del fastigheten, vilket innebär eventuellaav attav
förväntningsvärden kan infrias någon gång i framtiden prop.
1985/86:1 844. Eftersom motsvarande situation i PBLs. ävensom
gäller vid inskränkning verksamhetsområde, bör det i lagenav om
Vattenförsörjning och avlopp införas bestämmelse innebär atten som

skall bortse från förväntningsvärden.man
F astighetsägarens till ersättningrätt för skada emellertid inteär bara

knuten till förändringar i fastighetens marknadsvärde. Rätten till er-
sättning bör också gälla det framtida värdet de avgifter fastig-av som
hetens betalatägare till huvudmannen, i den mån värdet inte ingår i er-
sättningen för marknadsvärdet, eventuella kostnader församt en ny
va-anläggning och ökningen driftskostnaderna. Till ledning för be-av
dömningen skada kan följande anföras.av

Fastighetsägarens brukarätt den allmänna va-anläggningenatt är
inte begränsad i tiden. Det ekonomiska värdet i framtidenattav vara
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fastig-oberoendeanläggning likaallmänkopplad till är stort av omen
heltår eller endastför sedananläggningen 40tillkoppladesheten ny-

medersättningdel ha tilldärför i dennabörFastighetsägaren rättligen.
huvudman-anläggningsavgift. Omgällandebelopp motsvararett som

va-försörjningframtidaområdetssäkerställaväljer attatt genomnen
elleranläggningenbefintligadel denlåta fastighetsägarna överta en av

värdet detva-anläggning, börlokalbekostaatt somaven nygenom
förfrån ersättningenavräknastill godofastighetsägarnakommer an-

utgångs-medöverförda bör skeVärderingen detläggningsavgiften. av
va-försörjning-för den framtidatillgångarna harvärdepunkt från det

hela värdettillgodoräkna sigdärför intekanHuvudmannen t.ex.aven.
anläggning.överdimensioneraden

förutsättning-påverksamhetsområde byggerinskränkaRätten ettatt
för anlägg-rationellt fastighetsägarnadet tarär attatt ansvarmeren

förkostnadernanuvarandejämförelse mellan dedet liggerningen. I en
planerade anlägg-för denoch kostnadernava-försörjningområdets

framtida kostna-fastighetsägarensdock innebärakanningen. Detta att
överstiger dengemensamhetsanläggningder för driften t.ex.av en

Fastighetsägarenha betalat enligtbrukningsavgift han skulle va-taxan.
framtidaför dentill ersättningberättigadsituationenbör i den vara

brukningskostnadema.ökningen av

Prövning ersättningav

skalllänsstyrelsenföreslagitföregående avsnittet 5.5.6i detVi har att
va-anläggningarallmänförklaradeverksamhetsområde förbestämma

all-verksamhetsområde för övrigaskall bestämmakommunenoch att
införaanledningfinns ingenva-anläggningar. Detmänna att en annan

verksam-inskränkninggäller beslutbeslutsordning det ettnär avom
hetsområde.

skada, dettaersättning förtilldet gäller fastighetsägares ärNär rätt
grundläggande för-ifråga börinte dennormalt prövas etttyp av som

enligt §ersättning 16jämförelse kanvaltningsbeslut. Som nämnas att
prövningefter ansökan ochva-nämndva-lagen Statensprövas attav

fastig-talan väcks hoskap. skerersättning enligt 14 PBL attgenomav
alltså fråganförfaranderegler innebärhetsdomstol. Dessa att om er-

inte kan kommai de fallsättning inte behöver änprövas parternaannat
ärendetmotsvarande ordning, dvs.Vi prövasöverens. attattanser en
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efter ansökan, bör gälla fråganäven ersättning vid inskränkningom av
verksamhetsområde.ett

Vi kommer i avsnitt 5.5.13 lämna förslag innebäratt Över-attsom
klaganden beslut enligt va-lagen skall Statensprövas va-nämnd.av av
Sedan tidigare gäller dessutom frågor ersättning enligt lagenatt om
skall nämnden.prövas finnsDet ingen anledning föreslå någonattav

lösning beträffande aktuellt slag ersättning.annan nu av
För ersättning enligt 14 kap. PBL och för skadestånd enligt 29 a§

va-lagen finns tidsfrister inom vilka talan skall ha väckts. För ersätt-
ning enligt l6§ va-lagen saknas dock någon sådan frist. måsteDet
emellertid olämpligt huvudmannen under längre tid skallattanses en
behöva i ovisshet vilkasväva kostnader inskränkningenom som av
verksamhetsområde kan medföra. ersättningFör enligt kap.14 PBL
används normalt tvåårsfrist. sådanEn frist bör lämplig iävenen vara
detta sammanhang. Fristen bör räknas från den tidpunkt beslutetnär

inskränkning verksamhetsområdet laga kraft. Härigenomom av vann
fastighetsägaren rimlig tid bedöma skadans omfattning ochattges att

försöka få till stånd uppgörelse med huvudmannen.en
frågaI rättegångskostnadema hos Va-nämnden gäller hu-om som

vudregel vardera skall bära sina kostnader.att vissa fallparten I kan
nämnden förordna fördelning. mål inlösenI ochom en annan om er-
sättning enligt ellerl6§15 va-lagen gäller dock enligt lagen14§
1976:839 Statens va-nämnd huvudregel huvudmannenattom som

för kostnaderna på sidor. Målömse ersättning vid in-svarar om
skränkning verksamhetsområde väsentligenett är karak-av av samma

måltär enligt eller15 16 Det finns därför skäl införasom att mot-
svarande regel fördelning rättegångskostnadema i mål sådanom av om
ersättning.

5.5.8 Normgivning

Förslag: Kommunen skall efter förslag från huvudmannen anta taxa
och allmänna bestämmelser för den allmänna va-anläggningens bru-
kande, inte förslaget står i strid lag eller författning.motom annan

Huvudmannen kan dock besluta sådan ändring taxanom en av som
endast anpassning till kostnaderna för va-anläggningen.avser en
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i RF.preciseratintenormbegrepp närmareRF ärRegeringsformens
gällerdetledningsäkernågon när attförarbetenheller RF:sInte ger

på.vilar En-kap. RF8det normbegreppinnebördenklargöra somav
kännetecknasdessaoch deträttsregler sägsförarbetena attligt avavses

prop.enskildaochmyndigheterbindande förprincipde i äratt
barade intevidare ettkännetecknas203. De att1973:90, avseravs.

fårsistnämnda kravetgiltighet.generell Detharfallkonkretvisst utan
exempelvisföreskriftenuppfylltförarbetenenligt RF:s avseromanses

ellerhandlingssättvissaellervisst slagsituationer typer omett avav
bestämdi allmännaberörpåeller termertill sättriktar sigden annat en

krets personer.av
riksdagen. Rät-hosliggernorrngivningsmaktengrundläggandeDen

delegerasriksdagen1 § RFenligt kap. lkan 8utfärda avattten normer
Endast dessaeller kommuner.myndigheterstatligaregeringen,till

Någonmening.inorrngivningsmakt RF:skanoffentliga utövaorgan
inte kommakan däremotenskildatillnorrngivningsmaktöverlåtelse av

fråga.i
va-anläggningallmän rättför ut-atthuvudmannenVa-lagen enger

anläggningensförbestämmelserallmännameddelaochforma atttaxa
enskildabindande förgenerell De ärBeslutenbrukande. är natur.av

därför integårDet attkretsallmänsig tillriktaroch personer.aven
måstebeslutenslutsatsnågontill änkomma att somansesannan

kanjuridiskenskildsåvälEftersomnormbeslut. varapersonsomen
slutsatsdennainnebärva-anläggning, attallmänförhuvudman en

grundlagen.medförenligabestämmelser inteva-lagens är

bestämmelserallmännaochBeslut taxaom

kretsenbegränsaderelativtgäller dennorrngivningFrågorna avom
underårtillkom 1970,Va-lagenva-anläggningar.allmänförklarade

framkommit änhar intetid. attgrundlagens Det annatden äldre
dåva-med denförenliganorrngivningsbestämmelserva-lagens var
äldreövergångsbestämmelsema till RF attgrundlagen. Irande anges

beslutartills riksdagengällafortfarande skallbemyndiganden annor-
bemyndi-skalllagendock vidförutsätts översynlunda. Det att aven

dåFråganmedöverensstämmelse RF. äribringasganden manom
tillämpadedetförändringargenomgripande systemetmåste göra av

gällandeförjusteringar inommeddet räcker system.eller ramenom
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Antalet allmänförklarade va-anläggningar kommunal anknyt-utan
ning relativt litet. Visserligenär saknas det aktuell statistik, detmen
torde inte sig någotröra hundratal anläggningar.än Enligt vårom mer
bedömning skulle genomgripande förändring få vittgå-systemeten av
ende konsekvenser inte står i paritet med frågornas praktisktsom sett
ringa betydelse. liggerDet därför till hands försökanärmast hittaatt en
lösning inom för det gällande systemet.ramen

lösningEn på problemet kan beslut normkaraktär fattasattvara av
länsstyrelsen. Länsstyrelsen frågor allmänförklaringprövar ochav om

allmänförklarade anläggningars verksamhetsområden. Detom vore
därför inte främmande länsstyrelsen prövade frågor deävenom om
allmänförklarade anläggningarnas och allmänna bestämmelser.taxor
Länsstyrelserna har dock begränsad erfarenhet denna frå-typen av av
gor.

Frågor Vattenförsörjning och avlopp tidigare framhållitsärom som
viktig kommunal angelägenhet. Kommunen har för tillsy-en ansvaret

allmänförklaradeäven va-anläggningar. kommunernaI finnsnen av
bred erfarenhet frågor och allmänna bestämmelser in-en taxorav om
olika kommunaltekniska områden, inte bara från va-området. En-om

ligt renhållningslagen10§ 1979:596 skall renhållningsordningen
kommunfullmäktige och enligtantas 17§ lag skall avgiftav samma

utgå enligt kommunfullmäktige.taxa denMot bakgrundenantassom
framstår det naturligt kommunen fortsättningsvis skallattsom vara
den fattar beslut normkaraktär beslut och allmän-som taxaav som om

bestämmelser. Svagheten med den lösningen dock det kanärna att te
sig främmande kommunen fattar denna beslutatt intetyp rörav som
kommunal verksamhet. I valet mellan länsstyrelsen och kommunen har
vi ändå för det bör kommunenstannat att beslutar all-vara som om

bestämmelsermänna och för deäven allmänförklaradetaxa anlägg-
ningarna.

Förfarandet bör kunna utformas så kommunfullmäktige skallatt
fastställa och allmänna bestämmelsertaxa efter förslag från huvud-

Kommunen skall således inte möjlighet frittmannen. utformaattges
beslutet. Genom kommunens beslut skallatt grundas på förslag frånett
huvudmannen, uppnås den fördelen kommunen inte kan fattaatt beslut

avviker från huvudmannens önskemål.som egna
Det måste dock förutsättas det kommer uppstå tillfällenatt dåatt en

kommun inte villigär enskild huvudmans förslagatt anta tillen taxa
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både vad gäller allmän-kan,bestämmelser. Situationeneller allmänna
för huvudmannen.besvärandebli mycketbestämmelser och taxa,na

situationeninte kan denoch huvudmannenOm kommunen upp-enas,
genomförs därförintenödvändiga förändringarstå helt att parternaatt

exempelfrågor.i andra Ett ärär att taxanatt parternaär ense omoense
fråganivå, iviss intetill i fallmåste höjas är yt-vart omensemenen

exempelnödvändiga.höjningar Ett ärterligare ärär att parternaannat
bestämmelser,i allmännaförhållanden måste reglerasvissaattense om

behöver vidtas.vilka åtgärderinte är sommen ense om
kommunentveksamtbakgrund det anförda kan detMot attvaraav

för-huvudmannensoinskränkt kunnaskall ha vägrarätt antaatt atten
betänkas kom-och börbestämmelser Detslag till allmänna atttaxa.

godtagit va-anlägg-allmänförklaringen harmedi samband attmunen
allmänförklaringenanläggning. Genomfått allmänningen status av en

Ärområdet. kommu-vawverksamhet idrivahuvudmannenhar rätt att
finnsdriva verksamheten,missnöjd med huvudmannens sätt attnen

förordnandeingripande,möjligheter tillredan i dag t.ex. avgenom
hälsoskyddslagstift-miljö- ochvia åtgärder enligtsyssloman eller

styrandesåkommunendärför inte behovningen. finnsDet ettattav ge
ochförslagblockera allaoinskränktinstrument rätt taxaatt omsom en

bestämmelser.allmänna
Även förytterligare instrumentinte behöverkommunen attettom

så denställningstaganden, harhuvudmannenslämplighetenpröva av
lagliga.beslut inteändå kunnabehov ärmotett att somav reagera

de allmän-ochbör alltså möjlighetKommunen pröva taxanatt omges
står överensstämmelse med va-lagen ochbestämmelserna i annanna

skall kommunenredovisatsförfattning. Med den lösning ovansom
bestämmelser,och allmännafastställa huvudmannen förslag till taxa

författ-ellerförslag inte står i strid laghuvudmannens mot annanom
be-eller allmännakommunens beslut inte fastställaning. Mot att taxa

föra talan enligt de allmännastämmelser bör huvudmannen kunna
reglerna överklagande kommunens beslut.om av

Särskilt taxaom

två delar, fördelningenbeslut kan innefattaKommunens sägastaxaom
nivå. för sig kan det häv-avgiftsskyldigheten och avgifternas ochIav

mås-båda brukarendas normgivningen innefattar delarna, eftersomatt
dagensbetala hela den avgift bestäms med stöd Itaxan.te som av
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situation kostnaderna för va-verksamheten inte till någonnär del fi-är
nansierade bidrag från kommunen, finns det dock skäl iattgenom
normfrågan anlägga något annorlundaett synsätt.

totala avgiftsuttagetDet bestäms självkostnaden för verksamhe-av
dagens situationI med full avgiftstäckning innebär kommunensten.

taxebeslut endast för fördelning de avgifter behövs fören norm av som
täcka kostnaderna. Kommunen kan välja utforma såatt t.ex. att taxan

delen medelsbehovet in via fastastörre brukningsavgifter,att tasav
medan den rörliga avgiften hålls låg. Om va-verksamhetens självkost-
nader förändras från år till innebär detta normalt ingenett ett annat,

förändring avgiftsnivåema förändras iäntaxan attannan motsva-av
rande mån. Kommunen behöver således inte sitt ställningsta-ompröva

frågagande i fördelning avgiftsskyldigheten.om av
svårtDet kommunen i detär nämnda exemplet fattaratt attse ovan

egentligt normbeslut. fallI i begreppet lägger inett vart om man norm
det skall grundas på någon form viljeyttring.att Bestämmandetav av

avgiftsnivån i detta fall följdbeslutär verkstäl-närmastett rent av
lande karaktär.

En lösa problemet skulle kunnaväg kommunen iatt att ettvara
grundläggande beslut de fördelningstal skall till-taxaom anger som
lämpas de avgifter huvudmannen debiterar brukarna skallsamt att som
grundas på med tillämpning självkostnaden för va-verksam-taxan av
heten. blirDet alltså matematisk uppgift med utgångspunkt irent atten
årets älvkostnad beräkna den avgift skall debiteras ochsom var en av
brukarna. Denna metod skulle dock strida vedertagen kommu-mot en
nalrättslig princip innebär inte får bestämmas medatt taxasom en
angivande endast relationstal, Bouvin-Qviström, VA-lagstift-av se
ningen kommentar,En 126.s.

lösningDen i stället ligger till hands fårnärmast är att taxansom en
faktisk uppdelning i två avsnitt, avsnitt där relationstalen ochett anges

där avgifterna, med utgångspunkt i verksamhetensett självkostnad, är
fastställda i krontal. Med hänvisning till det tidigare anförda, blir en-
dast den första delen norrngivning. andraDen delenatt anse som av
beslutet har uteslutande karaktären följdbeslut inteett ärav som av
normkaraktär. Om kommunen fattar det grundläggande taxebeslutet,
bör det därför förenligt med RF huvudmannen fattar sådanaattvara
beslut ändring endast innebär avgifternataxan attom av som anpassas
till förändringen verksamhetens självkostnad. Vi föreslår därförav
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besluta så-så huvudmannen kanutformastaxebestämmelsema att om
till kostnadernaendast anpassningdan ändring taxan som avser enav

för anläggningen.

Självkostnadsprincipen5.5.9

fond för säker-får medel tillHuvudmannenFörslag: avsätta atten
va-anläggningen.den allmänna Enunderhåll och förnyelseställa av

redovisas i planplanerad åtgärd ochavsättning skall viss enavse en
framgåskallanläggningen. planenför underhåll och förnyelse Avav

medlenåtgärden, deberäknade kostnaderna förde när attavsatta avses
betydelse föranspråk övriga upplysningari är attsamttas av av-som

storlek skall kunna bedömas.sättningens

Gällande rätt

lång tid all-avgiftsfmansierad verksamhet har sedankommunalInom
principensjälvkostnadsprincipen. Syftet medtillämpats den s.k.mänt

1990/912117års kommunallag prop.enligt förarbetena till 1991var
landsting från utnyttja dens.ll3 hindra kommuner ochatt att mono-

emellertidSjälvkostnadsprincipen skrevspolsituation de befinner sig
år dock prin-då i ändringar blevinte in kommunallagen. Genom 1994

b kom-cipen inskriven i lagen 1994:670. kap. §SFS I 8 3 attanges
får avgifteroch landsting inte högre än motta ut som svararmuner

ellernyttigheter kommunenkostnaderna för de tjänster eller som
tillhandahåller.landstinget

hindragrundtankarna bakom självkostnadsprincipenEn är attav
ofta förelig-huvudmannen från utnyttja den monopolsituationatt som

litteraturen harvid kommunal avgiftsfinansierad verksamhet. Iger
medprincipen med stöd äldre rättspraxis förklarats överuttag ärattav

form innefattar orättvisa nyttjamaolaga särbeskattning och moten av
sådanade får del i andra kommunala kostnader äntaatt somgenom

föranleds den berörda verksamheten se bl.a. Ulf Lindquist, Kom-av
munala befogenheter, fjärde uppl. 102.s.

va-lagen kommer Självkostnadsprincipen till uttryck iI 24 §
va-lagen. får behövsHär avgifterna inte överskrida vadattanges som
för täcka nödvändiga va-anläggningen.kostnader för den allmännaatt
Självkostnadsprincipen utförligttillämpning i va-lagen behandlades

Avgiftsutredningen. slutbetänkandets bilaga BeskrivningarIav av
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några avgiftsområden remissyttranden SOUsamt 1991 l 1 ut-angav
redningen bl.a. följande 16:

Genom bestämmelsen i 24§ VAL slås alltså fast självkost-att
nadsprincipen skall tillämpas vid huvudmannens avgiftssättning. Av
ordalydelsen framgår emellertid det inte den individuellaatt är kost-
naden för tillhandahålla nyttighetatt viss fastighet elleren grupp

fastigheter tillmäts betydelse i sammanhanget.av Detsom avgö-
rande i stället vadär verksamheten i sin helhet kostar huvudmannen.
VAL:s självkostnadsprincip innebär med andra 0rd huvudman-att

inte har lov sammanlagtatt belopp vadnen uttaxera större än som
behövs för betala nödvändiga utgifteratt för utförande, drift och un-
derhåll hela va-anläggningen och va-verksamheten inte fårav att
drivas så den totalt lämnaratt väsentlig vinst.sett Härav följer att
det inte uteslutetär avgifterna från visst områdeatt kanett om en--
hetliga tillämpas för avgifter kommauttag överstiganormer attav -
vad skulle i ersättningtas va-verksamhetenut begrän-som om vore
sad till enbart detta område.

Avgiftsutredningen och Avgiftsgruppens förslag har tidigare redovi-
i avsnitt 5.4. Referensgruppensats fann inte skäl föreslå någraatt

grundläggande ändringar självkostnadsprincipen. Skälet till dettaav
avgifter,att ett uttag kostnadernautöver förvar anläggningen,av

skulle innebära form beskattning. Däremot föreslog Referens-en av
ändringar i principerna för beräkning självkostnaden.gruppen För-av

slagen innebar det företagsekonomiskaatt självkostnadsbegreppet
skulle läggas till grund för va-lagens självkostnadsbegrepp. Gruppen
ansåg i princip samtliga kostnaderatt vid normal affärsmässigsom en
drift motiveradeär från affärsmässig synpunkt borde få läggas till
grund för självkostnadsberäkningen. Gruppen betonade dock vikten av

hänsyn tillatt verksamhetenstogs karaktär och omfattning. Det kunde
uttryckas så kostnaden skulleatt skäligen påkallad för rationellvara en
drift verksamheten. Med hänvisning till den Företagsekonomiskaav
självkostnaden fanns enligt Referensgruppen möjligheter beaktaatt
kostnaderna för åtgärda negativaatt miljöeffekter orsakatssom av en
verksamhet, även kostnaderna därför inte alltid kundeom anses
affärsmässigt motiverade.

Referensgruppen föreslog huvudmannenäven skulleatt få vidgade
möjligheter under viss tid få byggaatt överskott uttagupp genom av
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skall kunnaavgiftsuttaghögreföreslogavgifter. Gruppen ettatthögre
efterfrågan.för mötapå sikt bygga atttillåtas för utatt resurserna

tiden.betraktasfådärförskulle överälvkostnaden

.Självkostnaderna

tvåhuvudsakligen sätt,påfinansierasverksamhetenkommunalaDen
kommu-kommunernasgälleravgifter. ävenDettaochskattergenom

skat-delartillvarithatidigareFrån storaverksamhet.naltekniska att
helti det närmastegåttdentefinansierad har mot att av-varanumera

utveckling-dentillorsakerfleranaturligtvisfinnsgiftsfinansierad. Det
begränsadealltkommunernasorsakernaviktigaste ärdeEn meraven.

avgiftsfinansieradeickedeinomkostnaderökademöjligheter mötaatt
skattehöjningar.områdena genom

vikti-blivit alltdetmedförthartrycketekonomiska attökadeDet
avgiftsfinansie-kanverksamhetervilkaklargöranärmare somattgare

normgiv-Eftersomvia skatter.finansierasmåstevilkaoch somras
detharriksdagen,förbehållenskatterbeträffande ärningskompetensen

verksamheter ärviktigt övervägablivit somför kommunerna att om
denunderinordnasverksamhet kanavgiftsfinansieradnärstående
ochrening öarverksamhetsådanpå ärexempelverksamheten. Ett av

Sådanaavloppsreningsverk.förrecipientvattendrag använts somsom
Somavvägningar.känsligamycketdockinnefattaröverväganden re-

avgifter äri praxis överuttagdethar ettdovisats att enansetts avovan
nyttjamaorättvisainnefattar motsärbeskattningolagaform ensomav

sådanakostnaderkommunala änandrafår del ide somtaattgenom
verksamheten.berördadenföranleds av

stå itordesjälvkostnadsprincipen över-tillämpadeva-lageniDen
inskriven iälvkostnadsprincip ärmed denensstämmelse numerasom

brukarna. Dessaskydd förviktigtPrincipenkommunallagen. utgör ett
tillkostnader läggsnödvändigaandrapå inga änlitaskall kunna att

förfinnasskall inte attavgifter. Det utrymmeberäkningenförgrund av
kommunal verk-ikostnadertäckaföranvändsavgifterna att annan

skatten.tillockså bidrarövrigtde förkostnadervilkasamhet, genom
i kon-kommaofrånkomligenocksåskulleprincipenförändringEn av

grundläg-Va-lagensskatt.bestämmelsemedflikt RF:s uttag avom
oförändrad.lämnasdärförälvkostnad börbestämmelsegande om
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Beräkning självkostnadernaav

Inledning

Referensgruppen har gjort utförlig redovisning grunderna för be-en av
räkningen självkostnadema, innefattande redovisningav en av grun-
derna för beräkningen kapitalkostnader. Redovisningen finns i bila-av

Som Statens va-nämnd anfört i sitt remissyttrandega över gruppens
förslag ansluter denna redovisning i huvudsak till gällande Deträtt.
finns i flertalet frågorna ingen anledning ha någonav att annan upp-
fattning denän Referensgruppen uttryck för. Ett frågor förtjä-gett par

dock särskild uppmärksamhet. Det gäller förutsättningarnanar för att
verksamheten skall gå med överskott, kostnader för miljövårdande
verksamhet och överskott vid försäljning va-verksamhet.av

Överskott verksamhetenav

Referensgruppen föreslår huvudmannen skall fåatt vidgade möjlighe-
under viss tid byggater att överskott högre avgif-uttagupp genom av

Förutom vid tillämpningter. marginal- och knapphetsprissättningav
föreslår Referensgruppen högre avgiftsuttagatt skallett kunna tillåtas
för på sikt byggaatt förut efterfrågan.möta Självkost-attresurserna
naden skulle därför få betraktas tiden.över Utgångspunkten skall som
hitintills avgiftssättningen varje åratt skall syfta tillvara överskottatt

Överskottundviks. skall dock kunna under förutsättningaccepteras att
det finns investerings- och finansplan klargören vad eventuelltsom
överskott skall användas till och innebär utjämning kommerattsom en

ske tiden.över Någonatt särskild avgränsning behöver inte göras, utan
avgörande bör främst de tekniska och ekonomiska förutsättning-vara
arna.

Av rättspraxis framgår det får detatt under enskildaaccepteras åratt
uppkommer överskott i va-verksamheten, det motiveratärom av
kommunens investeringsplaner och behovet jämn taxeutvecklingav en
jfr Högsta domstolens uttalanden i NJA 1994:10, Självkostnads-
principen innefattar emellertid enligt Högsta domstolen principielltett
förbud dagens brukaremot att belastas med kostnader rätteligensom
bör betalas framtida brukare. Av Vattenöverdomstolensav avgörande i

mål, i den del inte omfattadessamma Högsta domstolenssom av
prövningstillstånd, framgår det kan godtasatt kommun fonderaratt en
överskotts- och meravskrivningsmedel för användning inom fem-en
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dockmåsteVÖD fonderingsådan5/91. En varaDTVaårsperiod se
bedömsinteinvesteringsbehov,närliggandemotiverad somstora,av
bidrag,avskrivningsmedel,meddvs.normaltpåtillgodoses sätt,kunna

engångsavgifter.eventuelltellerupplåning nya
emeller-va-verksamhetkommunal ärinomgällerprincipDen som

förvaltningva-verksamhet. Förallinomgällande gemen-avtid inte
ochVattenförsörjningföranläggningarbl.a.samhetsanläggningar, av-

innehållet.detmedbestämmelse motsattaår 1990sedangällerlopp, en
gemensamhetsanläggningförvaltarsamfällighetsföreningEn ensom

inrättadochvärde ärstörrekommunalteknisk är somnatur avsomav
1973:1150lagenl9§enligtskallsmåhusfastigheter, omför bl.a.

säker-förfondtillmedel attsamfälligheter avsättaförvaltning enav
Före-gemensamhetsanläggningen.förnyelseunderhåll ochställa av

fömyel-ochunderhålls-fallsådantskall i upprättastyrelseningens en
förbetydelse attupplysningar ärinnehålla deskallseplan avsomsom

bedömas.skall kunnastorlekfondavsättningens
departementschefenanfördesamfallighetslagentillförarbetenaI

gemensamhetsanläggningamakommunaltekniskadeföljande om
74:1988/89:77prop. s.

boende inomfunktionelltförnödvändigaAnläggningama ettär
livslängdekonomiska ettochtekniskasinunderkräverDekvarteret.

böranläggningenfördelharidagunderhåll. Dekontinuerligt avsom
talarRättviseskälellerbibehålls ersätts.denför en-ha attett ansvar

anläggningensfördelaskostnaderna överförmeningminligt att
skyldighet görafinnasbör attdetdärförlivslängd. Jag att enanser

Genomförnyelse.underhåll ochanläggningensförfondavsättningar
ochberedskapbättre ettuppnås dessutomfonderingsådan enen

förbehövsåtgärderdagdenföreningenförhandlingsutrymmestörre
anläggningen.vidmakthållaatt

va-la-tillämpningenuttryck itillkommerskilda synsättDe avsom
bottnarsamfällighetslagenibestämmelsenrelativtoch den nyagen

färre bru-väsentligtnormalt berörsamfällighetsföreningdelvis i att en
eko-samfällighetsföreningsva-anläggning. Enkommunalkare än en

ekonomianläggningskommunalsårbardärigenom ännomi är enmer
föreningkreditvärdig. Enmindreocksåkanföreningenoch antas vara

underhållgällerdettill närgrad litai högredärförmåste resurseregna
anläggningen.förnyelseoch av
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Delvis måste dock skillnaden hänföras till förändratett synsätt.
Detta gäller framför allt i på det dagens brukare harsynen ansvar som
för kommande generationer brukare. Departementschefen betonar att
rättviseskäl talar för kostnaderna fördelasatt anläggningensöver livs-
längd. Det också vårär uppfattning uttalandet, de i dagatt haratt som
fördel anläggningen bör ha för den bibehållsav ett ellerattansvar er-

bättresätts, dagens krav påmot rationellt och långsiktigtsvarar ett
hållbart va-system.

Den princip kommit till uttryck i Högsta domstolenssom avgö-
rande, vilken för övrigt har stöd i motivuttalandena till va-lagen, att
dagens brukare inte skall belastas med kostnader rätteligen börsom
betalas framtida brukare, kan i vissa avseenden fåav negativa effekter.
Va-lagens bestämmelser avgifter bygger på kommunen skjuterom att
till skattemedel se 1970:118 104. Dagens ekonomiska situa-prop. s.
tion medger emellertid inte undantagsvisän sådana kommunalaannat
insatser. För klara den framtida ochfinansieringenatt underhåll ut-av
byggnad va-anläggningen huvudmannenär hänvisadav till använ-att
da löpande avgifter och lån. Genomatt ta möjligheterna till fi-attupp
nansiering har begränsats finns det påtaglig risk för huvudman-atten

tvingas välja billiga, kortsiktiga lösningarnen alternativt tillmen att ta
kraftiga avgiftshöjningar. En sådan utveckling tillgodoser varken kra-

på effektiv hushållning med samhälletsven en eller långsiktigtresurser
hållbara va-system.

Avsättning till fond

Huvudmannen bör således förbättrade möjligheter finansierages att
underhåll och utbyggnad va-anläggningen. Vi har föreslagitav ovan

Samfällighetslagensatt bestämmelser skall tillämpas på förvaltning av
anläggning inrättats inom vet-område. Samfällighetslagensettsom be-
stämmelser skyldighet fondera medel bliratt därmed tillämpligaom på
dessa anläggningar. Enligt vår mening bör bestämmelse med i hu-en
vudsak motsvarande innehåll införas föräven övriga allmänna
va-anläggningar.

Det inte självklartär regel fonderingatt medel bör gällaen om av
generellt för alla allmänna va-anläggningar. Det skulle kunna vara
möjligt att avgränsa fonderarätten medel tillatt de allmänna anlägg-
ningar verksamhet de anläggningarmotsvararvars förvaltas enligtsom
samfällighetslagen. Det kan nämligen hävdas de anläggning-att stora
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detsmå. anläggningar finnssårbara Vidlika deinte störreär somarna
underhåll så under-med bl.a.fördela arbetetmöjligheterbättre attatt

åren. anläggningjämnthållsarbetet kan utföras En störreövermera
medförkreditvärdighet, vilketockså ha bättretorde normalt attsett en

minskarlån investeringar. Allt dettaförden har lättare att ta upp nya
särskildava-anläggningamaför de allmännabehovet avsättastörre att

underhåll förnyelse anläggningen.fond för ochmedel till aven
medförasådan ordningvår bedömning skulle dockEnligt onö-en

inte heller uteslutet detgränsdragningsproblem.diga Det ävenär att
särskilda behovanläggningar kan finnashos avsättastörre att me-av

många allmännaförelegat hossådan situation kan tänkas hadel. En
kustnärariksdagen år uttalade deva-anläggningar 1988när att re-

femtioprocentig kväve-år skulle klaraningsverken 1994senast en
för i detdärför ordningrening. Vi förordar utrymme att en-som geren
fond.medel tillskilda fallet bedöma behovet avsättaatt enav

bedömningen bör därvid behovetUtgångspunkten för attatt avvara
planerade investeringarnafår demedel ärstörstavsätta omanses vara

avsättningenförhållande till befintliga anläggningen,i denstora om
finansieringsmöjlig-fåtal år övrigai anspråk inom ochplaneras etttas

osäkra. betonafår begränsade eller i fall Genomheter att attvartanses
intevisas avsättningdet skall fråga planerade investeringar attvara om

utgifter.vid oförutseddafår till fond skall användasgöras en som
för-Va-nämnd i remissyttrandet ReferensgruppensStatens har över

långtgåendehaft principiella invändningenslag den rättatt att av-en
finnsmedel till fond kommer skapa kontrollproblem. Detsätta atten

verksamhe-naturligtvis fog för sådan invändning överskotteten om av
till fondtillåts jämnas över tiden. Möjligheten avsättaut attten en

måste redovisa syftet meddärför knytas till skyldighet avsätt-atten
ningen motsvarande den skyldighet gäller enligt samfällighetsla-som

underhålls-Huvudmannen bör därför skyldig upprättaattgen. vara en
innehålla bety-och förnyelseplan skall de upplysningar ärsom som av

påskall bedömas.delse för fondavsättningens storlek kunna Kravenatt
redovisning stå förhållande storlek och tidpunk-bör i till avsättningens

fonden anspråk.planeras inärten tas
särskilt iproblem uppkommer fond inte behöverEtt tasom en an-

språk på dådet varit planerat. behöver finnas skyldig-Detsätt som en
het för huvudmannen återföra fonden till den löpande redovis-att
ningen. Frågan sådan skyldighet föreligger kommer sannoliktom en
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bereda bl.a. de prövande instansema vissa problem.att Som utgångs-
punkt kan det inte kan rimligt avsättning skallatt attanges anses en
underkännas den anledningen det visar sig denatt attav senare var
obehövlig. tordeDet i stället stå i överensstämmelse med god redo-
visningssed avsättningen skall återföras huvudmannen böratt insenär

avsättningen inte behöver i anspråk.att tas

Kostnader för milj övårdande verksamhet

I utredningens uppdrag ingår belysa behandlingen kostnader föratt av
miljövårdande verksamhet. Referensgruppen föreslog i denna del att
faktiska eller planerade kostnader för åtgärda miljöproblematt som en
verksamhet orsakat skulle kunna ingå i underlaget för självkostnaden.
Som exempel nämndes huvudmannen kunde använda avgifterna föratt

och skydda sjöar och vattendragatt skadatsrestaurera huvud-som av
verksamhet. Gruppen ansåg däremot kostnaden för all-mannens att

miljövårdande insatsermänna i sjöar och vattendrag inte kunde läggas
till grund för beräkningen självkostnaden.av

Vi har tidigare redovisat vi inte finner skäl föreslå någraatt att
grundläggande förändringar va-lagens bestämmelser självkost-av om
nad. Huvudmannens avgifter bör därför fortsättningsvisuttag ävenav
förutsätta fråga nödvändiga kostnaderär för anläggningen.att om
Denna grundsyn i frågan medför huvudmannen har endast begrän-att
sade möjligheter sig miljövårdandeägna verksamhet.att Den ger
inte alls för allmänna milj övårdande insatser.utrymme

Huvudmannens möjlighet sig miljövårdandeägna verksamhetatt
knuten till hans förpliktelserär enligt författning och meddelade till-

stånd för va-verksamheten. fåFör driva verksamheten huvud-att är
skyldig vidta olika åtgärder. Grundläggandeatt förpliktelsermannen

följer första5 § stycket miljöskyddslagen. Den miljö-utövarav som
farlig verksamhet skall vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning

verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt skäligenav som
kan fordras för förebygga eller avhjälpa olägenhet.att Skyldigheten att
avhjälpa olägenheter kvarstår efter detäven verksamheten upphört.att

Om huvudmannen sigägnar miljövårdande verksamheten som
går vad han förpliktadutöver är torde den delengöra, verksam-att av
heten svårligen kunna hänföras till nödvändiga kostnader.
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Överskott va-anläggningallmänvid försäljning av

börvilka reglerdiskussionår harUnder det forts somomensenare
va-anlägg-avgiftsñnansieradkommunalvid försäljninggälla enav

denverksamheten och drivertill privat intressentning övertarsomen
hartvå frågor,framför allt gällt rättDiskussionenvidare. har vem som

kostnaderoch vilkarealisationsvinsteventuelltillgodogöra sigatt en
Frågorna behandla-avgifter.grund förfår lägga tillköparen uttaget av

ocksådes i Referensgruppens rapport.
kanfå realisationsvinstskall delskäl för brukarnaEtt att varaav en

Refe-avgifter. Enligtuppsamlatvinsten överuttagatt motsvarar ett av
taladeflera skälfanns det dockbedömning mot attsomrensgruppens

skälrealisationsvinsten.någon direkt del i Ettskulle habrukarna var
kan enligtskattefmansierad. Brukarnanormalt varitverksamhetenatt

upparbetats itillgodoräkna sig kapitalinteReferensgruppen ensom
påavkastninginte fått skäligföljd kommunenverksamhet till atttav

för-nämndestillskjutits Vidareverksamheten.skattemedel attsom
bruks-anläggningenspå faktorerkan bero andrasäljningspriset än

möjlighetereller andraköparen samordningsvinsterVärde, attt.ex. ser
reali-Därtill kommerrationaliseringar eller effektivitetsvinster.till att

avgifts-samtliga generationerrätteligen hänförlig tillsationsvinsten är
praktiken blir omöjligti innebär detbetalare, vilket göraattatt en

uppdelning vinsten.rättvisande av
vilka kapi-frågan enligt Referensgruppensviktigaste dockDen var

framtidaberäkningenanvända vidtalkostnader den kanägaren avnye
betalatpris köparenenligt uppenbart detavgifter. Det är attgruppen

kan godtas. Med hänsyn till huvudmannensautomatisktinte mono-
skulle köparealternativa lösningaravsaknadenpolställning och enav

höjda avgif-finansiera köpetalltid kunna räkna med att genomannars
förvärvarför denStarka skäl talade enligt Referensgruppen attter. som

kapital-få andrainte bör läggaallmän va-anläggning regelen som
kunnatvad tidigarekostnader till för avgifterna dengrund ägarenän

dvs. i princip bokförda värden.göra,
Överskottet va-anläggning börfrån försäljning allmän en-en av en

försäljningen vilkenvår mening inte behandlas påligt sätt änannat av
egendomen handhelst. innebäregendom Det ägaren taratt omsom av

skallfrån försäljningenFråga blir därefter överskottetöverskottet. om
avgifter tillåterbetalainnebära skyldighet för huvudmannen atten
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brukarna och de framtida avgifterna kan påverkas priset för attom av
förvärva den allmänna va-anläggningen.

Enligt vår uppfattning innebär gällande regler inte någon automatisk
för brukarna få delrätt överskottet från försäljningen. avgif-att Harav

före försäljningen grundats på de kostnader varitterna nödvändigasom
för verksamheten vid anläggningen, måste det överskottetantas att
från försäljningen har grundats på andra faktorer huvudmannenän att
har tagit för höga avgifter. Ett överskott kan naturligtvisut indi-stort
kera avgiftema tidigare har varit för höga. frågan fåratt Den dock prö-

på vanligt brukarna försätt, talan hos Va-nämndenattvas genom om
vissa års avgifter varit högre de kostnaderatt varitän nödvändigasom

för verksamheten vid anläggningen.
detNär gäller frågan de framtida avgifterna kan påverkas pri-om av

för förvärva den allmänna va-anläggningen,set böratt anmärkas att
kostnaden för förvärva anläggningen inte någon kostnad föratt är
verksamheten vid anläggningen. tillgångarDe överförs från köpa-som

till säljaren kommer inte verksamheten till godo och därför inteärren
heller kostnader för verksamheten. kan ocksåDet försälj-noteras att
ningen inte påverkar bokföringen för den allmänna va-anläggningen,
eftersom försäljning verksamheten inte sådan affárshändel-ären av en

förändrar den allmänna va-anläggningens förmögenhet, jfrse som
4§ bokföringslagen 1976:125.t.ex. Eftersom endast kostnader för

verksamheten kan läggas till grund för avgifter, har köparenuttag av
inte lägga förvärvspriseträtt till grund för framtidaatt avgifter.

Vi frågan behandling överskott vidatt försäljninganser om av av en
allmän va-anläggnng kan lösas inom för det gällande regelsys-ramen

Frågan behöver därför inte någontemet. särskild reglering.ges

5.5.l0 Differentiering avgifterav

Förslag: Om det finns förutsättningar för tillämpa säsongstaxa,att en
får brukningsavgiften för den aktuella delen året bestämmas medav
beaktande huvudmannens kostnader för åtgärderna.av

Gällande rätt

Skyldigheten betala avgifter till huvudmannenatt kan försägas vara en
brukarna kollektiv skyldighet. I 26 § va-lagen denna avgifts-attanges
skyldighet skall fördelas mellan brukarna efter skälig och rättvis
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anläggningsavgiftensåvälbestämmelsenInnebörden ärgrund. attav
huvudsakligaefter denskall fördelas nyttabrukningsavgiften somsom

Vidnyttoprincipen.s.k.denva-anläggningen,harfastigheten enav
från huvudman-helt bortsesskallnyttoprincipentillämpningstrikt av

va-lagårstill 1955förarbetenafastighet. Ivisskostnader för ennens
verk-delardebebyggelsen inomdepartementschefenuttalade att av

får subven-såledesminst,sigställerkostnadernasamhetsområdet där
100.1955:121anläggningen prop.delarnade dyraretionera s.av

enligtbegränsadevaritavgifterna hardifferentieraMöjligheterna att
möjlighe-års lagEnligt 1955va-lag.årsårs 1970såväl 1955 varsom

markpolitiskakopplad tilldelavgiften tilldifferentiera storattterna
in-avloppVattenförsörjning ochförkostnadernaOmsynpunkter. t.ex.

fråndetkundehöga,osedvanligtsigbebyggelseområde ställdeettom
inomfastigheterlämpligtsynpunktmarkpolitisk ägarnaatt om-avvara

avloppsanlägg-ochbehövligabekostadefulltrådet själva vatten-ut
eftertraktademindrei vissatänkaskunde detningar. Omvänt att man

påavgifternahållaskulle kunnalåga,självkostnademadärområden, är
låg nivå.en

huvudsakiva-lag harårsiuttryck 1955kom tillprinciperDe som
innebärautvecklats kanpraxis sägas attoförändrade. Denstått sig som

fastighetervissaellerför vissdetfår tillämpasintenyttoprincipen om
förkostnadeninnebärsärförhållanden vat-sådana attföreligger som

gälleri övrigtfrån vadavvikeravloppochtenförsörjning avsevärt som
700.och 1993640verksamhetsområdet jfr NJA 1981inom s.s.

träddei va-lagenändringarnaredovisadeavsnitt 5.2.3underDe som
nyttoprin-frångåmöjligheternainnebärjuli 1996kraft den atti 1 att

anlägg-differentieramöjlighetenbådegällerökats.cipen har Det att
varierafårbmkningsavgift övertillämpaningsavgiften och att somen

brukningsavgiften begrän-särskildatillämpa denåret. Möjligheten att
taxenivåtillfåravgifterna bestämmastakregelndock att somensas av

året.huvuddelenförtillämpasdenså högdubbelthögstär avsomsom

Nyttoprinczpen

föreslår Referensgruppenbilagaoch i 6i avsnitt 5.2.4redovisasSom
på deförslag bygger över-Gruppensnyttoprincipen skall överges.att

ochAvgiftsutredningentidigare lämnatsförslagochväganden avsom
möjligheterväsentligt ökadeinnebärFörslagetAvgiftsgruppen. att an-

kostnads-uppfattningavgifter.differentierade Gruppens ärvända att
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skillnader för tillhandahålla olikaatt prestationer alltid bör kunna få
genomslag i avgiftssättningen. Under vissa omständigheter bör dess-

marginalkostnadsprissättningutom och knapphetsprissättning kunna
godtas.

Bakgrunden till Referensgruppens förslag delvis kommunal-är av
ekonomisk Oavsett utbyggnadnatur. gäller el, fjärrvärme,om en gator
och ellervägar och avlopp blir kostnadernavatten för utbyggnaden allt
högre längre från tätortensut kommer. iInnecentrum tätortenman
behöver kommunen eller huvudmannen bygga ledningsnätetut t.ex.
för och avlopp med kanskevatten åtta invånare. Motsva-meter per
rande utbyggnad utanför kantätorten mycket väl kräva den dubbla
längden. örhållandenaF desamma inomär el, fjärrvärme ochsamt gator

Kostnadenvägar. för utbyggnad skiljer sig därför mellanavsevärten
olika delar kommunen. Samtidigt de kommunala kostnadernaav som

höga vidär utbyggnader utanför lockastätortema, den enskilde bo-att
sig i sådanasätta områden, eftersom fastighetsprisema där ofta är vä-

sentligt lägre. Från kommunalt håll har det därför ifrågasätts det ärom
rimligt den väljer bosättaatt sig i områdeatt med lägre fastig-som ett
hetspriser, vilket medför höga kostnader för kommunen, skall betala

avgifter den bor centralt i områdensamma där kommu-som som mera
kostnader lägre.är Det skulle blinens rättvis fördelningen mer av

kommunens avgifterna i högre grad tilläts spegla de kost-resurser om
nader kommunen har för tillhandahålla tjänsterna.att

Som Referensgruppen redovisat detär allmänt intresse deett att
allmänna va-anläggningama förutsättningar driva sin verksam-attges
het i sådana former kraven på skydd föratt miljön, hälsan och hus-
hållningen med tillgodosesnaturresurser och Vattenförsörjning ochatt
avlopp tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad för brukarna. Med ut-
gångspunkt från enbart dessa förutsättningar framstår Referensgrup-

förslag välmotiverade. denI avvägningpens alltid måstesom gö-som
mellan olika intressen dockär brukamasras även intressen funda-av

mental betydelse.
Vid den tidpunkt Avgiftsutredningennär lämnade sina förslag var

den normala situationen kommunen lämnadeatt bidrag till verksamhe-
vid de allmännaten va-anläggningama. Om driften vid anläggningar-

effektiviserades det vinst förna kommunen, eftersom denvar en ren
därigenom möjlighet minska bidragen tillatt verksamheten.gavs Som
vi tidigare har framhållit går utvecklingen dithän verksamheten vidatt
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bi-finansierasgradallt lägreiva-anläggningarnade allmänna genom
lämnaranläggningarnaBeträffandefrån kommunen. merpartendrag av

täckskostnaderAnläggningensalls.bidragingai dagkommunerna
från brukarna. Dettaavgifterfall till 100i dessasåledes procent genom

minskadfåttövervägandenade tidigaredärsituationinnebär re-en ny
levans.

gällerdetställningstarkutomordentligt när vat-harKommunen en
förplaneringpåmonopolhar vatten-och avlopp. Dentenförsörjning

s.k.avloppochVattenförsörjningavlopp. Dessutomförsörjning och är
behöverva-anläggningdriverkommunenmonopol. Omnaturliga en

möj-praktisknågonharintressentIngenkonkurrens.riskeraden inte
finnsredandetområde därinomva-anläggningdrivalighet ettatt en

tillkommaanläggningarallmännakan ingaVidareva-anläggning.en
fritt ef-såledeskangodkännande. Kommunenstånd kommunensutan

anläggningcentralhaväljautgångspunktersina att somter enegna
anlägg-mindreantaleller haverksamhetsområdethelabetjänar ettatt

fas-Frågorområde.mindrebetjänaroch t.ex.ningar ett omensom var
ingen-perspektivdettablirtill va-anläggningenavståndtighetens ur

påverka.fastighetsägaren kanting som
harva-anläggningarnaÄven allmännafinansierar debrukarnaom

utformningenpåverkabegränsade möjlighetermycketsåledesde att av
bådehar iställningBrukarnaskommunen.inomva-frågorna utsatta
bl.a.skydd,starktmotiveraårs va-lagaroch 1970års ett1955 ansetts

förutomskyddetviktigaste är,avgiftssättning.otillbörlig Detmot
dvs.nyttoprincipen,tillämpningensjälvkostnadsprincipen, att av-av

grund.och rättvisskäligskall fördelas eftergiftsskyldigheten
ambi-kommunalekonomiskainte denuppfattningvårEnligt utgör

möjligaeffektivastpå sätt,va-anläggning ensamtdrivationen att en
nyttoprincipen.grundläggandedenskäl för rivatillräckligt attett upp

samtli-fortgårutvecklingenförstärks mot attuppfattningDenna attav
Kostnadernaavgiftsñnansierade.fulltbliranläggningarkommunalaga

endastsituationsådanianläggningarna kommer attför de allmänna en
relevantai dagekonomin. Denden kommunalapåverkamarginellt av-

intressen. Detolika ärbrukarnasstället den mellanivägningen är
avgifterlägrenågotintresseradesåbrukarnatveksamtmycket är avom

ifördelningsprincipernagrundläggandesläppa debereddade är attatt
tillfällenfleravidVillaägareförbundetharva-lagen. Tvärtom t.ex.

för-avgiftsskyldighetensprincipernagrundläggandedebetonat att om
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delning inte skall ändras. Mot den bakgrunden finner vi i denna del
inte skäl föreslå några grundläggandeatt ändringar.

Inom många kommuner pågår löpande arbete medett effektivi-att
va-verksamheten. viktigtEtt stöd i effektiviseringensera godär en re-

dovisning, där va-verksamheten redovisas skild från verksam-annan
het huvudmannen driver. Vi kommer i det följandesom avsnittet att
återkomma med förslag till regler redovisning i allmännaom
va-anläggningar.

Lokalt omhändertagande avloppav

Under utredningens gång har det vid flera tillfällen framförts önskemål
lagen skulle möjlighetenatt öppna låta denom släpperatt utsom en

mindre mängd avloppsvatten eller avloppsvatten fåett lägrerenare en
avgift. Förslagen har sin bakgrund i de försök gjorts på mångasom
ställen i landet med lokalt omhändertagandeett urin och fekalier.av
Som exempel kan urinseparerandenämnas toaletter och multrum. Ett
lokalt omhändertagande toalettvattnet kan innebära såväl miljö-av
mässiga fördelar hushållning med naturresurser.som en

I de försök utförts i bl.a. olika ekobyar har kunnat konsta-som man
kostnaderna förtera deatt särskilda anordningama blivit relativt höga.

För stimulera den vidareatt utvecklingen för lokalt omhänderta-ett
gande toalettvattnet har därför föreslagits avgifternaav skulleatt
kunna differentieras med hänsyn till avloppsvattnets sammansättning
och dess volym.

Förslagen differentiering avgifter hänför sig i första handom tillav
brukningsavgiftema. I va-lagen behandlas brukningsavgiftema som en
enhet. I kommunernas däremot brukningsavgiftentaxor är närmast ge-
nomgående uppdelad i fast avgift och rörlig avgift, där den rörli-en en

avgiften beroendeär förbrukningen.ga iAv första hand tekniskaav
skäl beräknas den rörliga avgiften för såväl avloppsvat-renvatten som

med utgångspunktten från förbrukningen renvatten.av
Fördelningen avgiftsuttaget bygger på fastighetensav dennytta av

allmänna va-anläggningen. Detta har bl.a. innebära den fas-ansetts att
tighet anslutning enbart eller enbartvars avlopp, intevattenavser skall

skyldig delta i kostnadernaatt förvara anordningar det andra slaget.av
I överensstämmelse med detta bör det också finnas för denutrymme
kommun så önskar, med lägreatt fastsom anta taxa avgift för denen
fastighet har behov avlopp för enbart bad, disksom ochav tvättvatten.
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sådantavgiftsreduceringvilkensvårt uttala sigdockDet är ettatt om
medföra.behov skulle kunnabegränsat

andradet inte finnsavgiften kanBeträffande den rörliga noteras att
avgiften efter mängdenberäknatekniskahinder än mot attrent av-

skullesådan beräkningsgrundosannoliktinteDetloppsvatten. är att en
fråneftersom avloppsvattnetrörliga avgifterna,förändra dekunna en
mängdhushålls totalastår obetydlig delvattentoalett för inte ettaven

avloppsvatten.
lagstiftningen möj-för den gällandefinns således inomDet ramen

hand lokalt. Möjlighe-urin och fekalierligheter beakta tasatt att om
någon enstaka kommun.såvitt utnyttjas i Mothar, känt, baraärterna

frågan differen-alltför tidigtbakgrunden detden ännuär att ta upp om
lokala, kretsloppsan-tillgodose intressettiering avgifter för att avav

sig kommu-lagtekniska skäl visapassade Skulle det attva-system. av
påfråganavgifterna, börförhindrade differentieraär tasatt uppnerna

sammanhang.inytt ett annat

Säsongstaxa

brukningsavgifti va-lagen bl.a.juli trädde ändringarna1996Den 1 om
kritise-kraft. Svenska kommunförbundetenligt s.k. isäsongstaxaen

Kritiken,förslaget tillrade under remissbehandlingen säsongstaxa.
inte till-gällde bl.a. ändringenockså har attupprepats varsom senare,

bli heltlångtgående styrande effekt kunderäckligt och dess antasatt
takregeln be-otillräcklig. hinder förbundet den s.k.Ett somanser vara

differentierahuvudmannens möjlighet i säsongstaxagränsar att en
brukningsavgiften.

till lagen den medvetenRegeringen anförde i förarbetena att omvar
det intestyrande effekt kunde bli begränsad,förslagets attatt men

långtgående förslagfanns skäl i det sammanhanget lämna ettatt mera
i jämförelse1995/962188 Regeringen konstateradeprop. 20. atts.

renhållningslagen skulle taxebestämmelser-med vad gäller enligtsom
drivs enskildbli tillämpliga på sådan anläggningävenna en som av en

huvudman. Med hänsyn till kommunernas begränsade inflytande över
taxesättningen hos enskilda huvudmän valde regeringen begränsaatt
förslaget.

innebärVi har under avsnittet normgivning lämnat förslagom som
fastställa dagkommunen skall alla de iävenatt va-taxor, taxor som

förslaget finns detbestäms enskilda huvudmän. Med hänsyn till detav
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inte längre något hinder säsongstaxan styrandemot att ge en mer
effekt. Vi föreslår därför huvudmannen skall få bestämma bruk-att
ningsavgiften med beaktande den fulla kostnaden för åtgärderav av
säsongsbetonad karaktär.

5.5.1 Avgift för avledande vattenav

ÄgareFörslag: till fastighet inom den allmänna va-anläggningensen
verksamhetsområde skyldig betala avgifter förär huvudmannenatt att

anläggningen avleder inom området, inte kostnadenvattengenom om
för avleda skall bäras den huvudmanatt förvatten allmännaärav som
platser.

Avgift för avledande för avledande från viss fastighet fårvattenav
till fastigheten,ägaren inte desstas behovut avledningav om av av

med fördel tillgodoses påstörrevatten anlägg-sätt änannat genom
ningen. Avgiften får åtgärderna för avledandenär blivittas ut vattenav
utförda.

Huvudmannen får inte högre avgifterta änut motsvarassom av
kostnaderna för avledaatt vatten.

Gällande rätt

förstaI 9 § stycket va-lagen bl.a. fastighetsägaren skall beta-attanges
avgifter till huvudmannen fastigheten behöver anordningar förom

avlopp. Avgiftsskyldigheten inträder enligt andra stycket huvud-när
förbindelsepunktupprättat och underrättat fastighetsägarenmannen

därom. I 10 § vad följerutöver huvudmannen9att,anges som av
har avgifträtt till fastighet inomatt ta ut ägare detaljplan förav atten

från allmänna platser inomvatten planområdet avleds anlägg-genom
ningen. Avgift får inte förrän åtgärder för avledandet blivittas utför-ut
da.

förarbetenaI till såväl års1955 års1970 va-lag har förutsättssom
i den allmänna va-anläggningensatt uppgifter skall kunna ingå avle-

dande från brukarnas fastigheter ochvatten från allmänna platserav
se 1955:121 70 ocht.ex. 1970:118 124. Möjlighe-prop. s. prop. s.

avgifter har knutitsterna till begreppetatt ta ut avlopp. årsI 1955av
proposition tolkningen begreppet avlopp bordeatt ske iangavs av an-
slutning till stadganden i den dåvarande vattenlagen 1918:523. Be-

skulle därför omfatta kloakvattengreppet och spillvatten avle-samt
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område stadsplantorrläggning mark inom medfördande vatten avav
område gjordes tolk-byggnadsplan. områden utanför planlagteller I

anläggningens tekniskabegreppet avlopp beroendeningen ut-avav
framgårårs proposition i dettaformning. uttalandena iAv 1970 att av-

den äldre lagen.seende skulle den va-lagen motsvaranya
emellertid begreppet avloppsvattenden nuvarande vattenlagenI ges

förarbetena tillinnebörd den förutsattes inågot snävare än somen
redovisas i avsnitt definieras avloppsvat-års va-lag. Som 5.5.31955

spillvatten eller flytandesåvitt intresse,ärten, annan oren-nu av som
för sådan avvattning mark inomlighet avledssamt vatten ensom av

för vissa fastigheters räkning.detaljplan inte sker viss eller Detsom
miljö-alltså allmänna inom detaljplan. §sista ledet platser I 3avser en

sakligt identisk definition begreppetskyddslagen sett av-ges en av
loppsvatten.

miljöskyddslagen innebär dag-Definitionen i vattenlagen och att
allmänna platser,och dräneringsvatten generellt förutom inomsett,

så-sakavloppsvatten. däremotinte Detär är attatt en annananse som
trafikleder utanförkärnor och fråndant inom störretätortemasvatten

så det ändådetaljplanelagt område, kan nedsmutsat är attatt ansevara
dräneringsvatten inom bo-avloppsvatten. kan dag- ochDäremotsom

stadsområden tvingas därförsällan omfattas definitionen. Manmera av
avloppsbegrepp detkonstatera antingen va-lagens änär ett annatatt

gäller i övrig lagstiftning också huvudmanneneller saknar rätt attsom
Vår be-avgifter för avledande från enskilda fastigheter.ut vattenta av

för avledandedömning huvudmannens avgiftär rättatt att ta ut av
i utformad. Bestämmelsernafall har kommit bli oklartvatten vart att

avgift för bör därför utformning.avledande vattenom ges en nyav

avledande verk-generell avgzftsskyldighet förEn inomvatten ettav
samhetsområde

rådakan inte någon tvekan det allmänt intresse detDet äratt ett attom
finns ochanordningar för avledande och omhändertagande dag-av
dräneringsvatten. sådantMed hänsyn till kan behövaatt vatten renas
innan det kan släppas i sjöar och vattendrag, det naturligt denärut att
uppgiften anförtros de allmänna uppgiften inteva-anläggningama, om
har anförtrotts någon för åtgärderVet-huvudmannens kostnaderannan.
för avledande och omhändertagande sådant bör kunna täckasvattenav

frånavgifter fastighetsägarna. Avgiftemas karaktär tvångs-genom av



284 SOU 1996:168

avgifter innebär dock fastighetsägarens avgiftsskyldighet behöveratt
uttrycklig reglering i lag.ges en

Ett lösa frågan avgiftsskyldighetsätt för avledande dag-att om av
och dräneringsvatten i denna lag begreppet avloppär vidareatt ge en
definition den i vattenlagen och miljöskyddslagen.än Medsom ges
avlopp dåskulle kunna avledande från bostads-även vattenavses av
områden. sådan ordningEn skulle med de uttalandenstämma överens

gjordes i motiven till års lag1955 och, i alla fall till viss del, medsom
hur frågan hanteras praktiskt i många kommuner.

En utvidgad definition skulle emellertid också få andra konsekven-
gäller såvälDet skyldigheten enligt denna lag utföra och drivaattser.

va-anläggningar de konsekvenser ändringen skulle få för de lag-som
stiftningsområden bygger den definition i vattenlagensom som ges
och miljöskyddslagen. Med hänsyn till begreppet avlopp djuptäratt
inarbetat, skulle sådan lösning kunna få långtgående konsekvenseren

fördelarna klarlagda. mycketär Det talar förutan utvidgaär attsom
begreppet avlopp. Vi har dock för lösa problemet inomstannat att ra-

för denna lag.men
En närliggande lösning på problemet särreglera fastighetsäga-är att

skyldighet betala avgift för avleds den all-att att vattenrens genom
va-anläggningen.männa sådanEn reglering skulle kunna innebära att

avledning behandlas fristående från reglerna vattenför-vattenav om
sörjning och avlopp.

Vi har i avsnitt lämnat4 förslag till lag avgifter för gatu-en ny om
hållning. I underlaget för gatuhållningsavgifter ingår bl.a. kostnaderna
för avledande från och andra allmänna platser.vatten Kom-gatorav

alltså enligt den lagenäven avgifter forrätt attmunen ta utges en av-
ledande För ansluta till den ordningen börvatten. avgiftsskyl-attav
digheten enligt lagen Vattenförsörjning och avlopp delas i tvåom upp
delar. den förstaI delen den generella bestämmelsen fastig-attges en
hetsägare skall skyldighet betala avgifter till va-huvudmannenattvara
för täcka dennes kostnader för avledandeatt inom anlägg-vattenav
ningens verksamhetsområde, inte kostnaden för avledaatt vattenom
ingår i avgift enligt den föreslagna lagen avgifter för kommunalom
gatuhållning. denI andra delen regleras fastighetsägares skyldigheten

betala avgift för avledande frånatt fastigheten.vattenav
Allmänt bör reglerna avgifter knyta till de regler gällerom an som

enligt 10§ va-lagen. Avgiftsskyldigheten bör således inte knytas till
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teknisk lösning, upprättande förbindelsepunkt. Vi-viss t.ex. av enen
inte avgifterna delas i anläggningsavgift och bruk-dare bör upp en en

ningsavgift. Anledningen vid lokalt avledande och omhänderta-är att
det ofta inte fråga anläggande och drift igande dagvatten är omav

mening, punktvisa insatser under längreegentlig utan snarare om en
tidsperiod. därför naturligare fördela avgifterna jämntDet är överatt

såle-längre tidsperiod. generella avgiftsskyldigheten kommerDenen
kostnader för avledades omfatta va-huvudmannens samtligaatt att

vatten.
flesta kommuner kommunen huvudman för såväl vattenför-deI är

sörjning och avlopp gatuhållning. likhet med vad gäller iIsom som
i viss utsträckning möjlighetdag, kommer kommunen haatt atten av-

gatuhållning-kostnaderna skall belasta va-verksamheten ellergöra om
Gränsdragningen Vissmellan verksamheterna inte alltid skarp.ären.

ledning från tillkan hämtas § andra stycket va-lagen14 attangersom
led-allmän va-anläggning inte hör rännstensbrunn ochrännsten,en

förbinder sådan avloppsledningning brunn med allmän samtsom
vägdike. bestämmelse i oförändrad lydelse föras in i denDenna bör

lagen. övrigt bör gälla kostnader för åtgärder tillI övervä-attnya som
gande del betjänar allmänna platserna under kommunalt huvudmanna-

Övrigaskap också bör ingå i gatuhållningsavgiftema. kostnader bör
belasta den allmänna va-verksamheten. ordning bör i huvudsakDenna

med den fördelning sker i dag. detta liggerIstämma överens som
också va-huvudmannen kan ersättning från huvudman föratt utta en
allmänna platser för dag- och dräneringsvatten leds till ochatt tas om
hand i den allmänna va-anläggningen.

kan inte uteslutas det ändå uppkommer oklarheter i frågaDet att om
fördelningen kostnaderna. Vi lämnar i avsnitt och i avsnitt4.10.5av

förslag till5 .5.12 redovisningsregler i fråga såväl gatuhållningom som
Vattenförsörjning och avlopp. Reglerna innebär bl.a. huvudmannenatt
skall skyldig redovisa verksamheten skild från verksam-attvara annan
het han driver. huvudmannensAv redovisning skall framgå för-som
delningen kostnader varit med verksam-av som gemensamma annan
het. Genom dessa redovisningsregler bör risken för dubbeldebitering
eller andra oklarheter begränsas.avsevärt
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Avgift för avledande från fastighetvattenav en

Avledande och omhändertagande från enskilda fastighetervattenav
kan ske enligt olika modeller. i dag ofta tillämpadEn metod dag-är att
och dräneringsvatten hand lokalt naturlig infiltrationtas om genom

Äldreoch avledning till våtmarker och vattendrag. byg-systemgenom
däremot ofta på dagvatten och dräneringsvatten skallatt attger av-

ledas dagvattenledningar. allra äldstaI skeddesystemengenom av-
ledningen spillvatten och dagvatten ledning.av genom en gemensam
Ett med dagvattenledning fortfarande det normalaärsystem separaten
i större tätorter.

Med hänsyn till de olika används i dag sådanaochsystem som som
kan komma användas i framtiden, bör fastighetsägarens skyldighetatt

betala avgifter för avledande från fastigheten inte knytasatt vattenav
till viss teknisk lösning. stället bör skyldighetenI knytas till fastig-en
hetens behov avleds den allmänna va-anläggning-vattenattav genom

I överensstämmelse med vad gäller avgiftsskyldighet fören. som om
avlopp, bör avgiftsskyldighet föreligga fastighetens behovom av av-
ledning inte med fördel kan tillgodoses påstörrevatten sätt änannatav

anläggningen.genom
Fastighetens behov avledning bör bedömas medvatten ut-av av

gångspunkt från förhållandena både på fastigheten och i dess omgiv-
ningar. Utgångspunkten bör fastigheten skall ha behovattvara anses

avleds, från fastigheten inte kan handatt vatten vattnet tasav om om
naturlig infiltration eller naturlig avledning till våtmarkergenom en

eller vattendrag. Med naturlig infiltration kan infiltratio-även attavses
sker med utnyttjande områden intill fastigheten inte ärnen av som av-

sedda för bebyggelse, angränsande skogsparti ellert.ex. ett annat
grönområde. Fastighetsägaren bör däremot alltid avgiftsskyldigvara

infiltrationen sker med utnyttjande fastigheter ägare ärom av vars av-
giftsskyldiga.

Avgift avledande från fastighet bör intevattensom avser av en
kunna förrän fastigheten i detta avseende har dentas all-ut nytta av

va-anläggningen.männa Skyldigheten bör därför inträda va-hu-när
vudmannens åtgärder för avledande anläggningen bli-vattenav genom
vit utförda. ordningDenna avviker således från den gäller densom ge-
nerella skyldigheten betala avgifter för avledandeatt vatten.av
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avgifter för avledandeUttag vattenav av

föregåendeförslag vi lämnat i det innebär det i lagenDe att ut-som
sidan anläggningsavgifter ochtryckligen bör det vidattanges av

brukningsavgifter för Vattenförsörjning avlopp finns avgifteroch även
Även avgifterför avledande dessa bör omfattas reglernavatten.av av

avgift skall bestämmas enligt och avgiftsskyldighe-att taxa attom en
efter skälig anled-skall fördelas och rättvis grund. finns inteDetten

fall någon för förning i dessa särreglering avgifter avledandegöraatt
bör det huvudmannen möjlighetDäremot att att ta utvatten.av anges

avgift för avledande begränsas till det beloppvatten motsvarasav som
kostnaderna för avledaatt vatten.av

Redovisning5.5.12

Huvudmannen för allmän va-anläggning skall fullgöraFörslag: en
bokföring och redovisning i enlighet med god redovisningssed.

Verksamheten vid den allmänna va-anläggningen skall redovisas
frånskild verksamhet anläggningens huvudman driver. Avannan som

redovisningen skall framgå hur huvudmannen har fördelat kostnader
varit med verksamhet huvudmannengemensammasom annan som

drivit.

Redovisningen hållasskall tillgänglig för fastighetsägarna inom den
allmänna va-anläggningens verksamhetsområde.

regeringens tilläggsdirektivI de grundläggande principernaattanges
redovisning i Referensgruppens med förslagangetts rapportom som

till va-lag skall underlag för utredningens fortsatta arbete.utgöraen ny
Referensgruppens finns i bilagarapport

Referensgruppens förslag redovisning har de flesta remissin-om av
lämnats erinran eller kommenterats endast kortfattat.stansema utan

Statens förslagetva-nämnd mycket bra och välbehövligärattanser en
reglering.

Gällande rätt

kommunallagen 1991:900 finnsI vissa grundläggande regler för den
kommunala redovisningen. bestämmelserLagens redovisningom om-
fattar i första hand den verksamhet bedrivs kommunstyrelsensom av
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och övriga nämnder. Reglerna återfinns i kap. den ekonomiska8 om
förvaltningen. I 14§ styrelsen och övriga nämnder fortlö-attanges
pande skall föra räkenskaper de medel de förvaltar. styrelsenNäröver
fått övriga nämnders redovisningar skall den avsluta räkenskapema
med årsbokslut och sammanfatta detta i årsredovisning 16 §. Iett en
årsredovisningen skall lämnas upplysning bl.a. utfallet verk-om av
samheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen
vid årets slut 17§ första stycket. skall ocksåDen omfatta sådan
kommunal verksamhet bedrivs i form aktiebolag, stiftelse,som av
ekonomisk förening, ideell förening och handelsbolag 17§ andra

Årsredovisningenstycket. skall med iakttagande godupprättas av re-
Årsredovisningendovisningssed 18 §. skall hållas tillgänglig för all-

mänheten 21 §.
verksamhetFör drivs enskild huvudman med få undan-ärsom av en

bokföringslagen 1976:125 tillämplig. flertalet enskildaFör hu-tag
vudmän, bl.a. kommuner driver va-verksamheten i aktiebolags-som
form, dessutom årsredovisningslagen 1995:1554 tillämplig.är

Reglerna kommunal redovisning för närvarande Inomöver.om ses
Finansdepartementet har i april 1996 departementspro-upprättats en
memoria Kommunal redovisning Ds 1996:30. Promemorian har re-
missbehandlats. Regeringen har i års budgetproposition1996 aviserat

den under hösten 1996 lägga förslag till lagatt attavser en ny om
kommunal redovisning prop. 1996/97:1 volym 9.

I promemorian föreslås lag kommunal redovisningen ny om som
skall gälla den redovisningen. den privataInom sektornexterna mot-

lagen bl.a. bokföringslagen och årsredovisningslagen. Densvaras av
kommunala externredovisningens syfte enligt promemorianär att ge
fullmäktige, kommuninvånama och andra intressenter relevant infor-
mation verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställ-om
ning 55. informationDenna skall utformas så den underlättaratt
styrning och uppföljning den kommunala verksamheten.av

Som skäl för lagstiftning de specifika förutsättningaratten ny anges
gäller för kommunal verksamhet befintlig redovisnings-gör attsom

lagstiftning inte direkt överförbar och tillämpbarär på kommunal
verksamhet. Detta det motiveratgör med särskildär redovis-att en
ningslag. Onödig detaljreglering bör undvikas. En översiktlig lag-mer
stiftning lämnar för önskvärd fortlöpande utvecklingutrymme en av
redovisningspraxis.
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redovisning fullgörasochskall bokföring sättförslagetEnligt ett
följertill lagredovisningssed. Förslagetmed godöverensstämmersom

Såledesinnehåll.systematik ochbokföringslagenstillämpliga delari
bestämmelserårsredovisning medbokföring ochlagenbehandlar om

finansieringsanalysresultaträkning,balans- ochförvaltningsberättelse,
kommunal verk-omfattarsammanställd redovisning ävensamt somen

juridiskbedrivssamhet person.genom annansom

verksamhetenAvgränsning av

redovisning.bestämmelser DensärskildaVa-lagen saknar om-om
föregående, inte deni detredovisatsständigheten innebär, att somsom

redovisning.underkastad reglerintebedriver va-verksamhet är om
sålundagäller kom-förvaltning,kommunalverksamhetenDrivs av en

reglementekommunensredovisningsregler ochmunallagens eget om
enskilt bolag ellerkommunalt ellerredovisning. Drivs den ett enav

och normalttillämpligbokföringslagenekonomisk förening, ävenär
årsredovisningslagen.den nya

anvis-baradocki de nämnda lagarnaRegelsystemen närmastger
saknasbl.a. detredovisningen. innebärden Detningar för attexterna

verksamhetsgrenarmellan de olikaför avgränsningenregler som en
regler innebärKommunallagensförvaltningsform.kommun driver i

frånva-verksamheten skallpåsåledes inte något krav att separeras
kommunallagenlämnarparkförvaltningen.eller Tvärtomt.ex. gatu-

förvaltningsorganisation.älva väljakommunerna frihet attstor
huvudmannen förbetydelse förbra redovisningEn är attstor enav

vid denkunna bedöma verksamhetenva-anläggning skall an-egna
be-verktygredovisning skall fungeraläggningen. braEn ettsom som

effektiva former. Vadskall kunna bedrivas ihövs för verksamhetenatt
redovisning grundläg-emellertid lika viktigt bra ärär är att enensom

och de instanserförutsättning för brukare, kommunergande att som
bedöma skälighetenfrågor enligt va-lagen skall kunnaprövar taxaav

och avgifter.uttag av
mål det kunnat konsta-flera uppmärksammade enligt va-lagen harI

så bristfällig denredovisningen hos olika huvudmän varit attteras att
Sådana bris-inte kunnat till grund för beräkning avgifterna.läggas av

naturligtvis mycket allvarliga. Bilden kompliceras dockär attter av
igällt avgränsningen kommunal verksamhet,viktiga brister mot annan

kostnader. dessa delarförsta hand fördelningen Igemensamma gerav

III 16-1398
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varken kommunallagennämnts eller den föreslagna lagensom om
kommunal redovisning någon ledning, eftersom dessa behandlar den

redovisningen. Mot bakgrund deexterna problem iakttagits vidav som
prövning enligt va-lagen vi det kan finnas behov iatt attanser av
denna lag införa särskilda regler externredovisning.om

God redovisningssed

Redovisningsreglema för kommunal och privat verksamhet signärmar
alltmer varandra. Sedan lång tid tillbaka gäller för privat näringsverk-
samhet redovisning skall ske med iakttagandeatt god redovisnings-av
sed. § bokföringslagenI 2 bokföringsskyldigheten skall full-attanges

pågöras sätt med god redovisningssed.överensstämmerett I 2som
kap. årsredovisningslagen§2 årsredovisningen skallatt upprät-anges

på överskådligt och itas sätt överensstämmelse medett god redovis-
ningssed. För kommunal redovisning gäller motsvarande krav på att
bokföring och redovisning skall fullgöras på sätt överens-ett som

med god redovisningssed.stämmer Med hänsyn till redovisningenatt
regleras på i allt väsentligt likartat för både kommunerett sätt och för
privata näringsidkare, saknas det anledning i denna lag införaatt gene-
rella bestämmelser redovisning. Det räcker med erinraattom attom

fullgörasbokföring och redovisning skall på sätt överens-ett som
med godstämmer redovisningssed.

Avskild redovisning

För det skall möjligt fastställaatt underlaget för ochatt taxavara av-
gifter behöver det finnas förutsättningar beräkna nödvändiga kost-att
nader för verksamheten. Förutsättningarna för detta saknas, verk-om
samheten redovisas tillsammans med verksamhet huvud-annan som

driver. Eftersom varken nuvarande eller föreslagna reglermannen om
kommunal redovisning ställer krav på sådan avgränsning, måsteen
kraven ställas i denna lag.

Den grundläggande förutsättningen bör verksamheten vidattvara en
va-anläggning redovisas skild från verksamhet huvudman-annan som

driver. Utgångspunkten bör redovisningen inte får hållanen attvara
lägre standard eller allmänt mindre upplysande det skäletvara attav
huvudmannen bedriveräven verksamhet. påKravet redovisningannan
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redovisning försärskildhuvudmannenbör innefatta upprättaratt en
va-anläggningen.vid den allmännaverksamheten

de fördel-kommunernaviktigt för översyngöraDet är att aven
avgiftsfinansie-ochskatte-mellan kommunensningsnycklar gällasom

brukarna,tillminst hänsynflera skäl, inte ärverksamheter.rade Av av
fördelnings-redovisning deskerockså viktigt detdet öppenatt aven

principervilkapåeller detgrunder sättanvänts annatatt angessom
Fördel-kostnader.fördelningenbakomlegat gemensammaavsom

ledningsfunk-inventarier,lokaler,kostnader förgällaningen kan t.ex.
kostnaderSådanaadministrativtjänsterpersonal ochtion, natur.av

fördelningsnycklarOfta användsolika metoder.fördelas efterkan som
uppställagår inteschablon.på någon form Detgrundade attär av

som användsfördelningsgrunderpå de utövernågra särskilda krav att
rimlig fördelning.vadde faktiskt speglar är ensom

reglering. lagenuttrycklig IFrågan avgränsning behöver ges enom
skallredovisningenbestämmelse detdärför inbör atttas avomen

varitkostnaderhar fördelatframgå huvudmannenhur gemen-som
drivit.huvudmannenverksamhetmed somsamma annan

torde kunnaflera verksamheterbedriverde fall huvudmannenI man
årsredovisning.skyldig Detutgå från huvudmannen upprättaär attatt

va-verksamhetenkrav hurnågra särskildainte behöva ställasbör
årsre-avsnitt i deningåskallskall redovisad, den egetettsomvara om

bilaga. be-årsredovisningen Dendovisningen eller fogas till som en
Avgörande kanpå huvudmannen.överlåtasdömningen bör kunna t.ex.

kan redovisas ioch intäktsposterfördelningen kostnads- ettavvara om
bilaga.eller i separatnotsystem en

Tillgänglighet

hållas till-årsredovisningenkommunallagen skallEnligt kap. §8 21
från kungörandet detför allmänheten och medgänglig samman-av

skall godkännas.med fullmäktige då årsredovisningen Motsva-träde
va-anläggningaroffentlighetskrav bör gälla de allmännarande som

årsre-nödvändigti och för sig inteinte drivs kommun. Det är attav en
berät-hålls tillgänglig. har brukarnadovisningen allmänt Däremot ett

redovisningen.tigat krav få delatt ta av
nå-måste tillredovisningen tillgänglig knytasTidpunkten görsnär

sammanträde, den börtidpunkt fullmäktiges ävenän omgon annan
naturliga tidpunkten börbestämmas efter motsvarande principer. Den
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huvudmannens beslutandenär fattar beslut årsredovis-vara organ om
ningen. aktiebolagI fattas beslutet enligt kap. §9 5 aktiebo-t.ex. ett
lagslagen 1975:1385 ordinarie bolagsstämma hålls inomav som sex
månader efter utgången räkenskapsåret och i samfällighetsföre-av en
ning föreningsstämma den tidpunkt framgår stad-senastav som av

lagen bör tillgänglighetenI knytas till den tidpunkt huvud-närgorna.
fastställt årsredovisning.mannen

Överklagande5.5.l3

Förslag: Länsstyrelses beslut och kommunens beslut om va-samver-
kan och verksamhetsområde får överklagas hos Statens va-nämnd.om
Länsstyrelsens beslut föreläggande kommun skyldighe-motom en om

till va-anläggning kommer ståndtill får överklagasten att attse en en-
dast kommunen.av

Gällande rätt

Prövningssystemet enligt va-lagen relativt komplicerat. Uppdel-är
ningen på olika prövningsvägar har gjorts med utgångspunkt i tvis-att

mellan enskild och huvudman Statens va-nämnd, medanter prövas av
frågor förhållandet mellan enskild ochrör det allmänna prövassom av
länsstyrelse. Vissa länsstyrelsens beslut regeringen.överprövasav av

åläggandenDet gäller kommun enligt föreskrift2 verksam-mot om
hetsområde enligt 6§ och allmänförklaring va-anläggning enligtav
31 Avser länsstyrelsens åläggandebeslut huvudman enligt 7mot
förordnande syssloman enligt § första33 stycket, arvode tillav syss-
loman enligt § andra eller33 stycket ersättning till sakkunnig enligt
35 § andra stycket, skall beslutet allmän förvaltningsdom-prövas av
stol, vilket från och med. den juni1 1995 innebär länsrätt.

Övriga frågor enligt va-lagen Statens va-nämnd. Hitprövas hörav
mål inlösen va-anordning enligt 15 ersättning enligt 16om av
mål enligt återbetalning29 § avgift mål tvist mellansamta om av om
huvudman fastighetsägareoch va-fråga enligt lagen.rör Sådansom
tvist kan brukningsrätt, avgiftsskyldighet, tillämpningen elleravse
tolkningen allmänna bestämmelser eller giltigheten avtal,taxa,av av
skadestånd, avstängning vattentillförsel, Va-nämndens beslutav m.m.
överklagas till allmän domstol, Svea hovrätt i dess sammansättning av
vattenöverdomstol.
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va-anläggningama står under kommu-de allmännadelenStörre av
allmänna bestämmelser fattasförvaltning. Beslut bl.a. ochnal taxaom

nämnd.i undantagsfallkommunfullmäktige, ellerdärför av enav
kommu-särskilda bestämmelser överprövningsaknarVa-lagen om av

Va-nämndensredovisasbeslut enligt va-lagen. Somnala ovan avser
frågor. Eftersom detendast tolkning och tillämpning dessaprövning av

överklagande beslut el-särskilda föreskrifterinte finns taxaomom av
blirkommunallagens regler laglighets-bestämmelser,ler allmänna om

på Motsvarande torde också gällatillämpliga dessa beslut.prövning
inrätta allmänkommunens beslut inrätta eller vägraatt en

verksamhetsområde.va-anläggning vissa beslutsamt om
beslut regleras i kap. kom-Laglighetsprövning kommuns 10av en

fåframgår varje kommunmedlem kan laglighe-munallagen. Av §1 att
prövad förvaltningsdomstol. Förfa-kommuns beslutten av en av en

sig i flera avseenden frånenligt kap. kommunallagen skiljerrandet 10
förvaltningsdomstol ellerde förfaranden i övrigt tillämpas i somsom

tillämpas i allmän domstol.
Vid får enligt kap.prövningen överklagandet domstolen 10 10 §av

beakta sådana klaganden hänvisatinte andra omständigheter än som
till före utgång. överklagat beslut skall enligtklagotidens 8 §Ett upp-
hävas, det inte har tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig tillom
något inte angelägenhet för kommunen, det harärsom en organ som
fattat beslutet striderhar överskridit sina befogenheter eller beslutet

lag föreller författning. uppräkning grunderDennamot upp-annan av
hävande får någotbeslutet uttömmande. Om beslutet upphävs,ärav

beslut inte i det ställe.överklagade beslutetssättasannat

Statens va-nämnd

Statens va-nämnd inrättades i samband med reformen år Tidiga-1970.
hade prövningen tvister mellan huvudman och brukare prövatsre av av

länsstyrelse och allmän domstol. olägenhetema med det dåva-En av
rande vissa ärendetyper kunde både länssty-prövassystemet attvar av
relse och domstol. ifrånkomma denna olägenhetFör att gavs
Va-nämnden exklusiv behörighet tvister i va-frågor. Nämn-prövaatt
dens avgörande tillades verkan domstols dom.samma som

Bestämmelser Va-nämnden ursprungligen direkt iom gavs
va-lagen. sambandI med Va-nämnden år behörighet1976att attgavs
handlägga mål fjärrvärme bröts bestämmelserna nämndenäven om om
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till lag, lagen 1976:839 Statensut va-nämnd. Fören nämn-egen om
den gäller därutöver instruktionen 1970:350 för Statens va-nämnd.

Va-nämnden består ordföranden och fem andra ledamöter. Ord-av
föranden skall lagfaren och erfaren i domarvärv. deAv övriga le-vara
damöterna skall ha sakkunskap och erfarenhet tekniska frågoren av

och avlopp, fjärrvärme ellervatten Två skall välom naturgas. vara
förtrogna med förvaltning och skötsel allmän va-anläggning ellerav
med frågor avseende leverans fjärrvärme eller ledamotEnnaturgas.av
skall väl förtrogen med bostadsfastigheters va-förhållanden ellervara
värmeförsörjning. ledamotEn skall väl förtrogen med va-förhål-vara
landen eller värmeförsörjning för bebyggelse bostäder. I denänannan
utsträckning det behövs skall för ledamot finnas Förersättare.en en
närvarande finns för ordföranden förordnad på heltidersättare ochen

kallasersättare in arbetsbelastningennär hög.ären som
I Va-nämnden arbetar lagfarenäven personal, främst hov-annan

och kammarrättsassessorer.rätts- har i förstaDe hand till uppgift att
bereda och föredra mål. Nämndens Ordförande uppdra sådan perso-
nal handlägga vissa enklare mål. Möjligheternaatt sådantatt ettge
uppdrag utvidgades ändringar i lagen6 § Statensgenom om
va-nämnd, trädde i kraft den juli1 1996 se 1995/962188som prop. s.
23.

Regeringen förordnar ordförande, övriga ledamöter och iersättare
nämnden. ledamotEn skall förordnas på viss tid.

Förfarandet i nämnden regleras i huvudsak lagen Statensgenom om
va-nämnd. Därutöver tillämpas vissa bestämmelser i rättegångsbalken.
Eftersom Va-nämnden inte har ställning domstol tillämpas i övrigtav
förvaltningslagen 1986:223.

En prövningsväg

vårtI uppdrag ligger bl.a. undersöka behovet skildaatt prövnings-av
för olikavägar beslut enligt lagen. Den nuvarande ordningen har kriti-
från olika utgångspunkter.serats Den omfattande kritiken gällermest

förhållandet skall kunnaatt bådeva-taxan prövas Statensav
va-nämnd tvist mellan brukare och huvudman och förvalt-som av
ningsdomstol laglighetsprövning. Motsvarande gäller för övrigtsom

prövningenäven sådana sällan förekommande frågorav mera som
beslut allmänna bestämmelser.t.ex. En brist i den nuvarandeom annan

ordningen regeringenär fortfarandeatt belastas med prövning av
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år god-riksdagen redan 1984enligt va-lagen,överklaganden trots att
besvärsprövningen prop.riktlinjer förregeringens förslag tilltog

regeringen besvärsin-riktlinjerna bör inte1983/84:120. Enligt vara
praxis.det behövs politisk styrningän närannatstans en av

omfattar totalt relativtfrågor enligt va-lagenPrövningen sett ettav
mål flesta målen Statensantal och ärenden.litet De prövas av

år varitmål nämnden har under följdva-nämnd. Antalet hos re-en av
år.mål Därvid harNormalt kommer det in 220lativt konstant. ca per

mål för-mål. Antalet iflera brukare, räknatsmål berör ettsomsom
kommunalt be-laglighetsprövningvaltningsdomstol ettavser avsom

det totaltlitet. Under hela 1990-talet harslut enligt va-lagen är sett
mål. måste iin 20-talinte kommit Detän merpartenantas attettmer

fråga hosmål talan i motsvarande väckts Va-nämn-dessa har ävenav
uppgår tillva-lagen intehos regeringen enligtden. Antalet ärenden

år. några ärenden allmän-ärenden Förutomän ett tre ompar, permer
varit frågatio åren uteslutandeförklaring, har det under de senaste om

enligt §angående skyldigheten 2förelägganden kommun attmot en
va-lagen ordna allmän va-anläggning.en

i ochnuvarande ordningen berörolägenheter finns med denDe som
begränsade mängdenför sig begränsat antal ärenden. denJust ären-ett

prövningsväg.den skapar emellertid förutsättningar för gemensamen
ändamålsenliga ordningenEnligt vår bedömning bör den attmest vara

va-nämnd. Nämnden harsamla prövningen hos instans, Statens ge-en
va-området.helasin sammansättning bred kunskap Detomnom en

mål harförfarande tillämpas hos Va-nämnden i enligt va-lagensom
frågor harvisat sig väl till de nämnden Ut-pröva.attanpassatvara

gångspunkten våra därför varit överklagandenför överväganden har att
va-nämnd.beslut enligt denna lag skall Statensprövasav av

länsstyrelsens beslutPrövning av

Överprövning ochutredningens tidigare betänkande beslut i plan-I av
byggärenden SOU 1994:134 gjordes utförlig redovisning strä-en av
vandena avlasta regeringen förvaltningsärenden och Europakon-att av
ventionens krav på till domstolsprövning. Därvid redovisades bl.a.rätt
riktlinjerna i 1983/84: regeringens befattning med be-120prop. om
svärsärenden. Enligt riktlinjerna inte regeringen besvärsin-bör vara

praxis. Enligt vårdet behövs politisk styrningän närstans annat aven
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bedömning finns det hos regeringen inga ärenden enligt va-lagen som
den politisk styrning praxisär nödvändig.art att ärav en av

Från kommunalt håll har intagits ståndpunkten åläggandeatt ett en-
ligt 2 § va-lagen innebär inskränkning det kommunala planmo-en av
nopolet. sådant åläggandeFör kan ordning inte komma iett annan
fråga prövningen i sista hand skallän regeringen.att göras av

Vi har i avsnittet kommunens för va-försörjningen före-om ansvar
slagit endast skall skyldighet tillatt ansvaret att attavse en se en
va-anläggning kommer till stånd. Vidare har vi föreslagit denatt
skyldigheten skall kunna fullgöras va-samverkan, där fas-genom en
tighetsägare för utförande och drift anläggningen. Ge-ansvaretges av

dessa förslag blir föreläggande kommunen betydligtett motnom
mindre ingripande tidigare. Utpekandet område därän va-för-ettav
sörjningen behöver ordnas i sammanhang, kan inte jäm-störreett t.ex.
ställas med prövningen detaljplan. Kommunen skall i ettav en senare

efter föreläggandet, bedömningensteg, göra skall utföraav vem som
och driva va-anläggning och den anläggningen förutsätteren om upp-
rättande detaljplan.av en

Med hänsyn till föreslagna ändringar vi övervägande skälattanser
talar för prövningen länsstyrelsens föreläggande kommunenatt motav

Övrigaskall Statensprövas va-nämnd. frågor prövasav som av rege-
ringen, föreskrift verksamhetsområde och allmänförklaringom av
va-anläggning, kan problem Va-nämnden. Viutan prövas av anser
därför det helt saknas skäl för belasta regeringen medatt att pröv-
ningen ärenden enligt denna lag. Prövningen bör i stället anförtrosav
Statens va-nämnd.

Prövning kommunala beslutav

Flertalet allmänna va-anläggningar kommunalt ägda. drivsär De ge-
den kommunala förvaltningen. Kommunen emellertid inte i la-ärnom
mening beslutsfattare. uppgiftDenna i åtatt ställetgens anse som ges

huvudmannen för den allmänna Va-anläggningen. va-lagenI uttrycks
detta huvudmannen bestämmer anläggningens verksamhets-attgenom
område 5 §, meddelar allmänna bestämmelser 22 § och utformar

27 §. ÄrHuvudmannens ställningstagandentaxa kan inte överklagas.
fastighetsägaren missnöjd han i första hand hänvisadär till väckaatt
talan hos Statens va-nämnd. Har kommunen fattat beslut iett egen-
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i denbeslutet angripastidigarekan,huvudman nämnts,skap somav
kommunalt beslut.laglighetsprövninggäller förordning avsom

verksamhetsområde,va-samverkan,vi lämnatförslagDe omsom
fallantaliinnebär kommunenochbestämmelserallmänna ettatttaxa

olika ka-mycketBeslutenbeslutsfattare.i lagen ärdirekt avanges som
bestämd krets fas-tillriktar sigva-samverkanbeslutraktär. Ett enom

i rådigheteninskränkningarpåtagligainnebäraoch kantighetsägare
alltifrångällaverksamhetsområde kanBeslutegendomen.över enom

Beslutkommun.delartill betydandefastighetenstaka taxaomenav
vid kretsmycketalltid tillriktar sigbestämmelserallmännaoch en

formbeslutredovisats, måste dessatidigareoch, avanses som ensom
normgivning.

skallva-samverkanbeslutförutsattavsnittVi har i 5.5.5 att ett om
detta avsnittföreslår vi i slutetVidaresin helhet.i attkunna prövas av

tillkopplasfastighetenpåfordramöjligheterden enskildes attatt en
för-påfordramöjlighetentillva-anläggning skall knytasallmän att en

kommunalaverksamhetsområde. Båda dessaanläggningensändring av
därvidöverklagas ochde bör kunnakaraktärenbeslut denär attav

beträffandeföreslagitsmed vad pröv-sin helhet. likheti Iprövas som
beslutenprövningenvibeslut,länsstyrelsensningen att omavanserav

anförtros Statensverksamhetsområde bör kunnava-samverkan och
va-nämnd.

däremotbestämmelserallmännabeslut och ärKommunens taxaom
tillämpai frågainte kommakaraktär. kanhelt Det att van-av en annan

beslut. Somdessaregler för prövningenliga förvaltningsrättsliga av
för-taleberättigade ikretsenexempel på problem kan nämnas att en
inteprövande instansbli alltförvaltningsprocess skulle snäv, att en

känsligt ställningsta-så fördelningspolitiskttillåtas ändrakan att ett
be-och allmännabeslutbeslut ellergande taxataxa attett omomsom

besluten inteberoendeskulleför sin giltighetstämmelser attavvara
processord-tillskapanaturligtvis möjligtöverklagats.har Det är att en

till detMed hänsynsärskilda karaktär.ning beaktar beslutens attsom
lösningsådanfå år framstår docksig mycket ärendenrör enom per
avsnittredovisats ide problemonödigt ingripande. Trots somsom
beslutdubbelprövning, vi kommunensbl.a. risken för5.4.6, attanser

skalldag, endastbestämmelser, i likhet med ioch allmännataxaom
kommunallagen.laglighetsprövning enligtkunna angripas genom
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Övriga överklagade beslut

övrigaDe ärenden i dag inte Statensprövas Va-nämnd, dvs.som av
sådana beslut länsstyrelsen förvaltningsdomstol,prövas ärav som av
mycket sällan förekommande. Enligt uppgift från Domstolsverket har
det under den första hälften 1990-talet kommit in endast målettav av
denna kategori. Med hänsyn till det samband föreliggernära medsom
övriga mål enligt va-lagen saknas det skäl behålla särskildatt en
prövningsväg för denna kategori mål. Vår slutsats därför allär attav
prövning mål enligt denna lag, förutom beslut och allmän-av taxaom

bestämmelser, skall samlas hos Statens va-nämnd.na

Övriga5.5.14 frågor

Förslag: När fastighet skall kopplas till den allmänna va-anlägg-en
ningen får huvudmannen undersöka fastighetens va-installation. Hu-
vudmannen får förbjuda fastighetsägaren koppla va-installationenatt
till anläggningen, installationen har väsentliga brister.om

detNär behövs får huvudmannen undersökaäven va-instal-senare
lationen och dess brukande.

Huvudmannens undersöka va-installationrätt att en

Huvudmannen får enligt 20 § va-lagen undersöka fastighets va-in-en
stallation och dess brukande, det behövs.när Bestämmelsen har såvitt
känt aldrig blivit rättsligt prövad.

Huvudmannens det behövsrätt undersökanär va-installationatt en
hade sin motsvarighet i års1955 lag. förarbetenaI till lagen anförde
departementschefen från teknisk synpunkt helaatt är inklu-systemet,
sive servisledningar, kranar och andra anordningar, att anse som en
sluten enhet prop. 1955:121 91. Han anförde vidare med hänsynatts.
till huvudmannen bäratt för anläggningen helhet fun-ansvaret att som

på tillfredsställande bör huvudmannenett sättgerar uttryck-genom en
lig bestämmelse tillförsäkras så erfordras,rätt erhållanär tillträdeatt,
till markområde eller lokal, där det finns va-installation och atten un-
dersöka anordningen.

Svenska Vatten- och avloppsverksföreningen VAV har till oss
framfört bestämmelsen i 20 § haratt huvudmannenansetts rätt attge
undersöka installation först skada har inträffat.när Då kan deten en
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skadeståndsanspråkmedföremellertid enligt VAV sent stora somvara
skall beredas tillfälledärför huvudmannenföreslårföljd. VAV attatt

kopplas till den allmännava-installationen innan denundersöka
eller olä-kan medföra skadava-installationenva-anläggningen. Om

enligtbör huvudmannen VAVellergenhet för huvudmannen annan,
till anlägg-kopplar installationenfastighetsägarenkunna förbjuda att

ningen.

Undersökningsrätt

nuvarande bestämmelsentveksamt denenligt vår meningDet är om
va-installa-undersöka fastighetshuvudmannensbegränsar rätt att en

avgörandenklargörandepå avsaknadtion det I ärVAVsätt avanser.
departementschefenuttalandenför oklart.rättsläget i och sig De som

påårs tyder dock huvudmannenförarbetena till laggjorde i 1955 att
talarva-installation. dettalånggående undersöka Förhar rätt att enen

departementschefen helabetonade vikten systemetattatt ense somav
fall bestämmelsen inteenhet. bör den nuvarandesluten I ettvart vara

all-den kopplas till denundersöka installation innanhinder mot att en
anläggningen.männa

för emellertid spridd.uppfattning uttryck MotVAVDen ärgettsom
be-oklarheter beträffande den nuvarandebakgrund de finnssomav

så be-det finnas anledning förtydliga lagtextenstämmelsen kan attatt
föreslår bestämmel-syfte framgår tydligare. Vi därförstämmelsens att

huvudmannen får fastighets va-in-lydelsen undersökaatt ensen ges
fastigheten till den allmänna va-anlägg-stallation, skall kopplasnär

behövs, får undersökaningen. det huvudmannenNär även un-senare
brukande.dersöka va-installationen och dess

Förbud va-installationmot

försumlig fastig-Huvudmannens möjligheter direkt ingripaatt mot en
va-lagenhetsägare i dag begränsade till med stöd §30 stängaär att av

vattentillförseln. Vid sidan denna möjlighet finns fastighetsäga-av av
skadeståndsskyldighet enligt va-lagen.29 §rens

fastighetsägare bristfällig va-installationOm kopplaatten avser en
till den allmänna va-anläggningen, kan möjligheten stängaatt vatt-av

begränsat värde. gäller särskilt bristernaDettanet vara avserav om
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avloppsdelen installation, verkstad inte har installe-t.ex.av en en som
oljeavskiljare.rat en

Huvudmannens möjligheter bristfälliga va-installa-att motreagera
tioner alltför begränsade. Svårighetenär med olika former förbudav
och restriktioner, dock förbudär tenderar skapa problematt att nya

kan väl så allvarliga de problem förbudet lösa.som vara avsettsom var
Ett exempel avstängning vattentillförselnär ofta skaparatt sanitäraav
problem så allvarlig avstängning inte fram-art att ärvattenav av en
komlig metod det gäller bostadsfastigheter.när detta fallI skulle
emellertid möjlig lösning huvudmannen får ytterligareatten vara en
möjlighet redan innan tillkopplingatt skett. Om förbudreagera etten

tillkoppling får meddelas endast i dettamot skede, bör de Sanitära och
miljömässiga problemen bli begränsade.

Möjligheten använda förbud bör begränsas tillatt de fall där hu-
vudmannen i dag berättigadär vattentillförseln,stänga dvs. iatt av
princip fastighetsägarensnär försummelse väsentlig. Genomär att ut-
forma förutsättningarna för förbudet i överensstämmelse med förut-

vattensättningarna för avstängning utökas inte de situationer närav
restriktioner får användas. Däremot huvudmannen alternativ iettges
de situationer avstängningnär skulle verkningslös.vattneten av vara
Vi föreslår därför huvudmannen får förbjuda fastighetsägarenatt att
koppla va-installationen till den allmänna va-anläggningen, om
va-installation har väsentliga brister.

Frågor föreslås bli behandladeinte lagen Vattenförsörjningisom om
och avlopp

Preskription

förhållandetI mellan huvudman och fastighetsägare gäller de pre-
skriptionsregler följer preskriptionslagen 1981:130. Enligtsom av
huvudregeln i 2§ första stycket preskriberas fordran efter tio år.en
Preskriptionstiden dock enligt andraär stycket år för fordrantre mot en
konsument, fordringen tjänst eller nyttighetom avser en vara, som en
näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit kon-

för huvudsakligen enskiltsumenten bruk. Frågan huvudmannensom
fordran på fastighetsägare betraktaär konsumentfordranatten som en

prövatshar Högsta domstolen se NJA 1988:503. Domstolen fannav
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sådanavgifterfordran atthuvudmannensdär som enansevaratt
år.efterpreskriberaskonsumentfordran tresom

före-va-lagtillförslagmedi sinharReferensgruppen rapport ny
skallpå huvudmannenfordranfastighetsägarensslagit pre-ävenatt

bl.a.anförtskäl harår. attefter Somskriberas genommantre gruppen
åt-kostsammaochlångdragnaundvikerpreskriptionstidförkortaden

ytterli-avgifter. Ettfelaktigtsmå,oftaåterställa uttagnagärder för att
slut-ikonsekvensernaekonomiskadeanförs är attargument somgare
inteenligtkanavgiftskollektivet. Detpåtillbakaslårändan gruppen

skall få vitt-taxesättningenibristerellerfeltillfredsställande attanses
avgiñskollektiv.framtidaföreffektergående

i dennaförskältillräckligaframkommithar attdet inteVi attanser
förslagReferensgruppenspreskriptionsregler.särskildainföralag om

möjligtblirsällanpraktikendet iinnebärårefterpreskription atttreen
Huvudman-avgifter.för högatagitharhuvudmannen utprövaatt om

underunderskottochjämnanämligen ha över-rätt ut enattansesnen
konstateragårdettiddennaförst efterår. atttid Det är omtre somav

skulletidpunktendenVidavgifter.för högatagitharhuvudmannen ut
preskriberad.alltså fordran redan vara

Miljökonsekvensbeskrivning

sådan anlägg-utvidgningellerva-anläggningallmänNär enavenen
kananläggningenva-lagen,§ antasskall enligt 12ning planeras oma

mil-huvudmannenmiljöpåverkan, upprättabetydandemedföra enen
denbedömningsamladmöjliggörjökonsekvensbeskrivning avensom

medhushållningenochmiljön, hälsanpåanläggningen harinverkan
januari 1994.den ii kraftträddeBestämmelsennaturresurser.

ii va-lagenbestämmelsensärskildafyller denbedömningvårEnligt
formnågonkopplad tillinteBestämmelsenfunktion. ärdag ingen egen

ja-dengenerellt sedan 1gällerbeslut.tillstånd eller Däremotannatav
skall fördetaljplan,förupprättandetvidnuari 1996 nuatt programav

miljökonsekvensbeskrivning.anläggningaraktuella upprättasäven en
påverkanbetydandeharanläggningarsådanaTillkomsten ensomav

kap.ikravet 5omfattasregelmässigtfår nämligenpå miljön avanses
förprövninggäller viddetaljplan.i Därutöverprövning§ PBL1 enom

mil-innehållaskallansökanmiljöskyddslagentillstånd enligt att en
bedömningsamladmöjliggörjökonsekvensbeskrivning enavensom
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planerad anläggnings inverkan på miljön, hälsan och hushållningen
med naturresurser.

Vi därför behovet miljökonsekvensbeskrivningarattanser till-ärav
räckligt reglerat i lagstiftning. En motsvarande bestämmelse tjä-annan

därför inget syfte i lagen Vattenförsörjning ochnar avlopp.om
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Fastighetsplan6

hadetaljplanensidanvidbehovetdiskuterasavsnittdetta att enI avav
bestämmelservilkenfastighetsplanen,planform,särskild gesgenom

Vår be-detaljplaneområden.inomfastighetsindelningen m.m.om
plan-särskildbörlängreinte utgörafastighetsplanendömning är enatt

detaljpla-iinarbetasi ställetbestämmelsermotsvarandeochform att
ifastighetsindelningenbestämmelserföreslåsVidare m.m.att omnen.

skallsedanvillkorsreglerpågrundasskalldetaljplan somsammaen
lantmäteriförrättning.andeefterrföljvidtillämpas en

Inledning6.1

10,bygglagen 1987:ochplan-i kap.fastighetsplan finns 6Regler om
tidi-detformmodemiseradkanFastighetsplanenPBL. avensomses

fastighetsplanbyggnadslag. Enårsi 1947tomtindelningsinstitutetgare
detaljplan.omfattasområdenförbarakan antas avsom

fastighets-alltframförbestämmelserfastighetsplan kanI ges omen
förfarandetReglernagemensamhetsanläggningar.ochindelningen om

detalj-förgällerreglerdemedhuvudsakiöverensstämmer somm.m.
plan.

direktivenenligtutredningsarbetet attärförutgângspunktemaEn av
frå-siginställerHärvidmöjligt.såförenklas därskall ärregelsystemet
ochdetaljplantvå planforrner,harationelltdet kan attvaragan om

förelig-det intedärområden ochomfattarfastighetsplan, sammasom
iregleraskanfrågordemellanskillnadergrundläggandenågra somger

planerna.de olika
två plan-desammanslagningfråganföljande skalldetI avom en
förasdiskussionskallVidarebehandling.tillinstituten omtas enupp

detaljplan.ibåtnadsprövningför s.k.formerna
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6.2 Gällande rätt

6.2.1 Reglerna fastighetsplan i 6 kap. PBLom

För område omfattasett detaljplan skall fastighetsplansom av antas,
det behövs för genomförande ändamålsenligom fastighetsin-av en

delning, detaljplanens genomförande i andra fall underlättasom genom
fastighetsplan och fastighetsägare begären det och planen inteom en

uppenbartär onödig 6 kap. 3 §.
Fastighetsplanen skall omfatta lämpligtett områdeavgränsat och

behöver alltså inte omfatta hela detaljplaneområdet 6 kap. 4 §. Den
får inte strida detaljplanen,mot syftet med detaljplanen intemen om
motverkas, får mindre avvikelser sådanaIgöras. fall skall detaljplanen

ha den utformning framgår fastighetsplanenanses 6 kap. §.5som av
I detaljplan får bestämmelser meddelasen principerna för fas-om

tighetsindelningen och för inrättande gemensamhetsanläggningar 5av
kap. 7 § första stycket 12. I fastighetsplan kan preciserade, rättsligten
bindande bestämmelser meddelas i dessa hänseenden.

Innehållet i fastighetsplan regleras i kap.6 6 I den månen det be-
hövs med hänsyn till syftet med planen skall fastighetsindel-anges
ningen, vilka servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter

skall bildas, ändras eller upphävas, desom anläggningar skall ut-som
göra gemensamhetsanläggningar de fastighetersamt skall delta isom
gemensamhetsanläggningama och de skallutrymmen itassom an-
språk för anläggningarna.

I överensstämmelse med vad gäller för detaljplan enligt kap.5som
första2§ stycket skall vid upprättande fastighetsplan skäligav en

hänsyn till befintliga bebyggelse-,tas äganderätts- och fastighetsför-
hållanden kan inverka på planens genomförandesom 6 kap. 4 § första
stycket.

Om fastighetsplan skall reglera fastighetsindelningenen eller ge
bestämmelser servitut och liknande särskilda rättigheter,om skall 3
kap. § fastighetsbildningslagen1 1970:988, FBL, med allmänna
lämplighetsvillkor tillämpas 6 kap. 4§ andra stycket. Om planen
skall reglera inrättandet gemensamhetsanläggning, tillämpasav en 5
och 6 §§ anläggningslagen 1973:1149, AL, med vissa villkor för in-
rättande gemensamhetsanläggning. Om bestämmelserav skall ges om
ledningsrätt, tillämpas 6 § ledningsrättslagen 1973:1144, med vissa
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andra och tredjeupplåtelse ledningsrätt 6 kap. 4§förvillkor av
styckena.

fastighets-vilka handlingarfinns bestämmelserkap. §I 6 8 enom
planbe-bestämmelsebestå och i kap. § finnsplan skall 6 9 omenav

innehåll motsvarande be-Paragrafema harskrivningen. samma som
detaljplan.och kap. §i kap. första stycket 10stämmelser 9 § 55 om

ändra ellerbestämmelser hinderfinnskap. 10 §I 6 mot att upp-om
vilkaunder genomförandetiden,fastighetsplanhäva överensstäm-en

första och andrabestämmelser i kap. §med motsvarande 5 llmer
under genomfö-ändring detaljplanför detaljplan. Vidstyckena av en

Någonkap. § PBL.randetiden kan ersättning aktualiseras 14 5 mot-
fastig-inte vid ändringersättningsbestämmelse finnssvarande enav

detfår strida detaljplanen, kanEftersom ändringen intehetsplan. mot
fastighetsägaren,uppstå någon nämnvärd skada förknappastnämligen

1985/86:1, PBL-propositionen, 215.s.prop.
detaljplanen finns detberoendeMed hänsyn till fastighetsplanens av

heltupphör gällafastighetsplaneni kap. § bestämmelser6 1 l attattom
ändras.delvis detaljplanen upphävs ellereller när

detaljplanens förfarandereglerförsta stycket skallEnligt 6 kap. §12
fastighetsplanen Omtillämpasi kap. och 305 18-28 upprättas.när

med detaljplanen, behöverfastighetsplanen inte upprättas gemensamt
med andra berörda kom-samråd med länsstyrelsen ochdock inte ske

till dem. kap. §heller behöver planförslaget sändas I 6 12Intemuner.
fastighetsplanens planbe-andra stycket finns enföreskrift det iattom

fastighetsplanen hänförskrivning skall redovisas vilken detaljplan som
fastighetsplanen harsig till och skälen till den utformning somav

valts.
byggnadsnämnden eller,Enligt kap. fastighetsplanen6 13 § antas av

detaljplanen och denna inteplanen har medupprättats gemensamtom
detaljplanen.skall nämnden, denantas antarav av som

finns förfarandereglerkap. § andra och tredje styckenaI 6 13 som
för detaljplan i kap.med motsvarande regler 5 31 §överensstämmer

fjärde stycket finns särskildaandra och tredje styckena. kap. §I 6 13
för fallet skall ha denbestämmelser det detaljplanen enligt §5att ut-
framgårformning fastighetsplanen.som av

kap. ochEnligt 6 § skall bestämmelserna i kap. 3-9, 12 1314 6
tillämpas fastighetsplanen ändras eller upphävs.även när
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Enligt kap.6 § gäller15 beslut ändra eller upphävaett att anta, en
fastighetsplan regel först sedan beslutet har vunnit laga kraft.som
Motsvarande bestämmelse för detaljplan finns i kap.5 Enligt34 6
kap. 15§ andra meningen får emellertid byggnadsnämnden under
vissa förutsättningar förordna beslut fastighetsplan haratt ett om som
fattats efter tillämpning reglerna enkelt planförfarande fårav om ge-
nomföras beslutet inte har vunnit laga kraft.trots att

kap.I 6 16§ finns bestämmelser bl.a. fastighetsplanens bety-om
delse för vidta lovfria åtgärder.rätten Motsvarande bestämmelseratt
för detaljplan finns i kap.5 36

6.2.2 Den rättsliga betydelsen fastighetsplanav

Vid tillämpningen PBLav

I 8 kap. ll § PBL regleras villkoren för ansökningar bygglovatt om
för åtgärder inom områden med detaljplan skall bifallas. Som villkor
uppställs där bl.a. åtgärden inte får strida den fastighetsplanatt mot

gäller för området den fastighet och den byggnad ellersamt attsom
anläggning på vilken åtgärden skall utföras stämmer överensannan

med den fastighetsplan gäller för området. Villkoren dock för-ärsom
enade med vissa undantag. Enligt kap.8 a§ kan18 bygglov under
vissa förutsättningar lämnas samtidigt det fattas beslut anta-som om

Ågande, ändring eller upphävande fastighetsplan. andra sidanav en
kan anstånd med avgörandet lov beslutas, arbete för att anta,om om
ändra eller upphäva fastighetsplan påbörj 8 kap. §.23en as

kap.I 6 24 § PBL finns bestämmelser kommunens lösarätt attom
mark för enskilt bebyggande. Om kommunen huvudman för all-är

platser, får kommunenmänna efter genomförandetidens utgång lösa
fastigheter eller delar fastigheter tillhör olika ochägareav som som
enligt fastighetsplanen skall fastighet. Vissautgöra processuellaen
bestämmelser inlösen finns i kap.15om

Vid tillämpningen fastighetsbildningslagstmningenav

astighetsplanenF har inte någon fastighetsbildande verkan och planen
innebär heller inte några gemensamhetsanläggningar, ledningsrätteratt
eller liknande tillskapas. Genomförandet måste alltså ske efter-genom
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Härvidledningsrättslagen.enligt ellerföljande förrättning FBL, AL
olika hänseenden.fastighetsplanen betydelse idockhar

område med de-får fastighetsbildning inomkap.Enligt 2 § FBL3
syftet medi strid planen. Omfastighetsplan inte sketaljplan eller mot

avvikelsermotverkas, får dock mindreplanen inte göras.
bl.a.enligt kap. §för fastighetsreglering gäller 5 5 FBLvillkorSom

får genomförashar begärts sakägarefastighetsregleringatt en-som av
sökandenfastighet tillhörnödvändig fördendast är att somenom

fastighetsregle-emellertid intekrav gällerskall förbättras. Detta om
med bl.a.få bättrebehövs för fastighetenringen stämma överensattatt

fastighetsplan.gällande detalj plan eller
fastighetsreglering.servitut bildasEnligt kap. § kan5 1 FBL genom

grundläggandede i kap. §villkor gäller härvid bl.a. 8Som 5 upptagna
sammansättning ochregleringsfastighetemasbestämmelserna omom

gäller villkoret i kap.storleksförändringar får vidtas. Vidare 7de som
fastighetsreglering skallbildasenligt vilket servitut§l va-genomsom

användning.ändamålsenliga Deväsentlig betydelse för fastighetsavra
servitutemellertid inte för bildandenämnda villkoren gäller avnu

fastighetsplan 7 kap. §bestämmelser har meddelats i lenvarom
tredje stycket.

skall få ändrasvissa villkor för servitutkap. och finnsI 7 4 5 att
fördessa bestämmelserupphävas. Enligt kap. gäller inteeller 6§7

bestämmelser har medde-ändring eller upphävande servitutav varom
vill-sådana fall gäller inte heller det nämndalats i fastighetsplan. Ien

koret i kap.5 8
inlösenfastighetsplanen betydelse i samband medSlutligen kan ha

fastighetsregle-i kap. samband medenligt bestämmelserna 8 FBL. I
eller del så-fastighet ingår i regleringenring kan förordnas att avsom

avstås för överföras tilldan fastighet skall inlösen att annangenom
inskränkningar framgårfastighet. sådan inlösen vissagällerFör som

kap. mark tillsammans med byggnad och kap. 1-3 §§. Om5 § 87av
fastighet tillhörområden enligt fastighetsplan skall bildasom en en

sådant område påolika får enligt kap. begäran8 4 §ägare, ägare av
lösa återstoden den blivande fastigheten hinder de nämndautanav av
inskränkningama.

Gemensamhetsanläggning enligt vid förrättningkan inrättas AL som
fårhandläggs lantmäterimyndighet. Enligt 9§ ALav en gemensam-

hetsanläggning inom område med detaljplan eller fastighetsplan inte
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inrättas i strid planen. syftetOm med planen inte motverkas, fårmot
dock mindre avvikelser göras.

Enligt § får5 AL gemensamhetsanläggning inte inrättas fören an-
fastighet sådan för vilken det väsentligän betydelse haär delnan attav

i anläggningen väsentlighetsvillkoret. Vidare finns i § båt-6 ett
nadsvillkor. Således får gemensamhetsanläggning inrättas endasten

fördelarna ekonomisk eller anläggningen övervägerartom av annan av
de kostnader och olägenheter anläggningen medför. inrättandeFörsom

gemensamhetsanläggning för byggnad eller anläggningav en annan
inte hör till fastighet gäller visst liknande villkor. Enligt 6 § ALsom a

skall de nämnda villkoren inte tillämpas vid anläggningsförrätt-nu
ningen, det i fastighetsplan har meddelats bestämmelserom en om en
gemensamhetsanläggning och anläggningsbeslutet meddelas under
detaljplanens genomförandetid.

Enligt ledningsrättslagen kan den för ledning vill utnyttja ut-som
inom fastighet få därtill ledningsrätt. Fråga lednings-rättrymme om

vid förrättningrätt handläggsprövas lantmäterimyndighet. En-som av
ligt 8§ ledningsrättslagen får ledningsrätt inom område med de-en
taljplan eller fastighetsplan inte upplåtas i stridi planen. Om syftetmot
med planen inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Ledningsrätt får enligt 6§ inte upplåtas, ändamålet lämpligenom
bör tillgodoses på eller olägenhetema upplåtelsensätt frånannat av
allmän eller enskild synpunkt de fördelar kan vinnasöverväger som

den. bestämmelseDenna skall dock inte tillämpas vid förrätt-genom
ningen det i fastighetsplan har meddelats bestämmelserom en om en
ledningsrätt och ledningsbeslut meddelas under detaljplanens genom-
förandetid 6 §.a

6.3 Behovet fastighetsplan enligt förarbetenaav

PBL-utredningen lade i betänkandet plan-Ny och bygglag SOU
1979:65 fram förslag reglering fastighetsplan i ll kap. be-om av som
handlade vissa frågor plangenomförande. I PBL-propositionen s.om
209 lämnade departementschefen följande beskrivning utredning-av

överväganden behovet fastighetsplan:ens om av en

Enligt utredningen finns det behov institutett motsvararav som
dagens tomtindelning och möjligheter i planpolitisktatt ettsom ger
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skallfastighetsindelningenhurfå helhetsbildsammanhang ut-aven
detutredningenansågVidarekvarter.inomformas, attt.ex. ett

genomföran-påskyndakanbeslutockså någon formbehövs somav
fastighets-det gällertvångsåtgärdervissamedgedet närattgenom

Även kan detfastighetssamverkanfrågorindelningen. varaom
gällakanplanpolitiska beslut.i Detlämpligt prövaatt gemensam-
gårdssaneringar.vidbebyggelse,befintlighetsanläggningar för t.ex.

parke-reglerasbehövakananläggningar ärEn typ somavannan
fastigheter.ringsanläggningar för flera

kunnafastighetsplanskulleutredningens förslag upprättasEnligt
fas-fall skullevissaområden med detaljplan.utanför Ibåde inom och

fastighetsplan.förslag tilltighetsbildningsmyndigheten kunna upprätta
kommunen.skulle dock fattasantagandeBeslut avom

tillPBL-propositionen 209anslöt sig iDepartementschefen
plansärskildangående behovetbedömningarutredningens somenav

områden.detaljplanelagda Där-genomförandefrågor inombehandlar
områ-sådan plan inågotfanns behovansåg det intehanemot att av en

vidlagstiftningenfastighetsrättsligadendetaljplan, eftersomden utan
fall.allra flestafullt tillräcklig i deansågssidan PBLav

fastighetsplanenanvändningsområdena förredovisadeDe an-ovan
skullemånga gångerplaneninnebäradepartementschefensågs attav

Ävendetaljplanen.tidpunktvidkomma änupprättasatt aven senare
frågorfördel dessaansågs det därförpraktiska skäl attrent envara

handling.iskall kunna behandlas separaten

fastighetsplanAnvändningen6.4 m.m.av

fastighetsplanAnvändningen av

kommuner-undersökningnågonUtredningen har inte gjort närmare av
sådan undersökningfastighetsplan. Entillämpning reglernaav omnas

Kungligaexamensarbete videmellertid i samband medgjordes ett
Holm: Fastighetspla-och ThomasHögskolan Christer HedbergTekn.

användning.genomförandemedlets Exa-undersökningEn avner -
fastighetsteknik, 1992.institutionen för KTH,mensarbete vid132nr

utförli-undersökningen.resultatet Enskall i korthet .redovisasHär av
Lantmäteritidskriften 2/94finns isammanfattande redovisning s.gare

ff.67
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Undersökningen omfattade kommuner33 i Mälardalsområdet som
besvarade den utsända brevenkäten. Med ledning dessa valdesav svar
nio kommuner och statlig fastighetsbildningsmyndighet för närmareen
studier.

Det visade sig det i det undersökta området baraatt i stock-var
holmstrakten fastighetsplan användes i utsträckning.större Intesom

Örebrokommuner Uppsala ochstora använde sig fastig-ens som av
hetsplan i nämnvärd grad. deI allra minsta kommunerna använ-var
dandet fastighetsplan i det obefmtligt.närmasteav

Fastighetsplaner användes i regel för villabebyggelse i områden som
skulle förtätas, förnyas eller Det sällan behovet attsaneras. var av reg-
lera gemensamhetsanläggningar, servitut hade föranlettm.m. som upp-
rättande fastighetsplan.av

Det tycktes genomgående så skilda förvaltningar i kommu-attvara
utarbetade de olika plantypema. detaljplanFör ansvarade stads-nerna

arkitektkontoret eller motsvarande medan fastighetsplan upprät-organ,
tades kommunernas stadsingenjörskontor eller motsvarandeav mät-
ningsorgan.

Olika faktorer eller situationer visade sig ha eller mindre storen mer
påverkan på användandet fastighetsplaner.av

Traditionens makt visade sig ha betydelse. Kommuner i tidensom
före PBL i utsträckning använde sig stadsplanerstor och tomtindel-av
ningar fortsatte med utarbeta fastighetsplaner. Landsortskommuneratt
däremot tidigare bara använde byggnadsplaner hade inte utvecklatsom
någon tradition arbeta med tomtindelningar.att

Flera kommuner hade kommunal fastighetsbildningsmyndighetsom
de använde sig fastighetsplaner påatt grund de samord-uppgav av av

ningsfördelar kunde uppnås.som
Fastighetsplanen ansågs många kommuner möjligheter förav ge

byggnadsnämnden fastighetsbildningsåtgärderprövaatt i planpoli-ett
tiskt sammanhang. Fastighetsplaneförfarandet ansågs också vär-vara
defullt för möjligheter till inflytande föratt krets vidstörre änge etten
förrättningsförfarande.

Flera kommuner använde sig fastighetsplan underlag förav som
gatukostnadsutredningar. kostnadsfördelningenNär inom förny-t.ex.
elseområden bygger på antalet byggrätter och storleken bildade

ansågs fastighetsplantomter kunna värdefull. Enligt någraen vara
kommuner underlättade fastighetsplan va-projektering i förnyelse-en
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antal för-erforderligtkundefastighetsplanområden. Genom t.ex.en
lägen bestämmas.och punkternasbindelsepunkter

användbarhetfastighetsplanensbetonadeFlera kommuner som
bli.tänktvisa hur detåskådningsmaterial för är attatt

dettaförklarade oftafastighetsplananvändeinteKommuner som
finansiera.svårplanenupprättandemed är attatt av

fastighetsplanenanvändesbebyggelsetryckmedkommunerI stort
tillfå antalet byggrätternedhålla ochmedelofta emotattett ensom

fastighetsvärden fannshöga öns-områden mednivå.lämplig I extremt
förskullefastighetsplaner upprättaskemål från fastighetsägarna attatt

hindrades.förtätningupprätthållasdärmed skulleprisnivån attgenom

båtnadsvillkoren ALochväsentlighets- iTillämpningen av

inrättandeförgällande krävsförframgår redovisningen rättSom avav
väsentlighets-s.k.bl.a. deenligtgemensamhetsanläggning AL atten

prövningenuppfylldaALbåtnadsvillkoren 5 och 6och är samt att
det ianläggningsförrättningen,vidvillkor inte skall skedessa omav

gemensamhets-bestämmelsermeddelatsfastighetsplan har enomen
ivillkorenfall skallsistnämndaAL. prövasanläggning 6 § I sam-a

PBL.fastighetsplanen 6 kap. 4 §upprättandeband med av
väsentlighets-dessaundersökts hurharexamensarbete vid KTHI ett

medsambandpraktiken iihar tillämpatsbåtnadsvillkor i ALoch an-
Åsa Granatfastighetsplanupprättandeellerläggningsförrättning av

båt-ochvästentlighets-Tillämpningenoch Charlotta Thureson: av
Institutio-vidExamensarbete 14i anläggningslagen.nadsvillkoren nr

1995.byggande,fastigheter och KTHförnen
och fastig-anläggningsförrättningaromfattatUndersökningen har

årenunderkommunerVärmdöLidingö, Nacka ochhetsplaner i
undersökningen.följande vid Enframkom bl.a.korthet1990-1994. I

Lantmäteritidskriftenfinns iredovisningsammanfattandeutförligare
ff.4/95 30s.

redovisning prövningenförekomanläggningsförrättningamaI aven
konstaterades%fallen. 20väsentlighetsvillkoret i endast 35 % Iavav

utredningnågon formredovisadesuppfyllt, i %villkoret 5att avvar
förekomfastighetsplanemafastighetsplan.hänvisades till Ioch i 10 %

fal-väsentlighetsvillkoret i %50prövningenredovisning avaven av
gjordesuppfyllt och i %25konstaterades villkoretlen. %25I att var

utredningar.enklare
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När det gäller båtnadsvillkoret redovisades prövningen vid anlägg-
ningsförrättning på följande drygtI 80 %sätt. fallen konstateradesav

villkoret uppfyllt.att I 3 % redovisades utredning något slag.var en av
I 5 % saknades redovisning. deI resterande fallen hänvisades till fas-
tighetsplan eller konstaterades villkoret uppfyllt i kombinationatt var
med hänvisning till fastighetsplan. fastighetsplanemaI förekomen en
redovisning prövningen båtnadsvillkoret i bara drygt hälftenav av av
fallen. flertaletI dessa fall konstaterades endast villkoretav att var
uppfyllt. I % fallen4 gjordes någon form utredning.av av

I undersökningen konstateras i fallde någon båtnadsprövningatt
inte fanns redovisad i fastighetsplanen sådan prövning ändå hadeen
gjorts i den efterföljande anläggningsförrättningen trots sådanatt en
prövning inte skall företas enligt 6 § AL. företogsDet vidarea en un-
dersökning hur väsentlighets- och båtnadsvillkoren hade iav prövats
fastighetsplan i de fall då det i anläggningsförrättningen hade hänvisats
till sådan prövning. fleraI fall visade det sig härvid det inteen att
fanns någon prövning redovisad i fastighetsplanen. Detta bedömdes
innebära den gällande ordningenatt kan leda till Villkoren aldrigatt
prövas.

Överväganden6.5 och förslag
Här skall inte behovet regler det slag finns i bestämmelsernaav av som

fastighetsplan i fråga.sättas Däremot kan det finnas anledningom att
till övervägande frågan dessa reglerta bör finnas inomupp om ramen
för särskilt planinstitut ellerett de eventuellt skulle kunnaom samman-
föras med reglerna detaljplan.om

I anslutning till dessa överväganden skall kopplingenäven mellan
planbestämmelser fastighetsindelningen och efterföljande fastig-om
hetsbildning behandlas.

6.5.1 Sammanslagning fastighetsplanen med detaljplanenav

Förslag: Fastighetsplanen skall inte längre särskildutgöraen plan-
forrn. De grundläggande bestämmelserna fastighetsplan i kap.6om

försPBL till bestämmelsernaöver detaljplan i kap.5om
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PBL-propositionen ingagjordes iredovisningenframgårSom ovanav
fastighetsplanfrågan behovetöverväganden iingåendesärskilt avom

sådan lös-kanPBL-utredningenplaninstitut.särskilt Förett ensom
enligtfastighetsplaneneftersomsjälvklar,framståtthaning antas som

detalj-medområdenutanföranvändasskulle kunnaförslagdess även
förslagutredningensöverarbetningenvidemellertidplan. När avman

områdenförskall kunnabarafastighetsplanstannade för antasatt en
fråganhandstilllegatdet ha attdetaljplan, kan närainom att omsynas

tillskulle ha tagitsdetaljplanenochfastighetsplanenföra uppsamman
emellertidfinnsövervägandenNågra sådanaöverväganden.närmare

regleringenerforderligadenskälet förendaredovisade.inte Det att
behovetplanformsärskildförske inomskulle att reg-avvarramen en

antagits.detaljplan harefter detaktualiserasofta kanleringen att en
prak-andra dettavisserligenuttalar änDepartementschefen ävenatt

ytterligarevilkaVilket ellerhandling.skäl talar förtiska separaten
avsågs dock oklart.härförskäl ärsom

modemiserad formkan,Fastighetsplanen nämnts, ses som ensom
anledningfinnstomtindelningsinstitutet. Dettidigare anta attdet attav

fastig-behandla frågortraditionelladethelt enkeltdet sättet att omvar
föra in dessafråganledde tillhetsindelningen attattseparat, omsom

starkadockfinnspå allvar.aldrig Detfrågor detaljplaneni togs upp
sådan lösning.talar förskäl ensom

frågor fas-verkan reglerasbindandekan medfastighetsplanenI om
lednings-servitut ochsåsomrättighetersärskildatighetsindelningen,

be-frågorLiknande kangemensamhetsanläggningar. ävenrätter samt
får således iförsta stycket 12kap. §detaljplan. Enligt 7handlas i 5en

fastighetsindelning-förprincipernabestämmelserplanen meddelas om
föreliggergemensamhetsanläggningar. Detinrättandeoch för aven

regleras ikanfrågorartskillnad mellan dealltså någoninte ensom
i frågagradskillnadenbartdetaljplanfastighetsplan och utan omenen

alltsåfastighetsplaniprecisering. Regleringen ärregleringens aven
i detaljplan.skulle kunna skelika välsådant den principielltslag att

principelltbåda planernainnehållet i desåledes ärFörutom att av
så-i övrigtöverensstämmelselångtgåendeslag råder ävenensamma

huvudsakbåda planformerna. Iregleringen devitt sammaavser av
och rättsligaförfarandeplanhandlingar,alltså beträffanderegler gäller

skälvägandedärför krävasplanbesluten.effekter Det tungtsynesav
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för regleringsmöjlighetema skall delas på två skildaatt planfor-upp
mer.

Efekter sammanslagning planinstitutenav en av

Till början bör uppmärksammas viktig principiell skillnaden en som
ändå finns mellan reglerna detaljplanen och fastighetsplanen. En-om
ligt 6 kap. skall3 § fastighetsplan fastighetsägare begärantasen om en
det och planen inte uppenbart onödig.är Om för bestämmel-överman

fastighetsplan i sak oförändrade till bestämmelserna de-serna om om
taljplan, skulle det innebära fastighetsägaren krävaatt rätt att attges
vissa bestämmelser in i detaljplanen. sådanEn ordning intetas passar
in i reglerna detaljplan. Vid betraktande detnärmare emel-om synes
lertid saknas skäl för fastighetsägaren skall ha krävaatt rätt atten an-
tagande fastighetsplan. Frågan i detalj nedan undertasav en upp mer
rubriken Lagteknisk lösning, där det föreslås regeln utgår.att

Den nuvarande uppdelningen regleringen på två planinstitut, de-av
taljplan och fastighetsplan, leder till vissa samordningsproblem.

fastighetsplanEn får enligt kap.6 inte5 § strida detaljplanen.mot
Mindre avvikelser kan dock få och då skall detaljplanengöras haanses
den utformning framgår fastighetsplanen. Avvikelsen skallsom av an-

på detaljplanen 6 kap. 13 §. kap.I 5 § andra13 stycket finnsges ett
påpekande detaljplanen i vissa fall kan ändras till följdattom attav en
fastighetsplan antas.

Ett fall detaljplanen ändras såär fastighetsplanenannat kom-att att
strida detaljplanen. Enligt kap.6att 11 § upphör dåmot fastig-mer

hetsplanen gälla i de delar den strider detaljplanen.att Vidaremotsom
föreskrivs detaljplanen helt eller delvisatt upphävs, upphör fastig-om
hetsplanen gälla i de delar berörs. Enligt kap.att 5 13 § skall det isom
sådana fall detaljplanen framgå i vilka delar fastighetsplanenav upp-
hör gälla. Någon bestämmelseatt effekten skall registreras iattom
fastighetsplanen finns dock inte.

De nämnda problemen försvinner givetvis, planinstituten slåsnu om
Över huvud leder sådan reform till allataget berördasamman. atten

får sammanfattande redovisning den reglering enligt PBLen av som
finns för detaljplaneområde. Informationsmängdenett kan därvid gi-
vetvis ofta bli omfattande och det kan finnas behov olika detalje-av
ringsgrad på plankartan för olika bestämmelser. kanDet dåtyper av
invändas planen blir svår tyda.att Detta problem hängeratt samman
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skall bestådetaljplan Bestäm-frågan vilka handlingarmed av.enom
till-på tydlighet kanutformas så kravenhärom bör kunnamelserna att

rubriken Lagtek-nedan undergodoses. Frågan skall beröras närmare
nisk lösning.

fastighetsplanenföravgörande skälet konstruera sär-Det ettatt som
föregående,i detframgår redovisningenskilt planinstitut avvar, som

tid-vidmånga gånger skulle kommaplanen upprättasattatt senareen
tillbehålla möjlighetengår naturligtvisdetaljplanen.punkt Detän att

låter fastighetsplanenplanläggningsådan stegvis även om manen
blirutformas så detDärvid skulle reglernauppgå i detaljplanen. att

ändra detaljplanenunder genomförandetidenmöjligt ävenatt genom
fas-sådant in ibestämmelser slagkomplettering med tassom nu enav

motiveratemellertid ifrågasättas dettighetsplan. kanDet sär-är attom
förhållandeibestämmelser fastighetsindelningenbehandla m.m.om

planinsti-slåri detaljplan.till andra bestämmelser Om sammanen man
så beho-planarbetettill bättre samordningbör det leda atttuten, en av

fastighetsplane-medminskar i skede kompletteravet att ettav senare
bestämmelser.

nackdelar utarbetaOfta torde kunna förenat meddet även att envara
antagits. kanefter det detaljplan har Detfastighetsplan t.ex.att un-en
detaljplanen skulle behövamed fastighetsplanen visa sigder arbetet att

detaljplanensvårigheterna ändrabli föremål för mindre justeringar. att
tilloch de kostnader detta medför leder ettatt accepterarmansom

bestämmelser-Sådana situationer undviks,bristfälligt slutresultat. om
ändåplanläggningstegvisförs i planinstitut. Omett enna samman

ändra detaljplanenskulle nödvändig finns vissa möjligheter attanses
detfastighetsägare mederunder genomförandetiden, berördaäven om

5 kap. första stycket.ll §
Övergångsreglering beho-rubriken tillVi återkommer nedan under

äldreövergångsvis öka möjligheterna till kompletteringvet att avav
detaljplaner bestämmelser fastighetsindelningenmed m.m.om

fastighetsplan detaljplan skiljer sig iFörfarandereglema för och
mednågra inteavseenden. Om fastighetsplanen upprättas gemensamt

samråd länsstyrelsen och berördadetaljplanen, behöver inte ske med
kommuner tillsändas planförslaget 6och dessa behöver heller inte
kap. första stycket. Vidare skall fastighetsplanen, den intel2§ när

detaljplanen, alltid byggnadsnämn-medupprättas antasgemensamt av
under-den 6 kap. Slutligen bestämmelserna i kap. §13 §. 5 31är om
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rättelser beslutet detaljplannär har vunnit laga kraft inte till-att anta
lämpliga på fastighetsplan. överflyttningEn fastighetsplanebe-av
stämmelserna till kap. detaljplan5 innebär naturligtvis särreg-attom
leringen rörande förfarandet bortfaller.

Vad skulle kunna idet kap. förs in förenkladeövervägas 5är attsom
regler det slag finns i 6 kap. för det fallet detaljplanen iattav som nu
efterhand ändring kompletteras med fastighetsplanebestämmel-genom

I överensstämmelse med vad det emellertidsagtsser. som ovan synes
saknas anledning behandla bestämmelserna fastighetsindelning-att om

på övriga bestämmelsersätt i detaljplan.änannaten m.m.
finnsDet ytterligare skillnad mellan reglerna fastighetsplanen om

och detaljplan bör uppmärksammas. Enligt kap.6 15 § gäller ettsom
beslut ändra eller upphäva fastighetsplan först sedanatt beslutetanta,
har vunnit laga kraft eller s.k. genomförandeförordnande beslutats.
Motsvarande bestämmelse gäller för detaljplan enligt kap.5 34 När
det gäller fastighetsplan får emellertid byggnadsnämnden förordna att

beslut fattats efter tillämpning reglernaett enkelt planförfa-som av om
rande under vissa förutsättningar får genomföras beslutet intetrots att
har vunnit laga kraft. Kravet alla berörda skriftligenär godkäntatt att
så får ske.

En fullständig anpassning till förfarandereglema för detaljplan
skulle innebära de sistnämnda förenklingarna bortfaller.att Vi åter-
kommer till denna fråga nedan under rubriken Lagteknisk lösning,
varvid föreslås möjligheten till godkännande i vissa fall skallatt finnas
kvar.

formelltRent finns ingen skillnad mellan vilka sakägare vidärsom
detaljplaneförfarande och vid förfarandeett rörande fastighetsplan.ett

bådaI fallen alla de berörsär planen sakägare. praktikenI bru-som av
kar ändå hävdas sakägarekretsama skiljer åt.sigatt

Enligt års byggnadsstadga,1959 gällde före stod detPBL, klartsom
endast fastighetsägare inom detatt tomtindelning berörda kvarte-av en

betrakta sakägareret 34 § 2att nämnda stadga. Mot-var som mom.
svarande begränsade sakägareavgränsning gäller vid för-ävenmer en
rättning enligt FBL. Vid planförfarande enligt PBL torde dock,ett en-
ligt vår bedömning, någon principiell skillnad inte föreligga mellan
fallen omgivningspåverkande åtgärdatt regleras detaljplanen genom
eller fastighetsplan. En sammanslagning planinstitutengenom av
skulle dock bidra till klargörande de berörda problemen,ett efter-av
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några särskilda sakägareavgräns-det därigenom blir tydligt attsom
skall skälet den fråganingar inte enbart det prövas rörgöras att somav

fastighetsindelningen m.m.
invändningen sammanslagning fastighetspla-främstaDen mot aven

detaljplanen gälla organisations- och kompetenspro-med torde denen
såledeskan uppstå. Under utredningsarbetet har reform-blem motsom

invänts genomförandefrågoma skulle riskeraförslaget överatt tasatt
saknar fastighetsrättslig kompetens. möjligthandläggare Det ärav som

särskiltdet ligger något i denna invändning, det inteatt men synes vara
detrationellt ha särskild planform i lagstiftningen enbartatt en av

Frågan förskälet det löser kommunalt kompetensproblem. ärettatt
övrigt inte det antydda problemet talar för sammanslag-snarastom en

måstening planinstituten. .Detaljplanen och fastighetsplanenav ses
enhetligt instrument för genomförande intentioner.PBL:settsom av

sammanhållengäller alltså få till stånd genomtänkt, produkt.Det att en
måste rimligen åstadkommas på det bästaDetta sättet ettgenom sam-

kompetensområden, såvälarbete mellan företrädare för olika inom
utanför den berörda kommunens förvaltning.som

fastighetsplanAv den undersökning användningen som re-om av
dovisats i det föregående framgår praxis varierar ikommunernasatt
mycket genomgå-utsträckning. Somliga kommuner nästanstor antar
ende fastighetsplan för detaljplaneområden, medan andra knappasten
använder planen alls. förefaller alltså inte alltiddetDet ärom ra-som
tionella skäl samordning pla-användningen. bättre mellanEnstyrsom

och fastighetsrättslig komma förändraexpertis kan möjligen attnerare
behovet fastighetsreglerande bestämmelser.synen av

Sist inte minst måste sammanslagning planinstitutenmen en av
självfallet medföra kostnadsbesparingar. Dels kan vissa kommuner
kanske komma fas-upptäcka det inte behövs bestämmelseratt att om
tighetsindelningen i den utsträckning hittills delsansett,m.m. som man
minskas kostnaderna för förfarandet.

Enligt kap. får byggnadsnämnden planavgift förll 5 § PBL ta ut en
täcka kostnaderna för fas-eller ändra detaljplaner ochupprättaatt att

Äventighetsplaner. för såledesenskilda torde sammanslagningen av
planinstituten leda till besparingar.

Sammantaget innebär de redovisade bedömningama det inte kanatt
åberopas något egentligt skäl för fastighetsplanen skall utgöraatt ett
självständigt planinstitut medan flera skäl däremot talar för fastig-att
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hetsplanen skall uppgå i detaljplanen. Vi föreslår därför bestämmel-att
fastighetsplan i kap.6 upphävs och erforderliga bestäm-attserna om

melseri stället förs in i kap. detaljplan.5 om

Lagteknisk lösning

grundläggandeDe bestämmelserna fastighetsplan finns i kap.6om
där förutsättningarna3 för antagande fastighetsplan ochav en anges,

i kap.6 § med föreskrifter6 vad skall kunna i planen.om som anges
Dessa bestämmelser föreslås med viss justering bli överförda till kap.5

detaljplan.om
Som i det föregående finns detnämnts anledning vid inarbet-att en

ning fastighetsplanen i detaljplanen till övervägandenärmareav ta upp
frågan fastighetsägarens få fastighetsplanrätt att antagen.om en

Enligt kap.6 3 § skall fastighetsplan fastighetsägareantasen om en
begär det och planen inte uppenbart onödig.är

Regeln skall emellertid inte innefatta rättighet för fastig-anses en
hetsägaren få fastighetsplan PBL-propositionenatt antagenen s.
812. anledningI härav föreskrivs i kap. första13 § stycket1 3 att ett
kommunalt beslut inte ändra eller upphäva fastighetsplanatt anta, en
får överklagas kommunalbesvär i förstället förvaltningsbesvär.genom

ÖverprövningdelbetänkandetI beslut i plan- och byggärendenav
kritiserade utredningen den gällande ordningen för överklagande av
frågan med hänvisning till det dock för fastighetsägaren måsteatt an-

fråga få fastighetsplanrätt kritikDennaatt antagen.ses vara om en en
fortfarande berättigad,är det finnaskan anledning att ett stegmen

vidare och ifrågasätta det överhuvudtaget finns något skäl till haattom
regeln kvar.

Grunden till bestämmelsen fastighetsägarens få fastig-rätt attom en
hetsplan står finna i reglerna tomtindelning iantagen den tidiga-att om

gällande byggnadslagstiftningen.re
Enligt § i28 1947 års byggnadslag skulle kvarter indelas i tomter.

Nybyggnad inom byggnadskvarter enligt 37 § inte tillåten på markvar
inte hade blivit indelad till I 30 § stadgadestomter.som att

tomtindelning mark inte varit föremål för dylik indelningav som
skulle ske bl.a. sådan mark begärdenär ägare det.av

I PBL-propositionen konstaterar departementschefen s. 214 att
den då gällande byggnadslagstiftningen hade det redovisade in-nyss
nehållet och PBL-utredningen hade föreslagit motsvarandeatt rätten
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för fastighetsägaren få upprättad.fastighetsplan Departements-att en
chefen anslöt sig i huvudsak till utredningens förslag angivandeutan

ytterligare skäl.av
Som framgår redovisningen för de tidigare gällande reglernaav om

tomtindelning hade fastighetsägaren berättigat intresse att tomt-ett av
Något fastig-indelning kom till stånd. krav på det skall finnasatt en

hetsplan för bygglov skall kunna finns däremot inte och det kanatt ges
någondärför inte finnas anledning till fastighetsägaren skall kunnaatt

föreslås därför ikräva antagande fastighetsplan. det de tillDet attav en
någon tillkap. överflyttade reglerna inte skall finnas motsvarighet5

denna bestämmelse i kap.6 3
bestämmelsen fastighetsplan skall underi kap. §I 6 3 att antasanges

vissa förutsättningar. sådan motiverad,formulering kanEn vara om
fastighetsägaren upprättande fas-skall ha krävarätt att av enanses en
tighetsplan. för antagandeOm emellertid denna förutsättning av en
fastighetsplan återstårslopas enligt förslaget villkoren i §3ovan, av
om ändamålsenligdet behövs för genomförande indelning iav en
fastigheter och om detaljplanens genomförande i andra fall underlät-

detaljplan. villkor karaktären deDessa är närmasttas attgenom en av
kommunen möjlighet Till kap.fastighetsplan. 5 över-att antager en en

förda fastighetsplanebestämmelser således höra hemmanärmastsynes
bland de bestämmelser under kap. 75upptassom

bestämmelser såDe skall föras till kap. emellertid5över ärsom
omfattande de inte föras förstakan in punkt i kap. §5 7att som en ny
stycket och eftersom så lång heller§ redan bedöms det inte lämp-7 är
ligt bestämmelserna förs in stycke i paragrafen. Denatt ett nyttsom
lämpligaste lösningen bedöms därför bestämmelserna förs in iattvara
två paragrafer, och b7 §§.7nya a

Enligt kap. första stycket får i detaljplanen meddelas5 7 § be-12
stämmelser principerna för fastighetsindelningen och för inrättandeom

gemensamhetsanläggningar. möjlighet behållas.Denna bör Kom-av
bör således ha valfrihet mellan sådana principerenbartattmunen ange

och meddela preciserade bestämmelser det slag finns i 6att av som nu
kap. sådan ordningEn kan dock samtidigt problem. Vid till-skapa
lämpningen inlösenbestämmelsen i kap. och vid6 24§ PBLav an-
läggningsförrättning måste det framgå klart vilken bestämmel-typ av

fastighetsindelningen i detaljplanen det frågaärser om m.m. som om,
principer eller preciserade bestämmelser. får vanligenDetta antas
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framgå bestämmelsernas formulering. det föreligger risk förOmav
oklarhet, kan emellertid tvekan undanröjas det i anslutningattgenom
till bestämmelsen hänvisas till det lagrum bestämmelsen stödersom
sig på.

detaljplan eller fastighetsplan skall bestå plankartaEn ochav en en
innehålletsärskild handling med bestämmelser eller, framgår tyd-om

ligt, endast endera dessa handlingar 5 kap. § första stycket och9av av
bestå6 kap. 8 §. Med planen skall bl.a. plankarta tordeatt av en avses

fårdet bara förekomma karta. Visserligen kan kartan överatt etten
omfattande planområde pådelas flera kartblad, ochupp men en samma
ytenhet kan inte påbeskrivas karta.änmer en

Förslaget fastighetsplanebestämmelsema. skall in detalj-att tas som
planebestämmelser innebär ytterligare information kommer be-att att
höva föras påin plankartan för detaljplanen. Därmed finns det en upp-
enbar risk för handlingarna blir otydliga och svårtolkade.att

Plankartan för detaljplan vanligen i skala medan1:1 000 plan-görs
kartan för fastighetsplan i allmänhet i skala eller1:400 1:500. Detgörs
torde således komma finnas behov registrera fastighets-att ett attav
planebestämmelsema på särskild karta. finns naturligtvisDet givnaen
fördelar med ha allt samlat karta, bl.a. undviks risken föratt en
motstridiga bestämmelser. måste emellertid kravet påDetta vägas mot

kartan skall tydlig och Vårläsbar. bedömning det sist-äratt attvara
nämnda kravet och vi föreslår därför de bestämmelserväger över att

i dag fastighetsplanin i skall kunna föras in på särskildtassom en
karta. På denna bör då bestämmelser kunna föras in, innehål-även om
let framgår tydligt.

Som tidigare har fårberörts byggnadsnämnden förordna be-att ett
slut fastighetsplan, fattats efter tillämpning reglernaom som av om en-
kelt planförfarande, under vissa förutsättningar får genomföras trots att
beslutet inte har vunnit laga kraft. allaKravet berörda skriftligenär att
godkänt så får ske och syftet med bestämmelsen undvika denatt är att
onödiga väntetid uppstår i ärende där alla överensärettsom annars om

åtgärderde skall genomföras.som
Den nämnda möjligheten infördes lagändring trädde igenom en som

kraft den juli prop. 1990/911146.1 1991 lagstiftningsärendetI togs
frågan införa motsvarande möjlighet beträffande detaljpla-attupp om

tanken avvisades a. 50. Anledning saknas gö-attner, men prop. s. nu
någon bedömning, särskilt fråga upprättandenär ärra annan om av en
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särbe-anledningfinns inte hellersådan situationdetaljplan. I attenny
inteeftersom dessafastighetsindelninghandla bestämmelser m.m.,om

övrigt vinnerdetaljplanen iintesjälvständig betydelsenågonhar om
laga kraft.

planen med be-kompletterai syfteändring detaljplan,Vid attav
tvåstegsförfaran-enligt detfastighetsindelningenstämmelser m.m.om

praktisktpåtagligtdock finnastidigare har berörts,de ettsynessom
Vårt förslaggodkännande.möjlighet tillmotsvarande ärbehov enav
med denna in-bestämmelserkompletteras medkap. §därför 345att

nebörd.

Övergångsreglerin g

fastighetsplaninstitutetreform innebärUtgångspunkten vid attsomen
alla äldremåste givetvisdetaljplanebestämmelsermed attersätts vara

ikraftträdandeoch med lagensfastighetsplaner ioch gällandeännu
sådana bestämmelser.övergår till utgöraatt

efterfastighetsplanertidigare har berörts förekommerSom antasatt
komplettera planenkraft, i syftehar vunnit lagadet detaljplanen attatt

fastighetsindelningen Enbestämmelsermed detaljerade m.m.ommer
i formvårt förslag i ställetkomplettering skall enligtsådan göras av

får ske endastgenomförandetidendetaljplanen, vilket underändring av
allmän vikt,förhållandennödvändigt på grunddet är storavav nyaom

berörda fastig-planläggningen, ellerförutses vidvilka inte kunnat om
de fall det har varitförsta stycket.hetsägare medger det 5 kap. § Ill

sedermera skulle komplet-detaljplanens antagande denförutsatt vid att
således lagändringen innebäramed fastighetsplan, kan attteras en

fullföljintentioner inte kandessa as.
övergångsregel med innebör-medeffekt bör överbryggasDenna en

fastighetsindelning-införa bestämmelserden ändring i syfte attatt om
får den nämnda be-under viss tid skeenligt kap. §5 7 trotsaen m.m.

gälla under den berördaMöjligheten börstämmelsen i kap. 115
sådana delar detaljplanengenomförandetid och enbart förplanens av

Förlängning genomfö-redan omfattas fastighetsplan.inte avavsom
kraft skall inte innebäraefter det lagändringen irandetiden trättatt

övergångsregelns tillämpbarhet.förlängning av
ändringfår normala regler gäller förfråga förfarandet deI somom

berörda övergångsfallen. Föfarande-detaljplan tillämpas i deävenav

Il 16-1398
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reglerna för detaljplan bör tillämpas i fråga fastighetsplanäven om
under upprättande vid lagens ikraftträdande.ärsom

Båtnadsprövning6.5.2 i detaljplan

Förslag: bestämmelserNär fastighetsindelningen eller servitutom om
meddelas i detaljplan skall båtnadsvillkoret i kap.5 § tilläm-4 FBLen

Någon förnyad prövning skall därefter inte vid förrätt-göraspas. en
ning under detaljplanens genomförandetid.

Såsom beskrevs i avsnitt innebärnärmare 6.2.2 vissa bestämmelser i
fastighetsplan eller, enligt vårt framlagda förslag, motsvarandeen nyss

bestämmelser i detaljplan, den villkorsprövning normaltatten som
skall vid lantmäteriförrättning i stället igöras planen.görs

Om bestämmelser meddelas gemensamhetsanläggning skall så-om
lunda väsentlighetsvillkoret i båtnadsvillkoret§ och5 AL i 6§ AL

planmyndigheten. Enligtprövas 6 § dennaAL prövning sedanärav a
bindande vid den efterföljande anläggningstörrättningen.

På motsvarande gäller bestämmelser i plansätt lednings-att attom
skall upplåtas kräverrätt prövning grundvillkoret i 6 § lednings-en av

rättslagen och denna prövning enligt 6 a§ ledningsrättslagen inteatt
skall gång till vid ledningsförrättningen.göras en

Även bestämmelser fastighetsindelningennär meddelas i planom
skall fastighetsbildningsvillkor nämligen det allmänna vill-prövas,ett
koret lämplig fastighetsutformning i kap.3 §1 FBL. finnsDäremotom
inte något krav, motsvarande det i och ledningsrättslagen,AL på att
villkoren för tvångsvis ianspråktagande mark skall prövas.av

Det grundläggande villkoret för tvångsregler skallmest möj-att vara
liga vid förändring fastigheter och för reglerna betalnings-attav om
säkring i FBL skall fungera de åtgärder genomförsär le-attm.m. som
der till ökade fastighetsvärden, dvs. båtnadsvillkoret i 5 kap. 4§att
FBL uppfyllt. Om detaljplanen,är eller enligt gällande fastighets-rätt
planen, utformas hänsyn till detta villkor kan således denutan situatio-

uppstå, planen inte genomförbar.ärattnen
Visserligen brukar det ofta från praktiska utgångspunkter häv-mer

das i plan prövad fastighetsindelning måste förutsättasatt innebäraen
båtnad och det inte särskilt vanligt förekommandeär fastighetsreg-att
lering inom detaljplan medvägras hänvisning till båtnadvillkoret.
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fas-för berörda fastighetsägare. Omemellertid klenDetta tröstär en
varefter båtnadenbestäms båtnadsprövning,tighetsindelningen utan

finns uppenbar risk förgenomförandet ändå redan prövad,vid anses en
mark, detsåväl tvingas avstå förvärvafastighetsägareatt somsom

marknadsvär-höjer berörda fastighetersöverföra detkostar änattmer
den.

otillfredsställande,vår meningbeskrivna ordningen enligtDen är
bestämmelser fastig-rättssäkerhetssynpunkt.inte minst från Om om

fastighetsplanebestäm-servitut, motsvarandehetsindelningen och om
vår mening ställas kravi detaljplan bör det enligtmelser, meddelas en

båtnadsprövning enligt kap.planmyndigheten utför nödvändig 5att
så å motsvarande prövninghar skett, kan andra sidan§4 FBL. När

på iundvaras vid efterföljande fastighetsreglering, sättsamma somen
gäller för prövningar enligt och ledningsrättslagen.dag AL
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exploatörsparagrafernas.k.De7

i kap.exploatörsparagrafema 6de s.k.avsnitt behandlasdettaI
bestäm-Enligt dessa1987:10,plan- och bygglagen PBL.18-23

föreläggasförutsättningarunder vissafastighetsägaremelser kan en
delsdetaljplan ersättning,iavstå mark för allmän platsdels utanatt en

och va-anläggningar.bekosta vägar, gatoratt
skyldighet ibestämmelsen i kap. 18 § PBLVårt förslag 6är att om

enskilt huvud-detaljplaner medupplåta mark inomvissa fall gratisatt
vår bedömning exploatörsparagra-upphävs. övrigtmarmaskap I är att

behållas.ferna bör

Inledning7.1

avstående markbestämmelserkap. finns6 17-25 PBLI om av
tidiga-med vadibestämmelserDessa överensstämmer stort somm.m.

mark inom stadsplanmöjligheter lösagällde kommunens att en-re om
kap.bestämmelserna i 6Bland de nämndaligt års byggnadslag.1947
möj-speciella bestämmelserfinns i vissa19-2217-25 PBL om

i vissa fall kanfastighetsägareför länsstyrelsen förordnaligheter att att
och i vissaavstå mark till kommunenbli skyldiga ersättningatt utan

sådant förordnande kanupplåta mark.andra fall ersättning I ettutan
anläggandeskall bekostaockså föreskrivas markägaren gatoratt av

och va-anordningar.vägar samt
innehållprincipbestämmelserna har med isistnämndaDe samma

Ursprungligenbörjan 1930-talet.funnits i lagstiftningen sedan varav
område hand, mark-plan lades ide tillämpliga över ägaresnär en en

exploa-benämnasexploatör. Bestämmelserna har därför kommit att
svåra ivisat sig tillämpatörsparagrafema. har emellertidDe attvara

övervägandedärför finnas anledning tillvissa fall och det kan taatt
frågan reform bestämmelserna.behovet av en avupp om
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7.2 Gällande rätt

7.2.1 Plan- och bygglagen

Bestämmelser avstående mark finns i kap.6 17-25om av m.m.
PBL. Enligt får kommunenl7§ lösa mark enligt detaljplansom en
skall användas för allmänna platser för vilka kommunen huvudman.är
Vidare får kommunen lösa mark enligt planen skall använ-annan som
das för enskilt bebyggande. Frågaän inlösen fas-annat prövasom av
tighetsdomstol och talan får enligt kap. § väckas15 2 beslutetäven om

detaljplanen inte har vunnit laga kraft.att anta
Möjligheterna lösa mark kommunen huvudmannär änatt ärannan

regleras i första hand i anläggningslagen 1973:1149, AL, och lagen
1939:608 enskilda EVL. Härutöver finnsvägar, emellertid i 6om
kap. 18 § PBL bestämmelse speciellt slag. Således denären av som

obebyggd markäger enligt detaljplan avsedd for allmän platsärsom
för vilken kommunen inte skall huvudman, skyldig att utanvara er-
sättning upplåta marken, den behövs för kvartersmark, till-attom som
hörde honom planen kunnaskallnär användas förantogs, än-avsett
damål.

kap.I 6 finns19 § vidare regler skyldigheter för fastighetsägareom
avstå eller upplåta mark ersättning. Reglernaatt gäller två olikautan

fall.
På ansökan kommunen får länsstyrelsen förordna attav

mark behövs för sådanaa allmänna platser för vilka kom-som
huvudman eller för bär allmänna byggnader, skallmunen utan er-

sättning avstås till kommunen och
mark skall användas för allmänna platser för vilka kommu-som

inte skall huvudman, ersättning skall upplåtas till hu-utannen vara
vudmannen.

Förutsättning för förordnande i båda dessa fall marken behövsär att
för områdets ändamålsenliga användning.

Vidare gäller förordnande får meddelas endast i den månatt det kan
skäligt med hänsyn tillanses
den markens kan få planennytta ägare ochväntas av
övriga omständigheter.

Länsstyrelsen skall fatta sitt beslut på grundval upprättatettav men
detaljännu planeforslag. Först länsstyrelsensantaget förordnandenär

har vunnit laga kraft, får kommunen planen.anta
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förordnande enligt föreskrivaEnligt får länsstyrelsen i §22 § ett
ochanläggandemarkägaren skall skyldig bekosta gatorattatt avvara

va-anordningar.vägar samt

innebörd7.2.2 Historik bestämmelsernasoch närmare

års byggnadslag194 7

i års byggnads-Bestämmelsen i kap. § § 19476 18 PBL 112motsvarar
årsilag i sin i huvudsak överensstämde med 65 § 1931tursom

anfördesstadsplanelag. förarbetena till den sistnämnda bestämmelsenI
f.:Bexelius m.fl.: Byggnadslagstiftningen, uppl.5 1970, 292s.

bebyggande, får den iDå mark blivit indelad till planmässigtett
tillgodo-regel ökat värde såsom byggnadsmark. Vill jordägarenett

de-sig detta värde försäljning byggnadstomter ellergöra genom av
skall tillhan-bebyggande, det naturligt krav, hanär ävenattettras

området, för behöri-dahålla de inom erfordrasvägar tomternassom
utnyttjande.ga

i huvudsak ochBestämmelserna i kap. 19§ 70 1136 motsvarar
på liknandebyggnadslagen. bestämmelser byggde i sinDessa tur reg-

års skall dockler fanns i stadsplanelag. Redovisningen här1931som
tidenbegränsas till bestämmelsemas utformning i byggnadslagen för

fram frågatill lagändringama i gatukostnadsbestämmelsema.1982 om
Bestämmelserna i byggnadslagen avsåg områden med stadsplan

70 § och byggnadsplan 113 §.
Enligt fick Maj lades område i70 § Kungl. stadsplan över enom

hand, avstående Motivetförordna mark ersättning.ägares utanom av
till bestämmelsen gatukostnadsbestämmelsema.hade sin bakgrund i

Enligt byggnadslagen skyldiga i viss56 § fastighetsägarna attvar
omfattning fastighe-kommunen värdet gatumarken framförersätta av

Bidragsskyldigheten avsåg med vissa angivna undantag ägareten. av
rättsligen bestående Bidragsskyldigheten alltså regelkunde itomt. ut-
krävas först sedan tomtindelning ansågs emellertidDetägt vararum.

vikt ersättningsskyldigheten på såkunde bestämmas tidigtatt ettav
stadium möjligt. kostnaderna först sedan marken hadeUttagsom av
blivit sönderstyckad i byggnadstomter skulle finnatomtägama vara
obilligt, eftersom hänsyn kanske till vidinte tagits dessa kostnader

frånförvärvet markexploatören. Därtill betungande för stadenkom det
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förränta det nedlagda kapitalet. Bestämmelserna såledesi § kan70att
ha inneburit på markexploatör lades skyldighetersägas bidra tillatt att

stads gatukostnad, vilka enligt vanliga regler vilade på fär-ägarna av
digbildade Bexelius m.fl., f..1970, 245tomter s.

första förutsättningEn för tillämpning bestämmelserna attav var
stadsplan lades område i hand. emellertid inteDetöver ägaresen var
nödvändigt all mark inom planen i hand. Områdetägaresatt var en
skulle dock ha sådan omfattning det blev möjligt för markägarenatten

sälja flertal prop. 248. område avsågs1947:131 Medatt ett tomter s.
inte nödvändigtvis självständig fastighet. Området kunde beståen av
såväl del fastighet flera fastigheter. Uttrycket i handägaresav som en
innefattade jämväl fall,det flera ägde ideella andelar iatt personer
visst område.

Enligt års stadsplanelag1931 kunde markägaren inte förpliktas att
avstå områdets Någon40 % hela areal. motsvarighet tillänmera av
den begränsningen inte in i byggnadslagen. Enligt 70 § byggnads-togs
lagen kunde emellertid markägaren tålainte nödgas intrångstörre än

skäligt med hänsyn till den han kunde förväntas fånyttasom var av
planen. Vid bestämmande det markområde, skulleägaren utanav er-
sättning avstå, måste därför andra faktorer områdets ytinnehålläven än
tillmätas betydelse. Bl.a. måste värdet den mark skulle avståsav som
jämföras med värdet den mark fick behålla för exploa-ägarenav som
tering. lagrummetI talades också hänsynstagande till övrigaom om-
ständigheter. avsågsHärmed bl.a. förhindra, bestämmelsenatt att
tillämpades så orättvisa uppkom markägarna emellan.att

Enligt 71 § byggnadslagen skulle särskild ersättning utgå för bygg-
nad, stängsel, växande skog, plantering eller beskaffenhetannat attav
kunna hänföras till den fasta egendomen. Skyldigheten avståatt utan
ersättning gällde alltså enbart själva markvärdet. stadgadesI 72 § vi-
dare inom område beträffande vilket förordnandeägareatt tomtav
meddelats inte skyldig enligt de vanliga reglerna ersättningatt utgevar
för gatumark.

I § byggnadslagen113 reglerades motsvarande frågor för områden
Ävenmed byggnadsplan. inom sådant område ansågs markexploa-ett

ha sådan planentören han rimligen borde bidra till dessnytta attav
genomförande i utsträckning övrigastörre mark inomän ägare av om-
rådet. tillämpningFör bestämmelsen förutsattes emellertid attav mar-
ken skulle obebyggd.vara
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förordnandeMaj:t iKungl.kundebyggnadslagenEnligt 73 § som
be-skyldigskulleområdets attföreskriva ägareavsågs i §70 att vara

begrän-Skyldighetenva-anordningar.ochanläggningkosta gatorav
enligtägde tomtägama gatu-staden eljesttill vadintesades att ta ut av

kostnadsbestämmelserna.
bestäm-Denkap. 226i PBLbestämmelseDenna motsvaras av

huvudmankommunen ärtillämplig ändockmelsen ävenär annanom
platser.för allmänna

lagändringarårs1982

gjordesjanuari 1982deni kraft lträddelagstiftningGenom om-som
in-reglernagatukostnadsbestämmelserna. Deiändringarfattande nya

kommunentidigare,gälldevadskillnad atttillnebar, gavsmot som
ochföruppkommerkostnadersamtliga gatormöjlighet att ta ut som

dessafördelasedanområde ochvisstinomplatserallmännaandra ett
området.inomfastighetsägarnamellankostnader

bygg-i 72 §bestämmelsennämndaupphävdes denSamtidigt ovan
skullefall intevissafastighet ivilkenenligtnadslagen ägare varaav

anfördeshärförskälendagatumark. Somersättning förskyldig att utge
kommuneneftersombetydelse,saknaskulle kommaföreskriften attatt

prop.förkostnaderersättning för sinafå gatorskulleendast ut m.m.ta
39.1980/812165 s.

tillörarbetena PBLF

1985/86:anfördes ikap. 18 § PBLbestämmelsen i 6frågaI prop.om
fallsådanaförbetydelseharparagrafenendastPBL-propositionen, att
förupplåtitsochordningställts ihartid innandröjer vissdå det vägen

begagnande.
konstaterades iexploatörsparagrafernade s.k.gällerdetNär

byggnadslagenoch 113i 70bestämmelsernaPBL-propositionen att
be-utnyttjades fördeantingen attfunktion,viktigfyllde attgenomen

exploa-förunderlagutgjordedeförordnande ellersluta attgenomom
motsvarig-exploatör.och Enmellan kommunträffasteringsavtal som

därförbordenödvändig ochbedömdesbestämmelsertillhet BL:s som
f..PBL-propositionen 216in iföras PBL s.

blevtill PBLoch 113i 70bestämmelsernaöverföringenVid av
till PBL:sbestämmelsernanödvändigtnaturligtvisdet att anpassa
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plansystem och beslutsförfarande. sak gjordesI också den ändringen
bestämmelsernaatt ersättning för byggnader i 71 bygg-om m.m.

nadslagen ströks. Enligt departementschefen det bättre ochvar en mer
praktisk lösning markens värde inklusive byggnader,att växande skog,

denvägs fastighetsägarenmot har planen.nyttam.m. Detta kan iav
vissa fall medföra storleken det områdeatt markägaren skall avståav
blir mindre den skulleän ha blivit med BL:s regler PBL-propositio-

218 och 652.nen s.
I specialmotiveringen till 6 kap. 19§ anförde departemenstchefen

PBL-propositionen 651:s.

Betydelsen förevarande paragraf och dess motsvarighet i dagav
har väsentligt minskat sedan gatukostnadsregler infördes 1982.nya
Dessa regler nämligen kommunen möjligheter i de flesta fallger att

kostnaderna förta bl.a. lösenut mark skall användas för all-av som
plats.män

Den praktiska innebörden förordnanden enligt 19 närav annan
kommunenän huvudmanär för allmänna platser, torde på samma-

f.n.sätt normalt bli upplåtelse säkerställsatt enligtsom den lag-
tillämpas för markens ianspråktagande,som anläggningslagen.t.ex.

Förordnandet får därvid betydelse i första hand ersättningnär för ut-
enligt anläggningslagen skall bestämmas.rymme

Utan någon ändring i sakatt har har kravet i byggnadslagenavsetts
på planen skall läggasatt områdeöver i handägares uteslutits i 6en
kap. 19 Enligt departemenstchefen borde det tillräckligt medvara
föreskriften förordnande får meddelasatt endast det kan skä-om anses
ligt med hänsyn till den markägaren kannytta fåväntas planen ochav
till övriga omständigheter PBL-propositionen s.652.

Från rättstillämpningen

Frågan förordnande avstående mark enligt kap.om 6 19 § PBLom av
har belysts i avgörande Regeringsrätten RÅett den juni17 1994av
1994 ref. 54.

Ett förslag till detaljplan avsåg område tillett delenstörresom var
sommarstugeområdeett med visst inslag boende. Detpermanentav

bestod 60-tal registerfastigheter,ett några ägdesav kommu-varav av
flertalet i enskild och bebyggda.nen ägomen Förslaget innebarvar i

många fall befintligaatt uppdelades i fleratomter och medgav, i de fall
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Åt-utökad byggrätt.dessutomminsta storlek,erhöll visstomterna en
behövakommaplanförslagetskulle enligtfastighetsägare attskilliga

enligt kap.förordnande 6Frågan i måletavstå mark till gata. omvar
fastigheterna,berördanågra de häravförmeddelasskulle§ PBL19 av

övrigatill deintefastighetertill vissa ägarnadvs. ägarna menom --
avstå markersättningkommunenskyldiga tillskulle utanatt somvara

gatumark.formplatser iför allmännabehövdes av
medför syftetredogörelseinledningsvislämnadeRegeringsrätten en

förskyldighetensamband medoch deraskap. §bestämmelserna i 6 19
konstate-förkostnaderbidra till kommunens samtmarkägare gatoratt
bakgrundmåste bedömasförordnandeskälighetenrade motettatt av

Regeringsrätten:anfördeDärefterhärav.

avstå marknödgasfastighetsägaredå destår klartDet att som
motsvarandeminskad inytta planenfår sinersättningutan avse

medför i före-yttrandei sittframhållerLantmäteriverketmån. Som
exploateringsvins-omfördelningförordnandefallvarande ett aven

omfor-markägare.jämbördiga Denförhållandevismellan eljestten
harvissa demendastpåtagligareblirdelande effekten närän somav

Härtillersättning.såblir skyldigaavstå gatumark göra utanattatt
förevarandeinträffa ikommanågotdekommer attatt som synes-

kostnader kom-debetalningendelta iskyldigafall kan bli att av-
be-förordnandetfrån degatumarkåsamkas för lösaatt avmunen

orättvisatillsåledesförordnande lederrörda fastighetsägarna. Ett
emellan.fastighetsägarna

förordnande.länsstyrelsenssåledesupphävdeRegeringsrätten

användningen och behovetfrånUppgifter kommunerna7.2.3 om
exploatörsparagrafernaav

frågorolikakommunertillställdesUnder våren 1011996 typ omav
från kommuner.inkom 85exploatörsparagrafema. Svarbl.a.

har§ PBLenligt kap. 19många förordnanden 6På frågan hur som
ståndfått tillhadesvarade dedet kommunermeddelats attsomvar sex

förordnanden.totalt drygt 10
betydelse bestäm-indirektfrågan vilkenställdes vidareenkätenI

antalFrågan besvaradesha.i kap. §melserna 6 19 ett stortavanses
mycketharbestämmelsernaflertalet hävdarvilkakommuner, attav

Uttryckssätten iför avtal.grundbetydelse, framför alltstor svarensom
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varierade. Vanligen framhölls bestämmelsemas betydelse på-som
Äventryckningsmedel eller säkerhetsventil. rättviseskäl anfördessom

motiv för bestämmelserna skall finnas kvar.attsom

Överväganden7.3 och förslag

Förslag: Bestämmelsen i 6 kap. 18 § PBL skyldighet i vissa fallom
gratis upplåta mark inomatt detaljplaner med enskilt huvudmannaskap

upphävs. vårtI förslag till lag avgifter för kommunal gatuhållning,om
avsnitt föreslås bestämmelse innebär det vid bestäm-atten som
mande sådana avgifter skall hänsyn till fastighet kantas ägareav att av
ha avstått mark ersättning efter förordnande enligtutan kap.6 19§
PBL. En erinran detta införs i kap.6 23 § PBL.om

Inledningsvis skall vi frågan kap.6 18 §ta PBL. Enligt be-upp om
stämmelsen denär obebyggd markäger avsedd för allmänärsom som
plats skyldig ersättning upplåta marken,att utan den behövs för attom
kvartersmark tillhörde honom planennär skall kunnasom antogs an-
vändas för ändamål.avsett

fallFör då kommunen inte huvudman för allmännaär platser finns i
AL och EVL bestämmelser ianspråktagande mark. I ALom t.ex.av
finns i 12-13 bestämmelser skyldighet avstå förattc utrymmeom
gemensamhetsanläggning och ersättning.om

Ursprungligen bestämmelsen i 6 kap. ha18 § haft fördel-synes ett
ningssyfte. förarbetenaI till PBL däremotpoängteras syftet kunnaatt

marken i anspråk ita tidigt skede. Samtidigt har dockett regeln fortfa-
rande fördelningseffekter. Det tveksamt detär någonsin sker di-om en
rekt tillämpning regeln. Om den tillämpas, torde det i sambandav vara
med bestämmande ersättning för mark enligt AL. Det emellertidärav
svårt varför medatt regel så speciellt slag i PBL skallse man en av
gripa in i den fördelning skall företas enligt AL. Resultatet tordesom
härvid ofta kunna bli oskäligt. Vi föreslår därför bestämmelsenatt
upphävs.

Förordnande enligt kap.6 19 § kan dels mark behövs föravse som
sådana allmänna platser för vilka kommunen huvudmanär eller för
allmänna byggnader, dels mark skall användas för allmänna plat-som

för vilka kommunen inte skall huvudman.ser vara
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kanantingendeåberopatsharbestämmelserna attmotiv förSom
förgrundellerförordnandebeslutaförutnyttjasbehöva somatt om

genomförandeavtal.
förordnandetillgodoseskan ettvilka behovFrågan genomsomom

be-tillämpningsområdet förberoendegivetvis§enligt kap. 196 är av
mån det kani denmeddelasfår baraFörordnandestämmelserna. anses

pla-fåkanfastighetsägaren väntastill denmed hänsynskäligt nytta av
fastighetsägarebaradeträttvisesynpunkter. När ärtilloch somennen

enkel.förhållandevis Däremotprövningenförordnande ärberörs ettav
inblandade. Kravetfastighetsägareflera ärkompliceratdet närblir mer

med-möjligheternadå tillrättvisa leder atthänsynstagande till attpå
skiljaanledninghärfinnsbegränsade. attDetförordnande blirdela ett

ochfastighetersamtligaför attbegärsförordnandefalletdetmellan att
fastigheter.vissaför barabegärsförordnande

område finnsberörtÄven inomfastigheterallainomdet ettom
dennasannolikt ärintedetplats,allmän attärskallmark utgörasom

kravettillhänsyndå medkanfastigheterna. Detmellanfördeladjämnt
avstå-förordnandemeddelahinderföreliggarättvisa ettmot att om

iföretasutjämningkanVisserligenersättning.markende utan enav
lagligtnågotgatukostnader,betalningmed beslutsamband menavom
säkertintedetövrigtoch förinte ärfinnsutjämningsådanpåkrav en
fattas.huvudgatukostnaderbetalning över tagetbeslutnågotatt avom

avståendeförordnandeskälighetenprövningenVid ett avomavav
framtidaeventuelltill ut-böraintedärför hänsyntordemark tas en

gatukostnader.vidjämning uttag av
behovfinnsbaradetsådana ettocksåkanFörhållandena att avvara

vilketområde,berörtinomfastigheternavissaförordnande för ettav
kanfallsådantregeringsrättsavgörandet. Iredovisade etti detfalletvar

förord-kostnadsomfördelning. Förpåtaglig att ettfrågadet bli om en
meddelas krävsfåskallersättningmarkavståendenande utanavom

nivå.vissöverstigerplanenfårfastighetsägaren nytta enatt somaven
avståtvingasnivå ochdennakommerfastighetsägaren överSå snart

exploateringsvins-sänkningdirektfår hanersättning,mark avutan en
till dennainte kommerdäremotfastighetsägaredeFör uppten. som

ersättning, kommermarkavståalltså slippernivå och utanattsom
detuppkommerplannyttonivåbestämdvissöka. Vidvinsten att en

Även mildras,effektenfall kani dettatröskeleffekt.påtagligalltså en
fastighets-berördabefriargatukostnadervidkommunen uttag avom
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frånägare den del gatukostnadema gatumark,av motsvararsom men
det finns, inte längrenämnts, någon skyldighet försom kommunen att

sådantgöra avdrag.ett
När flera fastighetsägare inblandadeär blir det alltså svårt tillgo-att

dose kravet på rättvisa. detI i regeringsrättsavgörandet nämnda yttran-
det från Lantmäteriverket anför verket avslutningsvis:

Framför allt kan emellertid enligt LMV:s mening ifrågasätta,man
det i planområde dennaett karaktärom med många enskildaav -

fastighetsägare med olika grader skador och huvudövernyttorav -
finns anledningtaget laborera med denatt särskilda kostnadsomför-

delning förordnande enligtett 6 kap. 19 § innebär.som Var gränsen
drasän mellan förordnande/icke förordnande blir det svårt att upp-

fylla kravet på rättvisa.

Lantmäteriverkets bedömning delades uppenbarligen Regerings-av
irätten det prövade fallet. Frågan inställer sig då vilket behov bestäm-

melserna kan fylla.
Enligt kap.6 31 § PBL får kommunen besluta gatukostnader föratt

visst område skall betalas till fastigheternaägarna inom området.av I
kostnadsunderlaget ingår bl.a. kostnader för markanskaffning. Värdet

den allmänplatsmark fastighetsägamaav kan tvingas avståsom utan
ersättning enligt 6 kap. 19 § torde uppgå till belopp densamma som
ersättning för gatukostnader de kan tvingas Något behovutge.som av
regeln för kommunen skall fåatt täckning för kostnaderna för mark för
allmänna platser finns det alltså inte.

Om det bara finns fastighetsägare inom planområdet, fåren för-ett
ordnande enligt kap.6 l9§ heller inte någon fördelningseffekt. An-
tingen får fastighetsägaren avstå marken ersättning ellerutan också får
han betala ersättning för gatukostnadema, antingen direkt med stöd av
PBL:s gatukostnadsregler eller indirekt avtal. Om det däremotgenom
finns flera fastighetsägare omfattas förordnandet, torde detta,som av

det huvudöver tillåtligt,är ledaom taget till kostnadsomfördelning.en
Något intresse från kommunernas sida åstadkomma sådanattav en
omfördelning torde det dock inte finnas. Omfördelningen blir så sä-att

icke eftersträvad bieffekt förfarandet.ga en av
Behovet direkt tillämpning bestämmelsernaav ien kap.6 19 §av

för kostnadsfritt fåatt tillgång till allmänplatsmark alltsåär mycket
begränsat, vilket bekräftas endast få förordnandenatt har meddelatsav
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anförtsemellertidhåll harkommunaltFrånPBL.tillkomstensedan av
förord-förordnande. Närförenklaskangenomförandet ettatt genom

eftersompåbörjas,utbyggnadenochplanenklart kannandet antasär
tillgänglig.dåmarken är

alltframfördocktordekap. 19 §ibestämmelserna 6Värdet an-av
genomförandeavtal.grund förbetydelseindirektaderasiligga somses

genomföran-förmåste finnasgrunderlagligavilkaFrågan somom
exploate-Genomförandeavtal iibehandlats bl.a.deavtal har rapporten

SvenskaochBoverketMillerThomasförfattadringsprocessen, av
för inne-redovisningsammanfattande1993. EnKommunförbundet

fysiskMiljö ochdelbetänkandeutredningensifinnshållet i rapporten
ff.3091994:36 s.planering SOU

hargenomförandeavtalingåendemedsambandiAvtalsfriheten av
la-sina kravilängre änprincip inteikanvissa Kommunengränser.

måsteavtalexploateringskostnadermedger. För uttag genomavgen
ställaför kommunengrund. Utrymmet attlagligalltså finnasdet en

emellertidlikställighetsprincipen. Det ärockså bl.a.krav begränsas av
står igenomförandeavtalenivillkorenalltid lättinte avgöraatt om

idetdetMöjligen kan sägaslagreglema. attmedöverensstämmelse
exploatörendetgråzon därutbildats är accepterat attharpraktiken en

eljestdennevadåtagandenandrakostnads- eller ännågot störregör
tvingas till.kan

fastig-frånmarkförkostnaderkan kommunens tas utSom nämnts
bestämmelser ärgatukostnadsbestämmelsema. Dessaenligthetsägarna

skallfastighetsägarenför avtal utangrundtillräckliga att er-omsom
kanvad hanvärdetillmarköverlämnasättning motsvararett som

inställerHärvidgatukostnadsersättning.betala i formförpliktas att av
förstödkaneventuelltkap. 19 §i 6bestämmelsernafrågansig geom

beroendevärde. Svarettill högre ärmarkavståendeavtal ett avavom
meddelandevidkankostnadsfördelningojämnhur accepteras avsom
åberopandemöjligtkap.enligt 19 Detförordnande 6 är att ett avett

frångående kravnågot längreförstödkanbestämmelsenden ge
gatukostnadsbestämmelsema,åberopandesidakommunens än ett av

bestämmelseinavtaletdet i attrimligtdå det tasatt omensynesmen
gatukostnadsbestämmel-enligtbetalningsskyldighetfastighetsägarens

gatukostnadsbestämmelsernaalltså ut-Totaltminskas. sett synessema
överlämnandegenomförandeavtalstöd förtillräckligtgöra avett om

ersättning.allmänplatsmark utan
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Kommunerna tycks dock ganska allmänt bestämmelserna iattanse
6 kap. 19 § har betydelse grund förstor genomförandeavtal. Detsom
finns antagligen flera skäl till detta. kanEtt kommunerna för-attvara

bestämmelsernautsätter i 6 kap.att 19§ har omfattandeett mera
tillämpningsområde de faktisktän har. gårDet inte åberopa be-att
stämmelserna i alla sammanhang där planerad allmänplatsmark ligger
inom fastighets område. Av redovisningen i det föregående framgåren

möjligheterna till förordnandenatt enligt paragrafen mycket begrän-är
sade. Dessa begränsningar gäller självfallet föräven avtalsmöjlighe-

Om det saknastema. grund för förordnande enligt kap.6ett 19 sak-
följaktligen också grund för avtal.nas

Ett viktigt skäl till kommunernas bedömning betydelsen 6av av
kap. 19 § torde också de flesta kommuner inteatt någravara tar ut er-
sättningar för gatukostnader. Detta torde leda till de finner detatt
främmande åberopa gatukostnadsbestämmelsernaatt stöd försom av-
tal. Det framstår då enklare åberopa bestämmelseratt tyckssom som
tydligt fastslå fastighetsägaren skyldigatt är avstå markatt utan er-
sättning.

Från rättslig synpunkt emellertidär gatukostnadsbestämmelserna
tillräckliga grund för avtal de används i praktikenoavsett ellersom om
inte.

Sammanfattningsvis gatukostnadsbestämmelsema,utgör och i än
högre grad de föreslagna avgiftsbestämmelserna, tillräckligav oss
grund för genomförandeavtal avseende avstående mark för allmänav
plats ersättning.utan

Förordnande enligt 6 kap. 19 § kan också mark behövs föravse som
allmänna byggnader. Den mark avstås skall erforderlig försom vara
områdets ändamålsenliga användning. Härav lär följa det inte böratt
bli fråga marks avstående till andra för samhället behövligaom bygg-
nader sådanaän kan erfordras med anledning bebyggelsensom av av
ifrågavarande område, exempelvis skolhus Bexelius m.fl., 1970, s.
247. Någon möjlighet kommunens kostnaderatt ta förut sådan mark
på regelmässig finns inte.väg Det enda få fastighetsägarnasättet att att
stå för sådana kostnader alltsåär få till stånd förordnandeatt ellerett

med stöd bestämmelsenatt kräva avstående mark avtalsvägen.av av
Tillämpningsområdet för denna bestämmelse torde ännuvara mera

begränsat i frågaän allmänplatsmark. Mark behövs för all-om som
byggnadermänna torde vanligen lokaliserad till någon enstakavara
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upprätthållan-svårt medblir dåplanområdet och detfastighet inom att
fastigheten.bara denlåta förordnandekravet på rättvisade ett avseav

förordnande ellergrund förbestämmelseBehovet denna ge-somav
ringa.nomförandeavtal torde vara

mark skallgällerhuvudfallet enligt kap. 19 §andra 6Det an-som
huvud-skallinteallmänna platser för vilka kommunenvändas för vara

fritidsbebyggelseom-igälla ochkanDet vägar grönytor ettt.ex.man.
tillämplig.råde. normalt ALHär är

får igemensamhetsanläggningförMark eller tasannat utrymme an-
ersättning skall bestämmasochspråk bestämmelserna i § ALenligt 12

enligt 13
fördelas eftergemensamhetsanläggning skallKostnader för an-en

utförande ingårkostnaderna föråsättsdelstal fastigheterna. I an-som
markför ellerersättningläggningskostnader inklusive utrymme som

fastigheternaefter denskall fördelasi anspråk. Kostnaderna nyttatas
på fastighetenvärdeökningdenhar anläggningen. Med nytta avsesav

upphov till.anläggningensom ger
denPBL-propositionenuttalandet idet refereradeEnligt ärovan

säker-upplåtelse markförordnandepraktiska innebörden attett avav
förhand ersättningfår betydelse i förstaställs, varvid förordnandet när

skall bestämmas.utrymme
kanfastighetsägare,exploateringsområde endastOm ägsett av en

utformninggemensamhetsanläggningenssjälv bestämmadenne om
mellanförhållandetbestämmelser reglerareftersom flertalet somm.m.,
upplå-enligtförordnande kap. 19 §fastigheter dispositiva. 6Ettär om
någonersättning torde inte fyllaför anläggningentelse mark utanav

förNågot regeln grundi sådan situation. behovfunktion ge-av somen
finnas.nomförandeavtal torde det heller inte

fastig-fördelning mellanhänsynstagande till rättvisKravet en
till förordnandetorde till möjligheternahetsägarna leda ettatt om

be-bestämmelsen blirupplåtelse enligt den aktuellamark än merav
avståendefalletfråga det tidigare behandladegränsade iän avom

åbe-också möjligheternaallmän Därmedmark för plats. begränsas att
bestämmelsen grund för avtal.ropa som

avstående upplåtandekap. ellerBestämmelserna i 6 §19 avavser
enligtkan i förordnandemark ersättning. Enligt kap. §6 22 ettutan

bekostaockså skall skyldig19§ föreskrivas markägaren attatt vara
va-anordningar. Paragrafenanläggande och ärvägar samtgatorav



338 SOU 1996:168

tillämplig kommunenäven huvudman förän allmännaärom annan
platser. förutsättningEn för tillämpning bestämmelsen alltsåär attav
det meddelas förordnande enligt Tillämpningsområdet19 förett
bestämmelsen således lika begränsat tillämpningsområdetär försom
19

Regler kostnader för de angivna anläggningarna finns iuttagom av
framför allt PBL, och lagenAL 1970:244 allmänna ochvatten-om
avloppsanläggningar, va-lagen. Vi har i det föregående gjort bedöm-
ningen PBL:s gatukostnadsregler tillräckliga grund föratt är avtalsom

avstående förmark allmän plats ersättning. När det där-utanom av
gäller 22 § torde möjligheten till kostnadsuttag i vissa fallemot vara

vad kan medgesstörre än enligt gatukostnadsregler.PBL:s Enligtsom
6 kap. 31 och 33 gäller således vissa begränsningar i fråga deom
åtgärder kan ingå i kostnadsunderlaget vid gatukostnader.uttagsom av

påfallandeMera kan skillnaderna bli i förhållande till va-lagen. Enligt
kap.6 kan22§ fastighetsägare åläggas bekosta anläggandeatt av

va-anordningar, alltså de faktiska kostnaderna. Enligt va-lagen sker en
fördelning avgiftsskyldigheten enligt leder till fastig-taxa, attav som
hetsägarens betalningsskyldighet ofta blir begränsad i förhål-avsevärt
lande till de faktiska kostnaderna. huvudsak liknandeI förhållanden
kommer inträffa vid tillämpning den föreslagna lagenatt av av oss om
avgifter för kommunal gatuhållning. kan alltsåHär bestämmelsen i
22 § fylla självständig funktion grund för genomförandeavtal.en som
Kravet på rättvisa begränsar visserligen bestämmelsens tillämpnings-
område flera fastigheter inblandade,när särskiltär det baranär ärmen
fråga exploatör kan bestämmelsen ha påtaglig betydelse. Detom en en
kan enligt Vår mening rimligt exploatör i vissa fall skallattanses en
kunna åläggas längre gående skyldigheter vad följerän gatu-som av
kostnadsreglerna och va-lagen och den möjlighet till förordnande som
finns i § bör22 därför finnas kvar.

Värdet hos bestämmelserna i kap.6 19-22 ligger alltså huvud-
sakligen i möjligheten till förordnande enligt 22 kan dåDet framstå

onödigt komplicerat skall behöva via förordnandeattsom ettman
avstående mark ersättning enligt § för få19 till ståndutanom attav ett

sådant förordnande. förenklingssyfteI skulle därför kunna ersättaman
vad avståendesägs mark i 19 § med regeln i 22 Eftersomsom om av
det dock i undantagsfall kan uppstå behov förordnande enligtettav
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frånavstår viform invandai deras nuvarandeoch reglerna19 § är att
fram sådant förslag.lägga ett

på beaktandeframgår kravetredovisningenden lämnadeAv att av
enligttill förordnandemöjligheternavissa förrättvisa gränsersätter

dår flera fastighetsägarei särskilt falloch därmed enligt §§ 2219 även
åbe-intevikten kommunernaVi vill därför betonainblandade.är attav

då det bedömsavtal detparagrafema grund för än attannatsomropar
meddelas.förordnande skulle kunnaett

innebarbestämmelsefanns det tidigareSom attnämnts somen
enligtvilket förordnandeområde, beträffandefastighet inomägare av

skullemeddelats, intemotsvarigheten till kap. §den tidigare 6 19 vara
sådan be-gatumark. Avsaknadenersättning förskyldig att utge av en

tillämpningvid direktspelar inte så rollstämmelse i PBL stor aven
förord-möjligheterna tillEffekten blir barabestämmelserna. ettatt

avräknings-nämndanande enligt kan komma begränsas. Den19 § att
i kap.för de fall bestämmelserna 6kan däremot behövasbestämmelsen

föreslår avräk-Vi därföråberopas grund för avtal.19§ att ensom
bestämmelselagstiftningen.ningsbestämmelse åter skall in i Dennatas

gatuhåll-kommunalavgifter förin i den föreslagna lagenbör tas om
medi sambandskall uppmärksammasning. bestämmelsenFör att

be-bör erinranförordnande enligt kap. 19 §prövningen 6 en omav
exploatörsparagrafema i kap.in bland 6 PBL.stämmelsen tas

bestämmelserna i 19-22finns regel6 kap. 23 §I att omen om
l987:11exploateringssamfällighet enligt lagengällerägare även om

föreslås den la-följande avsnitt 8exploateringssamverkan. detI att
börmedför regeln i kap. 23 §skall upphävas. 6Det ävenatt upp-gen

hävas.
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Exploateringssamverkan8

fastig-exploateringssamverkan, ESL, kanlagen l987:l1Enligt om
och i egenskapgåområde frivilligtinomhetsägare ett av ex-samman

fram tillplanläggningfrånutbyggnadsprojektgenomföraploatör ett
utbyggnadreglerinnehåller bl.a.byggklar Lagentomt. gemen-avom

värdeutjämningssystem,särskiltanläggningar och ett varsomsamma
fastighetsin-gällandefrån denplanutforrnningenfrigörasyfte är att

detaljplaner.för bättresåledes förutsättningarochdelningen ge
torde berofå fall, vilket bl.a.endastemellertid tillämpats iharLagen

därför ESLVårt förslagkomplicerad.på den uppfattas är attatt som
förbehandlasochhuvudsyftenupphävs och lagensatt varsepareras

förinomfördel hanterasAnläggningsfrågoma kan medsig. an-ramen
värdeutjämningssyste-särskildaläggningslagen 1973:1149, AL. Det

fördelninglag, lageninföras iföreslås i förenklad formmet omen ny
byggrätt.av

Inledning8.1

Önskvärda ofta i kon-områden kommerbebyggdaförändringar inom
så-ägarförhållanden.fastighetsindelning och Förrådandeflikt med att

omfattning krävs där-ståndtill iförändringar skall kommadana större
expropriationellerförvärvfrivilligaför normalt markenatt genom

exploatör.ellerhos kommunsamlas i hand, antingen enenen
och bygglagensamtidigt med plan-trädde i kraftESL,Genom som

fåemellertid möjligheterskapadesjulil987:10, den 1987,PBL, 1 att
själva. ESLfrån fastighetsägarnasamordnade aktiva insatsertill stånd

gällerolika slag.två principiellt Detgenomförandemedelinnehåller av
slagutföra olikai samverkanmöjligheter för fastighetsägarnadels att
vil-värdeutjämningssystem,anläggningar, dels specielltett genomav

avkastningexploateringsverksamhetensfår ifastighetsägarna delket
efteroch intetill exploateringsföretagetutifrån vad bidrar medman

ochrättvisalokaliseras, vilket skaparhur planens byggrätter större
lämpligt utformadeåstadkommadärmed bättre förutsättningar attger

detaljplaner.
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Som beskrivs inärmare avsnitt det vårt2 uppdragär göraatt en
lagstiftningenöversyn plangenomförande utifrån övergri-av ettom

pande perspektiv i syfte utforma så enkelt och rationelltatt ett system
möjligt. detI sammanhanget berörs särskilt ESL.som

direktivenI ifrågasätts i och för sig inte behovet lagstiftningav en
det slag regleras i ESL. Däremot det bör belysassägsav attsom om

det fortsättningsvisäven lämpligt ha reglerna kringär exploate-att
ringssamverkan i särskild lag eller lagens huvudsyften kan till-en om
godoses ändringar i lagstiftning.genom annan

denMot bakgrunden skall i det följande undersökas vilka grundläg-
gande syften har,ESL behovet bibehålla motsvarande lag-attsom av
regleringar och hur lagstiftningen i så fall lämpligen bör utformas för

den enklare ochgöra effektiv.att mer

8.2 Gällande rätt

ESL hänger intimt med framför allt fastighetsbild-PBL, AL,samman
ningslagen 1970:988, FBL, och lagen 1973:1150 förvaltningom av
samfälligheter, SFL. I PBL-utredningens ursprungliga förslag till
lagstiftning exploateringssamverkan i betänkandet plan-Ny ochom
bygglag SOU 1979:66 hade reglerna således, i stället för in iatt tas

särskild lag, tagits in dessa fyra lagar. En sammanfattning försla-en av
finns i 1985/86:2, ESL-propositionen, ff.98gen prop. s.

Här skall inledningsvis lämnas redovisning för ESL. Därefteren re-
dovisas bestämmelserna fastighetsreglering i FBL, vilka be-ärom av
tydelse för förståelsen de förslag kommer lämnas i det föl-attav som
jande. Vad gäller AL och SFL hänvisas till den redogörelse igörssom
avsnitt 5.3.

8.2.1 Lagen exploateringssamverkanom

Inledning

ESL syftar, tillnämnts, det möjligt för fleragöra fastig-attsom nyss
hetsägare inom område i samverkan vidta åtgärder förett ställaatt iatt
ordning mark för bebyggelse eller för åstadkomma förbättringarattny
i redan bebyggda områden. förarbetenaI till lagen pekades på typsi-tre
tuationer där samverkan kan komma till användning ESL-propositio-

f.:11nen, s.
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fritidsbebyggel-äldre villa- och1 Vid förnyelse och förtätning av
åtgärderna kommaseområden splittrat ägande till marken kanmed att

fastigheter ochomfatta marköverföringar för bilda bebyggbara attatt
kvartersmark.utföra anordningar inomgemensamma

aktuellkan samverkan blikvarter med flerfamiljshus2 Inom när
skall förnyas i sammanhang.område, exempelvis kvarter, ettett ett

åtgärder bestå planändringar och iSamordnande kan därvid sam-av
miljön, omläggningarband därmed förbättringar i den gatu-yttre av

friytortrafiken och ordnandet parkering och gemensamma m.m.av
befintliga fastighetsindel-fråga fritidsbebyggelse, där den3 I om

samverkan mellanlåst och planeringen, kanningen har lokaliseringen
oberoendeleda till planeringen kan skefastighetsägarna att avmera

fastighetsindelningen.den befintliga

Villkor för exploateringssamverkan

iexploateringssamverkan kommunen,Formellt initiativ till tas somav
får skebeslutar samverkanområdesbestämmelser eller detaljplan att

samverkansområde kap. 2§ PBL. Sam-och därvid 6avgränsar ett
grunder, skallverkansområdet, på planmässigaskall avgränsassom

också andraområden skall bebyggaskunna omfatta inte bara utansom
tillområden, närströvområden planmässig anknytninghart.ex. ensom
år,skall den tid, högst fembebyggelsen. kommunens beslutI anges

skall meddelas.inom vilken exploateringsbeslut enligt ESLett
på fas-Frågor exploateringssamverkan kan härefter, ansökanom av

kommu-tighetsägare kan delta i exploateringssamverkan eller avsom
förrättning hand-8 första stycket, och vid§ prövastas somnen upp

lantmäterimyndighetenläggs 2 §.av
exploateringssamverkanlantmäterimyndighetens beslutFör om

på medgi-ställs det vissa ytterligare villkor kravet kommunaltutöver
får således ändamå-vande. Exploateringssamverkan inte beslutas, om

på olä-let med samverkan lämpligen kan tillgodoses ellersättannat
vinnasgenhetema samverkan de fördelar kanövervägerav som genom

den också ske.4 §. Enligt § skall viss opinionsprövning5 en
framgår exploateringssamverkan frivilligt.Av 6 § deltagande i äratt

således samverkansområdetDet stadgas den mark inomägeratt som
får idelta exploateringssamverkan han begär det. fastigheterDeom

sålunda deltar i exploateringssamverkan exploate-ägare utgörvars en
ringssamfállighet.
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För det skall bli möjligt genomföra hela exploateringen inomatt att
samverkansområdet vissa fastighetsägare inte deltar, hartrots att ex-
ploateringssamfälligheten möjlighet begära fastighetergetts att att som

ingårinte i samfälligheten helt eller delvis skall avstås inlösengenom
19 §.

Bl.a. med hänsyn till företaget grundar sig på frivillighet har detatt
inte ställts något krav företaget skall vinstgivandeattupp vara
båtnadsvillkor. tillgodose fastighetsägarnasFör intresseatt attav
kunna överblicka företagets ekonomiska konsekvenser skall emellertid
förrättningsmannen vid sammanträdet med sakägama redovisa dessa
konsekvenser och övriga förutsättningar för företaget 10 §.

F hos lantmäterimyndighetenörrättningen

Frågor exploateringssamverkan efter ansökannämnts,tas,om som upp
fastighetsägare kan delta i exploateringssamverkan ellerav som av

kommunen.
frågaI exploateringsförrättningar tillämpas kap.4 och1-24om

27-40 FBL. kap. frågorI 4 1-24 regleras lantmäterimyndig-om
heten, förrättningens inledande och grunderna för handläggningen

kallelse och delgivning. finns bestämmelserI 27-40 för-samt om
rättningens fortsättande och slutförande vissa särskilda bestäm-samt
melser. Dessa bestämmelser förrättningen kompletteras med vissaom
bestämmelseri 10-15 ESL.

Vid förrättningen skall bestämmas grunderna för fördelningen av
kostnaderna för exploateringssamverkan och de fördelar vinnssom

denna. detta ändamålFör skall andelstal fastställas för varjegenom
deltagande fastighet 1 §.1 Andelstalet skall bestämmas efter vad som

skäligt med hänsyn främstär till arealen den för exploatering till-av
gängliga mark fastigheten ingår i samverkansområdet. in-Detav som
nebär i princip all exploateringsbar mark inom samverkansområdetatt

lika mycket värd kvadratmeter för det planerade exploa-anses vara per
teringsföretaget, den skall användas för enskilt bebyggandeoavsett om
eller för allmänna platser. Däremot kan naturligtvis det faktiska mark-
nadsvärdet, med bortseende från exploateringsföretaget, variera för
olika markområden. Om marknadsvärdet den mark fastighetav som en
bidrar med sålunda inte det bestämda andelstalet, skallmotsvarar
skillnaden utjämnas i Vid bestämning denna ersättning skallpengar. av
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exploateringsbeslutetefterinverkantill denhänsyn inte tas som en
markvärdet.haftdetaljplan kan haantagen

förbl.a.verksamheten,medel förfordrarExploateringssamverkan
anordningar. Föranläggaoch förlösa in mark attattatt gemensamma

exploateringssamfällighetenförvaltarsamfällighetsföreningden som
såFrågan har löstssäkerhet.ställaden kanlån krävskunnaskall attta

förmåns-harfrån delägarnabidraguttaxeringvidsamfällighetenatt av
därför enligtfårLantmäterimyndighetendelägarfastighetema.irätt

åtgärderoch vilkaförmånsbeloppfastställafastighetvarje§ för12 ett
skall gälla.förrnånsrättenförgenomförtsskall ha attsom

skallexploateringssamverkan,något hinderfinnsdet inteOm mot
samband medexploateringsbeslut. Imeddelalantmäterimyndigheten

Exploateringsbeslutet kanexploateringssamfällighet.bildasbeslutet en
beslut.ifrågorså vissadelasi övrigt att tas senareuppupp

enligtexploateringensedangenomförExploateringssamfálligheten
medochfram tillexploateringsavtaleventuelltoch attdetaljplanen

samfällighetenbl.a.innefattasföreligger. dettatomtmark Ibyggbar att
krävs inomexploateringsanläggningarutför de om-somgemensamma

va-anordningar.ochrådet, t.ex. gator
ersättningsfrå-genomförts ochfastighetsreglering haravseddNär

exploateringsförrättningen.avgjorts avslutashargorna

fördelningsfågorMark- och

del-fastighetermellanoch avkastningkostnaderFördelningen somav
mellanmarköverföringskall skeexploateringssamverkanitar genom

förhållande tillmark ifår byggbarså delägarnafastigheterberörda att
Överföring detpå vilkenmark,får dock inte skeandelstal.sina av

medöverensstämmelsestår huvudsakligbyggnad ifinns ensomen
skall skillnadenfulltkan skemarköverföring intedetaljplan. Om ut,

§§.ochersättning i 17 18utjämnas pengargenom
fastighetsregle-skall skeexploateringenGenomförandet genomav

skall tilläm-härvid reglerna i FBLhuvudsak detring 16 §. I är som
exploateringsamverkan,viddock interegler i gällerVissa FBLpas.

5 kap.opinionsvillkoren 4båtnads- ochbestämmelsernanämligen om
första ochbebyggd 5 kap. §mark 7överföringoch §§,5 ärsomav

och dimen-sammansättningregleringsfastighetemasandra styckena,
mellan sakägamaoch ersättningvärderingsionering 5 kap. §8 samt
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5 kap. 9-13 §§. ställetI gäller vid exploateringssamverkan de regler
tagits i ll, 15 och 17-22 ESL.som upp

När det gäller fördelningen mellan deltagarna i exploaterings-en
samverkan markens värdehöjning skall således inte FBL:s regelsys-av

tillämpas. I stället dettem andelstalenär styrande för fördel-ärsom
ningen. Det innebär den värdeökning elleratt ändrad de-som en ny
taljplan medför skall fördelas mellan de deltagande fastigheterna i för-
hållande till deras ursprungliga markinnehav.

Som tidigare har berörts kan marköverföring ske från fastighe-även
inte ingår i exploateringssamfälligheten.ter Om samfallighetensom

begär det, får således lantmäterimyndigheten under vissa förutsätt-
ningar förordna sådana fastigheter helt eller delvisatt skall avstås till
förmån för de deltagande fastigheterna 19 §.

Om samfälligheten inte begär få lösa marken, kan fastighetsäga-att
kräva inlösen sker 20 §.attren

Regler ersättning vid överföring mark från fastighetom av en som
inte ingår i exploateringssamfälligheten finns i 21 och 22 §§.

Kommunen kan ingå exploateringsavtal med exploateringssamfäl-
ligheten på medsätt exploatör förfogarsamma översom en ettsom

markområde.större För exploatör kan förordnas skyldigheten attom
till kommunen avstå mark ersättning, skyldighet bekostautan utfö-att
rande och anordningar för ochgator avlopp skyldighetav vatten samt

ersättning upplåtaatt mark tillutan eller allmänväg plats 6 kap.annan
19 och 22 PBL. Sådana förordnanden kan enligt kap.6 23 § PBL
riktas exploateringssamfällighet.även mot en

8.2.2 Fastighetsbildningslagen

Med fastighetsbildning i enlighet med företagenFBL åtgärdavses en
vilken fastighetsindelningen ändras eller servitutgenom bildas, ändras

eller upphävs 1 kap. §1 FBL.
Fastighetsbildning sker såsom fastighetsreglering, denom avser

ombildning fastigheter, och avstyckning, klyvning ellerav som sam-
manlággning, den nybildning fastighet 2 kap. §.lom Fas-avser av
tighetsbildning handläggs lantmäterimyndigheten förrätt-av genom
ning 2 kap. 2 §.

Av intresse i det här sammanhanget främst bestämmelsernaär om
fastighetsreglering.
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astighetsregleringF

Fastighetsreglering behandlas i tredje avdelning, kap. IFBL:s 5-9
Härefterfinns allmänna bestämmelser fastighetsreglering.kap.5 om

ochföljer särskilda bestämmelser samfällighet 6 kap., servitutom om
arbetenkap., inlösen kap. ochledningsrätt 7 8 gemensammaom om

9 kap..
frånfastighetsreglering får mark överföras fastighet ellerGenom en

sådan andel i samfällighet överförassamfällighet till enhet samtannan
ocksåfastighetsreglering kanfrån fastighet till Genomen en annan.

ändras eller upphävas kap.samfállighet bildas servitut bildas, 5samt
§.1

fastighetsreglering har berörd fastighetsägareansökaRätt att om
samfällighetsförening. kan ansöka fastighetsreg-eller Kommunen om

förbehövs mark och skall kunna användaslering för att vattensom
bebyggelse ändamålsenligt 3 §.sättett

Villkor för fastighetsreglering

förkap. finns villkor gäller vid all fastighetsbildning till skydd3I som
fastighetsbildning inte iallmänna intressen. Bl.a. skall tillses skeratt
markanvändningen.strid detaljplaner och andra beslutmot om

finns för intressen.kap. rad villkor till skydd enskildaI 5 en
fårkap. uppställs s.k. båtnadsvillkor. FastighetsregleringI 5 4 § ett

således fastighetsindel-ske endast under förutsättning lämpligareatt
ändamålsenligning eller eljest markanvändning vinnes samt attmer

fördelarna härav kostnader olägenheter regle-de ochöverväger som
ringen medför.

Om regleringen har begärts fastighetsägare, gäller enligt 5av en
kap. första får§ stycket regleringen genomföras endast den5 äratt om
nödvändig för dennes fastighet skall förbättras förbättringsvillko-att
ret. villkor gäller dock inte fastighetsregleringen nöd-Detta ärom
vändig för få fastigheten bättre gällandemedstämma överensatt att
detaljplan eller fastighetsplan.

regleringen har begärts sakägare,Om kommu-än t.ex.av annan av
fâr den enligt kap. § andra stycket inte sakägama5 5 äganen, rum, om
allmänt sig regleringen och har beaktansvärda skäl förmotsättermera

detta opinionsvillkoret. villkor bortfaller dock, behovetDetta om av
fastighetsreglering synnerligen angeläget.är
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I kap. finns bestämmelser5 6§ fastighetsregleringens omfatt-om
ning och för regleringens genomförande och isättet kap. § finns5 7
bestämmelser begränsar möjligheterna överföra mark tillsam-attsom

med byggnad.mans
kap.I 5 8 § regleras vilken grad förändring fastighet fårav som en

för fastighetsreglering.utsättas genom
Enligt paragrafens första mening skall varje berörd fastighet få så-

dan sammansättning och utformning den inte i mindre mån föreänatt
regleringen lämpar sig för det ändamål vartill den avseddär använ-att
das. Till den del markanvändningen har bestämts detaljplangenom
enligt PBL det denna användningär normerande för ändamåletärsom
och inte markens förutvarande faktiska användning.

Även förändringen inte så fastighetens lämplighet förär stor attom
sitt ändamål försämras, får enligt andra meningen fastigheten inte änd-

så dess s.k. graderingsvärde minskas väsentligt eller så-ökas iattras
dan omfattning avsevärd olägenhet uppkommer föratt ägaren.

Bestämmelser vad med graderingsvärde finns i 9om som menas
Med gradering uppskattningsförfarande vilket jämfö-ettavses genom
relsetal kan åsättas mark fastighet eller avstår. Inommottarsom en
detaljplan tillåts enligt praxis minskningar graderingsvärdet påav upp-

%,jfr25 NJA 1991 425.emot s.
beskrivnaDe bestämmelserna i och7 8 enligt kap.5 8 §utgör a

inte hinder fastighetsreglering, det fråga vissa åtgärdermot ärom om
skulle ha kunnat genomföras med stöd förstaPBL. I handsom av avser

undantaget överföring och parkmark till kommunägd fas-gatu-av en
tighet. kap.I 5 b § finns8 motsvarande bestämmelse för åtgärderen

skulle ha kunnat genomföras enligt lagen 1995:1649 byg-som om
gande järnväg. anslutning1 därtill i kap.5 8 § möjlighet förav ges c en
fastighetsägare, fastighet avskurits reglering för jämvägsän-vars av en
damål, begära mark inte kan användas tillsammansatt medatt som
fastigheten i övrigt öveförs till jämvägsfastigheten.

Om rationaliserings- eller planintressen kräver omfattandemera
fastighetsreglering finns i viss utsträckning möjlighet förordnaatt om
inlösen enligt kap. sådant8 fall fårI storleksförändringar göras utan
hänsyn till bestämmelserna i kap.5 8 vilket innebär fastighetatt en

inlösen kan minskas hur mycket helst, eventuellt helt för-genom som
svinna. En särskild form inlösen genomförande fastig-av avser av
hetsplan och regleras i kap.8 Enligt4 bestämmelsen får den som
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fastighetenligt fastighetsplan skalldel vad utgöraäger enenav som
tillämnade fastighetenövriga delar deninlösarätt utanatt avges

skyddsreglema i kap. och §§.hänsyn till 7 85
gällerbestämmelser dispositiva ochbeskrivnaSamtliga här ärovan

kap. §.5 18således inte berörda sakägare medger görsatt avstegom

Ersättningsreglema

utgå, fastighetersättning iEnligt kap. § skall5 10 ge-om enpengar
samfállighetsandelar el-får avstå i mark,fastighetsreglering mernom

regleringen.tillförs Detler servitutsrätter vad fastighetenän genom
likvidvärde-ersättning bestäms kallasförfarande vilket dennagenom

ring.
bestämmelserna i 4kap.grundregel gäller enligt 10 a§Som 5 att

likvidvärderingen.tillämpas vidkap. expropriationslagen skall
anspråkii fall då marken hade kunnatVid fastighetsregleringar tas

uppenbartfastighetsregleringar där detenligt och vid andraPBL är att
lagstiftninganspråk tvångsvis enligtmarken hade kunnat itas annan

ersättningsregler tillämpas fulltskall expropriationslagens ut.
Även likvidvärderingenfastighetsreglering skalli andra fall gö-av

dessavärderingsreglema i expropriationslagen. Imed beaktanderas av
ersättningsregler inte till-expropriationslagensfall skall dock vissa av

s.k.dengäller regeln avdrag för företagsnyttalämpas. Det samtom
såbestämmaspresumtionsregeln. dessa fall skall vidare likvidenI att

de berörda fastigheterna.vinsten regleringen fördelas mellanav
i krafti ersättningsreglema träddesamband med de ändringarI som

det inteuttalades 1991/92:127 42den januari prop.1 1993 atts.
helti fråga bort vinstfördelningsprincipen ochborde komma att ta er-

bl.a. tillexpropriationslagens skadeprincip med hänsynden medsätta
fördelavinstfördelningssystemet ligger i linje med strävandena attatt

exploateringsområde,exploateringsvinstema på skäligt inomsättett ett
varvid hänvisades till ESL.

vinstfördel-inte hurRegeln i a§ tredje stycket10 närmareanger
princip endast den avträderningen skall ske. innebär iDen att som

alltsåfå regleringsvinsten. Regelnegendomen skall skälig del ären av
utformad så sidan de angivna bestäm-den vidatt attanger man av-

också imelserna i kap. expropriationslagen vid likvidvärderingen4 -
skälig utsträckning skall beakta det särskilda värde egendomensom

forhar den tillträdande fastigheten.
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Genom fastighetsreglering kan uppkomma skadoräven av mer per-
sonlig inte kompenseras den marknadsvärdebaseradeart, som genom
likviden. Bestämmelser ersättning för sådana skador finns i kap.5om
12

Slutligen finns i kap. bestämmelser5 13 § hur kostnaderna förom
fastighetsreglering skall fördelas mellan fastighetsägarna.

8.3 Tillämpningen ESLav

Med hänsyn till ESL innebar helt lagstiftning haratt typen ny av
Byggforskningsrådet, BFR, ställt sig bakom FoU-verksamhet på om-
rådet och för ändamålet inrättat referensgrupp med representanteren
från berörda organisationer och institutioner. Verksamheten skulle in-

såväl teoretiska studier praktiska fältförsök irymma mera som samar-
bete med intresserade kommuner. Efter ansökan har dessa kunnat er-
hålla vissa risk- och Stimulansbidrag för drivandet fáltförsöken.av
Hittills framkomna frånresultat projekten har redovisats i rapporten

Per Carlsson, Thomas Kalbro, Gerhard Larsson och Smide-Bengtav
Erfarenheter från exploateringssamverkan, Rapport R21:l994,man:

Byggforskningsrådet, Stockholm. framgårAv bl.a. följ ande.rapporten
Sammanlagt har projekt studerats. dessa harAv hittills fyrasexton

Öckerö,slutförts. gällerDet i Huddinge, påMyrängen Hängedyet
Uddabergsområdet i Skövde och Lissbrändan i Rättvik. Vidare har re-
dovisats fem pågående projekt, fyra vilande eller ändrade projekt och

avbrutna projekt.tre
Ett önskemål hade varit försöken skulle omfatta områdenatt av

olika slag, villa- och fritidshusområden, centrala tätortsområden,t.ex.
industriområden och nyexploateringsområden. Kommunernas ansök-
ningar försöksmedel har emellertid huvudsakligen random-avsettom
råden med inslag äldre villa- och fritidsbebyggelse, enligtav som
översiktsplanen skall omvandlas områdentill med tätare permanent-
bebyggelse. I fall har dock huvudvikten lagts vid fritidsintres-ett par
sena.

Enligt visar försöken ESL-modellen möjlig till-rapporten äratt att
lämpa. I slutkommentar följande 60:sägsen

Sammanfattningsvis kan försöksverksamheten så långtsägas att
visat ESL-förfarandet går tillämpa och i de behandlade områ-att att
dena vunnit anslutning bland markägama, inte minst på grund attav
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det uppfattats rättvisa och ökad medverkan. Genom mindrestörrege
bundenhet till befintli det ha lett till ökad plankvali-gränserga synes

både med hänsyn till topografianpassning och möjlighettet att tryg-
lämpliga grönområden. anpassning markanvändningBättrega av

och och ledningssystem bör ha lett till kostnadsbesparingar,väg-
detta i försöksfallen kunnat dokumenteras alter-även om genom

nativkalkyler. Samverkansmodellen har huvud möjlig-över taget
gjort projekt eljest sannolikt inte hade ståndkommit till inomsom

framtid. Några nackdelar med samverkan i harnärmare sigstörreen
knappast framkommit försöken.ur

Kritik lagen8.4 och reformförslagav

BFR:s nämnda referensgrupp ihar skrivelse den oktober9ovan en
till regeringen1992 hemställt ESL ochöversyn ettom en av som un-

derlag för sådan överlämnat promemoria med förslag tillöversynen en
Ändringamaändringar i lagen. främstavser

bort kravet på kommunens formella godkännandeatt ta genom-
områdes- eller detaljplanebestämmelser,

bredda användningsområdet, speciellt i bevarandesamman-att-
hang,

kommunen möjlighet i detaljplan föreskriva planenatt att attge-
skall genomföras samverkan och i så fall förenkla villkoren förgenom
samverkan,

förändra förenklaoch det ekonomiska fördelningssystemet,att-
under förutsättning kravet på frivilligt deltagande uppmju-att att-

kas bort möjligheten till tvångsinlösen,ta
öka samordningen främstmed fastighetsbildnings- ochatt an--

läggningslagen.
den nämndaI Erfarenheter från exploateringssamverkanrapporten

anförs s. 60 det i de fortsatta utredningarna inte hade framkommitatt
något ändrar vad hade redovisats i skrivelsen till regeringen.som som
I också vissa frågorandra kan behöva uppmärk-rapporten tas upp som

i reformarbetet. Hit hör följande frågor:sammas
finns behovDet samordning och samverkan redan föreett av ex--

ploateringsbeslutet.
Värderings- och fördelningsfrågor behöver ytterligare.penetreras-
Även skattereglerna behöver i sammanhanget.översynen-
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LeifLantmäteriverket har i oktober publicerat1994 rapporten av
Exploateringssamverkan,Eidenstedt: 1994:26.LMV-rapport I ett av-

oklarhetersnitt med avslutande synpunkter pekas i vissa irapporten
lagstiftningen. i huvudsak samordningen med lag-Dessa rör annan

framhålls ocksåstiftning och reglerna för vissa beslut. det finnsDet att
olösta problem mark med byggnad skall tillskjutas. Inär rapporten ut-
vecklas vidare kritik fordelningsregler i enlighet medESL:s över-mot

Gerhardväganden och förslag hade iLarssonpresenterats rap-som av
och åtgärdsförslag, Medde-Exploateringssamverkan, Problemporten

lande från institutionen för fastighetsteknik, Kungl. Tekniska4:69
högskolan i Stockholm, 1993.

Överväganden förslag8.5 och

8.5.1 Utförande anläggningarav gemensamma

värdeutjämning anläggningsutbyggnadFörslag: Reglerna ochom om
kopplas i Hela det regelsystem sikte påsär. tarsom gemensamma ex-
ploateringsåtgärder utgår för i stället i sin helhet reglerasESL attur av
AL.

ESL i huvudsak inriktad på möjliggöra önskvärda förändringarär att
inom områden ägarförhållan-bebyggda med splittrade fastighets- och
den. fastigheterMed stöd ESL kan bebyggbara bildas och fastig-av
hetsägarna utföra anordningar. Fastighetsägarna kangemensamma
därvid delta i kostnaden för förändringsåtgärder och samtidigt få del i
exploateringsverksamhetens avkastning.

Enligt den refererade slutkommentaren i Erfarenhe-rapportenovan
från exploateringssamverkan omdömet i huvudsakESLärter om po-

sitivt. därvid framför allt vinstfördelningssystemetDet synes vara som
har värdefullt skapa rättvisa och möjligtdetgöraansetts att attgenom
åstadkomma bra planer. har emellertid hittills tillämpats iLagen
mycket blygsam omfattning bidrag utgåtthar för verksamhe-trots att

framhållna fördelarna lagstiftningen alltsåDe med har inte kunnatten.
utnyttjas i nämnvärd grad.

bidragandeEn orsak till lagen på såtid har tillämpatsatt senare
givetvis den mycket konjunkturen inom byggsek-ärsparsamt svaga

Uppenbarligen finns det dock systematiska problemäventom. mer
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åtgärdas. återkommer till olika detaljer i detbör Vi hursenare nu-som
behandlavarande bör förändras. Allra först vill vi dockESL-systemet

grad komplicerarfråga grundläggande karaktär, i högen av mer som
användandet lagen.av

möjligheten inomfråga den särskildaDen är att ramensom avses
framgårför ESL-förfarandet utföra anordningar. Som avgemensamma

inledande paragrafen i lagen möjligheter tillden ESL öppna enavses
fastighetsbildningsåtgärderomfattande samverkan. skallGenom man

planeringsbeho-det möjligt fastighetsbildningen tillgöra att anpassa
vilket kommunen kanVidare skall rättssubjekt skapas, medettven.

Exploateringssamfálligheten genomför häref-träffa exploateringsavtal.
exploateringsavtalet fram tillexploateringen enligt detaljplanen ochter

och med bebyggbar tomtmark föreligger. detta innefattas bl.a.Iatt att
samfälligheten utför exploateringsanläggningarde gemensamma som
krävs inom området, och va-anläggningar ESL-propositio-t.ex. gator

åstadkommaMålet har således varit skall kunna40. attnen s. man en
paketlösning för helt område på detsätt när ägsett ensamma som av
byggherre.

förutsätts alltså exploateringssamfálligheten skall kunnaDet att
träffa exploateringsavtal med kommunen utbyggnad anlägg-om av
ningar, i fortsättningen skall drivas i antingen enskild eller kom-som
munal regi. Grunden för möjligheterna sluta exploateringsavtal rö-att
rande dessa frågor torde ligga i regeln i kap. enligt6 23 § PBL,anses
vilken vad i de exploatörsparagrafemas.k.sägs ägare ävensom om
gäller exploateringssamfällighet.

ordning skapar emellertid problem. avsiktenDenna Om är att an-
läggningen fortsättningeni skall drivas i enskild regi, torde tanken

exploateringssamfälligheten ståi regel skall för utbyggnadenattvara
inom för ESL-förrättningen, varefter anläggningen viaramen en
AL-förrättning beståendeöverförs till samfällighet enligt SFL. Deten

emellertid inte sannolikt fastigheterkretsen deltar iär att av som ex-
ploateringssamverkan identisk fastighetermed kretsen skallär av som
delta i gemensamhetsanläggning. Dels kan det finnas fastigheteren

deltar i exploateringssamverkan, vilka inte kan anslutas tillsom ge-
mensamhetsanläggningen på grund det inte väsentligärt.ex. attav av
betydelse för fastigheten ha del i anläggningen, dels kan det finnasatt
fastigheter inte deltar i exploateringssamverkan, skallsom men som
delta i gemensamhetsanläggningen.

2 16-1398
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Förhållandena kan bli likartade för falletdet avsikten äratt att ex-
ploateringssamfälligheten skall bygga anläggningar och därefterut
överlämna dem till kommunen. kan finnas å sidan fastigheterDet ena

deltar i samverkan, vilka det inte kan rimligt attsom anses genom ex-
ploateringsavtal förplikta bygga å sidanoch andraatt ut gator m.m.,
fastigheter står utanför samfälligheten, på vilka det skullesom men
ligga till hands ställa sådana krav. detaljpla-närmare Denatt nytta av

krävs för tillämpning exploatörsreglema bedöms alltsånen som en av
utifrån deltagande fastigheters samlade någonoch hänsynnytta tas
därmed inte till utfallet för enskild fastighet tillräckligtär stortom en
för kvalificera till exploatörsåtagande.att ett

Anledningen till kretsen fastigheter deltar i exploate-att av som
ringssamverkan inte sammanfaller med kretsen fastigheterav som
skall delta i gemensamhetsanläggning eller det kan finnasen som an-
ledning ålägga bygga beror till del på delta-att att ut gator attm.m. en
gandet i exploateringssamfällighet frivilligt. hänger emeller-Detären
tid också med frågan på vilka grunder avgränsningensamman av sam-
verkansområdet bestäms, vilket skall påske planmässiga grunder. Vi
återkommer till frågordessa i betänkandet.senare

Som det tvåi huvudsak motiv ligger bakomnämnts är ESL.som
Dels har velat åstadkomma rättvis fördelning nyttomaman en av av en
plan, så det skall bli möjligt oberoende rådande fastig-att att mera av
hetsindelning åstadkomma ändmålsenliga planer, dels har velat fåman
till stånd samordnade fråninsatser fastighetsägarna förenaattgenom
dem i samfállighet kan träffa avtal och utföra åtgärder ien som sam-
verkan.

Skälet till anläggningsdelen har införts i lagenäven tordeatt attvara
velat stimulera till aktiva insatser och det möj-göraman gemensamma

ligt rättssubjekt ingå exploateringsavtal. ambitionDennaatt ettgenom
har dock samtidigt inneburit, lagen har blivit ganska svårtillgängligatt
för såväl fastighetsägare berörda myndigheter, vilket i förläng-som
ningen har inneburit den avsedda stimulansen till samverkan inteatt
har haft full avsedd verkan.

särskildaDet värdeutjämningssystem finns i lagen, till vilket visom
skall återkomma, bedöms emellertid kunna betydandesenare vara av

värde. utnyttjandeEtt detta förutsätter emellertid hela ESL-sys-attav
med bl.a. särskild kostnadsreglering och inrättande samfällig-temet av
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inteförhållande har lett tillbefaras dettakopplas in. kanhet Det attatt
avsedd användning.har kommit tillheller värdeutjämningssystemet

tillför ESL leder i daganläggningar inomUtbyggnad attramenav
exploateringssamverkan deltagandekostnadsfördelningen mellan de i

nå-falletESL-reglema. detenligt de särskilda Ifastigheterna görs att
bidra medväljer delta i samverkan,fastighetsägare attatt utangon

nyttoandelstalsseriefastställs särskildexploateringsbar mark, rö-en
AL-förrättningefterföljandeanläggningskostnadema. Vidrande en

eventuelltmed hänsyn tilltredje kostnadsfördelning,bestäms sedan en
myckethanteringnytillkommande fastigheter enligt AL. Denna är

logiska slutsat-någon påtaglig fördel vinns.komplicerad, Denutan att
enligt den lag,stället bör kunna ske AL,hela regleringen iär attsen

ändå reglera hela kostnadsansvaret.till slut skallsom
grunderna för effektivtbeskrivit i avsnittSom vi har 2 är etten av

i genomförandesyste-olika komponenternaplangenomförande deatt
frågor utfö-så långt användas för sig, dvs.möjligt kan attmet omvar

fri-ekonomisk fördelning i princip börrande, förvaltning och vara
utifrån förutsättning-kombineraskopplade från varandra och kunna

nödvändigheteni varje enskilt fall. understrykerDetta attavarna
värdeutjämning och anläggningsutbygg-koppla i reglernasär omom

låta anläggningssidan i sin helhet reglerasnad och AL.av
regelsystemVårt förslag sammanfattningsvis hela detär taratt som

Fråganexploateringsåtgärder skall utgåsikte på ESL.urgemensamma
tillämpning s.k. exploatörsbestämmelsema behandlasde ävenom av

på betänkandet, avsnittplats iannan

finns i ESL8.5.2 Motiv för fördelningssystem det slagett somav

återstårFöljden det redovisade förslaget det ESLär att avav nyss som
vinstfördelningssystemet.det särskilda värdeutjämnings- eller Innanär

pågår detalj, kan detvi vidare och detta ipenetrerar system varamer
sin grundläggande motiv finns för bi-plats redovisa de attatt sommer
behålla sådant för vinstfördelning och omfördel-alternativtett system
ning byggrätter i lagstiftningen.av

Bakgrund

Sambandet rättvis ekonomisk fördelning mellan fastighetsägaremellan
och åstadkomma lämplig markanvändningmöjligheterna är ettatt en
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klassiskt problem, inte minst har aktualiserats i den skifteslag-som
stiftning vi har haft sedan 1600-talet. Formellt fick visserli-settsom

rättvisekrav i den äldre lagstiftningen ofta stå tillbaka för kravengen
på lämplig fastighetsutformning, i realiteten lades vikt vidstoren men
rättvisefrågoma på bekostnad lämplighetskraven.av

Problemet har också varit uppmärksammat flera gånger under de se-
decenniemas lagstiftningsarbete. Expropriationsutredningen fö-naste

reslog i betänkandet Expropriationsändamål och expropriationsersätt-
ning SOU 1969:50 regler s.k. värdeutjämningsexpropria-m.m. om
tion och anförde därvid 216:

sådant förslagsvisEtt kallat värdeutjämningsexpropria-system -
tion medför väsentliga fördelar. Alla markägare blir lika be-tre-
handlade och själva planläggningen frigörs från ovidkommande
hänsyn. institutetDet bör alltså ingå i planeringen ettnya som av
medlen för vid nybebyggelse skapa miljöbetingelsergoda ochatt
motverka överexploatering.

Frågan diskuterades vidare i olika former återkomoch sedan i
PBL-utredningens förslag till lagstiftning exploateringssamverkan.om
Utredningen anförde i betänkandet Ny plan- och bygglag SOU
1979:66, 383:s.

Genom sådant regelsystem ökas möjligheterna välja godaett att
planläggningsaltemativ. detta avseende kanI parallell medgörasen
förslaget till täktsamverkan naturvårdskommittén har lagt framsom
i betänkandet SOU Naturvård1979:14 och täktsamverkan. Plane-
ringen kan alltså med förbättrade genomförandemedel bättre lös-ge

Ävenningar totalt mark med mindre goda förutsättningar frånsett.
fastighetsindelningssynpunkt kan komma frågai för bebyggelse.

I ESL-propositionen anförs slutligen 12:

frågaI fritidsbebyggelsen har den befintliga fastighetsindel-om
ningen hittills i utsträckning låst lokaliseringen och planeringen.stor
Genom samverkan mellan berörda fastighetsägare bör fritidsbebyg-
gelseplaneringen kunna ske oberoende den befintliga fastig-mer av
hetsindelningen.
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mark-för utformningenfördelningsfrågor har betydelseAtt stor av
skalldet följandesåledes Välomvittnat.användningsplaner Iär ges en

planläggning ochsambanden mellangrundläggandebeskrivning deav
utnyttjas församband kanfördelning hur dessaekonomisk attsamt av

markanvändningsplaner.åstadkomma väl utformade

Vad skall fördelassom

markanvändningenvid förändringekonomiska totalresultatetDet av
På kostnadssidanbestår principdetaljplanering i tre poster.avgenom

markanvändningenpågåendefastighetemas värde enligt denfinns dels
och för-dels planläggnings-ingångsvärdet värde före Vf,det s.k

medpå fastigheternaIntäktssidan värdeträttningskostnader. utgörs av
utgångsvärdetplanläggningentillskapasde byggrätter som genom

alltså på följkan skrivasvärde efter Ve. Resultatet, eller vinsten,
de sätt

Utgångsvärde Ingångsvärde KostnaderVinst - -

planområdet det denhela ochsagda gäller vinsten förDet är som
ingångsvärdetEftersomfrån allmän synpunkt.främst intresseär av

utgångsvärdet blir så högtpåverkasinte kan det önskvärtär att som
förkostnadernapå bebyggelsemiljömöjligt med avseende samt attetc.

Planläggningså låga möjligt.bebyggelse, anläggningar, ärm.m. som
avvägning mellanutsträckning hitta lämpliginnebär i ut-attstor en

maxime-långsiktiga vinsten skallgångsvärde och kostnader för denatt
totaltskapa förutsättningar förMed andra ord bör planläggningenras.

hushåll-med beaktandeuthålliga och goda bebyggelsemiljöersett av
ning med resurser.

resultatetenskilde fastighetsägaren det inte det totaladenFör är som
den totala vinstenintresse, hur delär störst storutan snarare avav

på dedetaljplan fördelar sigdenne erhåller, dvs. hur effekterna av en
inställning till planeradolika fastighetsägarna. Fastighetsägamas en ny

beroendeområde naturligtvis dessutombebyggelse inom varierarett
ålder,på hushållens olika struktur, inkomst etc.

sig plan-området finns normalt fastighetsägareInom motsättersom
läggningen och vill fortsätta med den pågående markanvändningen.
Bland vilja lämna området, planendessa finns de kan antas omsom
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genomförs. viktig frågaEn för dessa fastighetsägare hur mycket deär
kan tänkas få betalt för sina fastigheter.

Andra fastighetsägare väljer kvar och bosätta sig i områ-att stanna
det. dessaFör kan de ekonomiska effekterna i vilken byggrättmätas

tillfaller respektive fastighet och vilka bygg- och exploaterings-som
kostnader de måste betala. Förutom de ekonomiska effekterna till-rent
kommer naturligtvis för dessa fastighetsägare frågor hur och deom var
i framtiden skall bo.

I exploateringsområde förekommer också normalt professionellaett
byggherrar bygg- och fastighetsbolag, vilka kan förväntas ha isom
första hand kommersiella synpunkter på planutfonnningen och det
ekonomiska utfallet.

När talar hur detaljplanens totala resultat fördelar sig deman om
olika fastighetsägarna, kan det således iblandvärt göraattvara en
disktinktion mellan skilda ekonomiska effekter. finnsDettyper av an-
ledning återkomma frågantill i samband med redovisningen huratt av
fördelning planresultatet kan hanteras olika fördelningssystem.av av

Olika fördelningssystem

denI svenska lagstiftningen finns i dag två olika slag fördelnings-av
dels det vanligen tillämpas och härsystem, kallas detsystem som som

konventionella dels ESL-systemet.systemet,
Jämförelsen mellan de olika fördelningssystemen kan på olikagöras

kan såledesDen utgångspunktsätt. med antingen frångöras hur vins-
fördelas eller hur byggrättema fördelas i de olikaten Vidsystemen.

utvärderingen ESL-systemet och jämförelser med det konventionel-av
har vanligen betoningen lagts på hur vinsten fördelassystemet mel-

lan fastighetsägarna. kan därförDet lämpligt inleda med så-attvara en
dan beskrivning.

Skillnaderna mellan konventionell vinstfördelning och vinstfördelning
enligt ESL

Konventionell vinstfördelning

Vid konventionell vinstfördelning spelar planens utformning avgö-en
rande roll för fördelningen. Systemet bygger på utgångsvärdetatt av
planen VC, dvs. värdet byggrättema, fördelas på så fastig-sätt attav
hetsägaren får tillgodogöra sig värdet den byggrätt lokaliserasav som
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värdeök-fastighetensfördelasfastighet. Därigenomtill dennes även
och fas-tilldelade värdetmellan detden skillnadeneftersomning, är

ingångsvärde.tighetens
befintliga fastighetsgränserförutsätterde fall den planenI attnya

till-fastighet tillöverföras fråndvs. markmåste justeras, annan,enen
markenErsättningen förochbl.a. AL. utgörregler i PBL, FBLlämpas

till-avträdaren ochVinstfördelning mellankompletterandei sig en
därvidtillgodoräknasgällande praxisenligtmarken,trädaren menav

detaljplanen.honomvärdeökninghela denavträdaren getts genomsom
för varjeintressegivetvis väsentligtdetMed detta ärsystern en-av

önskad bygg-verkligen placerardetaljplanenskild fastighetsägare att
och medtotaltfastighet. planenpå just hans Hur sett,rätt ut avse-ser

be-sekundärfrån utgångspunktfastigheter, dennaende på andra är av
åmotsättning mellanpotentiellalltsåtydelse. finnsI systemet enaen

sidan deoch å andrahelhetslösningarönskemålet godasidan en-om
till-synpunkterpå få sinaberättigade kravfastighetsägamasskilda att

planförfattaren,innebärasituationer kan dettagodosedda. vissaI att av
fastig-befintligalåst denfastighetsägare, blirhänsyn till enskilda av

fårdetaljplanenmedförahetsindelningen. kan sämreDet ut-att en
önskvärt.formning vadän som vore

Vinstfördelning enligt ESL

påandelstalåsätts fastigheternareglerVid tillämpning ESL:sav
den totalahur delsareal, sedangrundval fastigheternas styrsomav

mellanskall fördelasutgångsvärdet VCvinsten, dels byggrätterna
fastighetsägarenskonstruktionfastighetsägarna. Genom denna rättär

andraplanutformningen. Medfrikopplad fråntill vinst och byggrätt
fastighetsägareavgörande förord det inte på sättär varensamma

underdetaljplanen.faktiskt lokaliseras Dennebyggrätterna ärrent av
förhållande till sittbyggrätt, iomständigheter garanteradalla an-en

planområdet.delstal, någonstans inom
planförfat-grundmodell kanMed fördelningssystem enligt ESL:sett

vid utformningenfrån befintliga fastighetsgränseri princip bortsetaren
från fastig-frikopplingendetaljplanen. ligger i sakensDet natur attav

utformasplanen kanhetsgränser frihetsgrad attextra genomger en
förutsättningarmed hänsyn till i huvudsak grundläggande natur-som
infrastrukturoch markförhållanden, befintlig bebyggelse, etc.
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Den centrala frågan -fördelning byggrätterav

Den redovisade jämförelsen mellan ESL-systemet och det konventio-
nella gjordes med utgångspunkt från skillnader vid fördelningsystemet

mellan fastighetsägarna.vinstenav
vinstenHur fördelas har naturligtvis intresse. Men alltförstort en

ensidig inriktning på själva vinstfördelningen kan kanske medföra att
rättvisefråga kommer något bakgrunden,i nämligen fördel-en annan

ningen byggrätter i detaljplan.av en
Som framgått redovisningen i princip fördel-garanterar ettav ovan

ningssystem det slag finns i ESL, fastighetsägare erhållerattav som en
byggrätt oberoende hur byggrätterna lokaliseras inom planområdet.av

inteDetta fallet vid konventionellär fördelning. ställetI det vid detär
sistnämnda förfarandet helt avgörande för fastighetsägaren hur dennes
fastighet behandlas i detaljplanen.

Det denna fundamentalaär skillnad mellan de två fördelningssyste-
primärt motiverar lagstiftningen innehåller alternativ-attmen ettsom

ESL-modell. Garantin för fastighetsägaren erhållasystem attav en
byggrätt således i vissa situationer planförfattaren frihet att ut-ger en
forma ändamålsenliga detaljplaner frihet inte går uppnåatten som-
inom för det konventionella fördelningssystemet.ramen

Erfarenheter från andra länder

Fördelningssystem det slag finns i ESL används i skala istorav som
många andra länder. Gerhard beskriverLarsson i Exploate-rapporten
ring i samverkan, jämförandeEn internationell studie, Meddelande

från4:65 institutionen för fastighetsteknik, KungLTekniska Högsko-
lan, Stockholm olika1991, ESL-system tillämpas i Japan,som
Tyskland, Frankrike, Norge, Sydkorea,USA, Taiwan, Australien och
Indien.

belysandeEtt exempel kan 2/3 detnämnas totalaär attsom ca av
antalet bebyggelsefastigheter i Tyskland tillskapas särskiltettgenom
förfarande, Umlegung, har likheter med ESL-systemet. Istorasom
hälften fallen sker detta efter strikt offentlig Umlegung och i denav en
andra hälften efter frivillig, förhandlingsbaserad Umlegung, oftaen
stödd kommunerna.av

Det alltså inte fråga någonär marginell tillämpning, vilket tyderom
på liknande förfarande borde kunna fåatt ett tillämpningsom-ett stort
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underråde i Sverige, förutsättning regelsystemet effektiviserasäven att
förenklas. ñgurema redovisas skolexempel påoch vadI 1 ett soma-c

kan åstadkommas det går bortse från fastighetsindelningen vidnär att
planutformningen Källa: Dieterich, Baulandumlegung, Beck,C.H.H.,
München 1996.

BESTAPDSKARTE

manr:ñ-1-.

Figur 1 Ursprunglig fastighetsindelning.a.
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URLEGUOGSKARTE

rx-c-a-r

Figur J Fastighetsindelning enlighet med planen.ic.
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Exempel från Sverige

Även så exempel i Sverige, så finnsvi inte har storslagnaännu settom
genomförda ESL-projektet Uddaberg i Skövdelikheter med detdet

Uddabergsområdet ligger på Billingens östsida och detalj-kommun.
planeområdet huvudsakligen jordbruksmark med splittradbestod av
fastighetsindelning, visst inslag äldre bebyggelse.medmen av

för kommunen tillämpa ESL denprimära motivetDet attatt var ur-
försprungliga fastighetsindelningen lade hinder i planvägen somen

ñ-tänkt innehålla del grupphus parhus och radhus,att stor sevar en
fråna-b. ville alltså frigöra sig fastighetsindelningen2 Mangurerna

Figur 2 Ursprunglig fastighetsindelninga.
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vid utformning detaljplanen, eftersom privatpersoner ägde strate-av
gisk mark där gruppbebyggelsen tänkt genomföras.attvar

Omstruktureringen fastighetsindelningen genomfördes så små-av
ningom överenskommelser mellan fastighetsägama. slutändanIgenom
återstod byggföretag och några enskilda fastighetsägare, där deett se-

erhöll for friliggande bebyggelse på mark ursprungli-tomternare som
inte derasgen var egen.

E.

3. i

Figur Illustrationsplan.2

påExempel problem vid konventionell fördelning

Med två olika fördelningssystem välja mellan uppkommeratt natur-
ligtvis frågan det eller det andranär skall tillämpas. Här skallena re-
dovisas några typfall det konventionellanär kan alltförsystemet ge en
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alltsåfinnsfalldessaoch planvinst. Ibyggrätterfördelningoskälig av
lämpligmindredetaljplanen ut-risk föröverhängande att ges enen

till-finns i ESLdet slagaltemativsysteminteformning, ett somavom
lämpas.

ändamål, grönom-föranvändasbörfastighetEn ex.gemensamma
råde

ändamålfördetaljplan förutsätterEn att ytor gemensammareserveras
tillgrönområden. Hänsynochlekplatserslag,olika vägar,t.ex.av
be-förväntas kommaframtidenövrigt iför accentueramiljön kan att

källsorteringformianordningar,hovet t.ex. av-avavgemensammaav
va-lösningar.lokalafall och

planläggas.skallfastigheteråttaområde medvi harAnta ettatt som
flertaletochfrån allmänbästbetraktasdetaljplandenEnligt somsom

anspråk förifastigheternatvåsynpunkt börfastighetsägares tasav
övrigadegrönområde, medanlåtändamål, säga ettossgemensamma

friliggandeförtiosammanlagtbildafastighetema kommer tomteratt
inklude-fastighetsägarna,Inställningen hosfigur 3.villor se sex av

villdegrönområde,utlagda ärfår sina fastigheter attrande de somsom
fastighetsägaretvåResterandebyggrätter.erhålla eller flera avseren

fastigheter.sinasäljaatt

Efter planFöre plan

ändamål.för allmännafastigheterTvåFigur reserveras

konventionel-medgenomförassådan plan kunnatordeför sigochI en
grönområdet inlösesmedfastigheternafördelningsregler, attgenom

planför-dockskulleområdet. Sannoliktfår lämnaoch fastighetsägarna
rättvisesynpunkt,frånså betänkligtalternativdetta attfattaren finna

denläggamöjligtdetlösningarhan sökaskulle gör att gemen-som
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anläggningen på de fastigheter vilkas bereddasamma ägare attvar
sälja sina fastigheter.

Beroende på alla berörda fastighetsägareatt inte kan tilldelas bygg-
i den bästarätt planen, måste således sämre plan utarbetas fören

kunna tillgodose dettaatt krav. Denna effekt behöver inte uppstå med
regler ESL-typ, eftersom de möjliggör omstrukturering fas-av en av
tighetsbeståndet och tilldelning byggrätt till alla fastighetsägare.av

II. kvarterEtt bör planeras på leder tillsätt ojämnett fördel-som en
ning byggrättemaav

En variant på det beskriva fallet stadskvarterär bör utfor-att ettnyss
så alla höga hus läggs påatt den sidan kvarteretmas och allaena av

låga hus på den andra. Ett exempel skulle kunna vill läggaattvara man
byggnader terrasshus enligt den principskiss redovisas i figursom som

Figur Ett kvarter planeras på leder tillsätt sned fördelningett bygg-som en av
rätten.

Om vi tänker kvarteret består fematt fastigheter medoss av samma
avgränsning planens bestämmelsegränser för tillåten hushöjd,som
skulle alltså fastigheten på den sidanöstra kvarteret tilldelas femav
gånger så byggrätt fastighetenstor längst i väster. Det torde inne-som
bära påtagliga svårigheter för planförfattaren hantera sådan si-att en
tuation.

Med det alternativa kan utfallet inomsystemet sådant kvarter,ett
oberoende den faktiska fastighetsindelningen, utjämnas såav allaatt
fastighetsägare får resultatett deras skäligamotsvarar andelsom av
den värdeökning detaljplanen innebär.som
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genomförasinte kanändamålföranvändasFastigheten börIII. avsom
grupphusbebyggelsefastighetsägaren, t.ex.

önskvärtoftaskäl detekonomiskabostadspolitiska är attsåvälAv som
ellerflerbostadshus, parhus-medkompletterasbebyggelsefriliggande

fritidsbebyg-ochäldre villa-förnyelseradhusbebyggelse. Vid t.ex. av
nonnalmodell de-betraktasfår detgelseområden attnärmast ensom

fastigheterantalgrupphusområde, delsdelsinnehållertaljplanen ettett
i antaldelatsfastigheternaursprungligadevillor, därför friliggande ett

tomter.nya
professionellförutsättergrupphusprojektgenomföraAtt ett en

förmarkmåste enskildaord ägerMed andrabyggherre. sompersoner,
sesina fastigheterlämnaellergrupphusbebyggelse, sättannatett

figur 5.

planEfterFöre plan

fas-genomföraskanändamålförfastigheter inteFigur Tre avsomreserveras
tighetsägarna.

för-konventionellamedgenomförastorde inte kunnasådan planEn
grupphusbebyggelsemedtill markendedelningsregler, ägarnatreom

förändrasmåstevillor. Planenför friliggandeerhållaönskar tomter
omlokaliseras tillmöjligt,grupphusbebyggelsen,ochförsämras om

ägarförhållanden.mark med gynnsammare
villaområdenivanligtgrupphusbebyggelseInslaget är varsomav

förnyelsen1980-talen,ochförnyelse under 1970-föremål för atttrots
hurfördelningsregler. Frågankonventionellamedenbart kunde ske

Bamsjöområdetfrånutgångspunktmedmöjligt kan belysasdetta varit
fritidshusområ-ursprungligenområdei kommun. DettaTyresö ettvar

figurpå 1990-talet sei börjanbyggdesde med fastigheter18 utsom
a.6
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Figur 6 Ursprunglig fastighetsindelning.a.

Den planen innebar den nordöstra delen områdetatt skulle be-nya av
byggas med tvåvånings flerbostadhus. Ansvarig för denna del var en

landets byggherrar.största Efter avstyckning och fastighetsregleringav
skulle övriga delar för friliggandeutgöra bebyggelsetomter se figur

b.6
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Illustrationsplan.6Figur

flerbostadsbebyggelse,medområdetsig frågan hurinställerHär som
bygg-överföras tillkundeprivatägd mark,delar lågtill stora en

herre.
områdethaft visst intresse1970-talet hade kommunenSedan ett av

velat sälja. Iin fastigheterpå frivillig köptoch därför ägarnanärväg
fem fastigheterkommit1980-talet hade kommunenslutet ägaattav

förkommunenfastigheter använde sedanområdet.spridda i Dessa att
fastighetsägarna medMed andra ord kundegenomföra markbyten.

frilig-avsedda förerhålla fastigheterflerbostadshusområdetmark i
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gande bebyggelse och kommunen fick kontroll flerbostadshusom-över
rådet, där marken sedermera överlåts till byggherren.

Denna metod, med kommunen motor för till ståndattsom en
lämplig fastighetsindelning, har varit mycket vanlig. Genom strate-
giska markförvärv och markbyten på frivillig förköpväg, genom-
eller expropriation har kommunerna kunnat samla mark förgenom -
grupphusområden Metoden har varit framgångsrik i mångam.m.
kommuner, frågan kommunerna i framtidenär beredda ochärmen om
har möjlighet spela aktiva roll. såOm inte fallet,att ökar be-ärsamma
hovet sådana regler finns i ESL för det skall möjligtattav som attvara
åstadkomma väl utformade planer.

8.5.3 Reformering det alternativa fördelningssystemetav

Förslag: ESL upphävs och med lagersätts fördelningen ny om av
byggrätt. Den lagen de delar ESL siktemotsvarar tarnya av som en
fördelning planvinsten oberoende fastighetsindelningen.är Iav som av
fördelningen skall kunna ingå fastigheteräven bidrar till värde-som
höjningen avstå mark. Fördelningsförfarandet skallutan alltid ini-att
tieras planbeslut och förenklas i förhållande till gällandeett rättgenom

någon likvid för utjämning ingångsvärdenatt inte skall be-genom av
övrigt föreslåsI flertalstämmas. förändringar i förhållandesmärreett

till ESL i syfte förenkla och tydliggöra fördelningssystemet.att

Vår slutsats bl.a. diskussionen i föregående avsnitt det finnsärav att
uppenbart behov i lagstiftningen behållaett för för-att ett systemav

delning byggrätt och plannytta det slag för närvarandeav av som reg-
leras i ESL.

det följandeI skall därför diskuteras hur sådant alternativt för-ett
delningssystem skall utformas i detalj, varvid skall behandlasävenmer
de brister i gällande påtalatsrätt referensgruppBFR:s ochsom av som
beskrevs i avsnitt 8.4.

bilagaI redovisas7 dels sammanställning resultatet våraen av av
överväganden, dels några påexempel hur det särskilda fördelningssys-

kan användas.temet
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förfarandetsärskildaAnvändningsområde för det

använd-inledningsvis bör berörasfrågagrundläggande ärEn som
förfarandet.för det särskildaningsområde begränsningaroch

på förändringen i markan-gällande byggerESL-systemetDet att
exploateringsföretagK där de totala kostna-vändningen ettses som

Fördelningenfördelas mellan fastighetsägarna.och intäkternaderna
den värde-pluspostensåledes exploateringsvinst, där utgörs avavser

utbyggnadendetaljplanen ochuppkommer denökning nyagenomsom
består kostnader för plan-anläggningar, medan minusposten avav

anläggningar,fastighetsbildning,läggning, m.m.
anläggningarutbyggnadenvårt tidigare förslagoch medI att av

fördelningen dennasärskild ordning, kommerskall behandlas i ex-av
vinstenpå två delstället ske Denploateringsvinst i sätt.att somav

fastighets-anläggningar kommerutbyggnaduppkommer genom av
påenligt ellerden fördelning ALtillgodo sättägarna annatsomgenom

aktuella fördel-medan detanläggningskostnadergörs num.m.,av
del vinstenfördelning denningssystemet hanterar som genererasavav

med den värde-liktydigtdvs. planvinsten.själva planen, Detta ärav
kostnaderna förtill minskad medökning detaljplanen upphov attger

fastighetsindelningen till gällandeplanen och förupprätta att anpassa
plan.

valdafördel med denESL-propositionen 16I nämns ensom
detta lade grundenregleringen i särskild lag,lösningen samla attatt en

andraanvändas förframtiden skulle kunnaför i ävenett systern som
linje med denna tanke harsamverkansfrågor fastigheter. Helt irörsom

för lösa fler problemhåll föreslagits instrumentfrån olikaESL attsom
behandlade situationema.de i förarbetenade kan härledasän ursom

isamverkansbehov föreliggerFrån Boverket har framförtsbl.a. att
kulturhisto-och vid bevarandefråga utnyttjande vindkraft avom av

Även föreslår, jfrreferensgruppriskt värdefull bebyggelse. BFR:s av-
exploateringssamverkan breddas,användningsområdet försnitt 8.4, att

och be-bevarande byggnaderinnerstadsområden och vidspeciellt i av
byggelsemiljöer.

de nämnda situa-förfarandets räckvidd i bl.a.Vid analys nyssen av
gjorts mel-väsentligt bibehålla den distinktiontionema detär att som

på,å planvinst, förfarandet inriktatlan sidan fördelning ärav somena
vårt för-å anläggningsvinst, enligtoch andra sidan fördelning somav

enligtslag skall hanteras i ordning, AL.t.ex.annan
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frågaI vindkraft bör själva lokaliseringen vindkraft-t.ex.om ettav
verk och fördelningen värdet uppföra sådant irätten prin-att ettav av
cip kunna hanteras inom för det här aktuella fördelningssyste-ramen

däremot inte byggande och drift kraftverket.met, Olika former förav
samverkan i fråga vindkraft behandlas i det följande inärmareom av-
snitt 8.5.5.

Samma distinktion måste åtgärdervid i innerstadsområ-göras även
den. frågaEn särskilt har diskuterats i vad mån det börärsom vara
möjligt i fördelningsförfarandet inkludera åtgärder föratt bevarande

byggnader och bebyggelsemiljöer.av
Som redan har berörts målet för det föreslagnaär särskilda fördel-

ningssystemet möjliggöra friare planutformning följeratt änen som av
det konventionella inom vilket fastighetsgränsema hursystemet, avgör
värdena lokaliseras, jfr avsnitt 8.5.2. behovDetta kan givetvis finnas

inom stadskvarteräven och vid samtidigt bevarande.ett
Fastigheter med exploateringsbar mark bidrar uppenbarligen till

Ävenvinsten och bör därför andel i företaget. fastigheterges en som
skall bevaras skulle dock kunna bidra till planvinsten, nämligen i den
mån själva Ävenbevarandet ökar det totala värdet inom detaljplanen.
detta vinstbidrag bör i princip kunna beaktas vid fördelningen.

det sistnämndaI fallet måste dock den restriktionen iakttas, deatt
följer den grundläggande byggrättsfördelningennyttor och desom av
följer bevarandet inte fårnyttor sammanblandas. Detta skullesom av

nämligen kunna leda till fastighet inte har fördelaratt beva-en som av
randet skulle kunna tvingas bidra till detta med den vinst den erhål-att
ler i form byggrätt, vilket enligt vår mening inte acceptabelt.ärav

Problemet framträder tydligast tänker sig enbart två fastig-om man
heter i planen, skall bevaras och skall bebyggas. Enen som en som
kapitalöverföring från den fastighet får bebyggas till densom som
skall bevaras kan inte motiveras i omfattningstörre följerän som av
den bebyggbara fastighetens fastighet bevarasnytta attav grannens
och därigenom skapar miljövärden.

Vi återkommer under rubriken Andelstal, till hursenare, nyttan av
tilldelning byggrätter och samtidigt bevarandenyttan iettav av mer
detalj kan kombineras vid fordelningsförfarande.ett

Det praktiska resultatet fördelning, inkluderarävenav en nyttansom
bevarande, blir den fastighetett bidrar med dennaatt fårav nyttasom

likvid från övriga berördamotta fastighetsägare, vilken kanen ses som
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frågahartill dettaanslutningbevarandekostnadema. Itillbidragett
dennakoppladirektmöjligheternauppkommit att sammanmerom

enligtersättningsskyldighet 14eventuellamed kommunenslikvid dels
nödvändigapåkravdels medavsnitt upprust-jfrkap. 8 § PBL, att

dettaemellertidbedömningVårutförs.verkligen är attningsåtgärder
lämpligt.inte är

lämpligtdet inteersättningsskyldigheten tordegällerdetNär vara
ochnyttoavräkning skall görasslå fast atti lagendirekt att enatt en

påverka kom-skallfastighetsägareenskildautgår mellanlikvid som
ikommunenHuruvidaersättningsansvar. ettgrundläggandemunens
skallavräkningyrkandeframgång medvinnaenskilt fall kan attett om

rättstillämpningen.ifårske, avgöras
verkligenersättningentillfinnsmöjligheterDe attatt an-sesom

underhållsplikt ochreglerdeupprustningtillvänds omomsynes vara
be-underhållbristande närmareingripakommunens rätt motatt som

upprustningsåtgärdemautförandetsjälvaOmi avsnitt 9.5.1.skrivs av
princi-med denskulle detta,samverkansförfarande,iskulle med etttas

emel-bedömningVårenligt AL. ärföreslår, skeuppdelning vipiella
åtgärdersådanaomfattarutformning intenuvarandesinlertid iALatt

tillmöjlighetinförarimligt i lageninte helleroch vi det att ensomser
enskild byggnad.upprustning av engemensam

vid fömy-dettilläggas,avslutningsviskansammanhangetdet attI
församverkanrenodladuppstår behovoftastadskvarterelse meravav

Enligt ALvaruintaggårdar,såsomändamål,rad olika m.m.garage,en
månden deianläggningar inrättas ärsådanakan avgemensamma

ifastigheternafastigheter,berördabetydelse förstadigvarande om
anläggningenochväsentlighetsvillkoretdenfråga har behov omav

båtnadsvillkoret.motiveradekonomiskttotalt ärsett
ijustPBL-reformen 1987anslutning tilliför övrigtändradesAL

gårdssaneringar prop.genomförandetunderlättasyfte att av
Ändringen denuppmjukningbestod i viss1985/86:90 108. avens.

ibåtnadsvillkorets.k.detbedömningprövningen videkonomiska av
6 § AL.

ibehandlasinnerstadsmiljösamverkan i ävenkringProblemen ett
tillämpningsexempel i bilaga
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Beslutsordning, förfarande, m.m.

En bidragande orsak till ESL har kommit tillämpasatt endast i be-att
gränsad omfattning torde det komplicerade förfarandet. Förstvara
skall kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser besluta att
exploateringssamverkan får ske. Sedan kan lantmäterimyndigheten
fatta exploateringsbeslut och förstett därefter kan kommunen denanta
detaljplan skall genomföras. För ESL:s särskilda fördelnings-attsom
regler skall bli tillämpliga måste nämligen detaljplanen efterantas ex-
ploateringsbeslutet.

Utformningen gällande ordning bygger på bedömningen detav att
planmässiga skäl nödvändigt kommunenär meddelar detav att grund-

läggande beslutet exploateringssamverkan får ske ESL-propo-attom
sitionen, 17. Att kommunen sedermera skall den detaljplans. anta
vilken samverkan skall grundas vidare självklarhet.är Samtidigten var

motiven bakom ESLett planerings- och genomförandefrågomaattav
praktiskt skulle Ävenintegreras i förrättningsförfarande.ett dessaom
utgångspunkter betraktade för sig välgrundade,är det uppenbartärvar

förfarandet helhet lederatt till alltför och kompliceradtungsom en
reformeratEtt fördelningssystem bör alltså förenklas iprocess. detta

avseende för effektivt.att vara
Ett de i avsnitt 8.4 redovisade förslagen från BFR:s referens-par av

just dessa frågor.rör Gruppen föreslår dels kravet kom-grupp att
beslut i områdesbestämmelser eller detaljplan före exploate-munens

ringsbeslutet bort, dels kommunentas skall möjlighetatt iattges en
detaljplan föreskriva planen skall genomförasatt samverkangenom -

planen får påverkautan möjligheternaatt till vinstutjämning mellan
markägama.

förslagDessa skulle till vissa delar avhjälpa de påtalade bristerna.
Att byta det formella initialbeslutetut underhandsgodkännandemot ett
minskar antalet beslut frånt.ex. till två. Samtidigt kan dock ifråga-tre

det intesättas ändamålsenligt, i stället för baraom attvore mer att ge
kommunen möjlighet i fall föreskrivavissaatt detaljplan skallatt en
genomföras samverkan, kräva sådant planbeslut alltidattgenom ett
skall föregå samverkansförfarandet.

Det slutligt skall genomföras med hjälp fördelningsförfaran-som av
det detaljplanär och det detaljplanenär såväl praktiskten som som
formellt vilka fastighetsbildningsåtgärderavgör behöver vidtassom
och vilka fastigheter berörs fördelningen byggrätter ochsom av av
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torde vidarefördelningsreglemasärskildadeTillämplighetenvinst. av
knytaspåpekat, behövaharsåsomnödvändigtvis, BFR-gruppeninte

tillräckligtfulltbörmellan besluten. Dettidsordningtill viss varaen
påskall skegenomförandet inteframgårdetaljplanendet attatt av

inverkantill deninte skallhänsynkonventionellt dvs.sätt, tasatt som
detbakgrundenvärde. denpå markens Motha haftplanen kan synes

konventionellaväl detförfarandet likasärskildadetlämpligt att som-
detaljplan.föregås antagandetskallformelltalltid av enav-

kunnaförändring skullesådannackdelen medenda attDen varaen
plan-planerings- ochtill integreringmöjligheternanyssnämndade av

gällandeförsvåras. Enligtmån rätti vissgenomförandeprocesserna
exploateringssamfál-initieras ochexploateringsförrättningkan enen

samfälligheten kanvarefterskede ibildas i tidigtlighet ett processen,
kommunenformellpraktisksåväl motmotpart un-somagera som en

der planprocessen.
in-genomförsdet arbetemåste dock konstaterasSamtidigt att som

ekt, iriskprojnågotplanantagandetförrättningens före är ettavramom
för detaljplanenkanformella garantiermeningen ingaden attatt ges

vanlig fastighetsäga-kommunen. Attverkligen kommer att antas enav
exploate-ansökasådanför riskskulle sigutsätta att omgenomenre

enligtsökandenrealistiskt, eftersomsärskiltringsförrättning inteär
för helaskallnormaltkap. § FBL,jämfört med 2 6§ ESL,15 svara

förfarandet krävergällandeförrättning.kostnaden för inställd Deten
exploatörnågonellersjälvsåledes, i praktiken, kommunen störreatt

går in igarant processen.som
avgörande prak-någoninnebäratorde det inteden bakgrundenMot

underord-hänseende blii formelltförändring låta förrättningentisk att
uppnåsför sig kani ochuppenbara fördelarplanbeslutet.nad De som

åstad-således lika väl kunnabörintegreringenden berördagenom
delen,eller, för denexploatörkommas kommunen,att enengenom

detaljplanenredan innanförrättningansökerfastighetsägare, omgrupp
beräk-fördelen medkan utnyttjaPå dettahar antagits. sätt attman

parallellt medskerersättning,andelstal, tilldelning,ningar attm.m.av
möjliga förut-skapa bästaallt i syfteplanutformningen diskuteras att-

rättviseaspekter isåväl gestaltnings-tillgodosesättningar för att som
detaljplanen.den aktuella

prin-grundläggande ochför dehar vi redogjortavsnitt 8.5.2I mer
vinst-alternativt förfinnscipiella situationer behovnär systemettav
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fördelning. Någon reglering i detalj inte nödvändig. Be-mer synes
dömningsgrunden bör altemativförfarandet skall tillämpasatt närvara
det lämpligtär och skäligt. Kommunen bör således, efter frånmönster
det tyska Umlegung-förfarandet, ha relativt fria händer utifrån för-att
utsättningarna i varje enskilt fall bedöma huruvida det särskilda förfa-
randet lämpligtär och nödvändigt för uppnå ändamålsenligatt en
markanvändning.

Det väsentligt beslutetär i planprocessen ochatt genomförandet
kopplas till varandra, så det inte råder någon osäkerhetatt de-attom
taljplanen skall genomföras med det särskilda förfarandet. Den primära
avvägningen rörande hur planen skall genomföras bör påske tidigtett
stadium i samråd med berörda fastighetsägare. Redan i planprogram-

bör det vilkenmet genomförandemetod avsedd, eftersomäranges som
det ligger i sakens alternativ planutfommingnatur inteatt kanen utar-
betas det inte står klart den särskilda genomförandemetodenattom
skall tillämpas. Vi har huruvidaövervägt detta bör fastläggas i lag,

vi har funnit sådan reglering inteatt nödvändig. Vårär be-men en
dömning dettaär praktiskt kan hanterasatt inomrent för plan-ramen

och det enda formella beslutatt nödvändigtprocessen är ärsom en
planbestämmelse fördelningsförfarandet skall tillämpasatt vidom ge-
nomförandet.

Vårt förslag således allaär gällande regleringaratt rörande exploa-
teringssamverkan utgår PBL och med bestämmelseersätts i 5ur en
kap. PBL, vilken framgår detaljplan skallatt genomförasav om en
med det särskilda förfarandet, skall detta i detaljplanen.anges

Rent lagtekniskt ansluter vi därvid till de förslag lämnas isom av-
snitt 6 och innebär bestämmelser motsvarande deatt kansom som nu

in i fastighetsplanen skalltas regleras i två paragrafer, 7 § ochen nya a
b7 i kap.5 PBL. Förutsättningarna för beslut alternativt för-ettom

delningsförfarande bör härefter intas i § i7 kapitel.en ny c samma
Eftersom fördelningssystemet ofta kommer tillämpas förhål-att när

landevis förändringar skallstora fastighetsindelningen,göras av sam-
tidigt förfarandet måste kunna ske i enda sammanhang, börsom ett de
grundläggande tillstånds- och intresseavvägningsfrågoma formellt och
slutligt avgöras planbeslutet. Samtliga förändringar fastig-genom av
hetsindelningen bedöms nödvändiga bör såledesläggas fast i formsom

bestämmelser fastighetsindelningen enligt den föreslagnaav kap.5om
7 a§ PBL, jfr avsnitt Om fördelningsförrättningen kan genomföras
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sådana bestämmelserförändras, kan dockfastighetsgränsemautan att
undvaras.undantagsvis

enligtdetaljplanebestämmelserföreslår vi dessutomavsnitt 6I att
båt-på prövning det s.k.nyssnämnda paragraf skall grundas aven

den prövningi kap. första stycket ochnadsvillkoret 4 § FBL5 att som
bindande för lantmäte-detaljplanen därefter skallsålunda igörs vara

dengenomförandetid.planensrimyndigheten under Detta motsvarar
båtnadsprövning enligt AL.redan i dag gäller förreglering som

detalj-får ske i stridfastighetsbildning inteEftersom mot enm.m.
genomförbarplanen inteinnebär den beskrivna ordningenplan, äratt

särskilda förfarandet tillämpas.på detsätt änannat att
särskilda juridiskaifrågasättas behovet denSlutligen kan personav

bildasgällandeexploateringssamfälligheten Enligt rättutgör.som
varefterdetaljplanen,före antagandetdenna samfällighet normalt av

kommu-mening exploatörsamfälligheten i viss gentemotagerar som
måste före planbe-nödvändigtvis initierasförrättningen inteOmnen.

sådan samfällig-förutsättningarna förslutet, ändras naturligtvis en
hetsbildning.

motiverastorde framför alltBehovet skapa samfällighetatt avav en
åtgärdersådan samverkan syftar till vidtaatt avgemensammaen som

åtgärder inte längre skallvårt förslag dessaolika slag. och medI attom
något behovingå inte längre finnasi fördelningssystemet, attavsynes

genomförande.bilda särskild samfällighet för exploateringensen
få till stånd samordnade ak-i och för sig angelägnaDen strävan att

från torde dock samtidigt förbättrastiva insatser fastighetsägarna ge-
fram. särskild betydelse iandra de förslag vi lägger Av sam-nom av

fördelningshänse-manhanget förslagen minska skillnaderna iär attom
för såväl all-mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskapende

enskildava-anläggningar, vilket incitament tillplatsermänna som ger
i kostnadsbesparande syfte.lösningar

från olika håll gjortsden tid har funnits till har detUnder ESLsom
igånginsatser för stödja fastighetsägare med intresse sättaattatt av

metoder församexploateringsprojekt och det har därvid utarbetats
i fort-samverkan bör kunna komma till användning ävenm.m. som

forrnaliseringsättningen. torde dock inte nödvändigt medDet vara en
det slag förutsätts i för det skall meningsfullt förESL attav som vara

fastighetsägarna samverka kring frågor planläggning och plan-att om
genomförande. bör samverkan naturligt arbetssättTvärtom ettses som
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vid all planläggning, vilka metoder tillämpas för för-oavsett attsom
dela planens och kostnader.nyttor

Deltagande fördelningsförfarandeti

väsentlig frågaEn vid utarbetandet ESL huruvida berörda fas-av var
tighetsägare skulle kunna tvingas in i samverkansforfarandet. Resulta-

övervägandena blev deltagande i exploateringssamverkantet ärattav
frivilligt, å andra sidan kan den fastighetsägare avstår från attmen som
delta och mark behövs för exploateringen, få sin fastighet ellervars -
del den inlöst exploateringssamfälligheten.av av-

Bland reformförslagen i avsnitt finns förslag8.4 övergeett attom
möjligheterna till tvångsinlösen, samtidigt påkraven frivilligt del-om
tagande bort.tas

Grunden för det gällande står finna i den tidigare be-systemet att
rörda frågan, det centrala i lagstiftningen måsteatt trots att anses vara
fördelningen de fördelar vinns exploateringssamverkan,av som genom

det kostnadssidan har kommit präglaär lagens utformning.attsom
Valet frivillighetslösning har således framför allt hän-styrtsav en av

till risken för fastighetsägarna kan drabbas kostnaderattsynen av
ESL-propositionen, 22. Frivilligheten har sedan lett vidare till etts.
behov särskilda regler inlösen fastigheter inte deltar iav om av som
samverkan, dvs. för ESL särreglerad expropriativ rätt att taen egen-
dom i anspråk. Genom vårt förslag anläggningsfrågorna skallattom

från fördelningssystemet kan frågan frivillighet prövassepareras om
utifrån förutsättningar.nya

grundläggandeDen och helt avgörande avvägningen mellan enskil-
da och allmänna intressen i exploateringsprocess sker i detaljpla-en

planenNär väl finns det, enligt gällandeär och inomantagen rättnen.
för vad vi har kallat det konventionella genomföran-systemet,ramen

demedel i dels PBL, dels förrättningslagstiftningen, möjliggör ettsom
genomförande planen berörda fastighetsägare sigäven motsätterav om
detta.

Vad tillkommer med det särskilda fördelningssystemet ärsom en-
dast den ekonomiska effekten planläggning blir jämnare för-att av en
delad mellan berörda fastighetsägare. Något skäl till detta förfaran-att
de skall innehålla begränsade tvångsmedel det konventionella,änmer

därför inte längre finnas. innebärDetta samtidigt behovetattsynes av
de särskilda inlösenregler i dag finns i ESL bortfaller.som
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färdelningssystemetVillkor för tillämpning av

exploateringssam-Enligt ställs villkor för beslutgällande rätt som om
ändamålet inte lämpligenverkan kommunens initialbeslututöver att

frånolägenhetema allmänkan tillgodoses på 4 § ESL,sätt attannat
de fördelar kan vinnas 4 §eller enskild synpunkt inte överväger som

samverkansområdettill inom inteESL markenägarnasamt att mera
har beaktansvärda skäl för dettaallmänt sig samverkan ochmotsätter

5 ESL.§
föregåalltid skall för-och med vårt förslag detaljplanebeslutI ettatt

för tillämpningrättningsbeslutet, några särskilda portalvillkor avsynes
förrättningsskedet. ställetfördelningssystemet inte längre behövas i I

nödvändig vid de fastighetsreg-bör den villkorsprövning bedömssom
motsvarande regler ileringsåtgärder genomförs kunna ansluta tillsom

rubriken Mark- ochVi återkommer till detta underFBL. ersätt-senare
ningsfrågor.

Ekonomisk reglering

reformförslag berördes i avsnitt det ekono-de 8.4Ett är attav som
miska fördelningssystemet förenklas.bör

sådant brukar ofta delas i huvudkomponenter,Ett tresystem upp
nämligen

fördelningsområdet, vilka fastigheter skall1 avgränsar somsom
med i fördelningen,vara

skall fördelas,2 fördelningsunderlaget, klargör vad samtsom som
fördelningsgrund fördelningsmetodik, preciserar hur3 och som

fördelningen skall genomföras.

Fördelningsområdet

fördelningsområdet samverkansområdet i ESLBestämmelser om
finns lagtextendels i kap. § dels i och ESL,6 2 PBL, 1 13 an-men

inte hur denna skall ske. ESL-propositionenavgränsning Inärmareger
s. avgränsningen skall ske utifrån planmässiga principer,21 sägs att
dvs. efter vad lämpligt planlägga i sammanhang. Normaltär att ettsom
torde fördelningsomrâde planområde sammanfalla, i förarbe-och men

på fördelningsområdetexempel kanäven större äntena attges vara
detaljplanen.
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1993,Larsson 7-12 diskuterar i den i avsnitt berörda8.4s. rappor-
områdesavgränsningen i påESL med avseende planmässiga, tek-ten

niska och ekonomiska faktorer markägarinställning. Diskussio-samt
visar det finns skäl talar för fördelningsområdet kanatt attnen som va-

såväl lika med mindre planområdet.större än, änra som
har vi föreslagitHär fördelning enligt det särskildaattovan en sys-

alltid skall föregås detaljplanebeslut. följd dettaEntemet ärettav av
något inte längre för fördelningsområdeatt utrymme ärettges som

detaljplanen.större än
harDet under hand till utredningen framförts detta kan innebäraatt

fastighetsägare utanför planområdet kan komma drabbasatt att nega-
tivt exploatering möjlighet få någon del i planens förde-utan attav en
lar. Enligt vår mening måste frågadenna lösas på så all marksätt att

på påtagligt berörs exploatering skall ingåsätt iett ävensom av en
planområdet. den planmässigaI bedömning skall detalj-görassom av
planens avgränsning måste således ingå prövning vilka områdenen av

berörs inte bara exploateringens fördelar, dessävenutansom av av
nackdelar. sådanMed avgränsning kan således den berörde fastig-en
hetsägaren få del i planutfallet på premisser övriga fastig-samma som
hetsägare inom planen.

Någonstans måste dock plangränsen dras och det finns naturligtvis
alltid risk för viss influens positiv eller negativ för det områdeen

hamnar utanför dennanärmast emellertidDettagräns. är ettsom gene-
rellt problem uppkommer vid all planläggning och vi inte nå-som ser

möjlighet inom för vårt uppdrag lämna några förslag tillattgon ramen
lösning den frågan.av

kvarståendeDen frågan därmed det finns behov redanär iattom av
detaljplanen mindre område, inomavgränsa vilket det särskilda för-ett
farandet skall tillämpas. Detta skulle kunna bli aktuellt i falletdett.ex.

problemen med fastighetsstrukturen i förhållande till planlösningenatt
tydligt begränsade till viss bestämd delär planområdet.en av

Vår bedömning sådan avgränsningär bör möjlig. Alter-att en vara
nativet skulle två detaljplaner utformas parallellt, vilketattannars vara
knappast kan ändamålsenligt.vara

Inom det i detaljplanen avgränsade fördelningsområdet blir det se-
dan lantmäterimyndigheten får besluta fördelningen marksom om av
inklusive frågor andelstal m.m. och därtill hörande ersättningsfrå-om
gor.
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Fördelningsunderlaget

framgår det föreslagnaden tidigare förda diskussionenAv att av oss
från det den fördelningskiljer sig ESL-systemet sättet attsystemet

i stället planvins-skall inte exploateringsvinstengöras utanavsersom
värdeökning detaljplanen upphovliktydigt med denDetta ärten. ger

planen och förtill minskad med kostnaderna för upprätta attatt an-
plan.fastighetsindelningen till gällandepassa

Fördelningsgrund och fördelningsmetod

utgångspunkter för utformningen fördel-Generella den närmare av en
ifrågavarande slagningsmetod ärav

på fördelningen oberoende planensbaseras äratt systemet att av-
uppnå ändamålsen-utformning, vinstfördelning, förs.k. fixerad att en

lig markanvändning,
påfördelningen sker rättvist sättatt ett samt-

genomföra fördelningen såde s.k. systemkostnaderna för äratt att-
låga möjligt.som

Enligt gällande sker vinstfördelningen vid exploateringssamver-rätt
åsättskan s.k. direkt vinstfördelning, dvs. fastigheterna andels-genom

tal sedan hur vinsten fördelas. Tekniskt genomförs vinst-settstyrsom
fördelning enligt i fyraESL steg.

1 Fastighetemas andelstal fastställs. Enligt § ESL skall andels-11
talen bestämmas med hänsyn främst till arealen.

2 Fastighetemas ingångsvärde Vf bestäms. de fall fastigheterI
tillskjuter eller mindre värde skyldiga enligtvad deän är göraattmer
andelstalen sker utjämning i På detta sker11 §. sätten pengar en
exakt fördelning totala enligt andelstalen.Vfav

utgångsvärde3 Fastighetemas Ve bestäms. Varje fastighet skall
så långt möjligt tilldelas markvärde i förhållande till sitt andelstal

erhåller18 §. de fall fastigheter eller mindre värde vad deI änmer
har erhålla enligt andelstalen sker utjämning i Däri-rätt att en pengar.

fördelningsker exakt enligt andelstalen.Vegenom en av
Kostnaderna fördelas enligt4 andelstalen 11 och §§.15

föreslår1993, 38-50 vissa förenklingar dettaLarsson system.s. av
Till skillnad från de gällande ESL-reglema baseras förslagLarssons
på s.k. indirekt vinstfördelning, intressetdär primärt riktas för-mot
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delning utgångsvärdena, dvs. tilldelningen mark/byggrätter.av av
Metoden kan beskrivas i tre steg.

l Fastigheternas andelstal för fördelning utgångsvärdena fast-av
ställs. Andelstalen skall i princip bestämmas med hänsyn till arealen.

2 Fastighetemas utgångsvärde VC bestäms. Varje fastighet skall
så långt möjligt tilldelas markvärde i förhållande till sitt andelstal. deI
fall fastigheter erhåller eller mindre värde vad de harän rätt attmer er-
hålla enligt andelstalen sker utjämning i Därigenom skeren pengar. en
exakt fördelning enligt andelstalen.Veav

3 Kostnaderna fördelas efter fastighetemas vilket krävernytta,
åtminstone schablonmässig uppskattning ingångsvärdena för atten av
kunna uppskatta dvs. värdeökningen.nyttan,

förhållandeI till de utgångspunktemagivna för utformningovan av
fördelningsmetod kan konstatera båda metoderna uppfylleratten man

det första kravet på s.k. fixerad vinstfördelning. Planutformningen är
således oberoende vinstfördelningen. huvudsakligaDen skillnaden iav
Larssons metod gällande något formellt be-ärgentemot system att
stämmande ingångsvärdena med tillhörande utjämning i inteav pengar
behöver Denna skillnad har betydelse från såvälgöras. systemkost-
nads- rättvisesynpunkt.som

Genom metodLarssons undviker särskild likvid, oftaman en av
kontroversiell för utjämning ingångsvärdet, innefattande be-art, av en
stämning ingångsvärden enligt expropriationslagens regler. nå-Attav

ingångsvärde inte behöver bestämmas torde påtagligt förenklagot pro-
ceduren och sänka systemkostnadema.

Beträffande rättvisefrågan medför metod tvåLarssons principiella
förändringar. Genom det inte sker någon utjämning ingångsvär-att av
dena får varje fastighetsägare själv betala kostnaden för sitt ingångs-
värde. Givet visst utgångsvärde kommer således fastighet medett en
högt ingångsvärde erhålla lägre vinst fastighet med lågtänatt en en
ingångsvärde. Därigenom beaktas emellertid fastighetemas bidrag till
totalvinsten på bättre enligt gällande eftersom den först-sätt änett rätt,
nämnda fastigheten faktiskt alstrar mindre vinst den sistnämnda.än

Sammanfattningsvis vi det finns klara motiv bådeatt teore-anser av
tisk och praktisk talar för ESL:s nuvarande huvudsystemart, attsom
för fördelning vinst bör den metodersättas Larsson har fö-av av som
reslagit. viss modifieringEn dock nödvändig försystemetav synes
mark allmän plats. Vi återkommerutgör till den frågan.straxsom
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Andelstal

Grundtanken i den indirekta fördelningsmetod vi just har förordatsom
utgångsvärdena för fastigheter påberörda skall fördelasär sättatt ett

skäligt med hänsyn till vad respektive fastighet tillbidrar medärsom
fördelningsföretaget. bidrag formDetta uttrycks i andelstal, vil-ettav
ket sedan ligger till för utgångsvärdet.grund bestämma välNäratt
detta värde har bestämts, faller vinsten indirekt beroende på vilketut
ingångsvärde respektive fastighet har.

detaljplanen bestäms fördelningsområdedet inom vilket den eko-I
nomiska utjämningen skall genomföras. framgår vilka fas-Därav även
tigheter potentiellt delaktiga i fördelningen och ibyggrätterärsom av
den därav följande vinstfördelningen. Därmed det emellertid inteär
givet varje enskild fastighet skall andelstal och direktatt ges om-mer
fattas fördelningen.av

Enligt gällande skall andelstalen vid exploateringssamverkanrätt
bestämmas efter vad skäligt med hänsyn främst till arealenärsom av
den för exploatering tillgängliga fastighet ingårmark ienav som sam-
verkansområdet. Motsvarande grundprincip bör gälla enligt denäven
modifierade fördelningsmetoden. Arealen enligt vår meningär en
mycket lämplig approximation för det markområdevärde kanettsom

ha för planläggningsföretag. kan tilläggas iDet detävenett attanses
tyska Umlegung-förfarande, vi tidigare har berört, det normaltärsom
arealen ligger till grund för bestämmande andelstal.som av

endastAtt mark tillgänglig för exploatering skall läggas till grund
för arealberäkningen innebär framför allt mark redan utnyttjasatt som

och inte kommer förändras planläggningentomt attsom som genom
inte skall beaktas. Sådan mark saknar den exploateringspotential som
arealprincipen föruttryck och således inte produktiv i för-är ärett
delningsföretaget.

fastighet alltsåEn skall normalt delta i fördelningen endast nå-om
del fastigheten behövs för tillskapa byggrätter eller skallattgon av nya

mark för allmän plats. innebär, uttryckt, vidutgöra Detta omvänt att
bestämmandet den areal skall ligga till grund för andelstalen,av som
utesluts sådannormalt mark ingår i byggnadstomt skallsom en som
kvarstå oförändrad efter exploateringen.

redanSom har berörts i anslutning till frågan bevarande detbörom
dock inte nödvändigt i alla lägen basera andelstalsberäkningenattvara
strikt arealen, vilket i ESL-propositionen s. 30. Omäven noteras
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fastighets areella bidrag inte bedöms dess skäliga bidragmotsvaraen
således jämkas.till planvinsten, bör andelstalet kunna

fråga behovet sådan jämkning kan särskilja dels detI av manom
fallet fastighet visserligen med till exploateringen,bidrar markatt en

representativ för bidrag tillarealen denna mark inte dessärattmen av
fallet fastigheten i fråga inte alls bidrar medplanvinsten, dels det att

ändå ingå vinstfördelningen.mark, bedöms böra imen

Gradering

förstnämndaESL-propositionen 67 berördes det fallet, dvs.I att en
viss fastighet visserligen bidrar med mark, denna mark inte harattmen

exploateringspotential inom området.övrig mark Där sägssamma som
det rimligt terrängavsnitt betraktainte kan äratt att attanses som som

områden med svårbemästradeimpediment, dvs. höga berg, försumpade
grundförhållanden, avkastning istorblockig skall di-terräng, m.m., ge
rekt proportion arealen. syfte eliminera detta problem inför-Imot att

ingångsvärdena.des bestämmelser särskild utjämningslikvid förom en
framhåller 39 det emellertid just dennaSom 1993,Larsson ärs.

likvid innebär vinsten kommer fördelas i direkt proportionatt attsom
avvikande förhål-till arealen. avsedda effekten, hänsyn tillDen att ta

uppnås således inte på effektivtlanden, detta Ett sätt över-sätt. attmer
eventuella orättvisor i stället jämka andelstalenbrygga attvore genom

gradera den ingående arealen.att
Gradering välkänd metod i lantmäterisammanhang och innebärär en

åsättsmark olika slag slags jämförelsevärde. a.a.Larssonatt ettav s.
har i beskrivning40 sin den här föreslagna modellen förav ovan

vinstfördelning utgått från gradering skall kunna ske. Genomatt en
gradering marken med hänsyn till dess värde för planläggningsföre-av

kan vid inhomogena förhållanden få rättvisare ochtaget man en av
markägama sannolikt bättre accepterad andelstalssättning.

anför följ ande graderingsförfarandet:Larsson om

Föreligger ganska likformiga markförhållanden områdetinom
finns det knappast skäl till gradering. potentiella slutvärdenaDe är
då i allmänhet relativt lika. samband med planläggningenI kommer
visserligen del områden bli tomtmark och andra allmän platsatten
eller rekreationsområden. Så länge alla lika nödvändiga förär ex-



385SOU 1996:168

såsomorsak till differentieringploateringen detta ingen ävenär
framhållits i förarbetena till ESL.

lämpad för rekreationMindre klart läget viss markär när är men
Bergförekomst kanske leder till högainte för bebyggelse. etc.

grundläggningskostnader marken därför olämpligärutan att som
frångrönområde. då vid andelstalsberäkningen bortseSkall man

sådana skillnader
områdehävda lämparGenerellt kan naturligtvis ettatt somman

potentielltbåde rekreation har högresig bra för bebyggelse och ett
område för rekreation.värde bara lämpar sig Detän ett senaresom

ocksåoch uppfattas i detmindre frihet i planläggningen nogger
värdefullt. hur mycketallmänna medvetandet mindre Mensom

mindre
plan behöver baraDelvis kan detta balansproblem. Enett envara

områden. Så planen på opti-begränsad areal allmänna länge ettav
mindre lämpade förmalt kan utnyttja den för bebyggelsesätt men

finns det måhända inte skälrekreation acceptabla markenetc. stora
värdedifferentiering. denna marktyp i överskott ochtill Men ärom

förhål-måste också för bebyggelse blirdärför i viss grad utnyttjas
landet Då slår de högre gmndläggningskostnadema ige-ett annat.

och värdesättningen bör därefter.nom anpassas

Vår slagbedömning graderingsförfarande beskrivetär att ett nyssav
fallbör grund för jämkning andelstalet i de exploateringspo-utgöra av

tentialen avstås på frånhos den areal markant avvikersättettsom
normalsituationen. graderingsförfarandetbör dock understrykasDet att
skall försiktighet.undantag, bör tillämpas medettses som som

Fastigheter inte bidrar med marksom

jämkningsfallet avstårandra berörda gäller fastigheter inteDet som
något markområde, ändå uppfyller grundläggande krite-detmen som
riet de bidrar till planvinsten. situation tidigare har disku-Denatt som

främst åsyftasoch byggnad skall bevaras iärterats attsom en som an-
slutning till exploatering tillför värden till angränsande fastigheter.en

Grundförutsättningen i sådant således såvälfall fastigheterärett att
bidrar med mark fastigheter bidrar med andra slagsom som som av

ingåskall i fördelningssystem, samtidigt bådadenyttor samma som
nämnda nyttobidragen inte får sammanblandas. i och för sigDenna
komplicerade situation kan emellertid enligt vår såvälmening teore-

R3164398
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tiskt praktiskt lösas helt i enlighet med de principer för fördel-som
ningsgrund och fördelningsmetod tidigare har beskrivits.som

Som förut har den indirekta vinstfördelningsmetodennämnts är ut-
formad så det primärt skall fördelas utgångsvärdet för be-att ärsom
rörda fastigheter. den fördelningenI andelstalen medel förär ett att
uppnå målet varje fastighet skall tillgodoräknas skäligt utgångs-att ett
värde. varjeFör berörd fastighetsägare kan sedan den individuella
vinsten uttryckas som

skäligt utgångsvärde ingångsvärde andel kostnaderna.av- -

Varje berörd fastighet har således, via andelstalet, krav på fåett att
sig till del viss bestämd andel utgångsvärdet. Om fastataren av man
på denna centrala komponent i fördelningssystemet, nyckelnävenges
till hur sådana fastigheter inte avstår mark skall kunna infogas isom
bilden.

Grundproblemet alltså bedöma vilket krav påär utgångsvärdeatt
bevarandefastighet kan ställa. När kraven från fastighetersom en som

bidrar med mark och från fastigheter bidrar med andra slagsom av
väl har uttryckts i måttenhet, dvs. skäligtnyttor utgångsvär-ettsamma

de, återstår endast matematisk beräkning hur utfallet skallen mer av
fördelas.

l Från det totala utgångsvärdet, inklusive värdepåverkan beva-av
randet, dras det utgångsvärde bevarandefastigheten har till.rättsom

2 Resterande del utgångsvärdet skall tillfalla fastigheterna medav
arealandelstal fördelasoch således mellan dessa enligt andelstalen.

återkommerVi med exempel för tydliggörastrax ett att resone-
manget.

skallFörst emellertid vadnärmare skäligtärpenetreras ett ut-som
gångsvärde för bevarandefastighet. Fördelningen den nyttaen av som
uppkommer bevarandet måste i förstanämnts hanterasettav stegsom

slutet varefter slutresultatet dennaett fördel-system,som separataav
ning, kravet på utgångsvärde, kopplas med den arealrelateradesamman

på beskrivetnyttan sätt.nyss
Därvid kan konstateras bevarandet medför slag effekteratt tre av

betydelse iär sammanhanget, jfr figur nedan.7som av
l detFör första innebär restriktioner för fastighets användningen
fördyring framtida drifts- och underhållskostnader jämfört meden av
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fördyring, ellerVi kan kalla dennafor fastigheten.normala kostnader
bevarandekostnad, för KB.

positiva effek-restriktionema vissadet andra innebär2 För även
exklusivare fastighetden i viss månrimligt tänka sigDet är att attter.

leder tillskyddsbestämmelser meddelas,blir resultatet ävenattavsom
beteckningeni figuren givits NB.för fastigheten. harNyttannyttaen

negativ, dvs.måste regelNettoeffekten NB KB antassom vara-
såpå fastigheten. Omviss värdesänkningrestriktionema medför en

i princip förutsättasrationelle fastighetsägareninte fallet kan denvore
kostnadsbidrag.regleringar ellerbevarandet särskildagenomföra utan

fall, ochpå fastighet i vissatredje restriktioner3 det kanFör en
aktuella sammanhanget,fall intressanta i detdet dessaär gesom nu

påvärdeökningarpositiva effekter, dvs.upphov till angrän-externa
förfigur förutsättningfastigheter, i Ensande attnl, nz, n3,

normaltskall uppkomma tordeeffekter på grannfastighetemadessa
påverkar byggnadensrestriktionema åtgärder yttre.att avser somvara

AngränsandeFastigheten
skall bevaras fastighetersom

l |

bevaranderestriktioner införs detaljplanEkonomiska efekterFigur iatt enav
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bevarandetOm totalt fastighetsekonomiskt lönsamt,är vilket i ochsett
för sig inte torde normalfallet, står vi inför vad kanvara som ses som

klassiskt kostnadsfördelningsproblem. åtgärdett En skall genomföras
medför dels kostnad KB, dels för antal fastigheter.nytta ettsom en

Därvid bör den fördelningsprincip tillämpas vanligtvis används isom
sådana situationer, nämligen kostnaden fördelas i förhållande tillatt
berörda fastigheters nytta.

kostnadsfordelningEn efter innebär vinsten åtgär-ävennytta att av
den fördelas efter hur utfaller. Därmed kan den vinst börnyttan som
tillgodoräknas bevarandefastigheten framräknas. Fastighetens krav på
utgångsvärde i den totala fördelningen kan således uttryckas desssom
ingångsvärde plus nyssnämnda vinst.

I praktiken torde dock situationen ofta bevarandenyttanatt to-vara
talt inte täcker bevarandekostnadema och åtgärdernasett därför le-att
der till förlust. sådantI fall måste den restriktionen iakttas,etten att
angränsande fastigheter aldrig kan åläggas bidra till bevarandekost-att
nadema i högre grad motsvarande denän de har bevarandet.nytta av

uppnåsDetta bevarandefastighetens krav på utgångsvärdeattgenom
bestäms dess ingångsvärde minus nyssnämnda förlust. Grannfas-som
tighetema får således bidra till kostnaderna med sina respektive nyttor
och den förlust därefter återstår får täckas bevarandefastighe-som av
ten.

ovanståendeDe åskådliggörasskall med räkne-ettresonemangen
exempel. Vi tänker vi har med fastigheteratt göraatt treoss en som-
skall bevaras och två skall exploateras. Vi kallar dem respektivesom

ochB, E2.
Vi börjar med fallet de ekonomiska effekterna bevarandetatt av

leder till nettovinst:en

F astig- Areal- Värde Kost- Värde Varav nytta
het andel efterföre nader bevarandetav

B 0 500 100 450 50
50250 % 0 400 40
502E2 50 % 0 300 30

1 Inklusivebevarandenytta
2 Bestämsintevid fördelningen
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Vins-20.30 100fall 40i detta 50bevarandetUtfallet +är +av -
Fastigheten Bzsefter derasfastigheternafördelas mellan20, nytta.ten,

skäliga0,38. Det30till / 50 40beräknas 50därmedandel kan ++
således bestämmasutgångsvärdet kan som

500 8 508.200,38500 ++ x

arealandels-medfördelningdennakopplaNästa är attsteg samman
Övriga resterande delerhålladärmedskallochfastigheter, E2,E1talen.

belopp för-642. Dettaeller 150 508utgångsvärdet, ltotaladetav -
båda fastighe-förlikadetta fallvilka iarealandelstalen, ärdelas efter

utgångsvärdet 321.tillgodoräknasskallrespektive fastighetdvs.terna,
beräknas:utjämningslutligafölj andeDärmed kan

fått LikvidhaSkall HarFastighet

58450508B +
79400321 -
21300321E2 +

förutsättning-negativt, kantotaltbevarandetutfallet ärOm settav
på följande sätt:utarna se

Värde VaravVärdeAreal- Kost- nyttaFastig-
efter bevarandetnaderföreandelhet av

504501005000B
502 20400050 %
502 10300% 050E2

bevarandenyttaInklusive1
vid fördelningeninte2 Bestäms

10negativt; 50 20alltså detta fallibevarandet + +Utfallet ärav -
denfastigheten iB,får täckasFörlusten, 20,20. ägaren100 avav-

Värde-kap. § PBL.enligt 8kommunen 14mån den inte ersätts av
berörde fasighets-på densåledestill fallerfrån 480minskningen 500

blir därmedbevarandefastighetenutgångsvärde förskäligtochägaren
480.

10 30grannfastighetemas 20Annorlunda uttryckt kan +nytta,
Medbevarandekostnaderna.anspråk för täckaienligt atttasovan,
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detta betraktelsesätt kan till utgångsvärdet för fastigheten läggasB bi-
draget från grannfastighetema, dvs. 450 30 480.+

Resterande del det utgångsvärdettotala tillfaller fastigheterna Eav
och E2, dvs. l 150 480 670, eller 335 fastighet eftersomper area--
landelstalen lika. Därmedär kan följande slutliga utjämning beräknas:

Fastighet Skall ha fåttHar Likvid

B 480 450 30+
335 400 65-

E2 335 300 35+

Problemen kring samverkan i innerstadsmiljö behandlas ingåendemer
i exempel i bilagaett

Mark- och ersättningsfrågor

I 16 § ESL fastighetsregleringsägs enligt skallatt FBL utföras i den
omfattning krävs för exploateringssamverkan skall kunnaattsom ge-
nomföras. Omfördelningen mark och byggrätter sker således i hu-av
vudsak enligt FBL:s regelsystem. Undantag emellertid för till-görs
delnings- och ersättningsreglema i kap.5 8-13 FBL inlösen-samt
reglerna i kap8 1-4 §§, vilka ESL:s särskildaersätts fördelnings-av

Undantag också försystem. görs huvuddelen villkorsreglema förav
fastighetsreglering i kap.5 F BL.

Denna reglering i huvudsak ändamålsenlig för det modi-ävensynes
fierade fördelningssystem vi här föreslår. frågaI villkoren för fas-om
tighetsreglering bör dock vissa förenklingar kunna Enligt gäl-göras.
lande finns irätt 5 och 17 ESL särskilda bestämmelser mot-som

bâtnadsvillkoret, opinionsvillkoret och byggnadsskyddet isvarar res-
pektive kap.5 och5 7 FBL.

Det i ESL närmast kan motsvarighet till båtnads-som ses som en
villkoret har utformats efter kap.mönster 2 12 § expropriationsla-av

och innehåller således inte, i någotFBL, krav på formliggen som en
båtnadskalkyl. Motivet bakom denna lösning det för exploate-attvar
ringssamverkan inte bedömdes nödvändigt uppställa krav påatt ett att
företaget skall vinstgivande, med hänsyn till deltagande ivara att sam-
verkan frivilligt ESL-propositionen,är 26. Ett anslutande skäls. var
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båtnad, vid för-svårt påvisa direktdet ibland kan t.ex.attatt envara
bebyggelseområden.förtätningsverksamhet inom äldrenyelse- och

Även oförändrade motivenmed övriga delar ESL-systemet synesav
Eftersom samverkans-helt övertygande.särreglering intebakom denna

för icke deltagandetvångsåtgärdertillfaktiskt kan ledaförfarandet
på striktregleringen byggerekonomiskaeftersom denfastigheter och

efterbåtnadsprövningövervägande skäl förvinstfördelning, talar att en
måste utföras.från och ALFBLmönster

enligtgenomförandekonventionelltvidBåtnadsprövning krävs
genomförandesyste-modifieringvissVårt förslag innebärFBL. aven

fastighet tillfrånmarköverföringi frågamet, annanenenmen om
be-såledesVår bedömningskillnader.finns inga principiella är att ett

måsteskall tillämpasfördelningssystemetalternativaslut detattom
på båtnadsprövning.grundas en

detalj-föreslagit beslutettidigare i detta avsnittVi har attatt enom
normaltsärskilda fördelningssystemetgenomföras med detplan skall

enligtfastighetsindelningenbestämmelserskall kombineras med om
sådanamån be-denföreslagna kap. § Iden i avsnitt 7 PBL.6.5.1 5 a

avsnittvårt förslag i 6.5.2enligtstämmelser meddelas skall pröv-en
bindande för lant-sedanbåtnadsvillkoret ining FBL ärgöras somav

i förrättningsskedet.mäterimyndigheten
lydelsehuvudsakOpinionsvillkoret i ESL har i5 § mot-somsamma

sistnämndadetmed undantagvillkor i kap. §svarande 5 FBL5 attav
begärtdå sakägaretill situationervillkoret kopplat enbart änär annan

genomförs. ochdå omfattande regleringar Iförrättningen eller särskilt
för huruvidastyrandevårt detaljplanen helt skallmed förslag att vara

behovnågotsärskilda förfarandet skall tillämpas,det sär-ettavsynes
Hänsynstaganden till deskilt opinionsvillkor inte längre finnas. en-

skemåste i det avseendetskilda fastighetsägarna och andra rättsägare
avvägningsreglema för planlägg-inom för de grundlägganderamen

ning.
iolika utformadeför överföra byggnadReglerna hinder ärattom

får mark med byggnadEnligtkap. och i 17§ ESL. FBL5 7§ FBL
inte uppkommerväsentlig olägenhet för sakägareöverföras endast om

värde eller överför-byggnaden har endast obetydligtoch dessutom om
vinna ändamåls-mån möjligheternaingen i betydande underlättar att

fastighetsregleringen inteenlig fastighetsindelning. Enligt fårESL
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medföra överföring mark på vilken finns byggnad står i huvud-av som
saklig överensstämmelse med detaljplan.en

Någon motivering till bestämmelsennärmare i ESLatt gavs en
utformning inte i förarbetena jfr ESL-propositionen, 35.annan ges s.

Eftersom diskussionen fördes bakgrund PBL-utredningens för-mot av
slag inget byggnadsskydd alls nödvändigt,att skulle tanken havar
kunnat skyddet åtminstone inte behöver såatt långtgåendevara vara
vid exploateringssamverkan vid konventionell fastighetsreglering.som

Bestämmelsen emellertid något svårtolkad.är Enligt ordalydelsen
den inte bara riktad den detaljplanmot upprättassynes vara nya som

vid exploateringen äldre detaljplanäven samtidigtutan mot en som
skall ändras. finnsDet knappast något motiv till just de byggnaderatt

med dennaöverensstämmer överspelade plan skall ha särskiltsom ett
skydd. bestämmelsenOm å andra sidan byggnad står iavser en som
överensstämmelse med den detaljplan efter vilken exploateringen skall
genomföras har den knappast något betydelse för byggnader på kvar-
tersmark, eftersom marköverföring i sådant fall sällan tordeett vara
nödvändig, väl för byggnader på allmän plats. Fullt tillräckligamen
regler för denna sistnämnda situation finns emellertid i FBL och kräver
ingen särreglering.

Övervägande skäl talar således för bestämmelserna i kap.5 7 ochatt
8 FBL kan tillämpas vid fastighetsregleringäven enligt deta sär-en

Ävenskilda fördelningssystemet. de särskilda reglerna i kap.5
b-c8 FBL rörande jämvägsmark bör kunna tillämpas.

Fördelning byggrätt inom kvartersmarkav

Motivet bakom ESL-systemet byggrätt påär frittatt sättett änmer
följer gällande fastighetsindelning skall kunna fördelas mellansom av

berörda fastighetsägare.
Normalt det givetvis inteär möjligt fastighetsägarna kan erhållaatt

mark exakt överensstämmer med deras andelar i planläggnings-som
företaget. den månI marknadsvärdet tilldelad mark avviker från denav
värdeandel fastighetsägare har till enligt andelstalen,rättsom en ut-
jämnas därför mellanskillnaden med ersättning i pengar.

Den rättsliga grunden för vilken fastighetsägareavgöraatt skallsom
ha företräde i brist- eller konkurrenssituation rörande vissten ett
markområde torde närmast kap.5 6 § FBL. Där stadgas bl.a. ivara att
de fall där syftet med regleringen kan vinnas olika utföranden,genom
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på det föranleder minsta olägenhetskall den verkställas sätt utansom
lönsamheten eller utbytet i övrigt oskäligt försämras. denna be-Iatt

så överensstämmelsedömning bör in tilldelningen sker ivägas näraatt
åsatta andelstal. självklar målsättning börmöjligt med En attvarasom

fastighetsägare, önskar erhålla för bebyggelse,alla tomtsom en egen
skall tilldelas bebyggbar mark.kunna

utfor-gällande regleringen i berörda delar välDen synes nyss vara
för ändamålet.mad

all omreglering inom i prin-Enligt gällande sker ESL-systemeträtt
inkludera avstyckningar såcip i sammanhang och kan ävenett m.m.

slutprodukten blir helt byggklaraatt tomter.
inte möjlig genomföra heller inomEtappindelning att ramensynes

förhållande såle-för modifierade vi här föreslår. fårdet Dettasystern
des in i den grundläggande planbedömningen huruvida detvägas av
särskilda fördelningsförfarandet lämpligt i viss situation.är en

saknas anledning i detta förfarande inkludera avstyck-Däremot att
ningar de kvartersmarksfastigheter tillskapas. Dessainom somm.m.
frågor kan lämpligen skötas respektive fastighetsägare efter egetav
gottfmnande. fastighetsägare så önskar, kan naturligtvis för-Om en
rättningar för avstyckning eller för inrättande gemensamhets-av

påanläggningar kvartersmark handläggas parallellt med självam.m.
fördelningsförrättningen.

Mark för allmän plats

Enligt ESL-propositionen 44 förutsätts delägare i exploate-att
ringssamfálligheten skall avstå för allmännormalt mark plats utan er-
sättning i utgår tidiga-och kompensation i stället detattpengar genom

beskrivna utjämningsförfarandet. Tanken således ochär att gatu-re
avståsparkmarken erhållande andelstal, varefter andelstaletmot av

ligger till grund för i första hand tilldelning byggrätt, i andra handav
kompensation påi Mark för allmän plats fastighet intepengar. en som
deltar i samverkan skall anspråk påkunna i motsvarande sätttas men

ersättning i förutsätts ske enligt inlösenreglema iDettamot pengar.
varvid ersättningenESL, betalas exploateringssamfälligheten.av

kommunen huvudmanOm för allmän plats, överförs sådan markär
till kommunägd fastighet fastighetsreglering. områdenInomen genom
där kommunen inte huvudman förutsätts marken efter slutfördär att
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exploatering överförs till vägförening eller samfällighetsföre-en en
ning.

beskrivnaDen ordningen, dvs. förmark allmän plats ersättnings-att
fritt kommunen eller samfällighetsförening,övertas frånav en synes
rättsliga utgångspunkter i första hand vila den s.k. exploatörspara-
grafen i kap.6 23 § och vårtPBL. I med förslag renodlatettom mer
fördelningssystem, enbart påsikte markfrågoma och inte byg-tarsom

juridisk bildas och exploateringsavtal träffas,att attger en person
ställs dock krav på tydligare reglering hur ersättning för allmänen av
plats skall hanteras.

kan tänka tvåMan sig helt olika utgångspunkter för sådan regle-en
ring. Antingen kan den påbygga grundtanken bakom gällande rätt,
dvs. ingen ersättning skall utgå, eller också får särskildaatt er-
sättningsbestämmelser införas just för allmän plats.

Den grundläggande utforma så enkelt förfarandesträvan att ett som
möjligt talar givetvis för förstnämndadet alternativet. fördelnings-Det

vi tidigare förordathar innebär den förenklingen gäl-system motsom
lande några ingångsvärden inte behöver bestämmas.rätt Omatt er-
sättning skall utgå för allmän plats kan inte denna förenkling utnyttjas
fullt ut.

Trots detta finns det dock skäl talar för det andra alternativet.som
Eftersom inte alla fastigheter kommer använda den allmännaattsom
platsen nödvändigtvis ingår i fördelningsförrättningen, skulle nämligen

ersättningsfritt avstående leda till orättvisor från fördelningssyn-ett
punkt. Hela markkostnaden för allmän plats skulle med sådan lös-en
ning belasta de fastigheter har andel i fördelningsföretaget, medansom
övriga fastigheter skall nyttja eller park,väggata, t.ex.som genom
anslutning till anläggningssamfällighet, inte behöver bidra alls tillen
dessa kostnader. Fördelningseffekten förstärks beaktar att t.ex.om man

utfartsväg kan komma utnyttjasäven flera plan-att gemensamten av
områden.

falletI med enskilt huvudmannaskap tillkommer den komplikatio-
marken i fråga skall upplåtas enligt NågonAL. förgrundattnen att

detta skall ske ersättning finns inte och ersättningsfritt avstå-utan ett
ende mark för allmän plats skulle således kräva särreglering iav en
AL.

Om det skall möjligt på logiskt och konsekventatt ett sätt sär-vara
skilja fördelning planvinst och anläggningsvinst, således al-av synes



SOU 1996:168 395

temativet med särskilda likvider för mark för allmän plats fö-attvara
redra. Givetvis möjligt inom sådantdet förär ävenatt ett systemramen
träffa avtal ersättningsfritt avstående, får dådetta hanteras uti-om men
från de särskilda förutsättningarna i varje enskilt fall.

Slutsatsen ersättning skall utgå för mark för allmän plats innebäratt
inte denna ersättning skall tillfalla den enskilde fastighetsägareatt som
avstår marken i fråga. skulle nämligen påtagligaDetta leda till stör-
ningar fördelningssystemet, bygger på all för-mark inomattsom
delningsornrådet åsätts andelstal efter dess exploateringspotential, obe-
roende marken skall användas för bebyggelse eller allmän plats.omav

innebärDetta den ersättning kommunen, den huvudman,äratt som om
avräkningenvid betalar för allmän plats skall tillföras fördelningskol-

lektivet, varefter intern fördelning sker enligt andelstalen.en
Om kommunen inte huvudman, dvs. allmänna platser skallär om

byggas förvaltasoch i fastighetsägarnas regi, berördakan denut mar-
ken tekniskt hanteras på olika vid fastighetsregleringen. Densättrent
kan lämnas kvar de markbitar återstår ursprungliga fas-som som av
tigheter efter det kvartersmarken frånskilts eller också kan all markatt
föras till enda fastighet eller bilda marksamfállighet. Oberoendeen en

vilken metod används upplåts marken sedan i kommandeav som en
eller parallell AL-förrättning till förmån för anläggningssamfällig-en
het.

Vid denna AL-förrättning skall utgå förersättning mark itassom
anspråk 13 § AL. fördelningssystemet skall fungera måsteFör att
denna ersättning, liksom i fallet med kommunalt huvudmarmaskap,
tillfalla fördelningskollektivet för sedan fördelas interntgemensamt att
enligt andelstalen. enda deDet nyssnämnda alternativen funge-av som

därför det vid fastighetsregleringen tillskapas marksamfäl-är attrar en
lighet, i vilken berörda fastigheter del enligt andelstalen.äger

Den ekonomiska regleringen vid AL-törrättningen innebär således
avräkning skall mellan den anläggningssamfállighetgörasatt en som

bildas och den marksamfállighet till vilken marken hör. Vi återkommer
med förslag hur detta avräkningsförfarande kan förenklas.senare om

Ansvar för planskada

Som berördes förutsätts den exploateringssamfállighet bildasnyss som
enligt ESL, i till vårt förslag, för markåtkomst ochmotsats svara er-
sättning de fastigheter inte ingår i exploateringssamver-gentemot som
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Ävenkan. kommunen har dock formell lösa mark för allmänrätt att
plats enligt kap.6 §17 PBL.

Däremot gäller inte kommunens eller väghållares inlösen-annan
skyldighet enligt kap.14 § vidl PBL exploateringssamverkan. Det
direkta för kompensera fastighetsägare för den plan-ansvaret att en
skada det innebär hans fastighet utläggs allmän plats, iatt övertassom
dessa fall exploateringssamfälligheten enligt de särskilda inlösen-av
reglerna i ESL.

Eftersom våra tidigare redovisade förslag innebär dessa förut-att
sättningar inte längre kommer gälla, det givetvis nödvändigtäratt att
huvudmannens väghållarens grundläggande inlösenskyldighet enligt

kap.14 1 § omfattarPBL de detaljplaner genomförsäven medsom
stöd det särskilda fördelningssystemet.av

Ekonomisk utjämning, värdetidpunkt, m.m.

Med andelstal och tilldelning byggrätter bestämda, kan den eko-av
nomiska utjämningen beräknas. kan i vårtDenna föreslagna system
ske på i huvudsak enligt gällandesätt Genomrätt. att ut-samma som
byggnadsfrågoma har lyfts till särskilt förfarande blir dock be-ut ett
räkningarna renodlade. bilagaI redovisas på7 exempel vilka be-mer
räkningar kan behöva göras.som

oklarhetEn i gällande emellertid regleringen värdetidpunkträtt är av
och därmed Sammanhörande bestämmelser.

Värdetidpunkt den tidpunkt till vilken såväl marknadslägetär som
de fysiska förhållandena på fastighet knyts vid bestämmandeen av er-
sättning. Enligt expropriationslagen, till vilken såväl FBL ESLsom
hänvisar i dessa delar, gäller värdetidpunkten normalt domsda-äratt

vilken vid förrättning dagen för ersättningsbeslut.motsvarasgen, av
Om tillträde har skett dessförinnan, det emellertid tillträdesdagenär

värdetidpunkt 4 kap.är 4 § expropriationslagen. periodenFörsom
mellan värdetidpunkten och domsdagen beslutsdagen sådanaigörs
fall indexuppräkning, vilken normalt sker enligt konsumentprisin-en
dex.

På detta uppräknade belopp skall vidare avkastningsränta utgå till
dess betalning sker eller dröjsmålsränta börjar löpa, vilket inträffar när

betalningsdag har 6 kap. l6§senaste expropriationslagenpasserats
och kap.5 § Båda15 FBL. beräknasräntorna rak Avkast-ränta.som
ningsräntan bestäms enligt 5 § räntelagen 1975:635 till det varje dag
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be-dröjsmålsräntanochtvå procentenheterplusgällande diskontot
åtta procentenheter.plustill diskontoräntelagenenligt 6 §stäms

be-markinträffar inte sällandetaljplangenomförandeVid attav en
44ESL-propositionentidpunkter.anspråk olika Ii vidhöver tas

ifastighetdettaanledningmed ägaren tassägs att an-somenavav
tilldelningkompenseradblikommertidigt skedespråk i attett genom

avståendet inteersättning försärskildnågonmark och attav annan
utgå.skall

skall emel-och kap. § FBLi ESL 5 15gällande regler 11 §Enligt
ochindexuppräkningrörandebestämmelsernanyssnämndalertid de

betrakta situa-sådant fall.i Etttillämpas sättavkastningsränta attett
nollersättningenkonstateraendast ärskulle kunnationen attattvara

Frivillighe-betydelse.därmed saknarräntereglemaindex- ochoch att
expropria-således innefattaskulleexploateringssamverkanvid attten

medtveksamtförefaller docktillämpliga.tionsreglema inte Dettaär
paragrafema.ordalydelsen i de berördapåtanke

måstealltersättningsbeloppsärskilttolkning trotsEn är att ettannan
tillskulle dock ledaförhandstillträde. Detta stör-vidbestämmas ett

åtminstone intefördelningssystemet,grundläggandeningar i det som
avsedda.var

ochindexskyddasingångsvärdet skallhelatredjeEtt synsätt är att
ränteavkastning, orättvisor fastighets-leder tillvilket dock snarareges

grundeniegendomsskydd reglernaemellan, till detänägarna som
syftar till.

oklarhetermotsvarandesåbör utformasregleringenDen attnya
tordeolika tidpunkteri anspråk vidmarkundviks. Behov att taav

förutnyttjasskede behöveri tidigtviss markfrämst uppkomma när ett
vi tidigare fö-sådan mark harBeträffandeallmän plats.utbyggnad av

imarkentill gällandeförhållandeförtydligandet ireslagit det rätt, att
åtminstonedetinnebärsärskilt värde.fråga skall åsättas Detta attett

reglernaexpropriationsrättsligadepå vilketfinns ersättningsbeloppett
mark förersättning förEftersomförhandstillträde kan tillämpas.om

andelstalssatta fastigheternadeutgå tillallmän plats ägarna avavses
isärskilda skyddetdetemellertid konsekvensenblir attgemensamt,

berörde fastig-deninte direkt kommerform avkastningsränta m.m.av
till del.hetsägaren

skallföreslagit denvi tidigareBeträffande kvartersmark har att om-
inne-vilketingångsvärden behöver bestämmas,fördelas någrautan att
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bär hela problemet kring förhandstillträde kvarstår i huvudsakatt oför-
ändrat i förhållande till gällande rätt.

Principiellt kan den beskrivna situationen hanteras på åtminsto-sett
olika Ett modifiera fördelningssystemetsätt. är såtre det heltattne att

till reglerna förhandstillträde. Ett intesätt äranpassas annat attom
koppla regleringen i denna del till expropriationslagstiftningen. Ett
tredje byggaangreppssätt regelverket kringär mark inte kanatt attupp

i anspråk före ersättningsbeslutet.tas
Den modifiering fördelningssystemet skulle behöva görasav som

för expopriationsreglema fullt skall tillämpligaatt ut är sär-attvara
skilda ersättningsbelopp skall kunna bestämmas för all mark bytersom

Ävenoch dennaägare ersättning skall tillfalla markens avträdare.att
förhandstillträde undantagsfall, skulleär sådan regleringettom en

innebära så ingrepp i de grundläggande principerna bakomstora det
särskilda fördelningssystemet, sådan lösning inte står iatt en propor-
tion till problemets storlek. begränsaAtt möjligheterna till förhands-
tillträde inte heller någon bra lösning. mittenI 1970-ta-synes vara av
let genomfördes rad reformer i den fastighetsrättsliga lagstiftningenen
i syfte utöka möjligheterna till tidigt tillträde.att skäl lågDeett som
bakom dessa reformer lika relevanta i dagär och begränsa tillträ-att
desmöjlighetema i de fall det särskilda fördelningsförfarandet tilläm-

skulle detta förfarande belastning inte rationell.pas ge en som synes
Vi har därför för det bästa alternativetstannat kap.4 §att är 4att

expropriationslagen och kap.5 §15 F BL rörande indexuppräkning och
avkastningsränta skall gälla för de fastigheterinte ingår i vinstför-som
delningen. Värdetidpunkten bör således, det särskilda fördelnings-när
förfarandet tillämpas, densamma för all berörd mark och knytasvara
till den tidpunkt då ersättningsfrågan Reglerna dröjsmåls-avgörs. om

skall dock tillämpasränta på sedvanligt sätt.
Givetvis kan det inträffa viss fastighetsägare blir särskiltatt en

drabbad gatubyggnad måste påbörjasatt i förtid.t.ex. Genom detav en
på vilketsätt uppbyggt, finnsär dock möjlighetersystemet istora att

stället låta hänsynstaganden denna ske på fritt inomart sättettav mer
för den skälighetsbedömning det tidigare beskrivna grade-ramen som

rings- och andelstalsförfarandet för.utrymmeger
Utöver de likvider blir följden utjämningsberäkningen kansom av

andraäven ersättningsposter aktualiseras, nämligen ersättning för ska-
dor drabbar fastighetsägarna personligen eller ersättning till andrasom
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Betalningsansvaret förrättighetshavare.sakägare, företrädesvis ersätt-
inom fördelningskollek-får i avräkningen fördelasningar dessa slagav

någotskall undantag givet-andelstalen. sådan ersättningtivet efter För
från reglervis inte gängse räntagöras om m.m.

örfarandetF

behov några förändring-vi redovisat inte innebäraförslagDe avsynes
förrättningsförfarandet.älvaar av

reglerna i kap.tillämpas i allt väsentligt 4 FBL.Enligt gällande rätt
reglerar lant-för de paragrafer, 25-26 §§,Undantag endastgörs som

beslutet ändringutredningsskyldighet ochmäterimyndighetens om av
fastighetsindelningen.

i och för sig inte nöd-Särregleringen utredningsskyldigheten ärav
lantmäterimyndigheten ibehålla. bottnar främst ivändig Den attatt en

utredning, i vissekonomiskESL-förrättning skall göraäven somen
båtnadsvillkor vid exploate-mån avsaknaden formelltersätta avavses

båtnadsprövning skallvårt förslagringssamverkan. och medI att en
särskilja fördelnings-för i utredningshänseendesaknas grundgöras att

förrättningen från fastighetsreglering.annan
bestämmelser fastig-kap. finns emellertid4 25 § FBLI även om

vilket lantmäterimyndigheten beslutarhetsbildningsbeslut, omgenom
förskall förändras. Eftersom förrättninghur fastighetsindelningen en

intekan inkludera fastigheter berörsfördelning byggrätter även somav
behålla Särregle-någon fastighetsbildning, lämpligare attsynes enav

ändringar iring lantmäterimyndighetens samlade beslut delsomav
den bak-fastighetsindelningen, dels fördelning byggrätter. Motav

ochgrunden enklare undanta hela kap. §det 4 25 även särreg-attsynes
lera utredningsskyldigheten.

tillståndsbeslut tordeBestämmelserna s.k. i kap. 26§4 FBLom
fastighetsindelningen be-sakna praktisk betydelse i situation dären

i detaljplan. finns alltså varken någon anledningDet sär-stämts atten
reglera eller hänvisa till den bestämmelsen.att

Lagteknisk lösning

Genom de förändringar det gällande vi föreslårESL-systemetav som
kommer betydande delar lagen behöva upphävas medanatt reste-av
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rande delar delvis utformning. Frågan blir då hur dettages en annan
skall infogas i lagstiftningen.systemnya

lagtekniskaDen lösningen föremål för diskussion i förarbe-ävenvar
till gällande lag. Synpunkter framfördestena med innebörden detatt

särskilda kunde regleras inom för ochsystemet FBL ALramen
ESL-propositionen, 15-17, vilket för övrigt hade föreslagitsävens.

PBL-utredningen. Lösningen blev emellertid särskild lag,av att en
ESL, stiftades.

När utbyggnads- och kostnadsfördelningsfrågoma föreslåsnu tas
bort från ESL och endast mark- och ersättningsfrågoma kvarstår, upp-
kommer på frågan, inte återståendedet förfarandet skullenytt om
kunna regleras i FBL. Med till delar fram-stora argumentsamma som
fördes i förarbetena till gällande lag a. 16 det emellertidärprop. s.
vår uppfattning fördelningsreglema inte bör infogas iatt FBL.

Ett grundläggande skäl måste kunnaär fungera föratt systemet även
fastigheter inte ändras.gränser Att i FBL lägga in fall, intevars som

fastighetsbildningutgör enligt lagens definition, skulle innebära påtag-
liga principiella problem. Genom indirekt tillämpning FBL:sen av
regler, hänvisning på det ESL utformadsätt i dag, kanärgenom som
emellertid fastighetsregleringsinstitutet och FBL:s regler betal-om
ningssäkring tillämpas både för fastigheter berörs ochm.m. som som
inte berörs marköverföringar. Denna principiella lösning väl-av synes
grundad och bör således behållas.

En reglering inom FBL:s skulle vidare innebära denna lagsattram
regler tilldelning, ersättning, skulle behöva kompletteras påom m.m.

inte obetydligt Efter sådanett sätt. ändring skulle dessutomFBL in-en
nehålla två särskilda vilket skulle skapa onödig otydlighetsystem, ien
lagstiftningen -inte minst eftersom bådade inte kansystemen ses som
direkt utbytbara i och situation. Valet förfarande görsen samma av re-
dan i planläggningsskedet och det särskilda fördelningsförfarandet
skall därvid tillämpas helhetslösning endast i de fall där detsom en
konventionella inte skulle tillräckligtsystemet väl utformade pla-ge

För tydlighets vinnande bör därför klart särskiljas, påner. systemen
enligtsätt gällande rätt.samma som

alternativDe återstår därmed behållaär ESL, med nödvän-attsom
diga ändringar, eller samla regleringen antingen i elleratt PBL i helten

lag.ny



4011996:168SOU

ochomfattandebli ganskaskulleändringarna i ESLnödvändigaDe
begreppetsystematisktsvårtbliskulle dessutomdet att ex-anpassa

plan-ochbyggrätteromfördelningtill denploateringssamverkan av
överväganden.redovisadehittillsvårablir resultatetvinst avsom

möjlig.sig Enoch förskulle iför PBLinomlösningEn vararamen
planläggningfrågorfördeleninnebära denlösning skullesådan att om

dess-våra direktivintegreras. I sägsplangenomförande ytterligareoch
ESL-förfarandet iregleramöjligheternaundersökabörvi attattutom

lagstiftning.gällandeannan
nackdelar. Deninnebäraemellertidskullesådan lösning ävenEn

frågorolikaochi PBLmåsteingrepprelativt görasmedför storaatt
ersättningsfrågoma ochfördelningssystemet,förinom t.ex. reg-ramen

ställen,olikapå flerareglerasskulle behövaöverklagande,ler om
förlorad.gårhelhetsbildeninnebärvilket att

medordningengällandedendessutomvår mening kanEnligt en
förrätt-benämnasbrukarlagar,särskild sammantagetsomgrupp av

lantmä-handläggsde lagarningslagstiftningen och avsomavsersom
tydligaretotalttill rättssystem.bidraterimyndighetema, settettanses

samlar delag,således ESLVårt förslag ersättsär att somav en ny
särskildaenligt detplangenomförande syste-gäller vidregler ettsom

lagentill denhänvisningartydligaskall iGivetvis PBL nyamet. ges
tilläm-fårlagendenförvillkorendessutomi reglerasoch PBL att nya

pas.
Grundtan-diskussion.föremål förvaritlagen harBenämningen av

ellerplanvinstfördelningenregleraskalldenbakom lagenken är att av
ganskade påvidaså tilltacksammabegrepp ettplannytta. attDessa är

får sin be-fastighetsägarebåde det falletintäckeradekvat sätt att en
ifår denoch hanbyggrätti formexploateringenskärda del attavav

docktalaroch plannyttaplanvinstbegreppen attform Motpengar.av
språkbruk.betydelse inågonde inte har gängse

all-denfördelenharbyggrättbeteckningenbegränsade attDen mer
iintevisserligenfinnsbyggrättförstå. Begreppetlättaremänt är attsett

såväl fastig-förstås allmäntochanvändsdetlagstiftningen, avmen
in-något vidareharlagendenmyndigheter. Atthetsägare ennyasom

utifråndenförhindramening inteenligt vårnebörd bör att namnges
särskildlagennamnförslag ärdetta begrepp. Ett övervägts omsom
bedöm-Vår slutligadetaljplaneområden.byggrätt inomfördelning av
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ning dock benämningenär skall den kortareatt varianten lagenvara
fördelning byggrätt.om av

8.5.4 Vissa anläggningsfrågor

Förslag: införsI AL möjlighet bestämma särskilda andelstal föratten
fördelning ersättning. Vidare kompletteras AL med ersättningsreg-av
ler i syfte kompensera fastighetsägareatt skadas atten som av en ge-
mensamhetsanläggning, till vilken fastigheten ansluten,är upphävs
eller inskränks.

Byggande och förvaltning anläggningar på allmän plats skall enligtav
vårt tidigare redovisade förslag hanteras i särskild ordning, skilt från
fördelningen byggrätter. Därmed uppkommer frågan detta stäl-av om
ler krav på någon förändring gällande dvs. i första handrätt, AL.av

Normalfallen

Om kommunen huvudman förär allmän plats aktualiseras ingen
AL-förrättning. Byggande och förvaltning anläggningarna får iav
dessa fall ske enligt reglerna i kap.6 PBL.

Om fastighetsägarna huvudman förär allmän plats det normaltär
nödvändigt gemensamhetsanläggning enligtatt AL inrättas. Efter-en

vårt förslag endast innebär skallAL tillämpas renodlatsom att änmer
för närvarande gäller i anslutning till ESL-förrättning, för-som en ger

slaget inte anledning till någon ändring gällande rätt.av
Vid denna AL-förrättning skall, tidigare har berörts, eko-som en

nomisk avräkning mellan dengöras anläggningssamfállighet bil-som
das och den marksamfällighet upplåter mark till anläggningarna.som
Om delaktigheten i de båda samfällighetema skiljer sig åt, vilket torde

det vanliga, kan förfarandet för bestämmande och betalningvara av er-
sättning ibland bli tämligen komplicerat.

En snarlik och i den praktiska tillämpningen frekvent situationmer
är gemensamhetsanläggningnär inrättas för redan befintliga anlägg-
ningar och de fastigheter skall anläggningenöver inte iden-ta ärsom
tiskt desamma de tidigare hade till anläggningen.rätt Situa-som som
tionen kan uppkomma anläggningt.ex. när har byggts uten av en ex-
ploatör, sedan via köpeavtal har överfört användarättensom att an-
läggningen till vissa fastighetsägare. denI anläggningssamfällighet
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några fastigheternågon elleringåskall dockdå skall bildas ävensom
i anläggning-anspråk ha delinte kanföre förrättningen göra attsom

haranläggningellervanlig situation är vägEn att annanenannanen.
fastighetnågonytterligaresedannågra fastighetsägare. Närbyggts av

gemensamhetsanlägg-inrättas denutnyttja anläggningenbehöver som
fastigheter.denförning större gruppen

utifrån fallet meduvecklasföljandefrågan skall i detberördaDen
emellertidDiskussionen kananläggning.befintligianspråktagande av

samfälld mark.upplåtelseväl gällalika
föravståskyldighetenregleras§12 ALI utrymmeatt gemensam-

befintligredanupplåtas idärvidhetsanläggning. kanUtrymme även en
till det203-204. Rättenanläggning prop. 1973:160 utrymme soms.

deltar ifastighetersamfälld för deanspråk blir enligt § ALi 14tas som
vil-enligtupplåtelsen 13 § AL,för bestämsErsättninganläggningen.
Er-i kap. 10-12 FBL.till bestämmelsernaparagraf hänvisar 5ken

enligt § AL.avstår 12eller desättningsberättigad denär utrymmesom
anläggningssamfällig-till de iåvilarför ersättningenAnsvaret ägarna

fastigheternaheten deltagande gemensamt.
kostnaderna förfördelasfastigheternade deltagandeMellan gemen-

förrättningenvidbestämsgrundersamhetsanläggningen enligt som
efterfördelas därvidför utförandetKostnadernamed stöd §15 AL.av

delta-varjetill denfrämstskäligt med hänsynvad är nytta somsom
i huvudsak kananläggningen, vilketgande fastighet har sägas mot-av

följdvärdehöjning tillfastighetsefter respektivefördelning avsvara en
ersättningdenutförandekostnadema höranslutningen. Till även som

för-anläggningens driftförKostnadernaskall betalas enligt § AL.13
omfattning itill denhänsyn främstskäligt meddelas efter vad ärsom

anläggningen.användafastighet beräknasvilken respektive
gäller enligt 33 § ALersättningen erläggssäkerställaFör attattatt

inte betalas in-enligt §förfaller ersättning 13anläggningsbeslutet om
kraft. Vidare gällerlagaår ersättningsbeslutetefter det attett vannom

anläggningssamfälligheten,förvaltarsamfällighetsföreningdenatt som
betalas, har för-ersättningensåledes primärt ansvarig föroch är att

påbeslutatssådan uttaxeringdelägarfastighetema förmånsrätt i som
alltså i slut-fastighetsägareVarje deltagandeföreningsstämma. svarar

fastighetenoch medenligt sitt andelstaländan för ersättningen som
säkerhet.
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Det gällande erbjudersätt hantera derätt berörda si-attsom ovan
tuationema således i denär befintliga anläggningenatt utrymme upp-
låts enligt till12§ AL förmån för anläggningssamfälligheten. För
denna upplåtelse skall samfälligheten betala ersättning enligt 13 § AL
till den eller de tidigare hade till anläggningen.rätt Anläggnings-som
samfälligheten skall med andra ord köpa ut hela anläggningen från
dess tidigare det baraägare, eller fåäven fastighetsägareärom en som
tillkommer delägare. Detta innebär anläggningens helaattsom nya
värde, kan uppgå till betydande belopp, måste slussas isom runt sys-

den nettoeffektäven önskastemet, bara vissaär enstakaattom som
delägare skall betala sina bidrag till anläggningen.nya

Med värden i omlopp eller många fastigheter inblandadestora kan
sådant avräkningsförfarande bli tämligen komplicerat.ett Det vore

betydligt enklare låta lantmäterimyndigheten beslutaatt särskildaom
andelstal enligt 15 § AL, syfte enbart reglera betalningenär attvars av
ersättning. Härigenom skulle nödvändiga ersättningar direkt kunna
kopplas till de fastighetsägare skall betala in sig i anläggningensom
och den formella knytningen till andelstalen kan förgenom systemet
betalningssäkring fungera för sådanäven nettoersättning.en

EVL-utredningen berör i sitt betänkande Enskilda SOUvägar
1996:46 andra skäl frågan andelstal för betalning ersättningav om av
s. 119. Utredningens uppfattning gällande tillåterrättattsynes vara

sådana andelstal fastställs. finnsatt Det också vissa exempel från till-
lämpningen där sådana andelstalsserier har godtagits.

finnsDet emellertid exempeläven tyder på det förhål-motsattasom
landet. Frågan delvis i mål i Svea hovrätt, avd.ett 14,var uppe

UÖ1991-04-17, 18. Lantmäteriverket yttrande i målet i vil-ettavgav
ket det berörda problemet analyserades. Lantmäteriverket, LMV, an-
förde därvid bl.a. följande F BM har lantmäterimyn-ersattsnumera av
digheten:

Ansvaret för betalning ersättning enligt 13 § skallALav som
fördelasnämnts enligt andelstalen för utförande anläggningen.av

skulleFBM ha kunnat åstadkomma det avsedda resultatet attgenom
i sitt beslut andelstal ha fastställt särskild andelstalsserieom en
sektion enbart för betalning ersättningen. lösningDenna på detav
aktuella problemet har förekommit ibland tid. LMV har isenare
den frågan följande synpunkter.
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§enligt 15berörtstidigareskallutförandeförAndelstalen som
tillfrämstmed hänsynskäligtvad nyt-efter ärbestämmasAL som

anläggningavgränsadfysisktvissanläggningen. Nyttan entan avav
fastighet.bestämdvissförodelbarnormaltrimligenmåste envara
vissaharfastighet ut-hävda, nyttasvårt stort.ex.Det är att avatt en

Övrigamindreersättningen ut-nyttaförandekostnader t.ex. avmen
vid tillkoms-åsyftatdirektvarithaintetordeförandekostnader. Det

utfö-olikasektionsindelaskulle kunna typerAL avattten manav
förarbetenaenligtdäremotSektionsindelning harrandekostnader.

förvarierarfastighetersdeltagandedåanvändas, nyttakunnaavsetts
gemensamhetsanläggning.delarolika enav

tillåterförvisadestvistefråganaktuelladenutslagHovrättens attvar
synpunkterdebeaktasskullevarvidfastighetsbildningsmyndigheten,

sedan Lantmäte-följdesMåletframfört.Lantmäteriverket upp avsom
dnrlantmäteriorganisationen,informationsskrift tillmedriverket en

redovi-denenligt ALersättningsbesluthur motrörande30-94-306,
Stockholms tings-inyligenutslaghanteras. Ibakgrunden börsade ett

Lantmäteriver-enligtbedömtsfråganhar1996-01-29, UFrätt, nr
ikomplexitetentydligtpåMålet visar sättrekommendationer.kets ett

avräkningsförfarandet.berördadet
§ ALföreslår vi 15oklarhetenbeskrivnaundanröja den attFör att
betal-förmodellenförenkladeframgår dendirektså detändras, attatt

tillämpas.kanersättningning av

Mellanformer
såplangenomförandeförböri avsnitt 2anfördeviSom systemett vara

denväljamöjligtsituationvarjedet i är attutformatflexibelt att
uppgiften.för Ilämpadbäståtgärdvissför ärhuvudman av-somen

vadflexibilitetdennaökasyfteförslag ivissavi framläggersnitt 3 att
huvudmannaskap.enskiltkommunalt ochmellanvaletgäller

blandamöjligtmån det böri vadfråga attanslutande ärEn vara
på såplats,allmän ärför sättenskiltoch attkommunalt an-enansvar

förvaltningen.förutförandet ochsvarig för en annan
medanbyggandetsköterkommunenmellanformsådanEn attvore

intedockVi haranläggningen.utfördadenförvaltarfastighetsägarna
detvariantbehov dennapraktisktsåfinns attdetkunnat stortatt avse

överväganden.ytterligaremotiverar
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En de praktiska effekter införandet ESL medfördeav som av var
emellertid i viss meningatt för den omvändautrymme mellanfor-ge

Genom ESL nämligen formella möjligheter för fastighets-men. gavs
byggaägarna anläggningar föratt behov,ut för sedanattgemensamma

överlämna dessa till kommunen.
Enligt våra tidigare redovisade förslag skall någon särskild exploa-

teringssamfállighet inte tillskapas, vilket innebär det inte helleratt
finns någon via exploateringsavtalpart kan påett sigsom ta ansvaret

utföra de anläggningarna.att Vårt förslag utbygg-ärgemensamma att
nadsfrågoma vid enskilt huvudmannaskap i stället hanteras direkt ge-

den anläggningsförrättning ändå slutgiltigt reglerar kost-nom som
nadsansvaret.

Från genomförandesynpunkt torde det fullt möjligt i och för sigvara
med stöd beslutaALatt fastighetsägarna byggeratt anlägg-av om ut

ningar för behov, dessaäven anläggningar sedangemensamma om
skall överlämnas till kommunen. Något hinder inrätta tidsbe-mot att
gränsade gemensamhetsanläggningar nämligen inte finnas jfrsynes
24 § andra stycket 5 AL.

Vad däremot problematisktär huruvidaär det möjligtsom ärmer
och lämpligt införa tvingande regleratt fastighetsägarna skallattom
stå för utförandet allmän plats inom plan där det har bedömtsav en
nödvändigt med kommunalt huvudmannaskap. Vid utarbetandet av
ESL kunde detta grundläggande principiella problem undvikas, genom

utbyggnadsansvaret gjordes frivilligt.att De fastighetsägare väljersom
stå utanför exploateringssamfállighetenatt behöver således inte nå-ta
direkt för utbyggnaden,got deäven i den mån gatukost-ansvar om -

nadsbestämmelsema tillämpas i slutändan ändå får bidra med sin an--
del finansieringen.av

Just detta sistnämnda förhållande, dvs. kostnadsansvaret ändåatt
åvilar fastighetsägarna, det faktum alternativetsamt att är ett rent en-
skilt huvudmannaskap, varvid fastighetsägarna får för såvälansvaret
utbyggnad drift, skulle kunna tänkas grund för införasom denattvara
aktuella mellanformen. förslagDe vi lämnar rörande enskilt föransvar
utbyggnad va-anläggningar pekar delvis i riktning.av samma

förefallerDet dock inte möjligt, såväl principiella praktiskaav som
skäl, lagstiftning direktatt ålägga enskilda fastighetsägaregenom att
utföra kommunala anläggningar. De möjligheter för detta finns isom
gällande den s.k.rätt är exploatörsparagrafen i kap.6 22 § PBL. En
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mening inteenligt vårbestämmelseskärpning denna ärytterligare av
lämplig.

givetvisutesluterregleras i PBLintemellanforrnenberördadenAtt
dvs. iavtalsvägen,fastighetsägareantalochinte kommunen ettatt

ellertillämpning ALmedESL-modellenprincip enligt an-avmen
utbyggnad.sådangenomförsätt,nat en

alternativ kan dethade kunnatmellanformenandra fall där ettI vara
huvudmannaskap.enskiltväljai ställetlämpligtkanske ett rentattvara

förslagbetänkandetiplatsvilämnarnämdesSom omannanovan
omfattningitillämpasskall kunna störrehuvudmannaskapenskiltatt

blandat hu-medmöjligtskalldetgällandeenligt rätt attän samt vara
avsnitt 4förslagplan. Ettochvudmannaskap inom annatsammaen

skallhuvudmannaskapkommunaltmedplanerdet inom ävenär va-att
påunderhållskostnaderdrifts- ochavgift för motsva-möjligt utatt tara

möjlighet ökarsådansamfällighetsförening. -Eninomrande sätt ensom
fördelarkan vinnafastighetsägarnaförförutsättningarnagivetvis att

huvudmannaskap.enskiltettgenom

gemensamhetsanläggningupphävandeändring ellervidErsättning av

behandlavi slutligenanläggningsfrågoma villtillanslutning ettI
tillämpningen ochpraktiskai denuppmärksammatsproblem somsom

avsaknadenhandlarlagstiftning. Detbör åtgärdas ut-avomgenom
upphävandeändring ellervidersättningsreglertryckliga gemen-av en

samhetsanläggning.
vanligare i ochblir alltenligtanläggningsbeslut ALOmprövning av

förstadelång tid sedanganskahar förflutitmed detatt gemensam-nu
Enligt §l970-talen. 35ochunder 1960-inrättadeshetsanläggningama

förhållanden har inträtt,väsentligt ändradeomprövning skefårAL om
för markensförutsättningarpåsin ofta berorvilket i atttur an-nya

detaljplan.eller ändradivändning ges en ny
mellanrelationerförändradeinnebäromprövningenfalldeFör att
ändratutträde ellerinträde,inbördes, dvs.fastigheternadeltagandede

ekonomiskaför hur deregler i ALfinns särskilda 37-40andelstal,
också in-emellertidOmprövning kanskall regleras.mellanhavandena

upplåtits förområde tidigareeller delar dethelanebära att ensomav
med följdbort,eller heltbegränsasgemensamhetsanläggning atttas

på motsvarandefastigheterdeltagandegivitstidigarerättigheter som
gemensamhets-flyttningupphävande ellerinskränks. Ettsätt av enen
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anläggning för kan innebäraväg fastighet får fördyradet.ex. att tra-en
fikkostnader vilket leder till lägre fastighetsvärde. situationerFörett av
detta slag saknas uttryckliga ersättningsregler i AL.

Problemet har bl.a. aktualiserats i planärende, avgjordesett som
inom miljödepartementet Tofta, Gotlands kommun, regeringsbeslut

Ärendet1995-05-24, dnr M93/3530/9. gällde detaljplanen genom
vilken grönområde skulle inskränkas förett i stället utnyttjas föratt
bebyggelse. Grönområdet inrättat gemensamhetsanlägg-var som en
ning, vilken således måste ändras för fastighetsägaren skulle kunnaatt
frigöra marken för exploatering.

Under handläggningen i länsstyrelsen anfördes dåvarande över-av
ÖLM,lantmätarmyndigheten, skäl den föreslagna plan-ett motsom

ändringen kompensationsmöjligheter till de berördaatt fastighetsägar-
saknades. Lantmäteriverket yttrande i ärendet och anfördena ettavgav

bl.a. följande.

ÖLMSåsom beskriver skulle kunna tänka sig två olika sättman
via förrättningslagstiftningen hanteraatt plangenomförandet.

Mest näraliggande givetvisär ändra gemensamhetsanlägg-att
ningen ÖLMomprövningsförrättning enligt 35 § AL.genom en tar

möjlighet vid sådan förrättning kanskeattsom en upp, man en ana-
logvis skulle kunna tillämpa de regler gäller vid upplåtelse försom

gemensamhetsanläggning. Enligt LMVs mening förefaller deten
dock svårt sådan tolkning.göra Räckviddenatt för de be-vara en
rörda lagreglema 12-13 AL så tydligt angiven,är det knap-att

går helt andraersätta skadorpast att uttryckligenän som anges.
bedömningLMVs därför någonär ersättning sannoliktatt inte

kommer utgå till anläggningsdelägama.att Därmed uppstår den ti-
digare berörda effekten, skadans tyngd i planprövningenatt ökar.

Det bör tilläggas den berörda frågeställningen underatt tidsenare
har uppmärksammats allt oftare i praktisk tillämpning. Det aktuella
fallet därför långtär ifrån unikt. Det uppenbartär i förstaALatt
hand konstruerad förär nyupplåtelser, medan lagen saknar verktyg
för hantera den situationatt gäller i de flesta anläggningsför-som
rättningar i dag nämligen redan befintliga anläggningaratt i ett-
eller avseende berörs.annat LMV bristerna så allvarliga,ser attsom
lagändring bör övervägas.

ÖLM berör intressant variant, nämligen genomförandet ien att
stället sker med stöd fastighetsbildningslagen FBL. Genom fas-av
tighetsreglering kan servitut till förmån för gemensamhetsan-en
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åtgärden för banaläggning upphävas. villkor skerEtt vägär att att
fastighetsbildningsåtgärd, avstyckningför t.ex. somen annan en

stycknings-för bilda tomtplatser enligt planen.sker För attatt nya
måste belastande servitutetlotterna skall kunna bebyggas det upp-

utgå skall innefatta delhävas. ersättning därvid skallDen ävensom
vinst uppkommer upphävandet. det aktuelladen Isom genomav
detta liktydigt med anläggningsdelägama skall tillerkän-fallet är att

skälig vinst exploateringen leder till.andel denav somnas en
beskrivna scenariot enligt mening i och för sig fulltDet LMVsär

frågormöjligt, vilket problemet med motsvarande intestyrker att
inom för egentliga lagstiftningen, dvskan lösas den AL. Där-ramen

förefaller mindre sannolikt, berörde fastighetsäga-det denemot att
skulle välja denna för honom dyrbarare genomförandemetod.ren

plangenomförandetSannolikheten således mycket förär stor, att
kommer ske ersättning till delägarna i gemensamhetsan-att utan
läggningen.

skälRegeringens beslut innebar detaljplanen inte Somatt antogs.
anfördes redovisning konsekven-bl.a. det i planen saknadesatt en av

för parkmarken skullede kringboende nyttjanderätten tillattserna av
upphöra.

finns visserligen inte något rättsavgörande vi-Det klargörande som
rättighetsinskränkningar beskrivet slag inte skulle kunnaattsar av nyss

Enbart risken för avsaknaden lagregler skulle kunna le-ersättas. att av
da sådanttill resultat måste dock med hänsyn till egendomsskyddetett
i 2 kap. § regeringsformen skäl för lagstiftning.18 anses vara

Vårt förslag således ersättningsregler införs isärskilda i AL,är att
syfte kompensera fastighetsägare skadasatt atten av en gemen-som
samhetsanläggning, till vilken fastigheten upphävs elleransluten,är
inskränks. Regleringen bör utformas efter från i principhurmönster en
identisk situation behandlas fråga upphävandeändring ellernär är om

servitutsrättigheter enligt FBL.av

8.5.5 Fastighetssamverkan vid vindkraftutbyggnad av

Enligt direktiven skall förvi särskilt formerna samverkanöverse
mellan fastigheter i samband med utbyggnad vindkraftverk.av

grundläggande utgångspunktEn för de förslag vi har lämnat i det
föregående lagstiftningen samverkan bör förenklas och tyd-är att om
liggöras på så klar åtskillnad mellan det fallet fastig-sätt görsatt atten
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heter samverkar dela planvinsten detoch falletatt attgenom sam-
verkan anläggningsåtgärder, eller fördelning det vi kallaravser av an-
läggningsvinst. det förstaFör slaget samverkan föreslår vi lagav en ny

skall ESL och fördelningersätta planvinst byggrätt. Försom avse av
det andra slaget samverkan vi skallAL tillämpas, i denattav anser
mån villkoren för tillämpning den lagen uppfyllda.ärav

När i allmänna ordalag talar samverkan vid utbyggnadman mer om
vindkraft bör den nyssnämnda distinktionen beaktas. Attav överse

formerna för samverkan innebär således två olika frågor skall stude-att
Den frågan gäller fördelningen det värderas. rättenena attav som

uppföra kraftverk kan upphov till. Den andra fråganett gällerge sam-
verkan för utförande, drift och underhåll kraftverket.av

Fördelning värdet uppföra kraftverkrätten att ettav av

Vårt förslag till lag fördelning byggrätt bygger på tankenom attav en
bättre planutformning kan kombineras med rättvis fördelningen mer

det ekonomiska planutfallet, det möjlighet bortse frånav attom ges
gällande fastighetsgränser planen utarbetas.när

Denna grundläggande tanke in på deäven önskemålsynes passa
har framförts samverkan för vindkraft i planläggningsskedet.som om

Enligt vårt lagförslag kan s.k. fördel-avgränsaatt ettman, genom
ningsområde, helt frigöra sig från problemet planmässigatt en mer
lokalisering kraftverken skulle träffa berörda fastighetsägare påav ett
alltför slumpmässigt och orättvist Detta förbättrarsätt. givetvis möj-
ligheterna till optimal fördelning vindkapaciteten inom områ-en ettav
de samtidigt fastighetsägarna kan få avkastning i förhållande tillsom
sina respektive arealbidrag.

För fördelningssystemet skallatt kunna tillämpas måste emellertid
området i fråga planläggas. Det kan naturligtvis ifrågasättas det ärom
lämpligt planlägga områden, enbart iatt syfte kunnastora tillämpaatt
det särskilda fördelningsförfarandet.

Som vi kommernärmare behandla i det följatt avsnitt finns13,
det emellertid flera skäl talar för lokaliseringen vindkraft-attsom av
verk i högre grad vad brukligtän i dagär plan-prövassom genom
läggning. Sådana detaljplaner bör därvid utformas på sådant desätt att
inte reglerar andra frågor de behöverän regleras.som

Ett förhållande bör understrykasannat den föreslagnaär la-attsom
fördelning byggrätt enbart sikte på fördelagen vinst.om tar attav
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iförutsätter således den får sig tilldelad byggrättLagen att som en -
tilldelas värdedetta fall uppföra vindkraftverkrätt att ett ett somen -

vinstenfördelas de fastigheter bidrar tillsedan kan mellan alla attsom
vind-uppkommer. med andra tillämpas intekan ord inteLagen om

innebär fastighetsekonomiskkraftutbyggnaden vinst.en
för-på förrättning syftebilaga redovisas exempel hur iI 7 attett en

kraftverk skulle kunna gestalta sig.dela värdet byggarätten attav
fördelningmån kan innebäratillämpning i vissAtt ALäven en av en

värdet byggrätt behandlas under rubrik.nästaav av en

Anläggningssamverkan

be-lokaliseringen kraftverk sker enligt detOavsett ett nyssom av
självaskrivna förfarandet eller på utföraär nästasättannat steg att

under-exploateringen. tredje skall anläggningen drivas ochI ett steg
Även aktualiseras.hållas. i dessa båda skeden kan fastighetssamverkan

Tillämpningen

vind-Forrnaliserad samverkan mellan fastigheter för utnyttjande av
kraft finns några år tillbaka i form antalsedan etablerad ett gemen-av

Skåne.samhetsanläggningar på ienligt inrättats Gotland ochAL som
de påAv totalt kraftverk har utförts Gotland drivs90 ettt.ex.ca som

drygt tiotal i form anläggningssamfállighet.av en
iArbetssättet någothar varierat mellan de olika fallen, men synes

huvudsak disposi-innebära exploatör avtal skaffar sigatt en genom
tionsrätten beviljatstill lämpligt markområde och sedan bygglov ut-ett
för vindkraftverket. fastighets-Under hand tecknas avtal med enskilda

delaktighet i vindkraftsprojektet. i principAndelenägare om anpassas
till vad fastighetens normala elförbrukning.motsvararsom

Delaktigheten har i och för sig inte begränsats till någon viss grupp
fastigheter har främst vilka överenskommelserutan styrtsav somav

har gått harträffa deltagande. Själva grundtanken i förfarandetatt om
dock varit den elström produceras skulle till den eldistri-säljasatt som
butör har områdeskoncession inom området, vilken idet berördasom
sin och i vanlig ordning levererar respektive fas-tillbaka tillströmtur
tighet. den visst be-Genom producerade elkraften levereras tillatt ett

kraftbolag och återbördas före-sedan till fastigheternastämt av samma
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har de grundläggande villkoren för fastighetssamverkan enligt ALtag,
bedömts uppfyllda.vara

Sedan de nämnda anläggningsförrättningama genomfördes har
emellertid elmarknaden avreglerats. Avregleringen innebär detatt nu-

inte på tydliga går koppla elproduktionsätt attmer samma samman
och elförbrukning inom visst område. den anledningenAv har ifrå-ett

fastighetssamverkan i den mening i ALgasatts ärom som avses numer
tilllämplig för hantera driften kraftverken.att av

Merparten de anläggningsupplåtelser har gjorts Gotlandav som
tidsbegränsade till år.35 hängerär Detta med de arrende-attsamman

påavtal vilken markåtkomsten ursprungligen grundades hade denna
tidsbegränsning. Några förrättningsupplåtelser gäller dock på evig tid.

Ett helt arbetssätt på tid har tillämpatsannat är attsom senare sam-
verkan i stället organiseras kooperativ ekonomisk förening.som en
Deltagandet knyts därvid inte till fastigheterna till de fastighets-utan

ingår i föreningen. elkraftägare levereras frånDen räknassom som av
elförbrukningen i form slags återbäringssystem, vilket enligtettav
uppgift fungera väl.synes

överväganden

beskrivningenAv framgår samverkan i egentlig mening inteattovan
har förekommit i själva exploateringsfasen. Initiativet till utbyggnaden
har således tagits kraftexploatör och berörda fastigheter och fas-av en
tighetsägare har sedan köpt in sig i det redan etablerade företaget.

dockInget i och för sig hindra själva utbyggnadenävenatt ut-synes
förs i form anläggningssamfallighet. förutsättningEn torde i såav en
fall den kraft produceras helt eller till övervägande delatt ärvara som
avsedd förbrukas de fastigheter utför kraftverket, dvs.att detav som
torde fråga förhållandevis små anläggningar.vara om

Vid sådan exploatering kan dessutom viss ekonomisk utjämningen
värdet byggrätten ske, eftersom upplåtelse förav av en gemensam-

hetsanläggning enligt 13 § skallAL enligt de regler i kap.ersättas 5
10 § FBL hänsyn skall tillsäger det värde berörd markatt tasa som
har för tillträdaren, eller med andra ord vinstfördelning skallatt gö-en
ras.

För begränsad fastigheter, både skall bygga ochen ut-grupp av som
nyttja vindkraftverk, torde således kunnaAL fungeraett hel-som en
hetslösning någon ändring gällandeutan rätt.av
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det emellertid oftast helt olika fastighets-anläggningarFör större är
kollektiv har ekonomiskt intresse i utnyttja vindkapaciteten in-attsom

del kraftproduktionenområde respektive har intresse att taett avom av
underhåll anläggningen. sistnämn-och därmed delta i drift och Denav

betydligt den förstnämnda.da torde normalt större ängruppen vara
sådan det möjligtsituation det tveksamtI ärär attmer omen

utföra kraftverket gemensamhets-tvångsvis med stöd AL som enav
tillämplig anläggninganläggning. skall krävsFör AL äratt attvara en

för fastighetens ändamålsenliga använd-stadigvarande betydelseav
i första hand uppförsning, vilket exkludera anläggningarsynes som

för utnyttjas kommersiellt.att
Ännu tveksamhet kan anföras det gäller möjlighetenstörre när att

redan uppförd anläggning anläggningssamfällighet.driva en som en
påsamverkansprojekt hittills har genomförts har grundatsDe som

tvångsansluta fastighe-överenskommelser mellan de berörda, attmen
inte möjligt.till anläggningssamfallighet detta slagter av synesen

fråga finns anledningkan ställas därmed detDen är attsom om
så fall enligt faller utanförändra gällande de AL:srätt att som ovan

Vårtillämpningsområde kan hanteras enligt den lagen. bedömning är
emellertid inte forum för samverkan det slagAL rättatt synes vara av

fråga samfällighetsfö-kan komma i för vindkraftverk. Destörresom
reningar bildats för sig fungera väl, samtidigthar i ochsom synes men
har den genomförda liberaliseringen elmarknaden inneburit såav pass
ändrade förutsättningar icke fastighetsanknutna samverkansformeratt

torde ligga till hands. tidigare har berörts finns detSomnärmarenumer
dessutom i bruk andra föreningsformer förväl lämpadesynes varasom
sitt ändamål, dvs. samutnyttja elkraft.att

Vi har således sammanfattningsvis för inte lämna någrastannat att
förslag till ändringar i i anledning vindkraftsutbyggnaden.AL av
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ersättningsbestämmelser9 PBL:s

detta avsnittI beskrivning bestämmelserna i kap. plan-14ges en av
och bygglagen l987:10, till ersättning och hurPBL, dessarättom
bestämmelser har tillämpats i praktiken.

Vår bedömning ersättningsreglerna i allt väsentligt fun-är att synes
väl. enda komplikationen den till ersättning före-Den är rättgera som

ligger vid beslut inskränkningar i etablerade markanvändning-denom
byggnad skall bevaras. Gällande ersättningsregler i så-närt.ex.en, en

dana fall svåra tillämpa, vilket bl.a. beror på skadadenär att att som
fastighetsägaren tvådrabbas skall kompenseras enligt helt olikaav er-
sättningsregler.

vidVårt förslag enda ersättningströskel skall gälla beslutär att en
enligt nämligen den pågående markanvändningPBL, för-avsevärtatt
svåras. Om denna skadetröskel överskrids skall ersättning utgå, men
endast för den del skadan överstiger vad får tålas utansom som er-
sättning.

Inledning9.1

Enligt ursprungsdirektiven dir. 1992:104 det utredningensvar upp-
drag studera frågor miljöhänsyn i fysisk planering och i detatt om
sammanhanget hur kulturmiljöhänsynen kan starkareöverväga ges en
ställning. Därvid skulle bl.a. utvärderas hur regler ersättningPBL:s om
till fastighetsägare har tillämpats.

den bakgrundenMot lämnades i utredningens andra delbetänkande,
Miljö och fysisk planering SOU vissa förslag angående1994:36 för-
enkling ersättningsreglema i samband med beslut bevarande. Enav om
huvudpunkt i förslaget enhetlig kvaliñkationsgräns skallattvar en
införas för skador till följd sådana beslut.av

Enligt tilläggsdirektiven dir. 1995:90 behöver emellertid utred-
ningens förslag analyseras och framhålls i di-Detövervägas närmare.
rektiven det viktigt de ekonomiska konsekven-äratt att sammantagna

och konsekvenserna för kulturmilj övården förslagen kanserna som- -
leda till redovisas. Utredningen skall vidare undersöka förslagenom
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till förenklingar ersättningssystemet medför minskade eller ökadeav
ersättningsanspråk på kommunerna.

Utredningen skall utvärdera hur bestämmelserPBL:säven om er-
sättning har tillämpats i praktiken bl.a. det gäller ersättningensnär
storlek, intrångvilka i hur utsträckning frågorersatts storsamtsom
rörande kulturrniljöhänsyn fallit ersättningsanspråk framställts.när

den bakgrundenMot skall utredningen fördjupad analysgöra en av
ersättningssystemet i Därvid börPBL. konsekvenserna denäven av
ändring skett i kap. regeringsformen2 18 § beaktas.som

9.2 Gällande bestämmelser

9.2.1 Ersättningsbestämmelserna

Bestämmelser till ersättning till fastighetsägare finns i kap.14rättom
BestämmelsernaPBL. kan huvudsakligen indelas i olikatre grupper,

figurse

Marknads-
värdeA 1 2 3

1-2"14:1-7 14:a 14:a 3-5oskadat
värde

/
Avsevärt

.W -aförsvåras
/ø

B tyd dåkaaå"° -- - - m - w m v w --- e, z

/ Ersättning får tålasSkada som
utan ersättning

1 I 14:8 första stycket 1 regleras även den situationen byggnad förstörtsatt en
olyckshändelse. Denersättningssituationen hör systematiskt till fall 1.genom

Figur Tre ersättningsregler.grupper av
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storlekoberoende skadansutgårför vilkaSkador ersättning av

där fastighetsäga-fallkap. PBLförsta 14 1-7Den avsergruppen
måste tålaförsthanersättning eller inlösentillhar rätt attutanren

på kvalifice-0rd, kraveller, med andraviss omfattningskada utanav
rad skada.

markskyldig lösakommunenkap. §Enligt 1 PBL14 är att som en-
för vilka kom-allmänna platserskall användas fördetaljplanligt en

planen skallmark enligthuvudman använ-är samt somannanmunen
det.begärbebyggande, fastighetsägarenenskiltfördas änannat om

för vilkaallmänna platserskall användas förenligt planenMark som
väghållaren skyldighuvudman,kommunennågon är är attänannan

särskildnyttjanderätt ellermed äganderätt,förvärva rätt, omarman
begär det.fastighetsägaren

avseddmarkbestämmelserdet i detaljplanFinns äratt somomen
allmän trafikanlägg-skall användas förenskilt bebyggandeför även

förtrañkanläggningledning eller förning, allmän är gemensamsom
anläggningenförskall huvudmanfastigheter, skall denflera som vara

den omfattningsärskild inyttjanderätt ellerförvärva rätt somannan
det 14 kap. 2§ändamålet, fastighetsägaren begärförbehövs om

PBL.
enligt kap.föreläggande 10regleras det falletkap. §14 3 PBLI att

flytt-meddelats rivning ellertrafiksäkerhetsskäl har§ PBL17 omav
tillutfart. sådant fall harbyggnad eller ändring Ining ägaren rättavav

för den skada han lider.ersättning kommunenav
ändrat användningssätt ellerdetaljplaneändring, innebärOm somen

på intilliggandemedför skadahöjdläge för ellerändrat väg,gata en
särskild till fas-fastighetsägaren och innehavarefastighet, har rättav

väghållaren 14 kap. § PBL.tigheten till ersättning 4rätt av
genomförandetidenseller upphävs föredetaljplan ändrasOm ut-en

till fastighe-och innehavare särskildgång, har fastighetsägaren rättav
till ersättning kommunen för denenligt kap. §14 5 PBL rättten av

Medför ändringen eller upphävandet synnerligtskada de lider. att men
skyldigvid användandet fastighet, kommunenuppkommer är attav en

fastigheten.lösa
då kap.skada uppkommer fastighet med stöd 16 §Om 17 PBLen av

besiktning mätning, har den skadelidande enligttillträds för eller 14
till ersättning kommunen eller i förekommandekap. 6 § PBL rätt av -

fall staten.av-

16-1391IA
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det falletFör ersättning för gatukostnader har betalats kom-att är
enligt kap.14 § skyldig7 återbetala avgiften, bygglovattmunen om

och fastighetsägarenvägras därigenom inte kan använda fastig-senare
heten så förutsattes ersättningennär togs ut.som

Slutligen finns det fall regleras iäven kap.14 8 för vilketett som
ersättning skall utgå oberoende skadans storlek. Detta gäller dåav
bygglov för återuppföravägras olyckshändelse förstördatt en genom
byggnad 14 kap. första8 § stycket

Skador för vilka utgår skadan betydandeersättning ärom

denI andra 14 kap. 8 § och 2 återfinnsl de situationer närgruppen
fastighetsägaren har till ersättning, dåförst skadanrätt uppgår tillmen
viss storlek. Detta uttrycks så betydande skada uppkommer inomatt
berörd del fastigheten. Om fastighetsägaren kan visa skadanattav
överstiger denna kvaliñkationsnivå, har han till ersättning,rätt men
endast för den del skadan går dennautöver gräns.av som

Kvalifikationsgränsen betydande skada gäller i två fall, nämligen
dels någon lov för återuppföra påvägras att sätt änannatom en genom
olyckshändelse riven eller förstörd byggnad 14 kap. första8 § stycket
1, dels rivningsförbud meddelas eller rivningslov 14 kap.vägrasom

första8 § stycket 2.
Samma ersättningsregel gäller i månden skyddsföreskrifter enligt

lagen 1988:950 kulturminnen innebär rivningsförbud.ettom m.m.
Regeln förekommer dock inte i något sammanhang i lagstift-annat
ningen.

Hur skada skall för betydandestor har iatten vara vara prop.
l985/86rl, PBL-propositionen, s. 391 relaterats till vad fastig-en
hetsägare enligt praxis enligt års1947 byggnadslag ansågs skyldig att
tåla det gäller begränsningnär byggrätten. Enligt byggnadslagenav
fanns ingen till ersättning för skadorrätt uppkom be-som genom en
gränsning byggrätten vid planändring. planändringEn innebarav som

enskilda intressen inte tillbörligt beaktadesatt skulle dock inte faststäl-
las.

Bostadsutskottet instämde i den principiella utgångspunkten att en-
dast sådan skada går förutöver med tillbörligt beak-utrymmet attsom
tande enskilda intressen fastställa planer enligt byggnadslagensav
ordning bör betydande skada i PBL:s mening och därmedanses vara
grunda till ersättning. Som förtydliganderätt och vägledning till detta
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godtagitshadestadsplaneändringarpåexempelutskottet tre somgav
142.regeringsbeslut 1986/87:1BoU s.genom

planområden konstateradedessaantal fastigheter inomFör stortett
utgjorde mindreplanändringefternybyggnadsrätten änutskottet att

återuppförande enligt PBLVidbefintliga husen.de% vägrat85 ettav
fastighetsägarenaturligtdärför enligt utskottetskulle det att envara

tålafastigheten fickanvändningför medgiveninom mot-enavramen
befintliga byggna-förhållande till dennybyggnadsrätt isvarande lägre

utgå.ersättning skulleden attutan
innebörd kankvalifikationsgränsensbelysningTill ytterligare av
preciserad tilllagrådsremisseniför ersättninggränsennämnas att var

sänkning tillföreslog dockLagrådetvärdet berörd del.20 % enavav
sig tillkunde anslutaanförde han inteDepartementschefen10 %. att

bestämdstället förföreslog ikvalifikationsgränsLagrâdets attutan en
tol-införas. harskada Dettarekvisitet betydandeskulleprocentsats

bådaintervallet mellan dessainormalt bör liggakats gränsenattsom
procentsatser.

mins-uttalandeBostadsutskottetskan läggasTill detta ävenatt om
skada itillkvadratmeter kankad byggrätt uttryckt i översättas stor-en

Norstedtsbygglagen,m.fl. Plan- ochDidönleksordningen %.10-20 I
fråga på följandeutvecklas denna1995, 14:8, sätt:s.

byggrättsförändring väsentligtekonomiska effekterna ärDe enav
fastighet ellerkommersiellberoende på detolika, är t.ex. enom en

förändring byggrät-procentuellafritidsfastighet berörs. Den avsom
ersättning torde därförmåste tålafastighetsägare utanten som en

på fastighet detberoende vilket slagvariera högst äravsevärt av
får därför inte den slutsatsNågon egentlig ledningfråga avmanom.

drar.utskottetsom
i de åberopadepå faktiska omständigheternadeOm re-man ser

årsbåde ochgeringsavgörandena, hade regeringen vid 1982 1983
angåendeLantmäteriverket värde-tillgång till yttrandebeslut av

Ävenfastigheterna. yttrandena inteminskningen för de berörda om
frånutgå fastig-i regeringens beslut, torde kunnaåberopas attman
planändringen,hänsyn till det allmänna intressethetsägaren, med av

bakgrundtåla värdeminskning %.skyldig 15 Motatt en om cavar
rimlig tolkningbostadsutskottets uttalande,härav och en avsynesav

kvalifikationsgränsenskada leda tillbegreppet betydande att mot-
den berördaskada värdetekonomisk 15 %ca av avsvarar en om

departementschefensfastigheten. Med hänsyn tilldelen ovanav
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angivna uttalande, torde fastighetsägare i fall aldrigvarten vara
skyldig tåla skada vadstörreatt %än 20motsvararen som av
nämnda värde.

kanDet tilläggas skadorna i absoluta tal i de båda berörda fallenatt
enligt Lantmäteriverket uppgick till storleksordningen 600 kr000 res-
pektive 200 000 kr Ersättningshandboken, 1993, del B, avsnitt 3.4.4,

4.s.
Didön mil. konstaterar vidare det alldeles klartär depar-att att av

tementschefen åberopad praxis innebar fastighetsägareatt man som
fick tåla intrång starkarestörre allmänintresse låg bakom plan-som
förslaget. Detta talar för kvalifikationsgränsen enligt intePBL skallatt

fast bedömningen kangräns, bli olika beroende påutan attses som en
förhållandena i det enskilda fallet. lägreEn skulleprocentsats t.ex.
kunna bli aktuell i de fall skadan i absoluta belopp är stor.

Skador för vilka utgår skadanersättning innebär pågåendeattom
markanvändning försvårasavsevärt

Den tredje också situationer där den enskilde fastighets-gruppen avser
får tåla vissägaren skada innan han har till ersättning. deträtt I här

fallet uttrycks dock detta så pågående markanvändningatt avsevärt
försvåras inom berörd del fastigheten. Om skadan uppnår dennaav

har fastighetsägarengräns, till ersättning för helarätt den ekonomiska
skadan.

Denna kvalifikationsgräns gäller dels då skyddsbestämmelser för
historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt intressanta
byggnader eller beslutas i detaljplan eller områdesbestäm-tomter en
melser 14 kap. första8 § stycket 3, dels bestämmelsernär om vege-
tation markytans utformning och höjdläge inom vissasamt skydds-
och säkerhetsområden meddelas områdesbestämmelserm.m. genom
14 kap. första8 § stycket 4 dels marklov inär vissa fallsamt vägras
14 kap. 8 § första stycket 5.

Kvalifikationsgränsen pågående markanvändning försvårasavsevärt
infördes ursprungligen i naturvårdslagen 1964:822 och flera andra
lagar i början 1970-talet, bl.a. i den dåvarande lagen bygg-av om
nadsminnen, vilken har lagen 1988:950 kultur-ersattsnumer av om
minnen m.m.
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skullemarkanvändningpågåendebegreppetförarbetenaI attangavs
markägareAvsiktentillämpning.relativt attgenerös somvarges en

hindras vidtanaturvårdslagenenligteller beslutföreskrifter attgenom
markanvändningpågåenderationaliseringnormal och naturlig aven

till fall ochfrån fallbör skeersättning. Bedömningentillskulle ha rätt
framstårtidpunktvad vid varjeutgångspunkt imed natur-som ensom

be-Härvidmarkanvändningen.pågåendefortsättning den ärlig attav
rationalise-bruknings- ochpå lämpligasamhälletsbl.a.trakta syn

jord- ochi bl.a. dentill uttrycksådan kommerringsmetoder denna
förfarandepå Omlagstiftningen eller ärskogspolitiska sätt. ettannat
utgå frånpropositionenenligttillståndspliktigt, börgenerellt attman

prop. 1972:111pågående markanvändningiinnebär ändringdet s.
334.

fastighetsäga-vadvidare inräknaspågående markanvändning börI
får användatillståndsbeslutdetaljplanebestämmelser ellerenligtren

framståranvändningförutsättning markenstill, undermarken att som
utifrån objektivaborde vidare bedömasAktualitetskravetaktuell. ut-

subjektiva förutsättningar a.prop.gångspunkter, inte fastighetsägarens
334.s.

be-preciseringargjordes vissamed PBL-reformensambandI av
Bostadsutskottet BoUmarkanvändningpågåendegreppet av

påtillämpningi fråga begreppets1986/87:1 146-147. Bl.a. sägs oms.
pågående mark-hänförlig tillåtgärdbyggnader kanatt anses varaen

skallanvändningenfaktiskasyftar till denanvändning, den attom
normalframstårnaturligtfortgå den medeller synsättett som enom

för-eller normalanvändningssättetrationalisering det faktiska enav
underhållåtgärder syftar tillbättring byggnad. Allabefintlig somav

ligga inomkap. börmening i PBLeller förbättring i den 3som avses
pågående markanvändning.förramen

tänkt åt-bygglovsplikt gäller förEnbart den omständigheten att en
markanvändning.ändradåtgärdengärd behöver inte innebära utgöratt

förlagstiftning talatillståndsplikt enligt PBLkanDäremot än attannan
fråga markanvändning.det ändradär om

Bostadsutskottetförsvåras uttaladefråga begreppetI avsevärtom
1986/87:1 ff. följande:BoU 150s.

lagrådsremissen tillLagrådet anförde i sitt yttrande PBL,över att
oförenligt medkvaliñkationsgräns på % inte kunde10 anses varaen

godtagbart. Utskot-praxis och lagstiftningvad i tidigare ansettssom
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fastighetsägare endast skall behövatet tolereraatt in-anser etten
trång bagatellartat för honom och därförär kan fastsom procent-en

inte toleransgränsEn på 10 % inom berördsats del fåranges. anses
den högsta någoti fall skall behöva gällerDenaccepteras.vara som

den berörda delen i litet belopp. Repre-representerar ettom pengar
den högt värde, det i relativa talsenterar är väsentligt mindreett en

värdenedsättning fastighetsägaren behöver tåla. förEtt i ab-ägaren
soluta tal belopp kan aldrig bagatellartat.stort vara

relativaDet betraktelsesättet innebär ersättningströskelnatt ut-
tryckt i absoluta belopp ligger högre för skogsbolag förett stort än

liten skogsägare. Skogsbruket har vanligen bestånd ochstörreen
avverkningsenheter privatskogsbruket.än Vad sig ba-tersom som
gatellartat för skogsbolag ofta intrång förärett privatett stort en
skogsägare.

frågaI bedömningen absoluta belopp kan domstolensHögstaom av
avgörande i NJA 1981 351 Frågan gällde förbudnämnas. mots. av-
verkning skog. Högsta domstolen fann skada 8 900 kr iattav en om
1977 års prisnivå, vilket kr30 000 i dagens nivå skullemotsvarar ca
tålas skogsbolag ersättning. Beloppetett motsvarade 10 %utanav ca

köpeskillingen.av
förHovrätten Norrland har iövre avgöranden funnit ska-ett attpar

dor på kr i1 400 års1984 prisnivå respektive kr2 000 i års1990ca ca
prisnivå i båda fallen 2 500 kr i dag i absoluta tal inte såca storavar

någon ersättning skulle utgå, medanatt skada 8 800 kr i 1990en om
års prisnivå ca ll 500 kr i dag inte bagatellartad såledesochvar
skulle 1989-01-26,ersättas DT och1003 1990-01-30, DT 1001.

Berörd del

Skador till följd användningsrestriktioner skulle enligt års1972av
lagstiftning relateras till den ekonomiska enhet i vilken det restrik-av
tioner berörda området ingick. I samband med PBL-reformen ändrades
detta så skadan i stället skall relaterasatt till berörd del.

Skälet de dittills principerna ansågsatt gängse kunna leda tillvar
Ävenorättvisor. förhållandevis litet intrång,ett relaterat tillsom en

del fastighetenstörre inte påverkarnämnvärt markanvändningen,av
kan, det relateras till bara den del berörs, försvåraavsevärtom som an-
vändningen just den delen.av
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enhet till vilken ska-anförde Bostadsutskottet denexempelSom att
behandlingsenhet i skogsbruket, dvs.kandan skall relateras ettvara en

åtgärdskogsbestånd bli behandlade medeller flera sammaavsessom
skiftejordbrukets del kan detMotsvarande enhet församtidigt. vara

brukningsmässigt avgränsad del. bebyggelse-framstår Isom som en
berördaberörd del nonnalt det hu-sammanhang med begreppetavses

aktuella byggnaden.med tillhörande tomtmark för denset

Ackumulerad skada

ersättning till denmed ersättningsbestämmelser,Ett system gersom
kvalificerad skada harfastighetsägaren först vissberörde när upp-

fastig-naturligtvis i fall leda till ochkommit, kan värsta att sammaen
flera skadorfastighet drabbashet eller berörd del som varavav en --

totala skadauppnår för ersättning, denför sig inte gränsen atttrots som
fastighetsägaren relativtdrabbas är stor.av

PBL-reformen den prin-infördes i och medden bakgrundenMot
tioårsperiod skall be-cipen samtliga skador inträffat underatt som en

sist inträffade skadan 14aktas frågan ersättning för den prövasnär om
kap. fjärde stycket PBL.8 §

på hur den s.k. ackumule-Bostadsutskottet utvecklar följande sätt
ringsregeln tillämpas olika situationer 1986/87:4 29:kan i BoU s.

skall bli aktuellförutsättning för ackumuleringsregelnEn är attatt
uppstår regleringar berör delde skador skilda samma avsom genom

sammanlagda skadanfastighet. Om detta fallet det denär är somen
skall hinder sakägaren kan ha försuttit sinberäknas, rättutan attav

därom iföra talan för tidigare intrångsskada enligt reglernaatt en
främst fall där ska-och AckumuleringsregelnNVL, BML.VL avser

beslut och därefterdan uppkommer stegvis, först ett genomgenom
också två skador inträderblir emellertid tillämpligDen närett annat.

bådesamtidigt. praktiskt fall beslutar riv-kommunEtt är att en om
ningsförbud skyddsbestämmelser detaljplan.och iom samma

frågan ackumuleringsre-nämnda exemplet aktualiserarDet om
frågagelns tillämpning i skador för vilka gäller olika kvalifika-om

fårtionsgränser. Skadorna först värderas för sig. Därvid kan den ena
någon mån påverkaregleringen i storleken skadan den andra.av av

rivningsförbudAtt beslutas för byggnad innebärett attt.ex.en
skyddsbestämmelser för får förden byggnaden i princip gällaanses
all framtid och skadan härav normalt blir skyddsbe-större änatt om
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stämmelsema kunde förutsättas gälla bara under byggnadens åter-
stående ekonomiska livslängd.

ackumuleringsregelnNär skall tillämpas på fall med skilda kvali-
fikationsgränser måste ställning till vilken de båda kvalifika-tas av
tionsgränsema den sammanlagda skadan skall ha överskridit.som

Om den regleringen rivningsförbud, antingen enligtär ettena
PBL eller BML, och den andra skyddsbestämmelser enligt ellerPBL
skyddsföreskrifter enligt det rimligtBML, ersättning utgår förär att
den ackumulerade skadan först i den mån den överstiger den högre
kvalifikationsgränsen: betydande skada. Skador ligger undersom
denna skall alltid tålasgräns ersättning i fallen vägradutan av
rivning. förhållandetDet ytterligare restriktion tillkommer böratt en
inte sig förbättra eller försämra sakägarens situation i förhål-vare
lande till skadan vägrad rivning.genom

Inlösen

Om skadan mycket för berörd fastighetsägare,är vilket uttrycksstor en
synnerligt uppkommer vid användningen fastighe-attsom men av

ten, kommunen skyldigär lösa fastigheten begär detägarenatt om
14 kap. § tredje8 stycket PBL.

Begreppet synnerligt och motsvarande inlösenrätt förekommermen
i många lagar inom den fastighetsrättsliga lagstiftningen. rättsfallEtt

kan i sammanhanget domomnämnas i Svea hovrätt denär 10som en
juni 1987, 14:DT 52. Domstolen fann där synnerligt 3 kap.att men
8§ expropriationslagen förelåg någon avsevärd ekonomisktrots att
skada inte hade påvisats. Skälet fastighetsägare på grundattvar en av
bullerstömingar ändra användningssättet bostads-tvungen attvar av en
fastighet till kontorsändamål.

örfarandetF

fallI i kap.14 och1 2 §§ gällerPBL till ersättning sårättensom avses
länge den detaljplan gäller på vilken till ersättningrätten grundas.som

övriga fallI väcka talanär rätten begränsad till viss tid 15 kap.att 4 §
FrågorPBL. till ersättning enligträtt PBL fastighets-prövasom av

domstol.
fallI i kap.14 eller7 §8 PBL skall talan väckassom avses

inom två år från det beslutet på vilket talan grundasatt laga kraft.vann
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två år fråninomskall talan väckaselleri kap. 6 §fall 14 4I avsessom
utfördes.grundaspå vilken talanden åtgärddet att

expropriationslagensskallkap. PBLhuvudregeln 15 l §Enligt
kommunensådana mål, dvs. dettillämpas irättegångskostnadsregler är

rättegångskostnader i förstafastighetsägarensbetalaskall ävensom
kap. §undantagsregel i 6målet. Enligt 15utgången iinstans oavsett en

sinaskall bärafastighetsägarendomstolen förordnakan dockPBL att
skäl.tillräckligarättegångenhan har inlettkostnader, utanomegna

ocksåskälig grund, kan haninlettsrättegången uppenbarligenHar utan
rättegångskostnader.kommunensförpliktas ersätta

detaljplaninnanfår kommunenkap.Enligt 28 a§ PBL5 antasen
idrabbas skada 14förelägga den kan komma att avsesav somsom

måna-minst tvåviss tid, dockeller inomkap. första stycket 38 § 2 att
till kommunen.eller inlösenanspråk på ersättningder, anmäla sina

tiden förlorar sinanspråksina inom deninte anmälerDen utsattasom
inlösen.till ersättning ellerrätt

Garantiregeln

garantiregeln i kap. 8 § PBLSlutligen bör den s.k. 17 omnämnas.
effekternamildraövergångsbestämmelse tillkom förDenna attatt av

får upphävasenligtgenomförandetid PBLdetaljplaner attutanutan
denövergångstid, fram tillUndernågon ersättningsrätt uppkommer. en

planändring innebarutgåsåledes ersättningjuni kunde30 1992, enom
oskäligt.bedömdespå Ersätt-byggrätten minskades sättatt ett som

janu-fastställda före deninom detaljplaner lningsmöjligheten gällde
genomförandetidnågonsådana planer inte fickari dvs. när1979, som

ifrågava-villkor deninfördes. YtterligarePBL-systemet attett var
fall kvalifi-blivit genomförd. dedetaljplanen i huvudsak hade Irande

utgå för helaskulle ersättningkationsgränsen för ersättning uppfylldes
den uppkomna skadan.

kulturmiljöfrågor9.2.2 Hanteringen av

våra huvudorsaken tillskälen bakom direktiv kan utläsasAv attatt er-
de regler gällersättningsbestämmelserna i skall utvärderasPBL är som

värdefull bebyggelse. Somför beslut bevarande kulturhistorisktavom
därförbakgrund till den fortsatta framställningen skall samman-ges en
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fattande redogörelse för och hur ersättningsreglemanär kommer in i
bilden vid sådana beslut.

gällandeDet innebär bevarandeaspekter kan tillvaratassystemet att
på två olika antingen direkt i enskilda tillståndsärendensätt; rörande
bygglov och rivningslov eller bestämmelser i detaljplan ellergenom
områdesbestämmelser.

lovärendetI

Möjligheterna enligt i tillståndsprövningenPBL till miljö-att ta vara
och kulturhistoriska värden bygger bestämmelserna i kap.3 PBL.

bebyggelseFör finns i kap.3 1 § reglerPBL hänsyn. Dessany om
regler innebär byggnader skall placeras och utformas påatt sättettnya

lämpligt med hänsynär till stads- eller landskapsbilden och tillsom
och kulturvärdena på platsen. Byggnadernatur- skall också ha yttreen

form och färg, lämplig for byggnadernaär sådana ochsom som ger en
god helhetsverkan. tillämpningEn dessa bestämmelser kan aldrigav
leda till någon ekonomisk kompensation for fastighetsägaren.

befintligFör bebyggelse finns allmän varsamhetsregel i kap.3en
l0§ PBL innebär tillbyggnader och andra ändringarattsom av en
byggnad skall utföras så byggnadens särdrag beaktas ochvarsamt att

byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,att miljömässiga och
konstnärliga värden till Inte heller tillämpningentas dessavara. av
regler kan leda till ekonomisk kompensation for fastighetsägaren.

Enligt bestämmelserna i kap.3 får12 § byggnader,PBL är sär-som
skilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konst-
närlig synpunkt eller ingår i bebyggelseområde denna ka-ettsom av
raktär, inte förvanskas. kunna åstadkommaFör förhandsgransk-att en
ning kan kommunen särskilda beslut utöka lovplikten för dessagenom
särskilt värdefulla byggnader till omfatta underhållsåtgärderäven 8att
kap. första6 § stycket 3 PBL.

Inte heller denna prövning kan utlösa någon ekonomisk kompensa-
tion till fastighetsägaren. Gränsen för de ekonomiska uppoffringar som
fastighetsägaren skyldig tålaär i stället indirekt bestäm-att anges av
melsema i kap.l §5 dvs.PBL, såväl allmänna enskilda intres-att som

skall beaktas vid beslut detta slag. högtHur anspråken på beva-sen av
rande skall kunna ställas således beroendeär hur värdefull bygg-av en
nad eller dess omgivning från allmänär synpunkt. Om syftet är att
åstadkomma så långtgående skydd denett nyssnämndaatt gränsen
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områdesbestämmelsernödvändigt i detaljplan ellerdetär attpasseras,
kan tillsärskilda skyddsbestämmelserbesluta rätt ersätt-som geom

ning.
aktualiseras i enskilda ärendenBevarandeaspekter kan givetvis även

börSålunda rivningslov byggnadenrivningslov. kan vägras omom
historiska, kul-eller bebyggelsensbevaras på grund byggnadensav

värde kap.miljömässiga eller konstnärliga 8 16§ 3turhistoriska,
så kvalificerat beva-inte byggnaden hardessa fall krävsPBL. I ettatt
rivningslov innebäri kap.randevärde 3 12 § PBL. Ett vägratavsessom

betydande ekonomiskblir ersättningsskyldig,kommunenatt om en
första stycketför fastighetsägaren 14 kap. 8§ 2skada uppkommer

PBL.
normalfalletrivningsärende blir iförhandsgranskningDenna ettav

sådanaområden detaljplan och berör endastendast aktuell inom med
emel-Enligt kap. § kanbyggnader bygglovspliktiga. 8 8 PBLärsom

områdesbestämmelser beslutalertid kommunen i detaljplan eller att
alla byggnader såvälutöka rivningslovsplikten till omfatta i principatt

fårsådan tillståndsplikteninom detaljplan. utökningEnutom avsom
kan påvisas. Enligtsärskilda bevarandeintressengöras utan att

förutsätts möjlighetenPBL-propositionen 706 har emellertid att
områden kulturhistoriskt ellerkommer utnyttjas endast inom däratt

miljömässigt värdefull bebyggelse skall bevaras.

detaljplan eller områdesbestämmelserI

detaljplan fast hurI eller områdesbestämmelser kan i förväg läggas ut-
fallet kommer i bygglov ellerbli vid den kommande prövningenatt ett
rivningslov. varsamhetsbestämmelser,kan ske särskildaDet attgenom
skyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud införs 5 kap. § första7
stycket och4 16 § PBL.4

Med varsamhetsbestämmelser kan precisering detgöras av gene-en
irella kravet på varsamhet vid åtgärder i befintliga miljöer stadgassom

kap. Sådana bestämmelser kan inte leda till ersättning till3 10 § PBL.
fastighetsägaren, följer de inte kan lika lågtgåendeattvarav vara som
skyddsbestämmelser. grad reglering tillåtenDen är när-styrsav som

så-den tidigare berörda bestämmelsen i kap.l 5 § PBLmast attav om
väl allmänna enskilda intressen skall beaktas.som

Skyddsbestämmelser kan endast införas för byggnader har ettsom
Ävenså kvalificerat bevarandevärde i kap. § för3 12 PBL.som avses
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särskilt värdefulla och allmänna platser kan skyddsbestämmel-tomter
utfärdas.ser

Om skyddsbestämmelser införs, har fastighetsägaren tillrätt ersätt-
ning kommunen bestämmelserna innebär pågåendedenattav om
markanvändningen försvåras". torde då frågaDetavsevärt vara om
skyddsbestämmelser långtgående de kravär möj-än ärsom mera som
liga hävda i enskilda tillståndsärenden stöd detaljplan elleratt utan av
områdesbestämmelser.

Även för rivningsförbud gäller sådant endast kan införas föratt
byggnader har så kvalificerat bevarandevärde i 3ettsom som avses
kap. 12 § Om rivningsförbudPBL. införs, har till ersättningägaren rätt

förbudet innebär betydande skada uppkommer för honom.attom en
De grundläggande kraven på hänsyn och varsamhet i kap.3 iPBL är

skälig utsträckning också tillämpliga på åtgärder inte kräver till-som
stånd. Den enskilde har i sådana fall själv handla i lagensansvaret att
anda.

9.3 Tillämpningen bestämmelsernaav

syñe fåI bild hur ersättningsreglema tillämpas i kommunernaatt en av
har vi genomfört enkätundersökning omfattade kommuner,101en som

erhölls från kommuner.86varav svar
Generellt kan direkt tillämpningsäga PBL:ssett attman en av er-

sättningsregler, i den meningen tvist domstol,avgörsatt ären av
mycket sällsynt. olikaDe bestämmelserna i kap. hade således14 ställts
på sin i endast fåtal fall.spets ett

innebärDetta givetvis inte bestämmelserna inte tillämpas,att utan
visar endast det normala kommunerna använder sigär för-att att ettav
handlings- och avtalsförfarande med PBL:s regler grund. frågaIsom

de situationer regleras i kap. och14 l 2 sker dessutomPBLom som
huvuddelen ersättningsregleringen vid lantmäteriförrättning.av

Antalet fall där ersättningsbeslut vid lantmäteriförrättning överprö-
domstol inte heller särskilt många.är Enligt frånuppgift Lant-vas av

mäteriverket utförs årligen i storleksordningen åtgärder10 000 med
inslag ersättningsfrågor. siffraDenna inkluderar alla förrättningsåt-av
gärder, dvs. inte bara de plangenomförande.rörsom

I 80 % det totala antalet fall berörda fastighetsägareär överensca av
redan före förrättningen. I % fallen15 sker förlikning under för-ca av
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förrättningar500fallen, dvs.%Endast 5gång.rättningens percaavca
lantmäterimyndighe-avgörandedirektmedsåledesavslutasår, ett av

tillavgörandendessationdelungefäröverklagasNormalt avten. en
åtgärder.antalettotalaeller %år 0,550domstol, dvs. st avperca

till hovrätt.vidareöverklagasdessahälftenUngefär av
påindikationtvister kan attantaletbegränsadeDet er-ensomses

brister.systematiskanågraharinte störresättningsbestämmelserna
bevarande berörvidersättningsbestämmelsernagällersärskiltVad

undersökningplaneringfysiskochMiljöbetänkandetiutredningen en
Undersök-1994:7.Lantmäteriverket, LMV-rapportutförts inomsom

iplanärendensamtligagenomgångsystematiskavsågningen aven
till denframÄlvsborgs juli 1987ikraftträdande den lfrånlän PBL:s

Caplaner/områdesbestämmelser.700totaltfebruari 1993, närmare15
be-innehöll38bevarandefrågor,berördeplanerdessa100 varavav

Skyddsbestämmelseraktuell.kunde bliersättningför vilkastämmelser
iförekomRivningsförbud18.avi kommunerplaner 9i 14förekom

kommuner.planeri 1135
rivningsförbud ellersighadekommuner använtBland de avsom

ersättningsreglernabedömningengjordesSkyddsbestämmelser att
planut-påverkatmån hadei vissrättegångskostnadsreglemaeller

Älvsborgs bedöm-dockgjordeläniLänsmuséeti fall.formningen tre
påverkathadeersättningförriskernafler fall därfannsningen detatt

planläggningen.
itvå fall,iförekommithade endastErsättningsutredningar men

inominterntersättningsfrågoma övervägtsfall hadenågraytterligare
Förprövningbetalatsersättninghadenågot falli ut.kommunen. Inte

aldrig tillämpats.hadekap. § PBLenligt 285 a
rivningsförbud ellersighade använtkommunerDe inte avsom

intedärförfrämstlåtit blisade sig haskyddsbestämmelser att an-man
någrasig inte haansågAntingenregler.behov dessasåg sig ha manav

påskyddadebyggnadernaocksåellerbyggnaderskyddsvärda an-var
länsmuséetsEnligtägdes kommmunen.desätt, attt.ex.nat avgenom

skyddas iskulle behövabebyggelsedockfanns detbedömning som
alla länets kommuner.

ersättningsanspråk frånreglerafall föriAvtal hade använts attett en
någon formhadesjälvaEnligt kommunernafastighetsägare. av

frånavståtthade ersätt-fastighetsägareförhandlingsplanering, där
iökad byggrätt,med ägtstället kompenseratsningsanspråk och i rum
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två fall. Enligt länsmuséets uppfattning hade dock fastighetsägare i
flera fall kompenserats med högre byggrätt för samtidigt bevarandeett

befintlig byggnad.av
Den nämnda studien heltäckande i den meningen den be-var att

handlade samtliga planer inom relativt lång tidsperiod, samti-en men
digt begränsad, eftersom den inskränkte sig till endast län.24ett av

breddadeDet kunskapsunderlag tillkommit enkätunder-som genom
sökningen kan emellertid bekräftasägas resultaten från Lantmäteriver-
kets undersökning. Enligt enkätsvaren är antalet fall därt.ex ersätt-
ningsreglerna skulle kunna tillämpliga tämligen få. Ca 20 %vara av
de tillfrågade kommunerna har i samband med planläggning sedan
PBL:s tillkomst utfärdat någon form bestämmelse enligt derasav som
mening skulle kunna föranleda ersättningskrav. I samband med till-
ståndsärenden hade 15 % kommunerna, framför allt vidav vägrat
rivningslov, bedömt åtgärden sådanatt den skulle kunna utlösaattvar
krav på ersättning. I flertalet dessa fall hade dock några diskussio-av

ersättning inte förts grund kommunenner om varit fastig-attav-
hetsägare eller fastighetsägaren inte varitatt intresserad ersättning.av

Normalt har kommunerna intesett i planarbetet eller inför till-
ståndsbeslut genomfört någon förberedande ekonomisk utredning om
och i vilken mån åtgärden skulle kunna innebära skada för fastighets-
ägaren. Ersättning har enligt undersökningen bara betalats i fallut ett

avsåg skada på grund garantiregelnsom 17 kap. 8 § PBL ochav
skyddsbestämmelser. I övriga fall då ersättning aktualiserats har slut-
resultatet blivit lösning omfattande flera aktiviteter,en markby-t.ex.

löften i positivten, anda framtida planläggning och bygglovshan-om
tering, avstående från förköp m.m.

Vad gäller det mörkertal kan finnas i form skyddsvärdasom av
byggnader/miljöer åsidosatts i planeringen, drygtsäger hälftensom av
kommunerna inte har haft någraatt sådana fall medanman tredje-en
del kommunerna har haft enstaka planerav där avvaktat medman
planläggningen eller utformat planen på Oftasätt. har dettaannat be-

på allmäntrott att velat undvikarent konflikterman också riskenmen
för få betalaatt rättegångskostnadermotpartens har nämnts.
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förslagtidigareUtredningens9.4

i betänkan-redanutredningenbehandladeinledningsvisnämndesSom
reglereffekterna PBL:s ersätt-planeringfysiskochMiljödet omav
skulle kunnakulturrniljöhänsynenhurochfastighetsägarening till ges

ställning.starkareen
lämnades be-därvidersättningssystemetrörandeförslagDe som

lagstiftning. Skäletgrund förtillläggasdock inte kunnadömdes var
tillräckligtansågsinteförslagenkonsekvensernahuvudsakligen att av

därför i uppdragutredningendirektiven attförnyadedeutredda. I ges
ochberördaförkonsekvensernaekonomiskabl.a. de parterbedöma

ersättningsbestäm-ändringkulturrniljövårdenföreffekterna avav en
melserna.

problembilddenföljandeåterges i detbakgrunden ut-denMot som
minska dessasyfteförslag itidigareutredningensochmålats att

ochplanering 133-134och fysiskMiljöbetänkandetproblem, jfr s.
225-228.

reformbehovKritik och9.4.1

fråganbehandlingtidigare ersätt-till utredningensBakgrunden omav
ersättningsbe-bl.a.bevarandebesluti samband med ärning attom

Delssvårtillämpade.uppfattasofta brukaristämmelsema PBL som
dels harsvåra tolka,allmäntreglernaåsikten ärförekommer attrentatt
frånkommunernaavhållerrättegångskostnadsreglema atthävdats att

bebyggelse.värdefullkulturhistorisktskyddvåga fatta beslut till av

reglerSvårtolkade

tillstånds- ochipå logiken ersätt-berodel kritikenTill viss kan att
märkligtförefallakanhelt fulländad.inte Det attningssystemet är t.ex.

bevaransvärda byggna-särskiltenbart förutökasbygglovsplikten kan
kvalificerademindreförinförasrivningslovsplikt kander, medan även

också rivningslovtillståndsärenden kan vägrasenskildabyggnader. I
rivningsförbud i de-medanbyggnader,kvalificeradeför dessa mindre

byggnaderförfår införas enbartområdesbestämmelsertaljplan eller
till-också praktiskaråder i denOklarhetbevarandevärde.med särskilt
ochskyddsbestämmelserregleras medvad börlämpningen somom

bestämmelser.regleras med andravad lämpligen typer avsom



432 SOU 1996:168

Härutöver har kritiken riktat sig på ersättningsbestämmelsemaatt
i sig svåra förstå.är Det kan det förhållandetatt får åbe-attavse man

olika skador kan ha inträffat under tioårsperiodenropa närmastesom
ackumuleringsregeln. kanDet också de svårigheteravse som upp-
kommer då ekonomiska skador uppkommer både skyddsbestäm-av
melser och rivningsförbud, eftersom olika skadetrösklar skall tillämpas
i dessa båda fall.

finnsDet också kritik inte specifikt de nämndaen som avser ovan
systematiska frågorna allmänt hävdarutan lagtexten i 14 kap.attmera
8 § svårtillgängligär och just därför innebär kommunerna inte vå-att

använda PBL:s bevaranderegler på detgar sätt avsikten.som var
Denna kritik emellertidär mycket svår någotgöra eftersom ska-att
deståndsfrågor i samband med inskränkningar i äganderätten olikaav
slag oftast mycket komplicerade.är frågorDessa förenklas inte på nå-

med enklaresätt lagtext.got en

Rättegångskostnadsreglerna

Kritik har i olika sammanhang framförts även reglernamot rätte-om
gångskostnader. Företrädare för bevarandeintressen har ansett att reg-
lema alltför förmånligaär för fastighetsägaren. Kritikerna attmenar
skrivningama i förarbetena till undantagen i kap.15 6§ PBL från
kommunens skyldigheter för rättegångskostnademaatt såärsvara
restriktiva, kommunen i praktikenatt alltid får stå för fastighetsägarens
rättegångskostnader denneäven förlorar målet.om

9.4.2 Reformförslaget

Utredningen fann vid sina tidigare överväganden mycket viktigatt en
komponent i stärkasträvan kulturrniljöfrågomaatt kunskapsupp-är att
byggnaden och framförhållningen inom kommunerna förbättras. Ut-
redningen föreslog därför viss utökning kraven på redovisning iav
översiktsplan vilket sedermera har genomförtsm.m., lagstift-genom
ning.

En fråga uppmärksammades problemenannan medsom attvar av-
göra viss bestämmelse skall betraktasom en skyddsbestäm-som en
melse eller inte. Mot den bakgrunden föreslog utredningen att en ny
bestämmelsetyp, varsamhetsbestämmelse, Ävenskulle införas. detta
förslag har lett till lagstiftning.
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påfrämstinriktade sig utredningenersättningsreglemafrågaI om
frågaersättningsbestämmelser iråder olikaförhållandet detdet att om

medde-beslutenrivningsförbud. Särskiltskyddsbestämmelser och om
kvalifikationsnivåervarför olikadet svårtsamtidigt kanlas attvara se

skallfrån ersättningenvarför avdragskall tillämpas och görasett en-
rivningslov.rivningsförbud ochfrågabart i vägratom

riksdagsbehandlingenpå vidtill delSvårigheten beror attstor man
tillfå ersättning enbartmöjlighetsjälvständiginfördePBL attav en

då skulleskadetröskelskyddsbestämmelser ochföljd att en annanav
propositionenrivningsförbud infördes. Ii de falltillämpas än var

rivningsförbudkopplade tillnämligen formelltskyddsbestämmelser ett
hade be-skyddsbestämmelserfick medgesså rivningslov inteatt om

då följdeersättningtillför viss byggnad.slutats Den rätt avsomen
väsentligen detföranledasförutsågs kunnaskyddsbestämmelsema av

PBL-propositio-skyddsbestämmelsemarivningsförbud ingick isom
skyddsbe-underhåll till följdfördyrateventuellt447. Ett avnen s.

fastighetensi normalfallet kompenserasstämmelserna förutsattes attav
kulturvärde bevarades.dessekonomiska värde ökade attgenom

iberörde fastighetsägarenansåg emellertid denBostadsutskottet att
skyldigbordeeller rivningslovfall rivningsförbud vägrat attvaraav

han hadebetydande skada innantåla ekonomisk skadastörreen
fråga skyddsbe-1986/87:1, Itill ersättning BoU 140rätt oms.

i frågakan kommautskottet de skadorstämmelser menade att som
underhållskostnader och bortfallfrämst eventuellt ökadeutgörs avav

således enligt utskottet intefannsvissa ombyggnadsmöjligheter. Det
denandra ingrepp isådana skador annorlundaanledning betrakta änatt

kvalifika-föreslog därförpågående markanvändningen. Utskottet att
pågående markan-till dentionsgränsen i dessa fall bör kopplas att

behålla denförsvåras. då inte möjligtvändningen Detavsevärt attvar
skyddsbestämmelseri propositionenbestämmelse fanns attomsom

också rivningsförbud.automatiskt innebar ett
innebäruppdelning gjordesUtredningen konstaterade denatt som

försvårar möj-i sinsvårigheter i den praktiska tillämpningen tursom
beslutlighetema förhand överblicka konsekvensernaatt omav

bakgrund dettaskyddsbestämmelser och/eller rivningsförbud. Mot av
rivningsför-föreslog automatisktutredningen det skulle införasatt ett

Utred-bud i fall då skyddsbestämmelser beslutats för byggnad.har en
förefaller naturligningen fann vidare sådan automatisk kopplingatt en
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på så den kommeräven sätt omfatta sådanaendast byggnaderatt att
särskilt värdefulla frånär historisk, kulturhistorisk, miljömässigsom

eller konstnärlig synpunkt eller ingår i bebyggelseområdeettsom av
denna karaktär. ekonomiskaDe skador kan uppkomma till följdsom

skyddsbestämmelsema och rivningsförbudet kommer då alltidav att
inträffa samtidigt. enlighetI med vad departementschefen anförde i
PBL-propositionen s. 447 bedömde utredningen det i första handatt

rivningsförbudetär kan orsaka ekonomisk skada någon bety-som av
delse. Ett eventuellt fördyrat underhåll till följd skyddsbestämmel-av

torde i normalfallet kompenseras fastighetens ekonomiskaattser av
värde ökar dess kulturvärden ökar.attgenom

I valet kvalifikationsgräns för de berörda skadefallen konstate-av
rade utredningen det i många sammanhang har framförts önskemålatt

lika kvaliñkationsgränser för olika slag ekonomiska skador.om av
Den nuvarande uppdelningen föranleds huvudsakligen lagstifta-attav

varit orolig för alltför låg skadetröskel i frågaatt vägratren en om
återuppförande och rivningsförbud skulle kunna leda till icke öns-en
kad rivningsvåg i städernas centrala delar jfr BoU 1986/87:1 139.s.
Grunden för beslut rivning, menade utredningen,ett torde dockom
bygga på andra faktorer i PBL skulleän något lägreatt man ange en
kvalifikationsgräns för ersättning. de fallI faktiskt vill rivaägareen
sin byggnad det sannolikt så i de allraär flesta fall han inteatt ser
några möjligheter inom rimliga ekonomiska behållaatt den be-ramar
fintliga byggnaden. Om han då hindras från denna åtgärd, ådetär
andra sidan rimligt han hålls ekonomiskt skadeslös, i fallatt förvart
skador går viss han alltidutöver bör tåla.gränssom en som

Med hänvisning bl.a. till Miljöskyddskommitténs betänkande Mil-
jöbalk SOU 1993:27 vari frågan lämplig kvalifikationsgräns förom
intrång till följd naturvårdshänsyn behandlades, utredningensav var
förslag regler skall gällaatt vid bebyggelserestriktioner.ävensamma
Förslaget således sammanfattningsvis samtliga de skadefallattvar som

i kap.14 8 § och för vilka skadegräns skall tillämpas skallanges - -
behandlas lika. dessaI fall skall fastighetsägaren berättigad tillvara
ersättning beslutet innebär den pågående markanvändningenattom av-

försvåras inomsevärt berörd del fastigheten.av
Vidare föreslogs i fråga skyddsbestämmelseratt skall avdragettom

vid ersättningensgöras bestämmande med belopp understigerett som
den angivna kvalifikationsgränsen. Eftersom direktiven inte omfattade
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markreglerande bestämmelser 14 kap.bedöma skador till följdatt av
första lämnades dock inget förslag till8§ stycket och 54 motsva-

rande avdrag i dessa sistnämnda fall.
rättegångskostnadsreglema. Särskilt medUtredningen berörde även

dåpå någon på detta rättsområde inte finns ochtanke praxis ännuatt
svårbedömda, före-torde mycketde skador kan uppkomma varasom

slogs ingen ändring dessa regler.av

överväganden och förslag9.5

kvalifrkationsgräns skall gälla för ersättning,enhetligFörslag: En
pågående markanvändning försvåras inom be-nämligen avsevärtom

därvid utgå för denrörd del fastigheten. Ersättning skall endastav
gårskada kvaliñkationsgränsen.utöversom

Utformningen i ersättningsreglema i har berörtsallmänhet PBLav
mycket kortfattat i den tidigare framställningen. Orsaken vi harär att

tillfredsställande.funnit reglerna i allt väsentligt fungera Var-att synes
eller frånken den i avsnitt berörda enkätundersökningen9.3genom

håll något karaktärenhar vi uppmärksammat problem ärannat som av
det lagstiftning.bör lösasatt genom

fortsättningen kommer således våra överväganden enbartI att om-
utgångspunkt frånfatta ersättningsreglema i kap. med14 8 § PBL -

den problembeskrivning redovisades i avsnitt 9.4.1.som

Åtgärder9.5.1 till för kulturmiljönskydd

bild framträder tillämpningen ersättningsbestämmel-Den som av av
det relativt ersättningstvister uppkommer, jfrsällanär ärattserna som

avsnitt skulle antingen kunna problemet med9.3. Detta attses som er-
sättning i bevarandesammanhang såinte eller ersättnings-är stort att
problematiken så besvärlig kommunerna till fögafaller innanär att er-
sättningsfrågoma har och detaljplaner och olikaprövatsens anpassar
tillståndsbeslut efter dessa förutsättningar.

Sanningen torde ofta fallet ligga någonstans där emellan.ärsom
Enligt kommunerna fall ersättningsfrågomaälva de där har påver-är
kat planutformningen få.mycket dock delvis företrä-Detta motsägs av
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dare för kulturmiljövården, kulturmiljövården alltförattsom menar
ofta fått stå sidan bebyggelsemiljönnär utformas.

Oavsett vilken betydelse ersättningsreglema i detalj kanmer anses
ha, kan dock konstateras skyddet för kulturmiljön kan hävdas påatt
flera kommunernasätt ersättning utgår, jfr avsnitt Vår9.2.2.utan attav
bedömning de redskap förär detta tillhandahållerPBL hitin-att som
tills inte har utnyttjats i tillräcklig omfattning.

Val regleringsformav

frågaEtt tidigare har uppmärksammats utredningen ärsom attav
skyddsbestämmelser meddelas oftare borde nödvändigt.än som vara

i avsnittDen 9.3 omnämnda undersökningen inom Lantmäteriverket
visar de flesta s.k. skyddsbestämmelsert.ex. hadeatt meddelatssom
enbart återgav lagtexten i kap.3 § således12 PBL och hade bety-mer
delsen information materiellt verkande bestämmelser.än ochI medav

de hade rubricerats skyddsbestämmelser i detaljplanenatt torde desom
dock omfattas de regler enligt gällerPBL för sådana bestäm-av som
melser för berörda sakägare pårätten kommunenst.ex. bekostnadatt-
få ersättningsfrågan prövad vid domstol.

delEn skyddet för kulturmiljön torde såledesstor kunna reglerasav
med enklare medel. denMot bakgrunden kompletterades lagstiftning-

den januari år,1 i i enlighet med utredningens tidigare lämnadeen
förslag, med möjlighet utfärda särskilda s.k. varsamhetsbestäm-atten
melser, vilka preciserar det enligt kap.3 10 § PBL gällande kravet på
varsamhet vid åtgärder berör befintlig bebyggelse och befintligasom
miljöer.

Under den korta tid varsamhetsbestämmelser har tillämpats harsom
framförts viss kritik med innebörden den möjligheten innebäratt nya

de generellt gällande reglernaatt urholkas. Att varsamhetsbestämmel-
har utfärdats skulle således kunna i de delar inteser attses som som

berörs dessa bestämmelser, det fritt framär för fastighetsägarenav att
tolka kap.3 10 § PBL på sätt.eget

kanDet naturligtvis finnas grund för denna kritik, samtidigtmen
måste konstateras det har förflutitännu alltföratt kort tid sedan änd-
ringen genomfördes, för det skall finnas anledningatt övervägaattnu
några ändringar i fråga varsamhetsbestämmelsema.om

Vår samlade bedömning detär väsentligt denär reglerings-att att
form väljs i varje enskilt fall adekvat.är Det torde därvidmestsom en-
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ersättningsgrundandeutfärdanödvändigtundantagsvisdast attvara
skyddsbestämmelser.

underhållpåKravet

underhålls.byggnadsbeståndetfaktorväsentligmycket är attEn annan
tillskadasällanuppstår nämligentillskall återkommaviSom senare

under-välbyggnadenberördaden ärbevarande,beslutföljd omomav
hållen.

kra-skärpaskäldet finnsbakgrunden bör attden övervägasMot om
för-och/ellersidafastighetsägarensenskildeunderhåll från denpåvet

underhålls-fall därdeingripamöjligheterkommunernas motbättra att
åsidosätts.skyldigheten

bygg-underhållaskyldighetgrundläggandeFastighetsägarens att en
bestämmelsenEnligtstycket PBL.förstakap. 13 §regleras inad 3

skallunderhålletskick ochvårdathållas ibyggnadsskall yttre an-en
miljömäs-kulturhistorisk,historisk,frånvärdebyggnadenstillpassas

synpunkt.konstnärligochsig
påkravgrundläggandeprincipinnebär iBestämmelsen att samma

ställaskanoch 10kap. 1med stöd 3varsamhetochhänsyn avsom
byggna-ställaskunnaskall näreller ändras, ävenuppförsbyggnadnär
färgsätt-materialval ochinnebärBestämmelsenunderhålls.der attt.ex.

omgivningenpåkaraktärenvärde,byggnadenstillskallning anpassas
anförsPBL-propositionen, 514,traditioner. ettlokala Ioch till soms.

skallbyggnaderfalurödapå landet medbyiexempel på detta att en
karaktär.bynsinte bryterfärgmedommålning motgöras somen

ibyggnadvärdefullsärskiltsådanfrågadetOm är avsessomom en
såskall skeunderhålletkravetgäller detkap. 12 § PBL, strängare3 att

innebärstycket.andra Dettakap. §13bevaras, 3byggnadens särartatt
ochbåde dessunderhållskravetomfattarsådan byggnad yttreföratt en

inre delar.dess
tekniska1994:847i lagenunderhåll finns dessutompåKrav om

i dentredje stycketEnligt §2byggnadsverk,påegenskapskrav m.m.
tek-grundläggandederasunderhållas såbyggnadsverkskalllagen att

händelseibärförmåga, säkerhetegenskaper bevaras,niska t.ex. av
anordningartillgänglighet.energihushållning och Förbrand, som avser

brandskyddsåsomegenskaper,väsentligasärskilttillgodose vissaatt
nyssnämnda lag detenligt §gäller 13användning,säkerhet vidoch

hållas i stånd.skallanordningardessakravetsträngare att
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Lagstiñningen innehåller således i och för sig bestämmelser som
både riktas bevarandevärd byggnadsmot att tekniska kvalitéen upp-
rätthålls och dess och inre underhålls vårdas.att ochyttre Den avgö-
rande frågan för underhållsskyldighetens räckvidd dock vilka åtgär-är
der kan vidtas underhållet försummas.som om

Den möjlighet kommunen har ingripa fastighetsägarenärattsom att
med stöd kap.10 15 § PBL kan föreläggas åtgärda eftersattav att ett
underhåll. Enligt kap.10 18 § första stycket får sådant föreläggandeett
förenas med vite eller med föreskrift åtgärden eljest utförs påatten om
fastighetsägarens bekostnad byggnadsnämndens försorg.genom

Viss oklarhet råda hur långt föreläggande enligt kap.10ettsynes
15 § kan sträcka sig i det fallet några skyddsbestämmelser inte haratt
meddelats. Enligt PBL-propositionen, kan515, fastighetsägares. en
inte åläggas utföra underhåll olika detaljer påatt visst sätt,ettav om
inte särskilda skyddsbestämmelser underhållet skall ske påattanger
detta DidönI m.fl. Plan-sätt. och bygglagen, 1995, 3:26, docksägss.
följande med anledning detta:av

Departementschefens uttalande kan enligt vår mening ifrågasät-
Byggnadsnämnden torde såledestas. oförhindrad med stödattvara

förevarande stycke, i särskilt beslut slå fast den ifrågava-ettav att
rande byggnaden skall underhållas på visst Om beslutetsätt. vinner
laga krañ, bör nämnden enligt kap.10 kunna15 § ålägga fastighets-

utföra RÅdeägaren beslutade underhållsåtgärdemaatt jfr 1977 ref.
Även79. sådant föregående beslut bör detutan ett möjligt attvara

förelägga byggnadägaren med eftersatt underhåll vidta deav en att
underhållsåtgärder följer andra stycket. Om fastighetsägarensom av

andra stycket inte tillämpligt elleratt deär förelagda åtgär-anser att
derna alltför långtgående,är kan han överklaga beslutet föreläg-om
gande och därvid få till stånd överprövning åtgärdemasen av om-
fattning.

Kommunen enligt kap.10 PBL inte bara möjlighet ingripages att
vissa företeelser. Enligtmot 10 kap. § kommunen1 är dessutom skyl-

dig frågan påföljdatt ta eller ingripande enligt kap. så10upp om snart
det kan PBL:s regler byggandeatt åsidosätts. Begreppetanses om
byggande skall därvid enligt PBL-propositionen, 767, vid-s. ges en
sträckt innebörd och inkluderaäven underhållsfrågor.synes
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behandlat under-ärendenflertalhar iJO,Justitieombudsmannen, ett
i kap.bestämmelserna 10 ltillämpabyggnadsnämndlåtenhet attav

på-fleraför denanmältskommunärende hadesådant trotsattI ett en
JOtillhörig byggnad.underhållit kommunenhadepekanden inte en

ordalag ochskarpai mycketkommunenberördakritiserade den me-
påföljdfråganunderlåtenhetbyggnadsnämndensnade taattatt omupp

bestämmelser-överträdelsebetraktaingripandeeller att avsom envar
nai kap. l10

börregelsystemetredovisadedetbedömningVår samlade är att vara
fastighetsägamas rät-såväl kommunensregleratillräckligt för att som

inteGivetvis detunderhåll.i fråga ärskyldigheterochtigheter om
ioch vitenföreläggandenmed änarbetapraktiskt möjligt att mer

kantillhandahålla de redskapdocknödfall. Lagenyttersta somsynes
undantagsfall.i dessabehövas

mer förhållandendetorde docksituationemavardagligadeI som
pedagogik,information ochrubrik, dvs.under mestberörs nästa vara

underhålls.byggnadsbeståndet ifrågaverkningsfulla i stortattom
fastig-sidan ochå denkommunochmellanUmgängesformen stat ena

bevarandetdramatiken isåutvecklaså den andra börhetsägarna att
fördelarstället deinriktningen iochminskas äratt somgemensamma

uppnås.kan
gällandedetkanväsentlig aspekt äromnämnas attEn somarman

intefastighetsägaredendetuppfattaskan attsystemet somgynnarsom
byggnadenunderhåll blireftersattbyggnad. Genomunderhåller sin ett

riv-måste ingripa. Omskick kommunenså dåligtfråga till slut ii att
skedei dettautfärdasskyddsbestämmelser ärochningsförbud sena

hade under-byggnadenersättningförutsättningarna för änstörre om
avsnitt nedan.hållits, jfr 9.5.2

processtekniskttill viss del kunnaskulle dettaMöjligen ettsomses
skill-bestämmasskall skadanEnligt kap. 10 § PBLproblem. 14 som

skadegörande beslu-efter detföre ochvärdemellan fastighetensnaden
lönsam-rivning detdåligt skick,i såbyggnaden ärOm mestär atttet.

skulle dockskada, jfr avsnitt 9.5.2. Detalternativet, uppkommer enma
skall be-fastighetsvärdethävdas,väl kunnaför sig mycketi och att

lagstadgadeochgrundläggandeåtminstone detstämmas un-som om
fårsjälvberörde fastighetsägarendenderhållet hade utförts, dvs. taatt

underhållet.eftersattadetekonomiska konsekvensernadedel aven av
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Intill dess sådant harett domstol,prövats vi interesonemang av ser
anledning lagstiñningsvägen ingripa i denatt berörda problematiken.

Kunskapsuppbyggnad m.m.

En tredje mycket viktig fråga, vi redan har varit inne på, kansom
sammanfattas i orden kunskap, information och pedagogik.

sidaEn saken gäller mellanumgänget och kommun åstatav ena
sidan och fastighetsägarna å den andra. Berörda fastighetsägare torde
ofta ha mycket förståelse för betydelsenstor kulturmiljön skyd-attav
das. Många gånger kan kring kulturmiljöfrågomat.ex. ledaen samsyn
till fastighetsvärdena ökar, dvs. fördelaratt kan samtidigt uppnås för
såväl enskilda allmänna intressen. En viktig grund för samför-som att
stånd skall uppnås och resultera i praktiskt verkningsfulla bevarande-
åtgärder dock fördelarnaär detta tydliggörs ochatt föratt processenav

införa olika slag regleringaratt genomförs på lämpligt och peda-ettav
gogiskt sätt.

En aspekt kommunernas internaär kunskapsuppbyggnad.arman
fråganDen har redan behandlats utredningen i betänkandet Miljöav

och fysisk planering. Bland föreslogs ökade krav bordeannat ställasatt
på kommunerna i fråga inventeringar byggnadsbeståndet ochom attav

skulle stödja denna kunskapsuppbyggnadstaten med metod- och tek-
nikutveckling a.bet. 220-223. denMot bakgrunden isägss. prop.
1994/95:230 88 Riksantikvarieämbetet ochatt Boverket skall iges
uppdrag utarbeta allmänna råd för hur hanteringenatt kultunniljö-av
frågorna och tillämpningen bestämmelser kulturmiljönrörav som
skall kunna samordnas. Något formellt uppdrag har inteännu givits,

nyssnämnda myndigheter har ändå påbörjat arbete i denmen andaett
uttalas i propositionen.som

När det gäller kunskapsuppbyggnaden inom och kommun kanstat
denäven tveksamhetnoteras fortfarande finns till huvudöverattsom

ändra gamla detaljplaner.taget En betydande del tveksamheten hosav
kommunerna beror visserligen på planprocessen uppfattasatt trögsom
och kostsam, med i bilden finns också rädsla för planänd-men atten
ringen skall leda till ersättningsanspråk på kommunen, trots att
PBL-systemet innebär planer genomförandetidatt kanutan ändras och
upphävas de rättigheterutan uppkommitatt planen beaktassom genom
5 kap. ll § andra stycket PBL. Denna kommunernas försiktighet har
givetvis betydelse i bevarandesammanhang.även
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delvår bedömning mycketSammanfattningsvis detär att stor aven
med så enklauppstår åtgärdasibland bör kunnaproblemde passsom

beslutunderlag för sinahar välgrundadekommunernamedel attsom
fastighets-står budsbestämmelser tillutnyttjar deoch samt attsom

delaktig-får information ochochpå smidigt bra sättägarna ett gesom
bevarandeambitionerna.het i

Ersättningsprocesen

situationemaåterstår, vardagsnärafå derelativt falldeI när mersom
mindre kompliceradenaturligtvis ellerklarats kan ersätt-har merav,

i dessa fallberörda fastighetsägareuppkomma.ningssituationer Att
därvid självklar-skadakompensation för uppkommenskall är enges

ersättningsreg-emellertid delsberördes i avsnitthet. 9.4.1Som anses
krångliga ochkonfliktlösning alltfördels formerna förlema i sig, vara

kostnadskrävande.
konstaterasförfarandet, kansistnämnda, dvs. självaVad gäller det

till mycket högaersättning i vissa fall kan ledamålatt process-om
rädslagivetvis kommunernasförhållande innebärkostnader. Detta att

visserligen iliggerkulturmiljöfrågor förstärks.för hantera Detatt sa-
påverkas vissvärdebedömningar huruvidakens ettnatur att av enav

problem, gäl-generelltåtgärd komplicerade.kan Detta är ett somvara
generell bedömningersättningssituationer, likade flesta ärler men en

procedurenförenklamöjligt på ellerdet borde sättett annatattatt vara
åsidosätts.rättssäkerhetenden grundläggandei sådana fall, utan att

Förslagförenklingarolika tänkbaraVi har övervägt av processen.
kap.regler motsvarande de i 18framförts med innebördenhar attt.ex.

till ledning.småmål skulle kunna tjäna En-rättegångsbalken§8 oma
för rättegångskost-paragrafen till ersättningligt den nämnda rättenär

understigandesådana tvistemål gäller värdennader begränsad i ettsom
försäkring. Basbe-allmänhalvt basbelopp enligt lagen 1962:318 om

för år kr.loppet innevarande 36 200är
utgångspunkt de fallnämnda reglerna har dock heltDe änen annan

på tvistemåldiskuteras. Småmålsbestämmelsema siktehär tarsom
på expropriationsrättsli-enskilda, medan regler grundasmellan PBL:s

problemet iprinciper. påtaglig skillnad detEn är störstaattt.ex. enga
ersättningstvist rörande fast egendom ofta just bestämma skadansär att

bestämd, visar sigomfattning. skadan, den till slut har blivitAtt när
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liten eller kanske ingen alls, bör rimligen inte påverka den enskil-vara
de fastighetsägarens möjligheter få sina rättegångskostnaderatt ersatta.

Gällande regler i kap.15 6 § såledesPBL tillräckliga försynes vara
undanröja orimliga ersättningskrav och utesluta utpressnings-att rena

situationer. vilkenI utsträckning den beröda paragrafen kan åberopas
har dock inte klarlagts i praxis. övriga fall,I dvs. där faktisktdet råder
oklarhet skadans storlek och omfattning, det själv-är närmastom en
klarhet den berörde fastighetsägaren skall behandlas påatt sättsamma

andra fastighetsägare för ingripande från ellerutsätts ett statsom som
kommun.

förslagEtt har framförts komunerna bordeannat är attsom ges
ökade möjligheter ersättningsprocessen, iatt styra t.ex. att ettgenom
första skede meddela beslut ersättning, samtidigt störreom som ansvar
skulle läggas på fastighetsägaren för kostnader iatt ettsvara egna
överklagande sådant beslut. Vi har dock funnit det problemett attav

skall lösas inte den storleksordningen det berättigarär tillattsom av en
så drastisk förändring den grundläggande balansen mellan berördaav
allmänna och enskilda intressen.

påtagligEn förenkling skulle kunna uppnås ersättningen i förstaom
instans helt förfarande.prövas Vad därvidett annat när-genom som

ligger till hands ersättningsprövningenmast är hanteras i formatt av
förrättningsfcârfarande. Fördelen med sådantett arbetasättett äratt att

skulle kunna med offrcialprövning hurstarta ersätt-processen en av
ningen bör bestämmas, varefter kan kritisera denna utredningparterna
i stället för två helt initialutredningar genomförs. sådantatt Ettseparata
arbetssätt torde kunna leda påtagligtill förenkling proceduren,en av

några grundläggande rättsäkerhetskrav åsidosätts,utan att eftersom
den fortsatta följer det domstolsförfarandet. för-gängse Ettprocessen
rättningsförfarande skulle innebäraäven den fördelen neutralatt en
instans möjlighet aktivt leda förhandlingsprocess i riktningattges en

överenskommelse. iDemot avsnitt 9.3 redovisade erfarenheternaen
från tillämpningen visar förrättningsförfarandet i falldet.ex. att som
idag regleras på detta sällan överklagassätt och ofta leder till förlik-
ning mellan berörda parter.

Enligt vår mening finns det mycket talar för förändring isom en
denna riktning det gällernär ersättningsreglering i allmänhet. Vår be-
dömning emellertid viär inte i det aktuellaatt sammanhanget kannu
föreslå särskilda bestämmelser just för skadereglering enligt kap.14
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i lagstiftningen,den skisserade förändringen skall införas8 § PBL. Om
samordnas inskränkning pågåen-bör den med andra beslut denavom

markanvändningen, enligt naturvårdslagen 1964:822 och la-de t.ex.
1988:950 kulturminnen Vårt förslag därför fråganär attom m.m.gen
till föremål för särskilda överväganden med bredare perspektivgörs ett

våradet vi enligt direktiv har behandla.än att
återstår således så långt möjligt förenklaVad i nuläget är attsom er-

den frågan de grundläggandesättningsreglema. har vi funnit skä-I att
ochlen bakom de förslag utredningen tidigare har lämnat be-somsom

skrivs i avsnitt relevanta. allt väsentligt ställer vi9.4.2 Iännu är oss
därför bakom denna beskrivning.

våraEftersom direktiv innebär hela ersättningssystemet skallatt
studeras vill vi dock, till skillnad från utredningens tidigare förslag,
inkludera de markreglerande bestämmelserna i diskussionen.även

Effekterna kvalifikationsgränser9.5.2 ändradeav

Till grund för effekterna kvalifikationsgrän-ett attresonemang om av
förändras kan det värde betrakta hur skyddetnärmareattserna vara av

återgesför fastighet utformat i skall här därför denPBL. Förstären
beskrivning grundtankama bakom det gällande regelsystemetav som
redovisades i utredningens delbetänkande Miljö och fysisk planering s.

Därefter diskuteras hur förslagen dels sänkt kvalifika-117-119. om
fråntionsgräns vid vägrad rivning, dels införande avdrag ersätt-ettav

ningen vid beslut skyddsbestämmelser och markreglerande be-om
stämmelser, kan påverka ersättningsbeloppen för kommunernaantas
och fastighetsägare.berörda

återuppföranderättPrincipen om

Fastighetsägaren har i grundläggande skydd förPBL dengetts ett an-
vändning gång har etablerats på fastigheten, dvs. den pågåendesom en
markanvändningen. skydd sig uttryck i såväl tillståndsregler-Detta tar

i ersättningsbestämmelsema. Sålunda framgår 8 kap. attna som av
tillstånd intenormalt kan för åtgärder syftar till komp-vägras attsom
lettera eller vidmakthålla den redan etablerade bebyggelsen på fas-en
tighet. Vidare har fastighetsägaren i vissa fall till ekonomisk kom-rätt
pensation, någon restriktion beslutas inkräktar pågåen-denom som
de markanvändningen.
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det gäller ianspråktagande obebyggd mark för någotNär annatav
ändamål, bebyggelse, har dock fastighetsägaren inte någont.ex. gene-
rell till detta. Sådant kräver tillstånd, normalt i form bygglovrätt av

nå-eller detaljplan. Vid tillstånd har fastighetsägaren inte hellervägrat
till ekonomisk kompensation.rättgon

tillstånd, såhan däremot redan fått den s.k. byggrätten skyd-Har är
två årdad under viss tid. fråga bygglov gäller skyddet i principIen om

frågaoch i detaljplan gäller skyddet under planens genomförande-om
år. tillståndettid, lägst fem och högst femton Om utnyttjas attgenom

byggnad uppförs i enlighet med lovet eller detaljplanen, emeller-ären
tid skyddet för byggrätten i princip evigt. kommer till uttryckDetta

bestämmelserna i kap. § första stycket innebär14 8 1 attgenom som
tillståndfastighetsägaren har till ersättning, hanrätt vägras attom er-

riven eller förstörd byggnad med i huvudsak likadan bygg-sätta en en
tillståndnad. Om utnyttjar till förändrad markanvändning,ettman

gäller således skyddet för denna byggrätt inte bara under byggnadens
livslängd också därefter.utan

i princip eviga skydd har mycket betydelse vid tillämp-Detta stor
ningen det ekonomiska skydd gäller vid rivningslovvägratav som
eller rivningsförbud i detaljplan. negativa ekonomiska effekterDeen

kan uppkomma för fastighetsägare till följd rivningsför-ettsom en av
bud består nämligen i första hand inskränkningar i åter-nämndaav
uppföranderätt. förhållande illustreras i följande schematiskaDetta
bild byggnads ekonomiska livslängd. bilden redovisas ocksåIav en
det tidsbegränsade skydd gäller för obebyggd mark.som
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ÅVärde

IGenomförandetid nd.
0 år5-15

fastighetvärdebebyggdja
värdebebyggdmarkskyddat-- - -

obebyggdmarkskyddatvärdet
ByggnadsvärdeB

M Markvärde
EkonomisksaneringsmognadE

byggrätt.Figur skyddPBLzs av

nyuppförd förräntarFigur år noll då denvisar byggnaden2 äratt --
sistnämndasåväl byggnadskostnaden, markvärde, M. DetB, ettsom

liktydigt med värdetkan också byggrätt eftersom detkallas värde ärav
markanvändning. Ef-marken med tillstånd bygga förändradattav

år värdeutveckling vid oföränd-noll visas fastighetens principiellater
förmår fastigheten förräntapenningvärde. Vid tidpunkten E attrat en-

då fastigheten ekonomisktbart markvärdet. brukarMan ärsäga att sa-
ekonomiskt moti-tidpunkt det i principneringsmogen. Efter denna är

den med harriva byggnaden och Dettaersätta synsättverat att en ny.
återuppföranderät-konfirmerat den beskrivnalagstiftaren genom nyss

sålunda rivningslov efter tidpunktenOm kommunen vägrarten.
ekonomisk skada ersättningsgill, den till-uppkommer är ären som om

räckligt betydande skada.stor
figur framgår också tidpunkten för ekonomisk sanerings-Av 2 att

förhållandemognad inträffar tidigare, värdet byggrätten ökar iom av
förhållandetill totalvärdet. framkommer tydligt i högkonjunktu-Detta

råder områdendet markbrist i attraktiva och värdet byggrät-närrer av
Då också påökar. ökar kraven rivning befintlig bebyggelse.ter av
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Motsvarande effekter kan uppkomma subventioner olikagenom av
slag. Om utformar för statliga subventioner fört.ex. ett systemman
bostäder så förmånligtdet för nyproduktion förär änatt mera om-
byggnad/renovering, tidpunktenkommer för ekonomisk sanerings-
mognad tidigareläggas.att

Sänkt skadetröskel vid vägrad rivning

första komponenten i utredningens tidigare förslagDen skade-är att
tröskeln vid vägrad rivning sänks från det utgåersättning skall näratt
skadan betydande till ersättning i stället skall utgå pågåendeär att om
markanvändning försvåras.avsevärt

framgårSom avsnitt dessa ersättningströsklar inte fasta,9.2.1 ärav
varierar från Såfall till fall. mycket torde dock kunna sägasutan som

skada måstesannolikt ligga inom intervallet % värde-10-20att en
minskning inom berörd del fastigheten för den skall bety-attav vara
dande. Betydelsen det absoluta beloppets storlek oklar.ärav mer

fråga det andra rekvisitet, försvårande pågåendeI avsevärtom av
markanvändning, visar dock domstolstillämpningen absolutbelop-att

betydelse. Relativt betraktad brukar ersättningsgränsenärpet storav
uttryckas 5-10 % värdeminskning. skulle dockMan ävensom ca

fasta påkunna den absoluta dvs. skador integränsen, ärta att som
bagatellartade skall ersättas.

Med ledning de i avsnitt berörda9.2.1 rättsfallen skulle t.ex.av
för enskild lantbrukare kunna bedömas ligga i storleksord-gränsen en

ningen kronor,10 000-20 000 medan skadebelopp krävs förstörre att
skogsbolag skall ersättningsberättigat. Bristen påt.ex. ett rätts-vara

tillämpning innebär dock de nämnda beloppen endast försiktigtvisatt
kan överföras till gälla för villaägare respektive fastighetsbo-ävenatt
lag, fråga beslut byggnader.när är rörom som

Anledningen till fastighetsägare vill riva sin byggnad ochatt en upp-
föra kan, såsom framgår figur härledas till den ekono-atten ny av
miska saneringstidpunkten har uppnåtts. det skallFör in-att vara av

riva måste det ekonomiska utfallet nybyggnad bättretresse att av vara
det följer ombyggnad eller fortsatt förvaltning.än som av en

viktigasteDet skälet till det lönsamt riva byggnad ochäratt att en
uppföra normalt det finns möjligheterär uppföraatt störreatten ny en
byggnad på dvs. utökad byggrätt kan utnyttjas. Somyta, attsamma en
framgår figur det emellertid2 inte den möjligheten skyddasärav som



SOU 1996:168 447

det gällande endast återuppföra likadanrättensystemet utan attav en
byggnad. ytterligareDen byggrätt enligt gällande detaljplansom en
kan finnas, kan efter genomförandetiden ändras och till be-anpassas
fintliga byggnader detta till ersättning.rättattutan ger

ersättningsfall hitintillsDe har inträffat och där ersätt-storasom
ningsbelopp har utgått hör emellertid alla till denna kategori och er-
sättningsrätten har därvid grundats på den s.k. garantiregeln i kap.17

§ övergångsregel8 PBL, inte längre aktuell. Mycket dis-ären som av
kussionen kring ersättningsreglema vid bevarande kan vårenligt me-
ning härledas till denna övergångsbestämmelse.

Även någon utökad byggrätt inte kan utnyttjas kan det natur-om
ligtvis ändå finnas skäl för fastighetsägare hellre riva änatt atten
bygga sådant fallEtt befintligaden byggnaden i dåligtär att ärom.
tekniskt skick. Ett byggnadens dåligt utnyttjade.är Detärannat att ytor

främst i sådana situationer värdetär fastighet sjunker undersom av en
den linje i figur 2 markvärdet och i vilkarepresenterarovan som en
förändring ersättningströskeln vid vägrad rivning kan få praktiskav
betydelse.

det gäller dåligtNär utnyttjade kan anmärkas den byggrättytor att
den befintliga byggnaden skall i dess brutto-mätasrepresenterarsom

inte efter byggnadens volym jfr 1986/87:1BoU 142-143.area s.-
såvälI PBL-propositionen s. 447 i utredningens tidigare be-som

tänkande Miljö och fysisk planering s. 226 de skadorsägs att av som
kan drabba fastighetsägare skadan vägrad rivning denär mesten av
allvarliga. Vi delar den bedömningen så till vida skadaatt om upp-
kommer till följd rivningvägrad kan den enligt vårstor,av vara men
mening frekvensen skadefall sådanaär i situationer allt tämligentrots
begränsad. Betecknande det enda ersättningsfallär t.ex. att som om-

i vår enkät till kommunernanämns fall där ersättning utgickär förett
garantiregeln, vi berörde, och för skyddsbestämmelser,som nyss som
vi återkommer till, inte för rivningsförbudet.men

kanDessutom skador vägrad rivning effektivt motverkasav genom
olika åtgärder från såväl myndigheter från fastighetsägarna själva.som
Jfr diskussionen underhållskravet.ovan om

frågaI småhus, oftast byggs med insats från fastig-storom som om
hetsägaren, det inte särskiltär uppseendeväckande hävda skadaatt att
sällan uppkommer rivningsförbud. tordeDet nämligen inteett sär-av
skilt ofta inträffa småhus rivs för helt lika-att ersättasett att ett nyttav



SOU 1996:168448

detta någon skada inteFastighetsekonomiskt innebärdant. att upp-
kommer.

fråga fastigheter incitamenten för rivning i ochkommersiellaI ärom
sig betydligt heller i dessa fall kan emellertidför Intestörre. man se

normalfall ekonomisk saneringsmognad uppkommerdet attettsom
under förutsättning att

byggnaden har underhållits på det föreskriver ochPBLsätt som-
beslutet rivningsförbud meddelas byggnaden eko-innan ärom-

alltsåsaneringsmogen. återknyta till figur detnomiskt 2För äratt
fråga beslutet fattas innan fastighetens värde sjunker under lin-attom

för skyddat markvärde.jen
framförhållningensistnämnda förhållandena, och byggnadenDe att

frågor-underhålls, således de fundamentala och helt överskuggandeär
föri sammanhanget. den byggnad vilken rivningJu sämre är väg-na

ersättning. kandesto blir risken för skada och dockHärstörre upp-ras,
inte iden tidigare berörda oklarheten, dvs. det klarlagtatt synesrepas

mån ersättningssituationpraxis i vad enskild fastighetsägare ien en
underlåtenhet underhållsregler.kan ansvarig för följa PBL:sgöras att

påverkas förredan har berörts tidpunkten ekonomiskSom sane-
rådande konjunkturenringsmognad faktorer den ochäven yttreav som

pågällande bidrags- och skatteregler. Genom de tid fattade be-senare
sluten innebär minskade statliga subventioner för nyproduktionsom

saneringstidpunkten för fastighetsbeståndethar generellt settt.ex.
bortåt lågaflyttats i tiden. Samma effekt har den konjunkturen inom

byggsektorn.
Konjunkturen kan förhoppningsvis förändras till i framti-det bättre

i fråga subventionema för nybyggande talar mycket förden, men om
har överskådlig förhållandendessa begränsats för tid. för-Dessaatt

stärker bilden någon rivningsvåg knappast förvänta ochäratt att attav
skador till följd vägrad rivning inte bli så frekventatorde i framti-av
den.

utredningens betänkande Miljö och fysiskI planering konstaterades
beslutet rivning sannolikt inte avhängigt vilken kvalifika-äratt om av

tionsgräns gäller för ersättning. Med de tillägg följer densom som av
redovisade diskussionen vi precis bedömning. Sam-görovan samma

manfattningsvis det vår mening sänkt för ersättning vidär gränsatt en
vägrad rivning kommer ha endast begränsad betydelse och deatt att
ökade kostnaderna för kommunerna kommer bli små.att
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Från enskild innebär föreslagna förändringarnasynpunkt de att en
viss fastighetsägare, enligt gällande inte har till ersättningrätt rättsom

rivning, skulle kunna bli ersättningsberättigad. på dettaför vägrad En
utökad ersättningsrätt innebär givetvis inte några problem försätt en-

skilda intressen.
fråga frågasärskild har uppkommit i effekterna förEn som om en-

fastighetsägare ingå i pågåendeskilda det kan markan-är om anses
riva överloppsbyggnad. beskrevs ivändning Som avsnitt 9.2.1att en

skall pågående markanvändningen hänföras sådana åtgär-till den även
normal och naturlig rationaliseringder markanvänd-utgörsom en av

ningen. byggnad inte längre behövs för den verksamhetOm en som
såledesbedrivs och endast medför kostnader, det enligt vår meningär

uppenbart rivning led i den pågående markanvändningenutgöratt ett
och rivningsförbud därmed kan leda till till ersättning.rättatt ett en

frånAvdrag skyddsbestämmelser innebär skadaersättningen när

andra komponenten i förslaget avdrag skall frånDen är görasatt ett er-
sättningen i det fallet skada uppkommer pågående mark-att attgenom
användning försvåras. Avdraget skall den skadaavsevärt motsvara

ligger under denna kvalifikationsgräns.som
redan har berörtsSom nämndes dels i utredningens betänkande

Miljö och fysisk planering delss. 226, i Bostadsutskottets betänkan-
de 1986/87:1BoU 152 skador skyddsbestämmelser säl-att av mer
lan torde leda till ersättning, eftersom skadorna ofta balanseras ettav
högre fastighetsvärde. Bostadsutskottet exempelvis dennämner att
skada fastighetsägare kan lida skyddsbestämmelser utfär-närsom en
das främst ökade underhållskostnader och bortfall vissautgörs av av

Ävenoch tillbyggnadsmöjligheter. krav på speciell kostnadskrä-om-
vande arbetsteknik kan ställas. Utskottet gjorde dock bedömningen att
bestämmelser detta oftastslag torde leda till ökat fastighets-ettav
värde, dvs. någon skada inte uppkommer.att

lätt instämma iDet Bostadsutskottets bedömning vad gällerär att att
bestämmelser materialval eller färgsättning oftast innebär ingaom
eller ringa merkostnader såledesoch inte heller föranleder ersättning.
Ofta torde dock bestämmelser detta slag följa den självklaraav av an-
passningen till befintliga miljöer kan hävdas enligt de generellasom
bestämmelserna i kap. och3 10 Skyddsbestämmelser12 PBL. av
någon betydelse blir således främst aktuella fråga aktivanär är om mer

IS 16-1398
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bevarandeinsatser, bevara stukaturer, väggbeklädnadert.ex. attsom
eller inredningsdetaljerandra eller vissa befintliga delar bygg-av en
nads fasader eller anläggningar.tomtsen

Totalt det vår bedömning skador följdtill skyddsbe-ärsett att av
stämmelser kommer tämligen oförändrade i framtiden. vissaIatt vara

kanfall andra regleringsinstrument tillämpas, i andra fall kommermen
beståbehovet skyddsbestämmelser och skadorna i det sistnämn-attav

da fallet torde något underskattade i tidigare redovisade be-vara
dömningar.

Införandet frånavdrag ersättningen kommer givetvis ledaett attav
något ersättningsnivåertill lägre för kommunerna enligt gällandeän

eftersom pågåendekvalifikationsgränsen markanvändningrätt, men
försvåras tämligen låg det inte fråga några dra-avsevärt är är om mer

matiska förändringar ersättningsbeloppen.av
Samtidigt dockkommer vissa fastighetsägare, bestämt denärmare

berörs skyddsbestämmelser eller markreglerande bestämmelsersom av
bedöms överstiga kvalifikationsgränsen för ersättning, självaattsom

få stå för den skadandel understiger denna inne-Dettagräns.av som
givetvis viss försämringbär i den enskildes detIrätt.en samman-

hanget måste två förhållandendock väsentliga beaktas.
ersättning enligt gällande skall utgå så fortDet skadanär rättattena

bagatellartad. Som tidigare har berörts torde det inteär änmer vara
alltför belopp handlar såledesdet Skadetröskeln förhål-ärstora om.
landevis låg åtminstone för privatpersoner fastigheter. Omägersom-
skadegränsen bagatellartade belopp blir givetvis avdraget,ävenavser

språkbruk,med bagatellartat.samma
andra förhållandet frånDet avdrag ersättningen inteär görsatt om

med den del understiger kvalifikationsgränsen, blir konsekvensensom
omotiverat skillnad mellan fall ligger understor grän-ett straxen som
och fall ligger omedelbart ovanför denna gräns.ettsen som

sistnämnda effekt föranledde MiljöbalksutredningenDenna i sittatt
nyligen lämnade huvudbetänkande Miljöbalken SOU 1996:103 s.

föreslå införandet621, motsvarande avdrag frågai sådanävenav om
skadeersättning skall utgå enligt naturvårdslagennuvarandesom
1964:822 m.fl. lagar.

snarliktEtt ligger till förgrund den praxis harävenresonemang som
utbildats i fråga ersättning för vissa miljöskador, nämligen i de fallom
då ersättning skall utgå inte skadan skall tålas med hänsyn till för-om
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hållandena på eller till dess allmänna förekomst under jämförligaorten
förhållanden miljöskadelagen§ 1986:225. Motsvarande bestäm-l-
melse finns i fråga influenser expropriationsföretaget vidom av ex-
propriation kap. expropriationslagen4 2 § 1972:719.-

Vid såväl miljöskador s.k. företagsskador således, medgörssom
hänvisning till det s.k. Värmdöledsmålet, normaltNJA 1977, 424, etts.
avdrag från ersättningen, skall vad fastighetsägare i all-motsvarasom
mänhet får tåla i form immissioner eller företagseffekter. Högstaav
domstolens argumentation i målet handlade främst de nämndaom nyss
rättviseaspektema.

9.5.3 Slutsatser

Förslaget enda kvalifikationsgräns skall tillämpas förenklar i högatt en
grad det gällande diskussion i föregåendeDen detsystemet. som av-
snittet fördes rörande effekterna detta visar några föränd-störreattav

rådanderingar förhållanden knappast enligtDetär vänta. äratt t.ex.av
vår mening svårt någon rivningsvåg skulle aktualiseras ochatt attse
totalt torde ersättningsgilla skador bli i huvudsak oför-sett summan av
ändrad. Om till detta lägger fördelarna enklare förfarandeettman av
torde effekten totalt för kommunerna bli positiv.sett

fastighetsägare berörsFör vägrad rivning kan förändringen isom av
vissa fall utökade ersättningsmöjligheter, vilket givetvis inte inne-ge
bär några problem från enskild synpunkt. fastighetsägareFör be-som

skyddsbestämmelser eller markreglerande bestämmelserrörs av som
bedöms överstiga kvalifikationsgränsen för ersättning, leder dock för-
slaget till viss försämring. försämringDenna emellertiden avser en-
dast belopp bedöms bagatellartade och leder samtidigt tillsom som en
ökad i förhållanderättvisa till andra fastighetsägare, ligger straxsom
under för ersättning.gränsen

Vår samlade bedömning därför fördelarna enhetlig kva-är att av en
lifikationsgräns och tröskeln för ersättning iöverväger samtliga fallatt
bör pågående markanvändning försvåras inom berördatt avsevärtvara
del fastigheten. Ersättning bör därvid endast utgå för den skadaav som
går kvalifikationsgränsen.utöver

bild det gällandeDen ersättningssystemet i figur i1av som gavs av-
snitt 9.2.1 skulle därmed förändras till den bild framgår figur 3som av
nedan.
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Marknads-
värde/ 1 2

114:17 1-5oskadat
värde á

Avsevärt
i gförsvåras

/

får tålasErsättning Skada som
utan ersättning

1 första förstörtsI 14:8 stycket 1 regleras även den situationen att byggnaden
olyckshändelse. Denersättningssituationen hör systematiskt till fall 1.genom

förändring.Figur Ersättningsreglerna efter föreslagen

och föreslåsmed kvalifikationsgräns gälla för skador tillI att samma
följd vägrad rivning och skyddsbestämmelser möjlighe-öppnasav av

till den förenkling det avskaffaskulle innebära det särskildater att
rivningsförbudet och i stället låta beslut skyddsbestämmelserett om

Såautomatiskt innebära rivningsförbud. det ursprungliga förslagetvar
lagstiftningtill utformat i PBL-propositionen och utredningen har

tidigare lämnat förslag med innebörd, jfr avsnitt 9.4.2. Dettaett samma
förslag bemöttes mycket positivt remissinstansema.av

Vi har frågandetta på med anledning delsövervägttrots nytt, attav
önskemål har framförts kunna införa särskilda skyddsbestäm-attom
melser för byggnader sålänge de inte rivs värdefulla, delsär ettsom av

allmänt önskemål kunna senarelägga rivningsfrågan ochattmer om
behandla den rivning faktiskt aktualiseras. sistnämndaDennär rent
frågan har dessutom lett till diskusssion huruvida kompensa-en om
tionstidpunkten för vägrad rivning bör rivningsförbud införsnärvara
eller rivning sedermera aktualiseras och då inte kan ske till följdnär av

rivningslov.vägratett
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i och för sig före-önskemålet kan detdet förstnämndaVad gäller
värdefull i den meningsärskiltbyggnadfalla märkligt äratt somen

fallfå allra flesta tordeskulle rivas. dei kap. § I3 12 PBLavsessom
för-i första hand börförhålla på det viset, detockså sigdet att som

situationer där bygg-förekommer dockjust rivning.hindras Detär en
rivning utesluten,så värdefulli sig kannad inte ärsägas att menvara

bebyggelsemiljö sådan karaktäringår ieftersom byggnaden somaven
påså bibehålls skötasbör den länge deni kap.3 12 sättettavses

skyddsbestämmelser.kan krävasom
föregående konsta-kompensationstidpunkten har vi i detfrågaI om

minska skadorviktig komponent isynnerligen strävan attterat att en -
myndigheter fastig-ersättningsanspråk såväldärmedoch är att som-

förhållandena förframtidaframförhållning och dehetsägare har att en
denför dvs. innanbyggnad bestäms innan detbevarandevärd är sent,

intebakgrunden detrivningsobjekt. denblivit Mothar ett varasynes
medkompensationstidpunkt ellersenarelagdlämpligt sig medvare en

sedan,skyddsbestämmelser ochmöjlighet först meddela näratten
särskild ordningrivningsförbud eller iaktualiseras, införarivning

rivningslov.vägra
Å förnormalt fördel densidan innebär senareläggningandra enen

finner detta lämpligt börfastighetsägaren och kommunenberörde om
påsåledes ankommautesluta sådan möjlighet. börinte lagen Deten

direkt rivningsförbudi varje enskilt fall välja mellankommunen att ett
tillfällefrågan för rivning till detskjuta skada vägradeller näratt om

rivning faktiskt aktualiseras.rent
rivningsför-således möjligheten införa särskiltVårt förslag är attatt

fortsättningenbehålls skyddsbestämmelser inte heller ibud och att
innebära automatiskt rivningsförbud.skall

konsekvenserna den ändringEnligt direktiven skall vi beakta av
i kap. regeringsformen och innebärskett 18 §2 även rät-attsom som

framgår grundlagen.ersättning vid rådighetsinskränkningartillten av
vår bedömning de föreslagna lagändringarna inget hin-Enligt möter

regeringsformen. Vi inte heller grundlagsändringen inne-der i attser
frågorytterligare ersättningsreglering rörande debär behov av som

omfattas PBL.av
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och proportionalitetsprincipen10 PBL

s.k. proportionalitetsprincipen innebär åtgärderdet vidDen att som
vidtas i allmänt intresse skall avvägning mellan det allmännagöras en

Våroch det enskilda intresset. bedömning det lagrum i plan- ochär att
bygglagen 1987:10, kodiñerar proportionalitetsprincipen,PBL, som
nämligen kap. § felaktigt utformad. Vi föreslår således1 5 PBL, är att

paragrafenden nämnda modifieras.

Proportionalitetsprincipen10. 1

Genom nedan refererad dom Regeringsrätten har uppmärksam-en av
heten riktats tillämpningen i svensk den s.k. proportionali-rättmot av
tetsprincipen. det följande skall undersökas i vad månI regel-PBL:s

ståkan i strid kravet på beaktande den nämndasystem mot ett av
iprincipen.

lagenGenom 1994:1219 den europeiska konventionen angå-om
ende skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihe-

upphöjdes den nämnda konventionen till svensk lag.tema
Enligt artikel i första tilläggsprotokollet1 till konventionen skall

ha till respekt för sin egendom. Vidare föreskrivs ingenrätt attenvar
får berövas sin egendom i det allmännas intresse och under deänannat
förutsättningar i lag och i folkrättens allmänna principer.som anges
Slutligen tilläggs i andra stycke dessa bestämmelser intepskallett att

statentfin-inskränka genomföra sådan lagstiftningrättstats atten som
erforderlig för reglera nyttjandet viss egendom iatt överens-ner av

stämmelse med det allmännas intresse eller för säkerställa betalningatt
skatter och andra pålagor eller böter och viten.av av
Vid tillämpningen konventionen i Europadomstolen på bl.a. frå-av

inskränkningar i den enskildes utnyttja egendom ställerrätt attgor om
domstolen krav på proportionalitet. Vid prövningen fråganav om en
åtgärd vidtagits i allmänt intresse ingår således det skettavgöraatt om

rimlig avvägning mellan det allmänna och det enskilda intresset el-en
ler, med andra ord, åtgärden varit proportionerlig.om

den proposition lågI till förgrund bl.a. inkorporeringen Eu-som av
ropakonventionen framhölls medborgarnas rättigheter inte därige-att
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hade reglerats uttömmande och rättsläget beträffande sådanaattnom
rättsprinciperallmänna vunnit hävd i svensk rätt, t.ex.som som en

proportionalitetsprincip, naturligtvis inte påverkadesallmän in-av en
korporering 1993/94:1 f..prop. 17 39s.

Regeringsrätten har i dom meddelad den juni18 hu-1996 prövaten
ruvida praxis föreligger i frågaden dispenser i strandskydds-som om
ärenden ligga ikan linje med proportionalitetsprincipen. Måletanses
gällde följande. Byggnadsnämnden i Nyköpings kommun beslutade

bl.a. strandskyddsdispens enligt naturvårdslagen 1964:822 förom
nybyggnad fritidshus på fastighet inom strandskyddsom-ett ettav en
råde. På talan Naturvårdsverket upphävde länsstyrelsen kommunensav
beslut. Fastighetsägaren överklagade beslutet, regeringen avslogmen
överklagandet. astighetsägaren begärde härefter rättsprövning.F Rege-
ringsrätten upphävde, med bifall till fastighetsägarens talan, regering-

målet återbeslut och visade till regeringen. domen konstaterarIens
Regeringsrätten det grundläggande princip inskränkningäratt atten en
från det allmännas sida den enskildes använda sin egendomrätt attav
förutsätter det föreligger rimlig balans eller proportionalitetatt en
mellan vad det allmänna vinner och den enskilde förlorar på grund av
inskränkningen. proportionalitetsprincip måste enligtDenna Rege-
ringsrätten få genomslag i de enskilda ärenden föreligger tillsom
prövning. enligt Regeringsrätten i detDet ogörligt medär närmaste att

lagstiftning naturvårdslagens karaktär täckande vägledningen av ge
för hur institutet med strandskyddsdispens generellt skall användas för

erforderligt proportionalitetsprincipen, det kanatt utrymmege men
enligt Regeringsrätten inte hävdas dispensinstitut denna ka-att ett av
raktär beslutsmyndigheten handlingsfrihet, sträcker sigger en som
längre i sina verkningar i det enskilda fallet vad kan inrymmasän som
under den nämnda principen. Vid prövningen omständigheterna iav
målet fann Regeringsrätten det måste strida proportio-att motanses
nalitetsprincipen inte medge strandskyddsdispens.att

Proportionalitetsprincipen har Regeringsrätten åberopats iävenav
mål,andra det finns inte anledning här framställningenatt tyngamen

med redogörelse för dessa. redovisade måletDet enligt vadär,en ovan
har funnit, det bäst illustrerar problem kan aktualiseras isom som

samband med tillämpningen kommerPBL. framgå påDetta att ettav
tydligare vi i det följande avsnittännu 11 behandlar frågansätt när
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för beak-detaljplanekravettillämpningenhuruvida ettutrymmegerav
principen.tande av

överväganden förslagoch10.2

för undvikandeändrasi kap. §Bestämmelsen 5 PBLlFörslag: av
ochmellan tillämpningen PBLföreliggakonflikt kanden avsom

proportionalitetsprincipen.den s.k.på beaktandekravet ett av

proportionalitets-framgår den s.k.redovisningenlämnadedenAv att
upphöjts till lag iEuropakonventionenåtminstone sedanprincipen -

och domstolar.prövande myndighetermåste beaktasSverige av-
frågor inskränk-prövningen bl.a.det vidPrincipen innebär att omav

måste rimligegendomutnyttjai den enskildesningar görasrätt att en
och såledesenskilda intressetoch detmellan det allmärmaavvägning

också uttryckas medkanproportionerlig. Principenåtgärden varitom
sidafrån det allmännasså inskränkningordRegeringsrättens att aven

föreliggerförutsätter detanvända sin egendomenskildesden rätt attatt
allmänna vinnermellan vad detproportionalitetrimlig balans elleren

på inskränkningen.förlorar grundoch den enskilde av
in-i betydande gradsin egendomenskildes användaDen ärrätt att

måsteuppenbarligen deni ochregleringen PBLskränkt gene-genom
i de enskildafå genomslagproportionalitetsprincipenrellt gällande

första handenligt iföreligger till prövning PBL,ärenden natur-som
planärenden och bygglovsärenden.ligtvis

bådefrågor enligt lagenvid prövningkap. skallEnligt 5 § PBLl av
uttryck förbeaktas. regelenskilda intressenallmänna och Denna är ett

försedd medRegeln emellertidproportionalitetsprincipen.bl.a. är ett
enskilda intressen beaktas,både allmänna ochförbehåll. Således skall

specialmotiveringen till kap.särskilt föreskrivet. 1Iinte ärannatom
följande1985/86:l, PBL-propositionen, 464,i5 § sägs oms.prop.

avvägningen:

avvägning.fall ställs dock regler för denna EttFör ett ex-upppar
kompletteringsåtgärder områdeniempel reglerna i kap. §8 12är om

vilka innebär de enskilda intres-inte omfattas detaljplan, attsom av
någon planmässig prövningfår stark ställning, eftersom avsena en

skall ske.kompletteringsåtgärders lämplighet normalt inte Ett annat
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exempel reglerna ändring eller upphävandeär detaljplan efterom av
genomförandetidens slut. Någon avvägning enskilda intressenmot
skall inte i dessa fall. har föranlettDetta förbehålletgöras i § om5
inte föreskrivet. Under detaljplanens genomförandetidär kanannat
förhållandena de enskildeDen har dåsägas starkmotsatta.vara en
ställning, eftersom det krävs mycket starka skäl för samhälletatt

fåskall ändra eller upphäva planen. Reglerna genomförandetidom
finns i kap.5 och1l 14

kan iMan detta sammanhang peka på kompensationsregler-även
i kap.14 innebär ytterligare klarlägganden direkt i lagenna som av

mellan allmänna och enskilda intressen.gränserna

Enligt ordalagen i kap.1 § skall, det5 särskilt föreskrivet, ba-när är
ettdera det allmänna eller enskilda intresset beaktas. dessaI fallra av

skulle det alltså inte finnas något för beakta proportionali-utrymme att
tetsprincipen. Denna princip emellertid övergripande karaktärär av
och torde inte kunna skrivas bort i lagstiftningen.

dockDet tveksamt regeln i kap.är l § verkligen skall5 tolkasom
efter ordalagen. Hela regelsystem vilar påPBL:s avvägning skallatt en

mellan allmänna och enskilda intressen.göras Enligt vissa regler väger
det allmänna intresset och enligt andra regler det i stället detungt är
enskilda intressena har prioriterats. kan emellertidDetta inte rim-som
ligen innebära ingen helst hänsyn skall till det motståendeatt tassom
intresset vid tillämpningen vissa regler. detNär gäller dent.ex.av en-
skildes ställning efter genomförandetidens utgång får planen då vis-
serligen ändras eller upphävas rättigheter uppkommitutan att som ge-

planen beaktas, detta behöver inte betyda den enskildesattnom men
intressen inte skall beaktas. Rättigheter och intressen inteär samma
sak. det gällerNär exemplet med kompletteringsåtgärder skall pröv-
ningen sådana åtgärder ske enligt reglerna i kap.8 12 Dessaav reg-
ler har naturligtvis utformats efter avvägning mellan allmänna ochen
enskilda intressen, allmänna intressen intesäga skall beak-att attmen

vid tillämpningen reglerna framstår meningslöst.tas före-Detav som
faller alltså förbehållet i kap.l 5 § vilar på sammanbland-som om en
ning å sidan hur olika intressen har beaktats vid utformningenav ena

olika bestämmelser i och åPBL andra sidan hur intressena skall be-av
aktas vid tillämpningen bestämmelsema. Vid tillämpningen fram-av
står det självklart både allmänna och enskilda intressen skallattsom
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de olika intres-utgångspunkt från den avvägning mellanbeaktas med
gjorts i respektive bestämmelse.harsena som

visserligen egentlig rättslig betydelse,Förbehållet i kap. saknar1 5 §
grunden felaktig uppfattning hurdet uttryck för i om av-ger enmen

enskilda intressen skall företas enligtvägningen mellan allmänna och
vilseledande för de tillämpande myndighe-och kan därförPBL vara

ocksåskall strykas. Därmed bortfallerVi föreslår därför detatttema.
mellan och kravet på beak-konflikt kan föreliggaden PBL ettsom

proportionalitetsprincipen.tande av
uppstå proportionalitetsprincipen skallSärskilda problem kan när

prövningen ansökningar bygglov enligtbeaktas i samband med av om
problem, sammanhänger med detaljpla-kap. §8 12 PBL. Dessa som
i avsnittnekravet, skall behandlas ll.
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Detaljplanekravet1 1

tillämpningenhuruvidafråganinledningsvisbehandlasavsnittdettaI
proportionali-beaktandefördetaljplanekravet ettutrymme avgerav

så-detochsådantfinnsdetVi finnertetsprincipen. attutrymmeettatt
behandlar vida-Vihänseendet.lagändring i detnågonkrävsledes inte

l987:10, PBL,bygglagenplan- ochkap. §bestämmelsen i 15 omre
föreslår därvid möj-byggnad. Vienstakaförpå detaljplan attkrav ny

byggnadfrågaidetaljplanekravetfråntill undantagligheten somom
tillämpningsom-slopas ochpå omgivningenbetydande inverkanf°ar att

före-något. Vidareundantagsregeln vidgaskvarvarandeför denrådet
då byggnadinförsmiljökonsekvensbeskrivningpåkravslår vi ettatt

ornrå-imiljöpåverkan reglerasbetydandeanläggning medeller annan
desbestämmelser.

Inledningl 1

bestämmelsernatillämpningenframhållsursprungsdirektivenI att av
detenskilde ochför denbetydelsehardetaljplanekravet attstorom

mån lagstift-i vadbedömningbakgrund praxis bör görasmot enav
enskil-bl.a. stärka denförytterligarebehöva preciseraskanningen att

ställning.des
utredningenplanering föreslogoch fysiskdelbetänkandet MiljöI

avslå ansök-möjligheteri kommunernasbegränsningarbl.a. vissa att
detaljplanekravet.åberopandebygglov medningar avom

tilläggsdi-remissinstanser.flertalet IstarktkritiseradesFörslaget av
ligga tillinte bördärför förslagetuttalasden maj 1995rektivet 24 att

Enligtutredas ytterligare.frågorna börlagstiftning ochförgrund att
kommunmöjligt förfortsättningsvisregeringen skall det även envara

och detdetaljplaneläggninggrunder hävda behovetpå sakligaatt av
detaljpla-i vilken ordningpå kommunernamåste ankomma avgöraatt

skäl ytterli-enligt direktivetfinns detutarbetas.skall Däremot attner
åbero-skall kunnaför kravetskall gällade villkoröver attsomsegare

synpunkt olämpligfrån allmänför förhindraenskilda attmot att enpas
skallsammanhangettill stånd. detbebyggelse kommer I övervägas om

skallallmänna intressenvilkabestämmelserna i kap. PBL,2 somom
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beaktas vid planläggning och lokalisering bebyggelse, kan behövaav
förtydligas och kompletteras.

Under det fortsatta utredningsarbetet har vi uppmärksammat frågan
hur i prövningen detaljplanekravet skall kunna in be-ettman av passa
aktande den i föregåendedet avsnitt 10 behandlade proportionali-av
tetsprincipen och vi skall i det följande den frågan till be-äventa upp
handling.

11.2 Gällande ordning enligt PBL

Bestämmelser det s.k. detaljplanekravet finns i kap.5 §1 PBL. Enom
redogörelse för den gällande ordningen i den delen finns visserligen i
delbetänkandet Miljö och fysisk planering ff.,251 det finnsmen
anledning här redovisa från delvis utgångspunkt.att systemet en annan

kap.I 5 1 § vissa fall då prövning markens lämplighet föranges av
bebyggelse och reglering bebyggelsemiljöns utformning skall skeav

detaljplan. innebördenDetta det s.k. detaljplanekravet.ärgenom av
gäller iDet fall. Detaljplan krävs således för sammanhållen be-tre ny

byggelse och för enstaka byggnad användning får betydandeny vars
inverkan på omgivningen eller skall förläggas inom områdeettsom
med efterfrågan på mark för bebyggelse, tillkomsten bygg-stor om av
naden inte kan i samband med prövningprövas ansökan bygg-av om
lov eller förhandsbesked, för befintlig bebyggelse skall för-samt som
ändras eller bevaras på sådant detta behöver isätt görasatt ett sam-
manhang. Detaljplan behövs inte, tillräcklig reglering har skettom ge-

områdesbestämmelser. Detaljplanekravet skall också tillämpas pånom
andra anläggningar byggnader, anläggningenän kräver bygglov.om

Om någon de angivna förutsättningarna för kravet på detaljplanav
föreligger, kan kommunen åberopa behovet detaljplaneläggningav

enda skäl för avslag på ansökan bygglov 8 kap. § första12som en om
stycket 2. enskildeDen kan i sådant läge inte tvinga kommunen tillett
planläggning. Kommunen kan fritt bestämma tidpunkten för plan-
läggning, 1985/86:1, PBL-propositionen, 153.prop. s.

Beslut innebär prövning detaljplanekravet kan docksom en av
överklagas. beslutEtt bygglov med hänvisningvägra till detaljpla-att
nekravet kan således överklagas den önskar bygga. Denne kanav som
då få kommunenprövat haft fog för åberopa detaljplanekravetattom
eller byggnadsföretaget kan i ärende bygglov.prövas Vi-ettom om
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fåochbygglovöverklaga beslut prövatdare kan ettt.ex. omen granne
hansför tillvaratadetaljplan krävssådanaförhållandena attär attom
intekan dock kommunenframgång med sin talanf°arOmrätt. grannen

detaljplan.tvingas att anta en
infö-motiv tillföljandeanfördes b1.a.PBL-propositionenI som

149:i a.detaljplanekrav PBLrande ett prop. s.av

för-reglerahuvudsytten.två Detskall haDetaljplanen är attena
andrabebyggelse.markanvändning och Det ärändringar att meraav

bebyggelsemil-byggnader ochbevarande vissaregleravaraktigt av
ombyggnadochför förnyelseförutsättningarreglerajöer eller av

förhandlar detbebyggelseområden. båda fallenIbefintliga attom
för iskyldigheterrättigheter ochfastighet preciseravarje att man

och lämplighelhetsverkanuppnå godmiljöhänseende skall enen
preciseringar skerockså dessaviktigtsamhällsutveckling. Det är att

information ochoch intressentemamedborgarnai former som ger
påhelhetssynbåda skälbeslutet.påverka Dessamöjligheter att -
förjag talainflytandeintressentemaslämplighetsfrågan och anser-

införs idetaljplanekrav PBL.att ett
på så pla-uppgifterockså uttrycka detaljplanens sättkanMan att

miljön behövshelhetsbedömningdenavseddär att somavgenen
områden.lov inomställningstagande till olika ärendenför om

kostnadskrävanderelativt tids- ochemellertidPlanläggning är en
med sig ekonomiskaockså i allmänhetfärdiga planen förDenprocess.

Enligt departe-för kommunen.andra skyldigheteråligganden och
självklart kommu-det därför inte150mentschefen a. attvarprop. s.

tillräck-detaljplaner ialltidintresse kommer upprättaattegetnerna av
påbestämmelser med kravdet borde införaslig utsträckning, varför att

vissa situationer.detaljplan skall iantas
detaljplanekravetframför allti det här sammanhangetintresseAv är

avseende enstaka byggnad.ny
ivanligtvis bedömasenstaka byggnad kanLämpligheten av en ny

förhandsbesked.bygglov eller Somsamband med prövningen av
finns det emel-första stycketframgår bestämmelsen i kap. 1 § 25av

lämplighet måstedå enstaka byggnadssituationerlertid ävenett enpar
betydandebyggnad meddetaljplan, nämligen enstakaprövas genom

Härvidområde med bebyggelsetryck.omgivningspåverkan eller inom
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finns dock vissa möjligheter medge undantag från detaljplanekra-att
vet.

Bedömningen det föreligger bebyggelsetryck skall innefattaav om
framtidsaspekt. I PBL-propositionen anfördes följande s. 553:en

Framtidsaspekten innefattar både det fallet uppkomsten be-att av
byggelse planeras och således komma till stånd ak-avses genom en
tiv kommunal viljeinriktning och det råderatt ett spontantmera
uppkommet bebyggelsetryck. Kommunens avsikt hävdaatt- - -
krav på detaljplan inom områden med bebyggelsetryck bör normalt
framgå översiktsplanen.av

belysningFör tillämpningen detaljplanekravet iav av anges
PBL-propositionen några fall där detaljplanen lämplig och nöd-är
vändig regleringsinstrument ff..555 Större närområ-tätorterssom
den, de s.k. randzonema, exempel där behovär detaljplanelägg-ett av
ning så alltid föreligger, byggnadsföretagetsgott omfatt-oavsettsom

Ävenning. inom vissa delar mindre närområden kan jäm-tätortersav
förbara omständigheter föreligga. områdenInom med existerandeett
eller förväntat bebyggelsetryck blir kravet på detaljplan beroende av
förhållandena på platsen. detNär inte fråga randzonemaär bör be-om
byggelsetrycket dokumenterat och ha aktualitet för detaljpla-attvara
nekravet skall gälla. Områden med bebyggelsetryck kan ligga långt
från områdentätortema, med stark efterfrågan påt.ex. mark för fritids-
bebyggelse eller storstadsregionema. Behov detaljplan kan ocksåav
aktualiseras bostadshus skallnär uppföras i närheten störandeav en
verksamhet eller omvänt.

Om prövningen tillkomsten enstaka byggnad igörsav av en ny
samband med prövningen bygglov eller förhandsbesked, skall denav
företas enligt kap.8 12 Enligt den bestämmelsen skall ansökningar

bygglov för åtgärder inom områden inte omfattas detalj-om som av
plan bifallas, åtgärden bl.a. uppfyller kraven i kap.2 och, någotom
förenklat uttryckt, kraven i kap.3

kap. finnsI 2 bestämmelser allmänna intressen skall beak-om som
vid planläggning och vid lokaliseringtas bebyggelse. Dessa be-av

stämmelser skall beaktas i ärendenäven bygglov och förhandsbe-om
sked. Av 2 kap. l § andra stycket följer skalläven NRL tillämpas iatt
dessa ärenden. De krav i kap.3 skall uppfyllas framför alltär kra-som

i och1 2 byggnaders placeringnärmare och utformning.ven om
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överväganden och förslag11.3

påi kap. första stycket krav de-Bestämmelserna § 2Förslag: 5 l om
för enstaka byggnad ändras så möjligheten till undantagtaljplan attny

fråga får betydande inverkanfrån detaljplanekravet i byggnadom som
tillämpningsområdet för denpå omgivningen slopas och kvarva-att

något. möjligheternarande undantagsregeln vidgas ökaFör att att an-
på miljökon-vända områdesbestämmelser införs i kap. § krav5 33 ett

då medsekvensbeskrivning för de fall regleringen stöd kap. §5 lav
områdesbestämmelser tillkomstentredje stycket i sker av av en ny

användning innebär betydandebyggnad eller anläggning,annan vars
på hushållningenpåverkan milj hälsan eller med naturresurser.

Enligt det den maj beslutade tilläggsdirektivet skall utred-24 1995
ningen ytterligare de Villkor skall gälla för detaljpla-över attse som
nekravet skall kunna åberopas enskilda. Härmed torde att ut-mot avses
redningen, i enlighet med vad anförts i ursprungsdirektivet, skallsom

gårbl.a. den enskildes ställning kan stärkas. vi in påInnanpröva om
dessa frågor finns det anledning frågan hur beaktandeettatt ta upp om

proportionalitetsprincipen skall kunna in i prövningenav passas av
detaljplanekravet.

Detaljplanekravet och proportionalitetsprincmen

det föregående frågan förhållandetavsnitt 10 har vi behandlatI om
mellan och den s.k. proportionalitetsprincipen. principPBL Denna
innebär det vid prövningen bl.a. frågor inskränkningar i denatt omav
enskildes utnyttja egendom måste rimlig avvägningrätt görasatt en
mellan det allmänna och det enskilda och således åtgärdenintresset om
varit proportionerlig. Principen generell giltighet i svensk ochäger rätt
skall beaktas i de enskilda ärenden föreligger till prövning enligtsom

Vi har föreslagit ändringPBL. regeln i kap. § skalll 5en av som un-
danröja den konflikt eventuellt föreligger mellan och kravetPBLsom
på beaktande principen.ett av

Proportionalitetsprincipen skall beaktas bl.a. vid prövningen enligt 8
kap. ansökningar12 § bygglov för åtgärder inom områdenav om som
inte omfattas detaljplan. Vid den prövningen kan frågan behovetav om

detaljplaneläggning aktualiseras. Härvid kan det uppstå problemav
med hänsyn till kravet på beaktande proportionalitetsprincipen.av
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Enligt kap. första8 § stycket skall12 ansökan bygglov fören om en
åtgärd utanför område med detaljplan bifallas, åtgärden l uppfyl-om

kravenler i kap., 2 inte skall föregås detaljplaneläggning,2 3 inteav
strider områdesbestämmelser och 4 uppfyller kraven i kap.3 2mot
och 10-18 §§.

första hand bör prövningenI ske de under ochl, 3 4 nämndamot
kraven. Proportionalitetsprincipen skall ha beaktats vid antagandet av
områdesbestämmelser och den skall vidare beaktas vid prövningen

kraven i och kap. ansökningen inte2 3 Om skall ogillas redan ef-mot
prövning de nämnda kraven under l, 3 och 4, skall före-ter moten
prövning åtgärden skall föregås detaljplaneläggning.tas en av om av

Bestämmelserna detaljplanekravet innebär krav från sidastatensom
på kommunerna de i kap. åtgärderna.§ angivna5 1 Därprövaatt reg-
leras alltså förstai hand i vilken form åtgärder skall iprövas sam--
band med bygglovsprövning eller i detaljplaneprocess. Avgörandeten

den frågan har emellertid också den effekten, vad kan kallasav som
planmonopoleffekten, den enskilde, påkrav detaljplan fö-att om anses
religga, inte någonhar kräva detaljplaneläggning. ankom-rätt Detatt

helt på kommunen och detaljplan skallavgöra närattmer om en upp-
Bestämmelserna detaljplanekravet alltsåhar avgöranderättas. om en

betydelse för den enskildes möjligheter nyttja sin egendom.att
Visserligen reglerar bestämmelserna detaljplanekravet ytligt settom

bara frågan i vilken form beslut skall fattas, detaljplanelägg-genom
ning eller i samband med prövningen ansökning bygglov.av en om
Prövningen detaljplanekravet ingår emellertid för denav som en en-
skildes avgörande delñåga i prövningen bygglovsansökningen.rätt av

därförDet uppenbart proportionalitetsprincipenär måste beaktasatt
vid prövningen enligt kap.även 8 § första stycket frågan12 2 av om

åtgärden skall föregås detaljplaneläggning.av
kanMan emellertid fråga sig i vilket led prövningenav som propor-

tionalitetsprincipen skall kunna beaktas. det tidigare refererade måletI
hos Regeringsrätten avsnitt 10 rörde det sig prövningen dis-om av

från bestämmelsen byggnadsförbud inom strandskyddsområ-pens om
de enligt naturvårdslagen16 § och vid prövningen skulle således pro-
portionalitetsprincipen beaktas.

det gällerNär regleringen i kanPBL det förenklat det, såsägas att
detaljplanekravet utlöses, råder byggnadsförbud med möjlighetsnart

för kommunen lämna tillstånd upprättande detaljplan.att genom av en
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alltsådetaljplanekravet fyller i detta hänseendeBestämmelsen om
byggnadsförbud i naturvårdslagenfunktion lagregeln omsamma som

kan dispens. beaktandeoch detaljplaneläggningen Ettses som en av
hållerproportionalitetsprincipen skulle således, fast vid jäm-om man

förelsen med det nämnda dispensförfarandet, ske i samband med
sådan ordningprövningen frågan detaljplan skall Enupprättas.av om

måste på kommuneninnebär det för vissa fall kunna ställas krav attatt
sådana enligtdetaljplanelägga. Några möjligheter finns dock inte PBL

föroch därför finns det enligt gällande inget beak-rätt utrymme ett
för prövning dettande proportionalitetsprincipen inom en avav ramen

skisserade slaget.nu
detaljplanekravetalternativ möjlighet beakta principenEn äratt att

Fråganeñerges hänsynen till den enskildes intressen kräver det.när är
emellertid sådan tillämpning möjlig med hänsyn till hurärom en re-

inte nå-geln detaljplanekravet i kap. § formulerad.5 1 Denär ärom
avvägningsregel i materiellt hänseende processuell regelutangon en
formerna för prövningen och den enskilde torde inte kunna göraom

från frågan behövergällande hävdande samhällets sidaatt ett attav
i detaljplan skulle strida proportionalitetsprincipen.kunnaprövas mot
de dolda effekterna detaljplanekravet han vänder sigDet är av som

Frågan således det eventuellt behöver lagändringär görasmot. om en
för skall skapas för beaktande proportionalitets-att utrymme ett av
principen vid tillämpningen detaljplanekravet.av

Bestämmelsen i kap. med krav på beaktande både allmänna5 §1 av
och enskilda intressen, vari innefattas proportionalitetsprincipen, är av
övergripande karaktär och den skall tillämpas bl.a. vid prövningen en-
ligt kap. § och därmed vid prövningen detaljplanekravet.8 12 även av
Vid intresseavvägningen framstår rimligt intedet därvid attsom man
bara till vad bestämmelsen i kap. formellt handlar§5 1 utanser om

beaktar de eller mindre dolda konsekvenserna för den enskil-även mer
de såledeshur prövningen utfaller. Enligt vår bedömning skallav en
avvägning mellan det allmännas intresse kunnagöras att styraav
markanvändningen och byggandet via detaljplanekravet denmot en-
skildes intresse kunna nyttja sin egendom. denna avvägningOmattav
resulterar deni enskildes intressen blir otillbörligt eftersattaatt genom

hävdande detaljplanekravet, bör kravet efterges. Någotett systema-av
tiskt hinder sådan eftergift inte föreligga och någon lag-mot en synes
ändring bedöms inte erforderlig.
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prövningenVid detaljplanekravet skall det alltså företasmot en av-
vägning mellan det allmänna intresset kunna markanvänd-att styraav
ning och byggande den enskildes intresse kunna nyttjamot attav

Tillegendomen. stöd för det allmänna intresset torde då inte behöva
åberopas kravbestämmelsema i och kap. tyngden hos de2 3 Det är
allmänna intressena sakligt måste avgörande.sett som anses

åtgärder sådanaDetaljplanekravet slag där det typiskt settavser av
finns betydande allmänt intresse kunna markanvänd-ett att styraav
ningen och byggandet. avvägning mellan det allmänna och enskildaEn
intresset torde därför bara i vissa gränsfall kunna utfalla så detatt an-

föreligga icke godtagbar obalans till den enskildes nackdel. Härses en
åsyftas fall den karaktär föremål för Regeringsrättensav som var
prövning målet, såledesi det tidigare refererade komplettering med
byggnader på obebyggda lucktomter och liknande. Sådana fall kan vis-
serligen undantas från detaljplanekravet enligt den undantagsregel som
finns i kap. § första stycket vad kan tänka sig5 l detär attmen man
beträffande vissa ytterligare fall liknande slag kan hävdas detattav
allmännas påkrav detaljplan innebär orimlig avvägning i förhål-en
lande till den enskildes intressen.

de fall beaktandeI proportionalitetsprincipen leder till de-ett attav
taljplanekravet inte kan hävdas, måste prövningen bygglovsansök-av
ningen begränsas till prövning enbart de övriga kraven i kap.8moten

alltså12 de krav under l, 3 och 4nämntssom ovan.
detaljplanekravet inte åberopasTrots kan grund för ogillaatt attsom

bygglovsansökningen, kan beslutakommunen prövningen skallatt
föregås detaljplaneläggning. Enligt kap. får8 23 § nämligen bygg-av
nadsnämnden, påbörjasarbete med detaljplan, beslutaatt antaom en

anstånd med avgörandet lov till dess planarbetet har avslutats.om om
finns inget hindrarDet beslut påbörja planarbete fattasatt attsom om

vid tillfälle beslutet anstånd. kommunenOm inte harsamma som om
avgjort planärendet inom två år från det ansökningen lov komatt om
in till byggnadsnämnden, skall dock ansökningen dröjs-avgöras utan
mål.

Anmärkning propositionsuttalande rörande kap.8 §23 PBLettom

vi ändå inne påNär bestämmelsen i kap. vill vi påär 8 23 § attpassa
försök till klarläggande uttalandegöra i propositionenett ettav
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Ändring torde kunnavilketoch bygglagen,i plan-1993/94: 178 m.m.,
förvirring bland läsarna.vissskapa en

juliträdde i kraft den 1i kap. §ändring 8 5 PBL,Genom somen
detaljplan beslutaifått möjlighetkommunenhar1995, attatt en
den tidpå och underdetinte krävs för närmarebygglov sättatt som

andrabyggnader ochfrågaåtgärder iutförai planen an-omanges
frånhärstammadelagändringi 1-3 §§. Dennaläggningar som avses

i betänkadnethade lagt frambyggutredningenPlan- ochförslag som
Utredningen pekade1993:94.byggandet SOUkontrollAnpassad av

anståndbeslutfattamed möjlighetenpå problemetdärvid attatt om
skulle bort-enligt kap. 23 §bygglovsansökan 8prövningenmed av en

Utred-i plan.på bygglov har beslutatsfrån kravbefrielsefalla, om
såändrasskullebestämmelsen i kap. 23 §därför 8föreslogningen att

för-besluta tidsbegränsatmöjlighetbyggnadsnämnden attatt omgavs
i detalj-ha lovbefriatsåtgärder kanföreta sådanabud mot att ensom

plan.
remitteradeLagrådettillregeringen i detförslagDetta togs upp av

sådanemellertidLagrådet ifrågasatte203.förslaget a. enomprop. s.
59propositionen225 och ibehövdes a.bestämmelse prop. s.

därförLagrådets uppfattning ochdeladedenförklarade regeringen att
propositio-emellertid iHärefter anfördesförslaget.längre vidhöllinte

säkerhetsventiltill denmotsvarighetdet behövs60 att somennen
pålösningbeskrevsinnebär och därvidanståndsmöjligheten pro-en

regeringen förklaratmed det förslagblemet överensstämmer somsom
inte längre vidhöll.denatt

propositionen misstagpå ihar uttalandena 60Uppenbarligen avs.
på grundergodafrån lagrådsremissen och det kanförts antas attöver

från dem.skall bortseman

detaljplanekravetbegränsade ändringarFörslag till ivissa

Övervägandena några förslag tilliföregående har intei det utmynnat
ii huvudsak baradetaljplanekravets omfattning,ändringar i ettutan

redan enligt gällandeenskildes ställningkonstaterande den rätt äratt
antagits. det följandevanligen torde hanågot starkare vad Iän som

möjligt begränsamed direktiven detskall vi i enlighet pröva är attom
enskildes ställningdärmed stärka dendetaljplanekravet och utan en

förhindra olämpligmöjligheter kunnaförsämring samhällets attattav
fall med uppförandestånd. framför alltbebyggelse kommer till Det är



470 SOU 1996:168

enstaka byggnad tilldrar sig intresset, således bestäm-av en ny som
melsen i kap. första5 l § stycket

Enligt bestämmelsen krävs detaljplan för enstaka byggnad medny
betydande omgivningspåverkan eller inom område med bebyggelse-
tryck. Kravet emellertid försett med undantag.är Det gäller således
inte, tillkomsten byggnaden kan i samband medprövas pröv-om av
ning ansökan bygglov eller förhandsbesked. paragrafensI tredjeav om
stycke finns ytterligare undantag Således behövs inte de-ett upptaget.
taljplan i den mån tillräcklig reglering har skett områdesbe-genom
stämmelser. Från detta undantag bortses dock i det följande.

Denna bestämmelse fick sin slutliga utformning i slutskedet av
lagstiftningsarbetet. lagrådsremissenI gällde sålunda ovillkorligtett
detaljplanekrav, de i huvudregeln angivna förhållandena föreligger.om
Några möjligheter till undantag från detta krav skulle således inte
medges. I PBL-propositionen anfördes emellertid följande s. f.:552

har dockJag vid övervägande frågannärmare har föran-av som-
letts den försöksverksamhet har pågått funnit plankravetav som -

alltför rigoröst utformat i denna del. kan nämligenDetvara vara
önskvärt för kommunerna kunna tillåta vissa enstaka bygg-att nya
nader ändå tillkomsten de allravägra flesta. kanDet gällamen av

komplettering med byggnader påt.ex. obebyggda s.k. lucktomter
eller bostäder i samband med generationsskifte i jordbruksfö-ettnya

Om bedömningen byggnademas lokaliseringretag. med hänsynav
till kap.2 liksom de grannelagsrättsliga frågorna kan klaras direkt
vid tillståndsprövningen, bör enligt min mening detaljplanekravet
inte gällande.göras

bakgrundMot härav gjordes tillägget i lagtexten enligt vilket kravet
på detaljplan bara gäller, tillkomsten byggnaden inte kan prövasom av
i samband med prövning ansökan bygglov eller förhandsbesked.av om
Ordalagen i undantaget antyder detta skulle ha förhållandevisatt ett
omfattande tillämpningsområde. lämnadeDe exemplen talar dock för

En restriktiv tillämpning torde såledesmotsatsen. avsedd.vara
Även i fortsättningen bör det ställas principiellt krav på detalj-ett

plan för tillkomsten byggnader inom områden med bebyggelse-av nya
tryck. finnsDet emellertid anledning till övervägande fråganatt ta upp

möjligheterna vidga tillämpningsområdet för undantagsregeln.attom
Härvid måste beaktas dels kommunernas behov med stöd de-attav av
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från allmän synpunktförhindra tillkomstenkunnataljplanekravet av en
lig-de syftentillgodosedels behovetbebyggelse,olämplig att somav

påhelhetssynnämligen behovetdetaljplanekravet,bakom av enger
inflytande.lämplighetsñågan och intressentemas

konstateradebyggandetAnpassad kontrolldelbetänkandet ut-I av
bl.a. enstaka bygg-bygglov förmöjligheternaredningen vägraattatt

be-i kap.hållna bestämmelserna 2allmäntmed stöd de ärnader av
innebäruppfylldakraven i kap.omständigheten 2gränsade. ärDen att

frånbyggnad acceptabeltillkomstensåledes inte alltid äratt av en ny
disk-indetaljplanekravetkommersynpunkt.allmän Här ettsom mera

hindra tillkomstenför kommunenutformat instrumentretionärt att av
byggnaden.

bestämmelserna i kap.2kompletteringarFörtydliganden och av
för förhindrastödeventuellt kunna bättresåledesskulle attge

eventuellt detdärmedolämplig bebyggelse och göratillkomsten av
detaljplanekravet.frånför undantagmöjligt öka utrymmetatt

emellertid intekani bygglovsärendetmateriell prövningökadEn
inflytande för intressentema.ochbehovet helhetssyntillgodose av

långtalltså för hurtill dessa intressen gränsHänsynen sätter manen
ipå detaljplan. börefterge kravet Detdet gällerkan när att sam-

prövningutökadeffektockså observerasmanhanget motatt av enen
fråndelvis flyttaskap. blir inflytandetbestämmelserna i över2 att

allmänhet, tillochinklusive intressenterkommunen, staten genom en
via lagstiftning.ökad styrning

Även fallfinns det vissabestämmelserna i kap.preciserar 2om man
hand märks här byggnaderdetaljplan. förstaalltid torde kräva Isom

mindreoch vissa delartillkomma inom större tätorters avsom avses
Även områdeninom andranärområden, s.k. randzonema.detätorters

dokumente-bebygglesetryckeller förväntatmed existerande ärett som
upprätthållas. börpå vanligenaktuellt kravet detaljplan Häroch börrat

med stödsärskiltemellertid kunna finnas möjligheterdet över-att av
efterge kravet på detaljplan.siktsplanen i vissa fall

redovisas de allmänna in-skall i översiktsplanenEnligt kap. §4 1
beslutsfattandet.fortsattabör beaktas vid detenligt kap.2tressen som

områden med detaljplan kan gestaltabygglovsprövningen utanförHur
preciseringar kraven finnssig bakgrund översiktsplanensmot avav

PBL-propositionenspecialmotiveringen till kap. §beskrivet i 8 12 s.
förutsättningarna för prövningframgårff.. beskrivningen715 Av att
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dessa kravbestämmelser förbättras de har preciseratsmot avsevärt, om
i översiktsplanen.

I PBL-propositionen 556 fall där det bör kunnanämns ett par
möjligt efterge kravet på detaljplan. områdenInom med be-attvara

byggelsetryck långt från således, förhållandenatätortema äranses om
okomplicerade, detaljplaneläggning kunna undvaras vid lämplighets-
bedömningen. sådanaI fall skall ställningstagande i bygglovs-ett ett
ärende kunna grundas på exempelvis preciserad översiktsplanen mer
eller enklare planutredning klarlägger förutsättningar ochen som res-
triktioner i grannskapet till den plats där byggnadsåtgärd aktualise-en
ras.

Ett fall följande. Närhetennämns till områdeannat är ettsom som
redan har samlad bebyggelse viss omfattning bör kunna utlösaen av
detaljplanekravet. Här det emellertid inte möjligt sägaattanses vara
något allmängiltigt. Om det sig några enstaka byggnaderrör vilkasom
lämplighet i kan bedömas på grundval översiktsplanen,stort kanav
enligt propositionen i vissa fall enkel planutredning tillräck-utgöraen
ligt underlag för den slutliga lämplighetsprövningen bygglovs-ettav
ärende.

Dessa propositionsuttalanden kan dock inte uttryck föranses som
gällande propositionenI avsågsrätt. de beskrivna fallen utgöra exem-
pel på detaljplanekravets tillämpning enligt huvudregeln. Samma
exempel återfinns nämligen i lagrådsremissen s. 448 där något
undantag inte farms med. Huvudregeln dock otvetydig. krävsär Det
detaljplan för byggnad skall förläggas inom område med bebyg-som
gelsetryck. Några möjligheter till undantag från detaljplanekravet ges
inte, vilket anledningen till undantag ansågs nödvändigt.att ettvar
De beskrivna fallen kan inte heller uppfattas exempel på tillämp-som
ningen den insatta undantagsbestämmelsen. Denna exempli-av senare
fieras i propositionen enbart med de nämnda fallen med lucktomter
och nybyggnad på jordbruksfastighet i samband med generationsskifte.

förefallerDet alltså de refererade exemplen på undantag frånsom om
detaljplanekravet har flutit in i propositionen på grund någon formav

misstag.av
finnsDet emellertid skäl talar för undantag från detaljpla-attsom

nekravet skall kunna medges i sådana situationer beskrivs i desom
nämnda fallen. Gränsen för områden med bebyggelsetryck är natur-
ligtvis ofta inte särskilt skarp. Vid tillämpningen detaljplanekravetav
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området hänförs tilldet aktuellaemellertid nödvändigtdetär att an-
det förra fallet kan detbebyggelsetryck.område med eller Itingen utan

ivad medges dagmotiverat i utsträckningdärvid större änatt somvara
i bygglovsärendet.lämplighetsbedömningen kan företasöverväga om

många faktorer.sådan prövning beroendetillMöjligheten är aven
samordningåtgärden och behovetOmfattningen den aktuella avav

måstebefintliga anläggningarbefintlig bebyggelse ochmed avgö-vara
Även planmaterialrådande plansituationen, dvs. vilketdenrande. som

också till tänkbaramåste emellertidhar betydelse.finns, Hänsyn tas
från detaljplanekravet böri omgivningen. Undantagutbyggnadsplaner

tvingasdärigenomdet finns risk för kommuneninte medges, taattom
föregriper denoch därigenomi det ärendet efter det andraställning ena

detaljplan jfrmåste i formsamlade bedömning ske avsom
PBL-propositionen f..556s.

på utbyggnaden in-tidsmässiga aspektenproblem kan denEtt vara
för sigområde kan i ochområden med bebyggelsetryck. Ett varaom

kunnakan ha intresselämpligt för utbyggnad, kommunen attavmen
byggaSåledes det finnas behovutbyggnaden i tiden. kan att utstyra av

med tillkomsten bygg-skolor, i sambandva-nät,vägar, nyaavm.m.
bety-framhölls översiktsplanensde refererade exemplennader. I nyss

på detaljplan.efterge kravet Genomdelse för möjligheterna över-att
tiden. Således kan detutbyggnaden kunna isiktsplanen bör ävenstyras

i och för sig lämp-framgå planen område pekas utatt ett somsomav
förrän i skede.bebyggelse dock inte bör byggas Iligt för ettut senare

tillämpligundantagsbestämmelsen intesådant fall kanett anses vara
härför föreligger enligt översiktsplanen.förrän förutsättningar

i kap. förstaTillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen l §5
går in på hur detta skall lösasstycket bör således vidgas. vi2 Innan

frågan eventuellt slopa möjlighetenlagtekniskt skall vi ta attupp om
från detaljplanekravet för byggnad får betydande in-till undantag som

någrapå det knappast finnasverkan omgivningen. Helt allmänt synes
sådana fall. Starka skäl talarskäl till undantag skall kunna medges iatt

anläggning med sådan inver-för tillkomsten byggnad elleratt enav en
beslutsprocess planmässigakan alltid bör kräva garanterarsomen

inflytande för bredare krets in-överväganden och möjligheter till en
särskilda skäl talar förfinns dessutomDettressenter. ett attsompar

skall slopas.undantaget
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Enligt kap.5 18§ skall miljökonsekvensbeskrivning upprättas,en
detaljplanen medger markanvändning innebär bety-om en som en

dande påverkan på miljön I samband med påkrav miljökon-attm.m.
sekvensbeskrivning för vissa fall infördes i den nämnda bestämmelsen
berördes frågan det fanns skäl införa sådant krav vidatt ävenettom
bygglovsprövning prop. 1992/93:60 22. Härvid anfördes följande:s.

kap. förstaI 5 1 § stycket 2 uppställsPBL huvudregel kravsom
på detaljplan för enstaka byggnad fåranvändning betydandeny vars
inverkan på omgivningen. Detta uttryck inte liktydigt med bety-är
dande miljöpåverkan, innebär omgivningspåverkan.störresom en

kan inte rådaDet någon tvekan åtgärd har betydandeattom en som
miljöpåverkan skall detaljplan och inte medprövas stödgenom av
den undantagsbestämmelse medger prövning kan ske iattsom sam-
band med prövning ansökan bygglov eller förhandsbesked.av om

finns såledesDet inte skäl införa krav på miljökonsekvensbe-att
skrivningar vid bygglovsprövning.

Enligt detta uttalande således den aktuella undantagsbestämmel-är
inte tillämplig kommer nivån betydandenär miljöpåver-översen man

kan och det krävs miljökonsekvensbeskrivning. finnsDet dock risken
för denna begränsning tillämpningsområdet för bestämmelsenatt av
inte uppmärksammas vid tillämpningen.

detNär gäller byggnad med betydande inverkan på omgivningen är
det ofta fråga hälsa och säkerhet eller sådan påverkan på kultur-om
miljö och landskapsbild det kan ifrågasättas riksintresse till-att ettom
godoses. sådanaI fall har länsstyrelsen möjlighet ingripa enligt 12att
kap. PBL, detaljplan däremot inteupprättas vid lovprövningom men

området omfattasän förordnandeannat enligt kap.12 §4ettom av
eller länsstyrelsen får reda på projektet och hinner lägga förord-ut ett
nande innan byggnadsnämnden lov eller positivt förhandsbesked.ger

harHär alltså detaljplaneprocessen särskild betydelse kravetutöveren
på miljökonsekvensbeskrivning.

Sammantaget finner möjligheten till undantag från detaljpla-att
nekravet för byggnad får betydande inverkan på omgivningen börsom

bort och vi föreslår därför bestämmelsentas i kap.5 § första1att
stycket ändras.

Enligt kap.5 l § tredje stycket behöver detaljplan inte iupprättas
den mån tillräcklig reglering har skett områdesbestämmelser.genom
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byggnad eller anläggning kan alltså alternativt ienstakaNy prövas
områdesbestämmelser. sådana in-fall har länsstyrelsen möjlighetI att
gripa på detaljplan upprättas.sätt närsamma som

Problemet krav på miljökonsekvensbeskrivning aktualiserasmed
någotemellertid här eftersom sådant krav inte ställs vidäven antagan-

de områdesbestämmelser. den nämnda propositionen berör-Iav ovan
des inte denna undantagsbestämmelse, uppenbarligen måstemen
tillämpningsområdet här till fall då det inte krävsbegränsatäven vara
miljökonsekvensbeskrivning.

Områdesbestämmelser kan emellertid enligt vår bedömning vara en
ändamålsenlig form för prövning vissa åtgärder kan krävaäven av som

miljökonsekvensbeskrivning. exempel kan vindkraft-Som nämnasen
verk. Vi föreslår därför bestämmelserna förfarandet vidatt anta-om

områdesbestämmelsergande kompletteras med bestämmelseav en om
det skall krävas miljökonsekvensbeskrivning, regleringatt en om ge-

områdesbestämmelser sker i fråga tillkomsten ensta-nom om av en ny
ka byggnad eller anläggning användning får betydande på-annan vars

påverkan miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser.
återkommer fråganVi till den berörda hur skallutrymmenu ovan

någotkunna skapas för liberalare tolkning undantagsbestämmel-en av
i fråga enstaka byggnad. Som ordalagen inämntssen om ny synes un-

dantaget antyda det skulle förhållandevis omfattandehaatt ett
tillämpningsområde och lagtexten alltså täckning för den tolkningger

vi vill bestämmelsen. motivuttalanden har dockGenomsom ge
Ändringtillämpningsområdet inskränkts till specialfall. lag-ett par av

tillämpningen skall visserligen inte företas motiv, dengenom men
föreslagna fråga omgivningspåver-ändringen i byggnad medovan om

kan leder till kap. § första stycket föreslås fonnule-5 1 2att en ny
ring och vi tillräckligtdetta för delvis motivuttalan-äratt attanser nya
den skall kunna knytas till ändringen.

Övervägandena här har gjorts med utgångspunkt från gällande be-
stämmelser i kap.2 har härvid förutsätts bestämmelserna preci-Det att

och konkretiseras i översiktsplanen i enlighet med reglerna i 4seras
kap. kan emellertid finnasDet anledning huruvida förtyd-övervägaatt
liganden och kompletteringar bestämmelserna i kap. skulle kunna2av

förbättrat stöd för undanta åtgärder från detaljett attge
det föregående konstateradesI ökad materiell prövning iatt en

bygglovsärendet inte kan tillgodose behovet helhetssyn och infly-av



476 SOU 1996:168

Äventande för intressentema. preciseringar be-om man genom av
stämmelserna i kap.2 kan öka möjligheterna förhindra tillkomstenatt

olämplig bebyggelse kan sådana såledespreciseringar inte detgöraav
möjligt vidga tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsenatt ut-

föreslagitsvadöver som ovan.
bestämmelser i kap. i första hand föremålDe 2 skulle kunna blisom

för förtydliganden och kompletteringar de finns i 3är upptagnasom
således krav avseende lokaliseringen bebyggelse. innehållerKravenav
i utsträckning ekonomiska överväganden. bedömerNärstor man om

område lämpligt för bebyggelse med hänsyn till möjligheternaärett att
ordna trafik Vattenförsörjning och avlopp, handlar det i hu-t.ex. samt
vudsak beräkna investeringskostnaderna för erforderligaattom an-
läggningar. till kommunalekonomiska konsekvenserHänsynen medför
naturligtvis kommunen har starkt intresse kunnaatt ett att styra ut-av
byggnaden. tillkomstenNär byggnader inom områden med be-av nya
byggelsetryck kan få sådana konsekvenser bör emellertid undantag
från detaljplanekravet inte medges.

Undantag från detaljplanekravet således enligt förevarande för-är
slag i ökad utsträckning kunna tillämpas i vissa gränsfall däravsett att
det visserligen finns bebyggelsetryck, där förhållandena ändåett men

sådana detaljplan kan undvaras. detaljplanekravetGenom inteär att att
kan hävdas i sådana fall kommunen hänvisad till åberopa kravenär att
i och kap. jämte översiktsplanens2 3 preciseringar kraven för attav
kunna hindra tillkomsten olämplig bebyggelse. möjligheterDessaav
torde emellertid tillräckliga för de fall här kunnavara som avses un-
dantas från detalj

Preciseringar kraven skulle för övrigt mycket svårt attav vara
åstadkomma. Skälen till tillkomsten byggnad olämplig kanatt ärav en
variera Flertalet de krav i kap.avsevärt. 2 3 § skulle kan-av som anges
ske behöva förtydligas och kompletteras. Sådana preciseringar skulle
emellertid inte bli tillämpliga bara på det förhållandevis begränsade
antalet fall aktuellt här få generell räckvidd på-är och,utansom som
pekats i det föregående, bl.a. leda till förskjutning inflytandeten av
från kommunerna till naturliga inomDet för PBL:sstaten. mest ramen

kravbestämmelsema konkretiseras i densystem att över-synes vara
siktliga planeringen. Genom de ändringar vidtagits i kap. 3 §1som
PBL med giltighet från den januari har syftetl 1996 med översiktspla-

bl.a. styrinstrument för bebyggelseutvecklingenutgöra tyd-att ettnen
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översiktsplanen såledesliggjorts. ställningstaganden iDe görs gersom
kompletteringsådana utgångspunkter för prövningen lov att en avav

inte sig nödvändiga.lagens kravbestämmelser ter
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Detaljplaneringen12

detta avsnitt vi vissa frågor detaljplaneringen. förstaI Itar ettupp om
avsnitt behandlas sambandet mellan översiktlig planering och detalj-
planering. andra avsnitt behandlas sedan regleringen i detaljplanI ett

m.m.

Sambandet mellan12.1 översiktlig planering och de-

taljplanering

Genom lagändringar trädde i kraft den januari förstärktes1 1996som
översiktligaden planeringen. detta avsnitt behandlar fråganI vi om

behovet förbättra förutsättningarna för kommunens ställ-att attav
ningstaganden i översiktsplanen skall beaktas vid prövningen enligt

lagstiftning och kunna säkerställas i detaljplan områdesbe-ochannan
Vårstämmelser. bedömning det inte möjligt lagstiftnings-är äratt att

stärka översiktsplanens ställning i samband med prövningenvägen en-
ligt lagstiftning och erfarenheterna förstärkt översiktligattannan av en
planering inte tillräckliga för det för närvarande skall kunnaär att av-

det finns några brister i möjligheterna till rättslig regleringgöras om av
ställningstagandena i översiktsplanen.

12.1.1 Direktiven

Frågor rörande detaljplaneringen redan i ursprungsdirektiventogs upp
och utredningen har behandlat dessa frågor i framför allt betänkandet
Miljö och fysisk planering SOU 1994:36. det tilläggsdirek-I senaste
tivet dir. frågor1995:90 kring detaljplaneringen på fråntas nyttupp
delvis utgångspunkter.andra

tilläggsdirektivenNär skrevs hade regeringen lagt fram propositio-
1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- ochnen

bygglagen, lades framDär förslag byggde på utredningensm.m. som
betänkande Miljö och fysisk planering och har lett till lagändring-som

vilka trädde i kraft den januari1 1996. I propositionen redovisadear,
regeringen sin på hur ökad miljöhänsyn skall komma till uttryck isyn
den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen 1987:l0, PBL.
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tilläggsdirektiven skall vi den bakgrunden bl.a.Enligt övervägamot
för reglera olika frågorbehovet och förutsättningarna att genomav

övergripande syftet skall de miljökravdetaljplan. Det görattvara som
pågällande också skall kunna hävdas effektivtsig alltmer sättett

ocksånivåer i den fysiska planeringen. detta ligger planmäs-alla I att
skallöverväganden, dvs. hur bebyggelsen lämpligen utvecklas,siga

tyngd. Vi skall också undersöka möjligheterna stärkastörre attges
sambanden den översiktliga planeringen och detaljplaneringmellan

utgångspunktenmiljökrav, varvid börmed hänsyn till ökade attvara
ocksåi översiktsplan skall kunnakommunens ställningstaganden sä-

områdesbe-i detaljplan ellerkerställas bestämmelser genomgenom
stämmelser.

översiktsplaneringl2.1.2 En förstärkt

Årsyftena med lagen. kompletteradeskap. § 1993I 1 1 PBL anges pa-
bestämmelserna i lagen skall främja god ochragrafen med syftet att en

långsiktigt hållbar miljö.
trädde i kraft den januariGenom de ändringar i I 1996,PBL, som

genomgripande ändringar i reglerna den översiktliga pla-gjordes om
neringen.

någon genomgång lagändringama. ställetskall inte IHär göras av
sammanfattande redovisning vad i lagstiftnings-lämnas av somen

ärendet anfördes förstärkt översiktsplanering i propositionenom en
1994/951230. främst intresse i det här sammanhanget uttalandenAv är

frågan innehållet i förstärkti propositionen belyser över-om ensom
siktsplanering och vilka ytterligare behov rättslig regleringav som

till.planeringen eventuellt kan upphovge
propositionen behandlas inledningsvis frågor Ökad miljöhän-I om
i den fysiska planeringen med redovisning bl.a. den fysiskasyn en av

uppgifter frågaplaneringens och principer i hänsyn till mil-störreom
Härefterjön. den kommunala planeringen till behandling, sär-tas upp

skilt den kommunala översiktsplaneringen.
Enligt propositionen förutsätter hållbara pådet samhället insatser

flera områden. Bl.a. gäller det utveckla ändamålsenlig och lång-att en
siktigt hållbar bebyggelsestruktur, och utveckla den teknis-att anpassa

påka infrastrukturen hänsyn till milj ochsättett tar natu-som
kretslopp skapa rik och levande vardagsmiljö.samt attrens en
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kan enligt propositionen tala direkta och indirektaMan styrme-om
del i den fysiska planeringen. Till de direkta styrmedlen kan räknas
krav på miljökvalitet, områdenskydd värdefulla ochav en resurs-
effektiv markanvändningsstruktur.

framhålls i propositionenDet de föreslagna ändringarna i be-att
stämmelserna allmänna intressen i kap. och översiktsplan i2 4om om
kap. syftar till höja ambitionsnivån i den översiktliga planeringen.att

Planeringen möjligheter redovisa samband mellan miljöför-attger
Översiktsplanenhållanden och olika verksamheter inom kommunen.

kan därmed underlag för diskussioner hur instrumenten i PBLge om
och i andra lagar kan utnyttjas och hur de kan samspela med andra
styrmedel för förebygga miljöproblem eller för till ochatt att ta vara
utveckla milj

bestämmelser översiktsplaneringPBL:s reglerar främst förfaran-om
de och redovisning. propositionen föreslås emellertid utförligareI en
reglering beträffande översiktsplanens innehåll.även

När det gäller de föreslagna ändringarna i framför allt kap. och2 l
framhålls2 §§ bestämmelserna utgångspunkter föratt attger exem-

pelvis diskutera hur bebyggelse och anläggningar kan lokaliseras så att
transportbehov minimeras eller hur obebyggda mark- och vattenområ-

kanden utnyttjas del i tekniska försörj ningssystem.som en
översiktsplanenI skall redovisas de miljö- och riskfaktorer börsom

beaktas vid beslut användningen mark- och vattenområden. Iom av
propositionen fyra områden, nämligen områden medtyperanges av
särskilda risker t.ex. skred- och översvämningsrisker, hanteringras-,
och lagring farliga med farligt gods, områdenämnen, transporterav
med särskilda miljöproblem t.ex. miljöstörande anläggningar, luftför-
oreningar, markföroreningar, områden särskilt känsliga förärsom
störningar eller påverkan t.ex. särskilt försumingskänsliga mark- och
vattenområden, områden kring vattentäkter och områden betydelseav
för kretsloppslösningar fört.ex. och avloppsförsörjningssys-vatten-

avfall, tekniska energiproduktionssystem.tem,
Översiktsplanens redovisning miljö- och riskfaktorer för olikaav

områden kan vägledning för beslut den framtida använd-rörge som
ningen, antingen det handlar förebygga miljöproblem, åtgärdaattom
miljöhot eller till miljövärden. kan handlaDet riktlinjer förta vara om
lokalisering och utformning bebyggelse och andra anläggningarav
med hänsyn till störningar, krav på åtgärder för förebygga problem,att

16 I6-l39X
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förslag åtgärder för miljökvaliteter eller utgångs-till säkerställaatt
punkter för miljökonsekvensbeskrivningar.

fråga överiktsplanens betydelse vid beslut enligt iI PBL sägsom
Översiktsplaneringens uppgiftpropositionen i huvudsak följande. att

bebyggleseutvecklingen kommer successivt utvecklas i taktattstyra
med kommunens vilja utnyttja de fördelar ställ-att som ges genom
ningstaganden till bl.a. olika allmänna intressen i översiktsplanen. Re-

översiktsplanen detalj-geringen dock sambanden mellan ochattanser
såplaneringen behöver utvecklas ytterligare, de bedömningaratt som

på översiktliga nivån också får genomslag dedengörs genom succes-
siva preciseringar sker via detaljplanen fram till beslut bygg-som om
lov.

12.l.3 Kommunenkät m.m.

våren genomförde tillsammans med Svenska kommun-Under vi1996
förbundet enkät för få uppfattning kommunernas inställ-atten en om

Såle-ning till behovet ytterligare regleringsmöjligheter i detaljplan.av
frågor förhållandetdes tillställdes kommuner olika bl.a.101 typ omav

översiktsplaneringen detaljplaneringen.mellan och Kommunerna om-
bads brister i möjligheterna reglera ställningstaganden iatt attange
nuvarande och framtida översiktsplanering i efterföljande detaljplan.

fråninkom kommuner.Svar 86
Under utredningsarbetet har vi vidare sammanträffat med plane-

ringsexperter från områden fråganolika för diskussion kring bl.a. om
den framtida översiktsplaneringen leda till behovkan ytterligareett av
instrument vid detaljplaneringen.

Både i enkätsvaren och från framfördes i huvudsakexperterna syn-
punkter grundade på erfarenheterna den hittillsvarande översikts-av
planeringen. torde ha framstått svårt överblicka konse-Det attsom
kvenserna nyligende genomförda lagändringama. endast fåDetav var
brister i möjligheterna till rättslig reglering i detaljplaner och områdes-
bestämmelser påtalades. enkäten lämnades frågan obesvaradIsom av

hälften kommunerna och de kommuner frå-besvaradeöver av av som
ansåg flertalet regelsystemet fungerar bra.attgan

På några ansågspunkter det dock finnas brister. gällde delsDet
översiktsplanens roll vid prövningen enligt lagstiftning, delsannan
vissa brister i möjligheterna till rättslig reglering enligt fram-PBL. De
förda Synpunkterna skall beröras i det följ
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enkäten ställdes ocksåI frågor användningen områdesbe-om av
stämmelser. Sammanfattningsvis framgår följande av svaren.

På frågan mångahur områdesbestämmelser har antagits sedansom
den julil 1987 det kommuner20 inte hade antagit några alls,var som

kommuner hade50 antagit mellan och fem och kommuner16som en
hade antagit fem. Regleringen i det övervägande antaletänsom mer

områdesbestämmelser har lovpliktens omfattning och boytan föravsett
fritidshus. del fallI har också reglering skett grunddragen fören av
markanvändningen. övrigt finnsI det exempel på reglering tomt-av
storleken för fritidshus, vegetation och markytans höjdläge, halkkör-
ningsbana och racerbana.

tillfrågadesKommunerna också vad de områdesbe-om anser om
stämmelser. Av framgår kommuner områdesbe-21att attsvaren anser
stämmelser bra, 18 det oklart vad kanär regleras med be-äratt som
stämmelserna, åtta de besvärliga tillämpa, de inte be-äratt att attsex
hövs och de dyrbara. Som onödigt betungandeärtre att anses av
många kommuner kraven på områdesbestämmelsemas anknytning till
översiktsplanen och på fastighetsförteckning. Vissa förslag till utökade
regleringsmöjligheter lämnades. Som exempel kan regleringnämnas

skogsavverkning och trädfállning, avloppslösningar, byggrätt,av
skydd för och kulturvärden utanför bebyggelseområden. Månganatur-
kommuner efterlyser anvisningar och råd vad kan reglera medom man
områdesbestämmelser.

Överväganden12.1.4 sambandet mellan översiktsplanen ochom
efterföljande beslut

Utgångspunkter för Övervägandena

det följande skallI vi behandla frågan vilka krav denom nya som nu
redovisade förstärkningen den översiktliga planeringen kan kommaav

ställa på möjligheterna till rättslig reglering i detaljplan och områ-att
desbestämmelser. anslutningI härtill skall också beröras frågan om
översiktsplanens betydelse vid prövningen enligt lagstiftningannan
och det eventuellt kan finnas anledning stärka planens ställning.attom

utgångspunktEn kan visserligen kommunenssägas ställ-attvara
ningstaganden i översiktsplanen också skall kunna säkerställas genom
efterföljande rättsverkande beslut, översiktsplanens speciellamen
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ställningstagan-vilkanödvändigthärvid avgränsadetkaraktär attgör
säkerställas.skall kunnasåledesden som

enskilda lÖversiktsplanen ochmyndigheterförbindandeinteär
funnitshardet intebl.a.innebärPBL.stycket Detförsta attkap. §3
till be-kanvadförnågra tasbehov gränsernågot sätta uppatt somav
reglerfinnsdetaljplanengällerdetöversiktsplanen. Närhandling i t.ex.

vaddels§§,och 55 kap. 3planenredovisas iskallvaddels somom
översiktsplanens§. För5 kap. 7i planenfår reglerasdärutöversom

redovisas. Härutöverskall sättervadreglerdet baradel finns somom
översikts-behandlas ifårvadförnågraalltså intelagen gränser som

planen.
överväganden ochfinnasöversiktsplanen kandet iinnebärDetta att

rim-heller inteochkanintemängd frågorställningstaganden i somen
områdesbestämmel-ellerdetaljplanrättsligt ireglerasbör kunnaligen
områdesbestämmel-detaljplan ochreglering irättsligBehovet avser.

vilkenövervägandenfrånutgångspunktmedmåste bedömas omser
skall ha.räckvidd PBL

övergripandeÖversiktsplanen andramedsamordnasskall program
skallsamordningsprocess över-dennakommunen. Iinomoch planer

bebyggelsefrå-ochmark- ochbehandlasiktsplanen vattenresursema
124.PBL-propositionen,l985/86:1,mening prop.i vid s.gorna

giltig. DetfortfarandetordeöversiktsplanenpågrundsynDenna vara
miljöfrå-påbetoningstarkareförskjutningdock sketthar mot enen

goma. i
översiktspla-iriktlinjerochställningstagandenkandennaInom ram

förledninghand skallfrågor. förstaskilda Ivittderöra mest gesnen
områdesbestäm-detaljplaner,enligt PBLrättsverkningarmedbeslut -

prövningfrågor därbehandlaöversiktsplanenkanlov. Vidaremelser,
hellerintevisserligenPlanenaktuell.blirlagstiftning ärenligt annan

be-översiktsplanenSlutligen kanbeaktas.skalldendå bindande, men
överhuvudtagetprövningrättsligefterföljandenågonfrågor därhandla

skogsbruk,ochjord-fråga skötselkanaktuell.inte blir Det avomvara
vägvalsstymingkollektivtransporter,utbyggnadsjöar,kalkning avav

översiktsplanensFörverkligandemiljöfarligaför transporter avm.m.
ingåendestyrmedel,ekonomiskaskeintentioner kan här avgenom
upplysnings-skogsbruk,ochrörande jord-avtal med fastighetsägare

verksamhet etc.
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Vid bedömningen behovet rättslig reglering ställningsta-av av av
utgår från frågagandena i översiktsplanen vi det skallatt vara om
frågorställningstaganden enligt hittills gällande principerrörsom som

Ävenhör hemma i regleringssystem. i översikts-PBL:s t.ex.om man
planen kan rekommendera användningen fosfatfria och disk-tvätt-av

områden svårligenmedel inom vissa kan tänka sig rättsligtattman
områdesbestämmelser.reglera detta i detaljplan eller heller tordeInte

anledning låta områdesbestämmelserdet finnas detaljplaner ochatt
påreglera jord- och skogsbruk radikalt annorlunda isätt änt.ex. ett

dag.

Regleringsmájligheterna idetaljplan och områdesbestämmelser

mål frågorbör ställningstaganden i översiktsplanen iEtt attvara som
faller inom för säkerställasregelsystem skall kunnaPBL:sramen
rättsligt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Under det hittillsvarande med översiktsplanering och detalj-arbetet
planering i kommunerna har det, såvitt vi har kunnat erfara, inte visat

några påtagligasig föreligga brister i möjligheterna till rättslig regle-
någraring enligt hänseenden har dock bättre regleringsmöjlig-PBL. I

efterlysts. områdenheter gäller möjligheterna skyddaDet t.ex. att som
viktiga för vattenförsörjningen, såsom inströmningsområden,är ytvat-

tentäkter och grundvattenmagasin, områdeneller med och kul-natur-
påturvärden landsbygden. Vidare det påhar pekats behovet attav

kunna reglera koldioxidutsläpp, kretsloppsanpassade avloppslösningar
och uppvärmningssätt.

problem har framhållits hänför sigDe i utsträckning tillstorsom
områden utanför detaljplan. Regleringsinstrumentet för sådana områ-
den enligt områdesbestämmelser. SådanaPBL kan enligt kap.5 16 §är

för säkerställa syftet med översiktsplanen uppnås. Områ-antas att att
desbestämmelser har emellertid bara kommit användas i begränsadatt
omfattning och det också påfallande det finns utbredd osäker-är att en
het hur bestämmelserna skall användas.om

begränsade användningenDen områdesbestämmelser kan delvisav
ha sin förklaring i kopplingen till översiktsplanen, i flertaletsom
kommuner har antagits först in 1990-talet och därvid ofta har haft

så översiktlig karaktär till områdesbestämmelser kan haatt stegeten
långt.sig för En utveckling den översiktliga planeringen itett av en-

lighet med den reformen kan komma leda till behovetsenaste att att av
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rättslig reglering områdesbestämmelseroch möjligheterna till genom
framträder på sätt.ett annat

påtalats sådana börregleringsbehov framför allt harDe är somsom
områdesbestämmelserkunna tillgodoses möjligheten i med-attgenom

dela regler grunddragen för användningen mark- och vattenom-avom
områdenråden. sådana regler kan betydelse förGenom vatten-t.ex. av

områdenförsörjningen skyddas, skydd för planerade med bostads-ges
planerade och jämvägssträckningar läggas fast.bebyggelse eller väg-

svårt handskas med bestämmelser detkan emellertidDet attvara av
Försiktighet måste iakttas så inte detaljpla-här slaget. gränsenatt mot

tillåtetöverskrids. således inte utforma bestämmelsernaDet är attnen
utformas såså kommer innebära byggförbud. kan dede Däremotatt att

de innebär restriktioner företag kan inverka negativtmot ettatt som
skyddat intresse.

områdesbestämmelserVidare måste vid användningen tillses attav
sådanadetaljplanen i fall det motive-de inte kommer när ärersättaatt

tryggad byggrätt för fastighetsägaren. brukarmed Det sägas attrat en
områdesbestämmelser inte dockbyggrätt. Detta vara enger synes
sanning modifikation. detaljplanen bygg-med Det gör attsom ger en

den omständigheten prövningen kraven i kap. skall2 PBLrätt är att av
genomföran-avklarad detaljplanen. Bestämmelsernaanses genom om

Utanfördetid leder vidare till byggrätten tryggad under viss tid.äratt
områden emellertid alltidmed detaljplan skall bygglovsansökanen

det finns områdesbestäm-kraven i kap.2prövas även mot oavsett om
områdesbestämmelser emellertid sådanmelser eller inte. kanI en

prövning redan gjorts i viss omfattning och därvid torde någotha som
liknar byggrätt uppkomma. kan dock inteDenna tryggas genomen
bestämmelser genomförandetid. kan inte tillfredsställan-Detom anses
de områdesbestämmelser skulle komma användas i genomfö-attom
randesyfte i stället för detaljplan för genomförandetidens bindningatt
skall undvikas.

nämnda svårigheternaDe och riskerna vid tillämpning områ-nu av
desbestämmelser åsyftadedet slaget skulle möjligen kunna motive-av

förtydligande reglerna. sig emellertid vårenligtDet rörettra av me-
ning främst kunskaps- och inforrnationsproblem, vilket börettom
kunna lösas bl.a. inom för områdesbestämmelserprojektettramen om

Boverket arbetar med.som
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Som har det framförts önskemål sambandetnämnts mellanattom
områdesbestämmelser och översiktsplanen skall upplösas eller i vart
fall mjukas påKravet detta samband har lett till del problemupp. en
vid tillämpningen. således inteDet alltid så lätt områ-är avgöraatt om
desbestämmelsema har stöd i översiktsplanen. Vi har tagit upp sam-
bandet till övervägande, har därvid funnit det bör finnas kvar.attmen
Skälen härtill främst det bort, det föreligger risk förär delsatt, tasom

incitamentet till översiktsplanering försvagas, dels områdesbe-att att
stämmelsema kan komma utvecklas till form självständigtatt en av
planinstitut tryggade byggrätter.utan

När det gäller regleringsmöjlighetema i övrigt i områdesbestämmel-
det främst möjligheterna tillär reglering boytan för fritidshusser av

och lovpliktens omfattning har utnyttjats. Eftersom instrumentetssom
användningsmöjligheter således har såi begränsad omfattningprövats

det svårt bedöma några kompletteringarär kan behövaatt göras.nu om
Enligt vår bedömning bör frågan reformer anstå till dess erfarenhe-om

har breddats.terna
Från del håll har framförts önskemål förfarandet vidatt anta-en om

gande områdesbestämmelser skall förenklas. Framför allt attav anses
fastighetsförteckningen bör kunna slopas. krav infördesDetta emeller-
tid under riksdagsbehandlingen för undanröjaPBL tveksamhet iattav
frågan områdesbestämmelser förenliga med regeringsfonnen.ärom
Kravet torde således behöva finnas kvar. inte heller finnasDet synes
något för andra förenklingar i förfarandet.utrymme

Ovan nämndes det framförts önskemål kunna regleraatt attom
kretsloppsanpassade avloppslösningar. den delen kommerI situationen

ändras väsentligt den föreslagna lagen vattenför-att genom av oss om
sörjning och avlopp. Kommunen kommer lagen fä tillgångattgenom
till effektiva instrument för lösa va-frågor.att

Härutöver finns emellertid regeln i kap. § enligt5 8 PBL vilken i
detaljplan får bestämmas det för bygglov krävs vissatt att
va-anläggning för vilken kommunen inte skall huvudman harvara
kommit till stånd. Tillämpningen den bestämmelsen har varit för-av
enad med vissa problem. Som exempel kan nämndas kommunenatt
har ställt krav gemensamhetsanläggning, förutsättning-trots attom en

enligt 5-7 anläggningslagen för inrättandet sådanarna av en an-
läggning helt har saknats. Ett exempel kommunen ställtärannat att
krav enskilda va-lösningar, kommunen enligt 2 § lagentrots attom
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va-lagen,avloppsanläggningar,ochallmänna1970:244 vattenom
Slutligenva-anläggning.stånd allmänfå tillvarit skyldighar att en
angåendei tydlighetenfunnits bristerinte sällandetkan nämnas att
stått klartdet inte harinneburitanläggning, vilketkravet attvissom en

beviljas. Enligtskallför bygglovskallvad fastighetsägaren göra att
det bara iakttasundvikas,kunnadessa problemvår uppfattning bör om
blir möjligtså villkoretformuleradetaljplanebestämmelsen attattatt

va-anlägg-fråga kravalltsåmåste vissuppfylla. Det enomvara
ning.

Miljöbalksutred-tillanknytningkoldioxidutsläpp harReglering av
vilket skall berörasmiljökvalitetsnormer,förslagningens strax.om

genomförda ändringar-nyligenfrågan dehärefter gällerdetNär om
på möjligheternaökade kravöversiktsplaneringen ställerfrågai omna

det främstområdesbestämmelseri detaljplan ochtill reglering är re-
sig intresse.tilldrar Deriskfaktorermiljö- ochdovisningen somav

föranledas dessakanöversiktsplanenställningstaganden i re-avsom
något genomgripandeemellertid inte sättdovisningskrav synes

huvud-karaktär.traditionell Iställningstagandensig frånskilja av mer
beslut med bebyg-rättsverkandesäkerställasde kunnasak bör genom
markanvändnings-skyddsavstånd,bestämmelsergelserestriktioner, om

liknande.ochbebyggelsereglerande bestämmelseroch
frågarefonnen igenomfördaden nyligenErfarenheterna omav

går drafrån dessa inteså begränsade detöversiktsplaneringen är attatt
reglering imöjligheter tillytterligarebehovetnågra slutsatser om av

försökt medVi har i ställetområdesbestämmelser.detaljplan och att
beho-bedömninghypotetiskfrån reformernautgångspunkt göra aven

dock inte kun-regleringsmöjligheter. Vi harsådana ytterligarevet av
i regleringssystemföreligger sådana brister PBL:sñnna det attattnat

lagändringar.några förslag tillanledning lägga framdet finns att

miljöbalkMljöballcsutredningens förslag till

103betänkandet Miljöbalken SOU 1996:har iMiljöbalksutredningen
lagstiftning,förslagen leder tillförslag i del frågorlämnat omen som,

ipå regleringsinstrumenten PBL. Detkomma ställa kravkan äratt nya
bestämmelseri miljöbalkenframför allt förslaget införande omavom

Miljökvali-i sammanhanget.miljökvalitetsnormer intresseärsom av
mark,godtagbara miljökvalitetföreskrifter lägstaärtetsnormer om

områden ellervissa geografiskaluft eller i övrigt förnaturenvatten,
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iförekomsteller lägstahögstafår b1.a.landet.för hela Normema avse
överskri-fårinteprodukterbiotekniskaellerkemiskanaturen somav

regeringenprincip dettidpunkt.efter viss Iunderskridas ärellerdas en
föreskriva sådanafår normer.som

miljökvalitetsnormerskall tilloch kommunerMyndigheter attse
tillstånd.ochplanläggeruppfylls de b1.a. prövarmeddelatshar närsom

uppfyl-kanmiljökvalitetsnormersåbedrivasverksamhet skallAll att
tillmedverkarför verksamheterfår beviljasTillstånd inte attlas. som

Åtgärdsprogram skallöverskrids. upprättasmiljökvalitetsnonn aven
skallmiljökvalitetsnormbehövs fördetb1.a. kommuner, att enom

uppfyllas.
framgår inte,medkopplas PBLskalldessa reglerHur mensamman

kom-förslagetgenomförandevidkommunernadet kan ettattantas av
därefterochöversiktsplanemaibehöva redovisaatt normernamer

de-framför alltverkan ibindandemed rättsligtföra in demeventuellt
taljplan.

exemplen ifåderedan finnsdet ianmärkas PBLkanDet ettatt av
ibestämmelsen 5nämligenpå miljökvalitetsnormer,lagstiftningen
be-detaljplan kandet ienligt vilkenstycketförsta 11kap. §7 gesen
Violika slag.störningarförtillåtna värdenhögstastämmelser avom

bestämmelsentill denåterkommaavsnitt 12.2.7följandeskall i det
tillämpningsområde.dessutvidgningföreslå vissoch aven

Översiktsplanens lagstiftningenligtvidställning prövning annan

översiktsplanenkritikframförtssammanhang har detolikaI mot att
enligtmed prövningengrad i sambandi tillräckliginte beaktas annan

avfallshan-anläggningar förförekommitharlagstiftning. Det attt.ex.
haröversiktsplanenområde itillåtits närhetentering har i utpe-somav

kan skadaverksamheterellerlämpligt för bostäderkats att somsom
inströmningsområden tillåtitsharviktigavattenförsörjningenför trots

områdena.till skydd förriktlinjer i översiktsplanen
tillämpning lagenförordningen 1993:191Enligt 5 § avom

skall denhushållning med NRL,l987:12 naturresurser m.m.,om
ii och kap. NRLskall tillämpa bestämmelserna 2 3myndighet ettsom

åtgärdenanläggningen ellerden prövadei sitt beslutärende ange om
kap.översiktsplanen. 6 §den kommunala Av 1går förena med b1.a.att

skallskall tillämpa lagenframgår varje myndighetvidareNRL att som
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till bl.a. sådana planer enligt PBL belyseratt hushållningsfrå-se som
finns tillgängliga måleti eller ärendet.gan

Möjligheterna påverka beslutsfattandet enligtatt lagstiftningannan
översiktsplanen naturligtvis beroendeär hur planengenom är ut-av

formad. En genomarbetad översiktsplan med väl motiverade ställ-
ningstaganden kan ha goda förutsättningar för bli tillmättantas be-att
tydelse vid prövningen enligt olika lagar. påtaladeDe problemen torde
ofta ha sin grund i brister i översiktsplaneringen. Det finns emellertid
anledning kommunernas ökande erfarenheteratt anta att och de nyli-

genomförda reformema skall resultera i förstärkninggen över-en av
siktsplaneringen. Möjligheterna lagstiftning påatt sätt änannatgenom

kvalitetshöjning stärka översiktsplanens roll vid prövningengenom en
enligt andra lagar bedöms däremot begränsade. Regeringsformenvara
lägger hinder i för översiktsplanenvägen bindande iatt görs annat
hänseende i fråga bestämmelserän tillståndspliktens omfatt-om om
ning.

Områdesbestämmelsema i PBL emellertid bl.a. fylla behovetavses
kunna ställningstagandenaatt göra i översiktsplanen rättsligt bin-av

dande. deFör nämnda fallen således områdesbestämmelsernyss synes
ändamålsenliga. förhållandeI till den fortsatta prövningen enligtvara

PBL kanske restriktioner i områdesbestämmelser inte tillför så mycket
i jämförelse med översiktsplanen, vid prövningen enligtmen annan
lagstiftning har områdesbestämmelser helt rättslig betydelseen annan

översiktsplanen.än Enligt vår bedömning kommunernas möjligheterär
påverka prövningen enligtatt lagstiftning översiktspla-annan genom

neringen, kompletterad med rättsligt bindande reglering i detaljplan
och områdesbestämmelser, tillräckliga.

12.2 Reglering i detaljplan m.m.

dettaI avsnitt behandlas frågan hur reglerna detaljplan skall utfor-om
för detaljplanerna skallatt för blandning mellanmas utrymmege en

boende och olika verksamheter så planeringentyper kan med-attav
verka till det skapas god livsmiljö.att Häri innefattas också över-en en

tillämpningen reglerna mindre avvikelser och enkeltsyn av av om
planförfarande. Vår bedömning reglerna i huvudsakär ändamåls-äratt
enligt utformade Vi föreslår dock ändringar i bestämmelsernaett ipar

kap.5 7§ PBL vad får regleras i detaljplan. När det gällerom som
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planförfarande ingenenkeltavvikelser ochmindre görsreglerna om
betänkandeutredningensredovisats idenbedömning än somannan

fysisk planering.Miljö och

Inledning12.2.1

utred-redan ifunktionsuppdelningen iFrågan tätortema togs uppom
funktionsuppdelningenharursprungsdirektiv. Enligt dessaningens ut-

direktivetEnligttransportbehov.områden och lett till ökatvissaarmat
kandetalj erad regleringmindreanledningfinns det övervägaatt om en

och olikaboendeoch blandningfriare etableringunderlätta avenen
allsidigtmöjligt utformadetverksamheter gör att samman-mersom

föreskrivs de-samhällen. kap. § PBLstadsdelar och I 5 7 attsatta en
Enligt di-vad erfordras.detaljeradtaljplan inte får ängöras sommer

vilka ytterli-bakgrundendenborde utredarenrektivet övervägamot
lämpliga.möjliga ochförenklingaravregleringar och ärsomgare

utredning-behandladesfunktionsuppdelning i planerFrågan avom
gäller framtidaplanering. detoch fysisk Näri delbetänkandet Miljöen

delbetänkandet Anpas-den i det förstaframhöll utredningenplaner att
tillbör ledalagt fram förslagsad kontroll byggandet hade attsomav

onödan.användningssättet i Dessainte låserplanerna i fortsättningen
juli Vi-i kraft den 1995.lagändringar trädde 1förslag har lett till som

i kap. §föreslagna ändringar 2 1 PBLhänvisade utredningen tilldare
funktionsblandning.på ändamålsenlig Dettainnefattade kravsom en

kraftlagändring trädde ijusteringar lett tillförslag har med vissa som
skullefram förslagUtredningen ladeden januari1 1996. även som

såvittmed problemettill kan komma tillkunna bidra rättaatt av-man
lagstiftning. Utred-inte lett tillbefintliga planer. förslag harDettaser

utförligare iskall redovisasningens förslag och vidtagna lagändringar
det följande.

har frågan funk-utredningen dir. 1995:90tilläggsdirektiv förI om
framhålls dettagits på direktivettionsuppdelning I ärattnytt. an-upp

så förgeläget detaljplanerna utformas deatt utrymmeatt ger en
förenliga där-sådana verksamheterblandning boende och ärsomav

planeringen enligti vad mån den fysiskamed och det skall belysas
börmedverka till god livsmiljö. sammanhangetbättre kan IPBL en
denockså med segregation i boendet uppmärksammas.problemen Mot

redan vidtagnabakgrunden utredningen enligt direktivet analyserabör
lämnats i delbe-lagändringar och de förslag i fråga detaljplanom som
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Äventänkandet Miljö och fysisk planering. varudistributionens miljö-
påverkan behöver enligt direktivet undersökas närmare.

Sammanfattningsvis skall utredningen bakgrund denmot av ovan-
nämnda analysen vilka bestämmelseröverväga rörande verksamheter

olika slag lämpligen bör få regleras i detaljplan. Härvid hänvi-av som
till kap.5 7 § PBL.sas
dettaI sammanhang i direktivet också frågan regleringtas upp om

detaljhandeln i detaljplan. frågaDenna har dockav ettgenom senare
lämnat tilläggsuppdrag behandlats utredningen i betänkan-separat av
det Precisering handelsändamålet i detaljplan SOU 1996:52. Be-av
tänkandet har remissbehandlats och regeringen har lämnat förslag till
ändringari kap.5 § i7 PBL propositionen 1996/97:34.

detI nämnda tilläggsdirektivet dir. 1995:90 också frågornatas upp
mindre avvikelser och enkelt planförfarande. påpekasDet de-om att

taljplanema projektinriktade och små tillär och detta ofta be-ytan att
på för avvikelser från plan begränsat. Enligtatt utrymmet direk-ärror

tivet finns det därför skäl tillämpningen bestämmelsernaöveratt se av
mindre avvikelser och användningen enkelt planförfarande.om av

12.2.2 Gällande rätt

Detaljplanernas innehåll och utformning

Bestämmelser detaljplan finns i kap.5 PBL.om
Enligt 2 § tredje stycket får detaljplanen inte omfatta störreett om-

råde befogat med hänsynän tillär syftet med planen och den tidsom
för genomföra den skall bestämmas.att som

finnsI 3-8 bestämmelser vad kan regleras i detaljplanen.om som
Först finns bestämmelser i 3-6 vad detaljplanen skall innehållaom
och därefter finns i och7 8 bestämmelser vad härutöver fårom som
regleras i planen.

Enligt skall3 § redovisas och till allmänna platser,gränserna anges
kvartersmark och vattenområden. deFör huvudkategoriema skalltre

vissa preciseringar.göras Bl.a. krävs för kvartersmark användning-att
Enligt PBL-propositionen 564 bör detta skeen anges. attgenom

i särskiljer de huvudkategorierstort sett användes i tiden föreman som
tillkomsten PBL, nämligen bostad, handel, samlingslokal, kontor,av

industri, allmänt ändamål, areell näring och upplag. till-Detgarage,
läggs det i praxis också hade förekommit kombinationeratt dessaav
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kategorierna.inompreciseringarytterligareliksomanvändningssätt,
preci-användning intemarkensdockskalldepartementschefenEnligt
detalj-medsyftetförfall behövssärskiltvarjei attän somseras mer

huvud-angivandebestämmelsernås. 4-6skall lplanen avomges
ochmarkanvändningtillfälliggenomförandetid ochmannaskap, av

byggnader.
kom-kanminimikrav. Härutöveralltsåangivna kraveni § är3De

paragraferdessaoch §§. Ienligt 8bestämmelser 7in angestamunen
får reglerasminimiinnehålletförhållandendeuttömmande utöversom

detaljplan.i en
underintagnabestämmelserolikabehandlas flera7§I typer av

bestäm-sammanhangethär äri detintressefrämstpunkter. Avtretton
melser om

2,andegrad punktutnyttj-
3,punktanvändningbyggnaders-

punktbyggnaderutförandeochutformningplacering, m.m.av-
4,

punkt 5,markytanochvegetation
punkt 6,platserallmännautformningochanvändning av

punkt 8,parkeringsplatser
10,punktväganordningarochför trafik-markreservat m.m.

l.punktstörningar 1förgränsvärdenochskyddsanordningar
fårinteplanenbestämmelse gö-medavslutasParagrafen attomen

medsyftettillmed hänsynnödvändigtdetaljerad ärän sommerras
den.

medocksådetaljeringsgrad hängerplanemasFrågan sammanom
skall§Enligt kap. 95planhandlingama.utformningpåkraven avav

skildaförpå mark än-planområdet delasframgå hurplankarta uppen
områden. Vidareolikaförgällerbestämmelserdamål vilkaoch som

framgår hur planentydligtså detutformasplanhandlingamaskall att
miljön.reglerar

s.l66PBL-propositioneniuttalandendepartementschefensAv
möjligheterför ochintresseallmänhetensframför alltdetframgår äratt

planhandling-påmotiverar kravplanärendenaidelaktighet atttill som
tydliga.skall varaama

fråganocksådepartementschefensammanhangdettaI tar omupp
följ andebeskrivs sätt.detaljplaner,flexiblaanvändningen somav
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flexibelEn detaljplan områdesgränser och användningen föranger
varje område maximal exploateringsrätt,samt emellertid skallen som

identiñerbar för varje enskild fastighet inom området.vara Planen an-
ofta högsta tillåtna våningsantal och det skallger om vara samman-

byggda eller fristående hus. sådanEn plan behöver enligt departe-
mentschefen inte detaljerad i fråga utformningen bebyggel-vara om av

bebyggelsens avsedda karaktär måste framgåsen, planen.men Iav
specialmotiveringen till kap.5 9 § tredje stycket departementsche-ger
fen sin på hur flexibel detaljplan skall användas ochsyn en anpassas
till kravet planhandlingamas tydlighet PBL-propositionen 592s.
ff..

Mindre avvikelser

Enligt kap.8 11 § PBL skall ansökningar bygglov för områden in-om
detaljplan bifallas åtgärden bl.a. inte striderom detaljplanen.om mot

Bygglov får emellertid lämnas till åtgärder innebär mindre avvi-som
kelser från detaljplanen, avvikelsema förenliga medär syftet medom
planen. Frågan vad skall kunna mindre avvikelserom som anses som
har behandlats utförligt i propositionen 1989/90:37 ff.54s.

Enkelt planförfarande

Frågan enkelt planförfarande regleras i kap.5 28§om PBL. Enkelt
planförfarande innebär bl.a. utställning planförslagetatt kan under-av
låtas. Det således tidsbesparande.är Detta förfarande får tillämpas un-
der förutsättning förslaget till detaljplanatt begränsadär betydelse,av
saknar intresse för allmänheten förenligtär med översiktsplanensamt
och länsstyrelsens granskningsyttrande denna.över

12.2.3 Boverkets handbok Boken detaljplan områdesbe-ochom
stämmelser

I anslutning till PBL:s ikraftträdande dåvarande Planverket B0-gav ut
ken detaljplan och områdesbestämmelser. Bokenom har därefter getts

i års1993 revideringut och helt nyligen i 1996 års revidering. betän-I
kandet Miljö och fysisk planering 265 förutsatte utredningen att
Boverket i sitt handboksarbete skulle hänsyn till intressetta de-attav
taljplanema inte binder framtida användningssätt i onödan. I 1996 års



4951996:168SOU

förändringarförbehovetharhandbokenrevidering utrymmeavav
utsträckning.iuppmärksammats större

föranvändningen§ PBLkap. 3skall enligt 5Som nämnts anges
huvudända-förtydligandebörhandbokenEnligtkvartersmark. ett av

denhar ifall.i vissa Härdetaljering senastemålet eller göras ver-en
börsamtidigtdet övervägastilläggetgjortshandbokensionen attav

alternativaellerytterligareanvänd förtillåtas bliockså kanmarkenom
övervägandeförändringar imöjligaalltså skalländamål och taatt man

planarbete.framtidaonödigtundvikaför att
användningkvartersmarkenspåkravettillgodoseende attFör av

kategoribeteckningar.ochkategoriervalt 21redovisas harskall utman
väljabörmarkanvändningvarjeförinnebärKategorisystemet att man

ochkategorierna B-Ynågranågon ellerhandbokenikursiverat av
version stodårsytterligare. 1993Ipreciseranödvändigt,därefter, om

kategoriernanågranågon ellerväljaskalli ställetdet att avman
rekom-råd 1995:5,Allmännaarbete,plats förhandboken BättreI

kvar-beteckningar förpreciserademedBoverketmenderar ett system
behovettillindustriändamål med hänsynföranvändningtersmarkens

skyddsavstånd.olikaav

avvikelsermindrebestämmelsernaTillämpningen12.2.4 omav
planförfarandeenkeltoch

under-vi gjortkommunförbundet harSvenskamedTillsammans en
mind-bestämmelsernatillämparkommunernabl.a. hursökning omav

planförfaran-enkeltanvänderdeoch hurfrån detaljplanavvikelserre
tillskickades 101enkätskettUndersökningen har utde. att engenom
harkommunervaletgrund förolika Somkommuner typer. an-avav
från årkommungruppsindelningkommunförbundetsSvenskavänts

harslumpvis. Svarskettdärefter urvaletharInom1995. grupperna
från kommuner.kommit in 86

avvikelsermindrebestämmelsernaTillämpningen omav

frågan hurpåkommunernasredovisastabellnedanståendeI svar
frånavvikelser planenmindreinneburitbygglovmånga beviljade som

beviljadeantalettotalaförhållande till detåren iunder de senaste
område.detaljplanelagtbygglov inom
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Andel beviljade bygglov med mindre avvikelse
Kommuntyp 0-25 % 25-50 % 50-75 % 75 %

Storstäder 2 l
Förortskommuner 2 7 1
Större städer 7 4

Medelstora städer 8 8
Industrikommuner 9 7
Landsbygdskommuner 3 4 1 1

Glesbygdskommuner 4 3
Övr. kommunerstörre 5
Övr. mindre kommuner 4 3

Totalt 44 37 2 1

Användningen enkelt planförfarandeav

nedanståendeI tabell redovisas kommunernas på frågan i hursvar om
många fall de har enkelt planförfarandeanvänt i förhållande till antalet

planer sedan den januariantagna l 1990.

Kommuntyp Totalt antal Andel planer med enkelt
planer planförfarande

Storstäder 200-400 37 %
Förortskommuner 21-200 41 %
Större städer 88-200 43 %
Medelstora städer 20-180 36 %
Industrikommuner 3-78 38 %
Landsbygdskommuner 1 1-66 34 %
Glesbygdskommuner 13-70 41 %
Övriga kommunerstörre 17-83 25 %
Övriga mindre kommuner 12-50 29 %

Boverket har gjort sammanställning uppgifter från kommuneren av
har hög procentuell andel enkelt planförfarande.som en Materialetav

omfattar AC, W, ochT länM avseende åren 1988-1995.
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från kommuner och andelen enkeltAC län finns uppgifterFör 15
planförfarande varierar från knappt till knappt %.20 % 70

från och andelen enkeltlän finns uppgifter kommunerW 14För
från drygt till knapptplanförfarande varierar % 50 %.5

finns uppgifter från tio kommuner och andelen enkeltlänFör T
planförfarande varierar från någon enstaka till drygt %.40procent

finns uppgifter från kommuner och andelen enkeltlän 20För M
från tillplanförfarande varierar % 60 %.10ca

framgår användningen enkelt planförfarandeuppgiftemaAv att av
utsträckning åren i och kom-varierar i mycket hög mellan en samma

mun.

12.2.5 Reformbehov

unktions uppdelnF ingen

aktiviteter iMed funktionsuppdelning olika tätort äratt sepa-avses en
områden utgångspunkt från karaktären hos derarerade till skilda med

funktionsuppdelning talar iblandolika aktiviteterna. stället förI man
funktionszonering eller helt enkelt zonering.om

fysisk planering har gjorts historiskdelbetänkandet Miljö ochI en
tillbakablick på de drygt årens utveckling vad gäller stads-100senaste
byggande ff. och det har vidare lämnats kort beskrivning49 en av
våra funktionsuppdelade städer f.. konstateras stads-259 Det att
byggandet har för mycken kritik, inte bara i Sverige i helautsatts utan
västvärlden. föremålen för kritik den långtgående funktions-Ett ärav
uppdelningen i städerna. har lett till flera negativa konsekven-Denna

på mångapekas utarmningen stadsdelar med bl.a. socialaHärser. av
problem följd och påfrestningar på trafikapparaten.storasom

det gäller frågan detaljplaneringens roll i funktionsuppdel-När om
ningen anförde utredningen a. bet. 261:s.

Detaljplaneringen genomförandeinriktad.mycket Pla-är numera
omfattar således i allmänhet områdenbegränsade och upprät-nerna

vanligen i anslutning till genomförandet. Detaljplanema harnäratas
därför kommit likna bygglov. Detaljplanema instrument föräratt
utbyggnaden våra och har därmed självfallet också varittätorterav
instrument för förverkligandet den rådande funktionsuppdelning-av

funktionsuppdelningen kan inte betraktas ofrivillig,Menen. som en
indirekt följd detaljplanera, har varit eftersträvad isättet att utanav
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den planering ligger på nivåer ovanför detaljplaneringen. Där-som
kan ifrågasättas detaljplanema låser utvecklingen i alltföremot om

hög grad, således de i onödan hindrar förändringar efterom genom-
förandet och därmed konserverar den ursprungligen avsedda funk-
tionsuppdelningen.

kommaFör till med funktionsuppdelningen måste medrättaatt man
detta i första hand påverka planeringen nivåsynsätt ovanför de-en
taljplaneringen, således i på översiktsplanenivån.PBL:s system

finnsDet emellertid också behov påverka detaljplane-ett attav
ringen. Utredningen har tidigare genomfört analys samtliga de-en av
taljplaner i landet vunnit laga kraft under kvartal 1991 a. bet.ettsom
bil. 6. visade sigDet det i % planerna70 bara fannsatt ettca av an-
vändningssätt angivet, vilket innebär planerna i mycketatt stor ut-
sträckning medför hinder övergång till användningssättmot annat utan
planändring.

detI nämnda betänkandet gjordes bedömningen användningsbe-att
stämmelsema i detaljplanema har kommit bli alltför ensidiga ochatt
begränsade. Beträffande möjligheterna planerna flexiblagöraatt mer
uttalades följande s. 264:

Vid detaljplaneläggning sig naturligtvis delvis motstridigagör
Åönskemål gällande. sidan kräver hänsynen till alla berörda attena

det klargörs vad området skall användas till, å andra sidan ärmen
det önskvärt planen utformas så användningssättet låsesinte iatt att
onödan. de berördasDet möjligheter till konsekvensbedömningär

måste bestämmande för hur flexibel plan skall kunnasom vara en
denInom bör emellertid planemas flexibilitet kunnavara. ramen

ökas i förhållande till dagens praxis.

Problemet rörande funktionsuppdelningen i planer har således två
sidor. Befintliga planer ofta alltför ensidigt utformade,är vilket, med
hänsyn till det begränsade för tillämpning reglernautrymmet av om
mindre avvikelser, i kanske alltför utsträckning leder till behovstor av
planändring för bereda plats önskvärda förändringar inom områ-att
det. finns alltsåDet behov förenklingar i förfarandet och det kanett av
därför finnas anledning bl.a. reglerna mindreöver avvikelseratt se om
och enkelt planförfarande.
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Vidare måste tillses befordrarframtida planer eller i fall inteatt vart
hindrar blandning angelägetverksamheter. Dels det inomär atten av

detaljplaneområde verksamheter olika såslag det ska-ett attrymma av
låserlevande miljö, dels bör tillses inte användningssät-attpas en man

alltför såmycket framtida förändringar inte kan ske plan-tet att utan
ändring.

Mindre avvikelser

Behovet viss ökning åtgärdermöjligheterna betraktaattav en av som
mindre avvikelser har behandlats i utredningens delbetänkande Miljö
och fysisk planering fråga264. Behovet sig framför allt iyppar om
befintliga planer mångasin utformning i fall lämnar ettsom genom
alltför begränsat för funktionsblandning.utrymme

den nämnda enkäten det många kommuner påtalarI är ettovan som
behov ökat för mindre påavvikelser. Som exempel fallutrymmeav

borde kunna betraktas mindre avvikelse mindre bygg-nämnssom som
nad på allmän platsmark, våningar,antal byggande på prickmarkstörre
i vissa fall, åtgärder medgetts och inte strider all-motsom av granne

intressen. föreslås ocksåDet det skall möjligt godtamänna att attvara
åtgärd mindre avvikelse hänsyn till tidigare given dis-utan atten som

inte mindre awikelse.ärpens

Enkelt planförfarande

Enligt ursprungsdirektiven för utredningen bör det det finnsprövas om
möjlighet effektivisera planprocessen. det sammanhanget pekadesIatt
det på möjligheterna använda enkelt planförfarande och det anför-att
des det bör det möjligt och lämpligt i ökadprövas äratt att ut-om
sträckning tillämpa enkelt planförfarande. Möjligheterna förtydligaatt
eller ändra reglerna för enkelt planförfarande skall därvid övervägas.

denI nämnda enkäten till kommunerna rörande bl.a. enkeltovan
planförfarande framfördes i kommunernas vissa synpunkter påsvar
reglerna. Bl.a. har flera länsstyrelser tolkar reglerna såuppgetts att att
enkelt planförfarande inte kan användas planen berör allmännär
platsmark.
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12.2.6 Bedömning effekterna vidtagna föreslagnaoch lag-av av
ändringar

tilläggsdirektivet skall i första hand analys redanEnligt vi göra en av
och Miljö fysisk planeringvidtagna lagändringar i delbetänkandet och

föreslagna ändringar.
fysiskframhöll utredningen i betänkandet Miljö ochSom nämnts

funktionsupp-planering översiktsplaneringens betydelse för graden av
delning eller zonering i Bl.a. för understryka dettätortema. att ange-
lägna i få till stånd högre grad blandning verksamheter föratt en av av
åstadkommande stimulerande och livfull miljö, minskadeav en mer
transportbehov och ökad konkurrens föreslog utredningen vissa änd-
ringar i kap. Enligt den tidigare gällande2 § a. bet. 152.l PBL s.
lydelsen skulle planläggningen så den förutsättningar förske att ger en
från social god bostads-, trafik- och fritidsmiljö. Ef-synpunkt arbets-,

denna uppräkning kunde antyda funktionsuppdelat mönstertersom ett
för planeringen föreslogs bestämmelsen i den delen skulle formule-att

påtill krav planeringen skall förutsättningar förett attras om ge en
från social synpunkt god livsmiljö. Vidare föreslogs bestämmelsenatt

på såskulle kompletteras med krav planläggning skall skeett att att
främjar ändamålsenlig från hushållningssyn-den samhällsstrukturen

punkt. på ändamålsenligHäri inbegreps krav funktionsblandning.en
Utredningens förslag lades till grund för lagändringar trädde isom

kraft den januari gjordes1996. Därvid visserligen del omredige-l en
ringar och ändringar i förslaget. föreslagna bestämmelsernaDe togs
således någotin i kap. i förändrad form. Grundsynen torde dock2 2 §

densamma hos utredningen. syftena med den be-Ettvara som av nya
såledesstämmelsen torde främja planläggning bryterattvara en som

det gamla med funktionsuppdelning.mönstretmot
det gäller detaljplaneringen önskemåletNär och ändra framtidaatt

praxis i riktning flexiblare planer hänvisade utredningen vidare imot
betänkandet Miljö fysiskoch planering bl.a. till tidigare framlagda
förslag möjlighet besluta bygglovsbefrielse i detaljplan iattom om
vissa fall. förslag harDetta genomförts i samband med denu mera om-
fattande lagändringar trädde i kraft den julil 1995 prop.som
1993/942178.

Genom dessa lagändringar begränsades bygglovsprövningen till att
endast prövning lokaliseringen och den place-närmareavse en av

ringen och utformningen byggnader Eftersom detaljplanemaav m.m.
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öppnades därvid möjlighe-många gånger har kommit likna bygglovatt
detaljplaneområden 8 kap. §.slopa bygglovsplikten inom 5ter att

frågor inte harpå emellertid inte efterges debygglov kanKrav när som
sådant intresse för och det all-avgjorts planen är grannargenom av

föremål för särskild bygglovsprövning.de bör bli Förmänna attatt en
bygglovsbefriautnyttja möjlighetenkommunerna skall kunna att utan

långt bestämmelsen idriva detaljeringen i detaljplanema för har 8att
bygglovsbefrielseutformats så förutsättningarna för kankap. §5 att

exempel på tillämpningen be-preciseras i detaljplanebeslutet. Som av
avseende nyexploatering, varvidstämmelsen i förarbetena plantas en

det anförs prop. 1993/942178 58:s.

fåttprojekteringen drivits så långt de berörs harOm har att som
hela kommer skulle detalj-klar uppfattning hur det att ut,om seen

i för mycket detaljerad och kombinerasplanen och sig kunna göras
Å sidanmed beslut befrielse från bygglovsplikt. andra kanett om

frågor användningen ochdet olämpligt rörande ut-att t.ex.vara
låses då flexibelformningen alltför mycket. Planen kan ut-ges en

villkor förformning i dessa hänseenden samtidigt detsom som
huvudsak skall utfö-bygglovsbefrielse byggnadsprojektet iattanges

projekteringshand-på det framgår i planen angivnasättras som av
lingar, då måste förses med uppgift de tillhör beslutet.attsom

Villkor det här slaget hindrar inte framtida förändringar lig-somav
sådana måste då föregåsinom för planen, förändringarger ramen men

bygglovsprövning.av en
svårt bedöma vilken effekt denna regleringsmöjlighetDet är att

kommer få på detaljplanemas Till börjandetalj eringsgrad. detäratt en
osäkert i vilken utsträckning kommunerna kommer utnyttja möjlig-att
heten till bygglovsbefrielse. Vidare går det inte förutse hur be-att
stämmelsen kommer tillämpas. första hand möjlighetenI äratt att
villkora bygglovsbefrielsen tänkt medel för förhindraattett attsom
planerna blir detaljerade i dag, det kan inträffaän attmer men
kommunerna inte utnyttjar möjligheten villkora bygglovsbefrielsenatt

i stället planerna mycket detaljerade.görutan
Bedömningen i delbetänkandet Miljö fysiskoch planering denatt nu

behandlade reformen kan bidra lå-till planerna i fortsättningen inteatt
användningssättet i onödan måste således betraktas mycketser som

osäker.
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detNär slutligen gäller problemet med alla befintliga planer, som
sin utformning lägger hinder i för önskvärda föränd-vägengenom

ringar, har utredningen i delbetänkandet Miljö och fysisk planering
lagt fram förslag utvidgning tillämpningsområdet för mindreom av
avvikelser och enkelt planförfarande, bl.a. sikte på under-tar attsom
lätta förändringar.

Såvitt bestämmelserna mindre avvikelser föreslog utred-avser om
ningen det i bestämmelsen i kap. skulle8 ll § tilläggatt göras ett som

möjligheter betrakta någotöppnar fler avvikelser för närvarandeatt än
förenliga med planens syfte. Förslaget innebar kap.8 §11attsom

sjätte stycket första meningen skulle följande lydelse med detges
föreslagna tillägget kursiverat:

Bygglov får lämnas till åtgärder innebär mindre avvikelsersom
från detaljplanen eller fastighetsplanen, avvikelsema medom
hänsyn till åtgärdens påverkan på förenliga medomgivningen är
syftet med planen.

Enligt författningskommentaren i betänkandet s. 351 bör bestäm-
melsen möjligheter föröppna mindre servicebutik, hant-att t.ex. en en
verkslokal eller kontor skall kunna inredas i bostadsområdeett ett utan

planen skall behöva ändras.att
Vid remissbehandlingen det övervägande antalet remissinstanservar

positivt inställda till förslaget. Länsstyrelserna till ungefär likavar an-
tal positiva och negativa medan däremot samtliga kommunernästan

positivt inställda. Av övriga remissinstanser det bara Konces-var var
sionsnämnden för miljöskydd och Villaägarna avstyrkte förslaget.som
Motivet för Koncessionsnämndens avstyrkande erfarenheternaattvar
visat det inte sällan förekommit bostadsbebyggelse elleratt allmän-att

inrättningar olika slag har tillkommit i det omedelbara närområ-na av
det till miljöfarliga verksamheter. Enligt Boverket, tillstyrkte för-som
slaget, kan det också förenlighetövervägas med översiktsplanenom
kan föras in villkor för mindre avvikelse.ettsom

Förslaget har inte varit föremål för regeringens överväganden.
detNär gäller enkelt planförfarande föreslogs möjligheternaatt att

använda sådant förfarande skall utvidgas. Om förslaget till detaljplan
medöverensstämmer översiktsplanen och förenligt med länsstyrel-är

granskningsyttrande, skall således enkelt planförförande alltid fåsens
tillämpas, konsekvenserna förslaget framgår översiktsplanen.om av av
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Vid remissbehandlingen tillstyrktes flertaletförslaget remissin-av
emellertidDet antal länsstyrelser och del kom-stanser. ett stortvar en

ställde sig tveksamma till förslaget. fåtal remiss-Endast ettmuner som
intanser avstyrkte förslaget. positivt förslaget framhölls, för-Som hos

det skulle underlätta förfarandet, det kan medverka tillutom att att en
förstärkning översiktsplaneringen. Enligt Boverket bör det över-av av
siktsplanen framgå i vilka delar kommunen tänker sig fram rätts-att ta
verkande plan med enkelt planförfarande. Lantmäteriverket, i ochsom
för sig positivt till förslaget, framhöll på samrådkravet medattvar
fastighetsbildningsmyndigheten måste utsträckas till gälla vidävenatt
tillämpning enkelt planförfarande. Tveksamheten hos mångaav re-
missinstaner berodde framför allt ansågde översiktsplanenatt att
inte fyller de krav förutsätts för enkelt planförfarande skallattsom
kunna användas.

överväganden12.2.7 förslagoch

iFörslag: Bestämmelsen kap. 7§ sista stycket enligt vilken5 PBL
detaljplanen inte får detaljerad nödvändigt flyttas till 5göras änmer
kap. och blir2 § därmed tillämplig på samtliga bestämmelser inne-om
hållet i detaljplan. Vidare ändras bestämmelsen i kap. första§5 7en
stycket så möjligheterna meddela bestämmelser11 högstaatt att om
tillåtna värden för störningar vidgas.

Inledning

Utredningens uppdrag går påhelt allmänt belysa i vad mån denut att
fysiska planeringen enligt bättre kan medverka till god livs-PBL en
miljö. Närmare bestämt det detaljplaneringens roll i sammanhangetär

skall stå i för övervägandena.centrumsom
Lagstiftningens betydelse det gäller utforma miljönär tätortemasatt

får inte överdrivas. Lagstiftningen tillhandahåller de rättsliga instru-
kommunerna behöver för planering och fortsatt beslutsfat-ment som

tande. Kvalitativa finns bara i begränsad utsträckning. hu-Denormer
vudsakliga bestämmelserna i det hänseendet finns i kap. och kap.2 3 1
och 2 kap.PBL. I 2 2 § vissa grundläggande syften med pla-anges
neringen. Bl.a. skall från social synpunkt god livsmiljö främjas.en
Vad skall betrakta god livsmiljö måste dockattsom vara som en
kommunerna själva i demokratisk beslutsprocess. Möjlighe-avgöra en
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få ståndtill överprövning kommunens bedömningattterna en av av
kvalitetsfrågor mycket ibegränsade. Bestämmelserna kap. torde2är
därför ha sin främsta betydelse stöd för argumentation i densom
kommunala processen.

Vid förverkligande de kommunala målen för beva-tätortemasav
rande eller förändring spelar detaljplaneringen viktig roll och deten
gäller till detaljplaneinstrumentet utformat så deär rättatt att attse
kommunala målen kan uppnås så effektivt möjligt med beaktandesom

enskilda intressen och kraven på insyn och möjligheter till påver-av
kan. framför allt på detaljplanen härvidDet aspekterär ärtre som av
betydelse. gäller dels vad skall och vad kan regleras iDet som som
planen, dels rättsverkningama planen och dels beslutsprocessen.av

kritik detaljplaneringen har framförts hängerDen mot som samman
allamed dessa aspekter. således gällande planerna oftaDet görstre att

alltför detaljerade, vilket kan leda till problem med hänsyn tillär rätts-
verkningarna, särskilt det begränsade för mindre avvikelser,utrymmet
och beslutsprocessen, framför allt svårigheterna ändra detaljplaner.att
Sammantaget leder detta till planerna lägger alltför hinder iatt stort

för önskvärda förändringar planområdet.inom direktiven harIvägen
också framförts rättsverkningama och beslutsprocessen skall haatt
medverkat till planerna mycket proj ektinriktade och små tilläratt ytan,
vilket underförstått negativt.anses vara

Problemet med befintliga planer kan självfallet bara kommaman
mjuka reglerna rättsverkningama och/eller besluts-attgenom upp om

åsyftasHärmed i första hand reglerna mindre avvikelserprocessen. om
och enkelt planförfarande. det däremot gäller den framtidaNär detalj-
planeringen kan i första hand försöka påverka utformningenattman av
planerna. kan ske påDetta olika Reglerna vad skall ochsätt. om som
får regleras och hur planerna övrigti skall utformas kan ändras.om
Vidare kan information alternativa detaljplanera spridassätt attom

Boverkets handböcker. Om antagandet i direktivet dett.ex. attgenom
uppstått brister i detaljplanera till följd planernassättet att rätts-av
verkningar och beslutsprocessen riktigt, kan naturligtvis ocksåär man

till förhållandena ändringar i de nämndarätta reglerna.genom

Små och projektinriktade detaljplaner

Inledningsvis skall här beröras frågan detaljplanernas projektin-om
riktning och begränsade ytinnehåll. Otvivelaktigt det så planernaär att
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allmänhet berörideochbygglovliknakommithar attalltmer att
detaljpla-föreskrivsstycketsistakap. 2 §små områden. 5 attImycket

med hänsynbefogatområde ärfår omfatta äninte störreett somnen
riks-undertillkombestämmelseplanen.syftet med Dennatill bl.a.

Lagrådet hadefarhågorundanröja desyfteidagsbehandlingen att som
regeringsformen. Detmedförenlighetangående plansystemetsuttryckt

bestämmandevaritharbestämmelseinte dennasäkerhetmedär som
detaljplanerförekommapraxis intetorde idetaljplaneringen. Detför

enligtotillåtetkanvadförsig gränsennärmar varaansessomsom ens
regeringsformen.

det där-områdesomfattning finnsminstabestämmelseNågon enom
med ansvarigahaftharutredningenkontakterVid deinte.emot som

något tyderframkommitdet intehari kommunernatjänstemän somute
detalj-nackdelarpåtagligamed någraförenat attskullepå detatt vara

småytinnehålletTillsmå områden.såomfattakommitharplanerna att
områ-behandladedetöverblicknågonnaturligtvis inte överplaner ger

bli brist-kommundel kanförplaneringenslutresultatetochdet enav
betänkandet Miljöiproblemetdet härbehandladeUtredningenfálligt.

fördjupningardärvidframhöllochff.planering 176fysisk attoch
behovenfyllaväl kan över-mycketföröversiktsplanen tätorter avav

strukturer.stadsdelar ocholikamellansambandanalysochblick av
för-sådanamedutsträckningökandeockså iarbetarKommunerna

djupningar.
plan-önskemålframförtssammanhang nytti olika ettharDet om
endadetaljplanen. Denochöversiktsplanennivå mellanpåinstitut en

det be-skulleplanformsådaninförandettill attanledningen varaav en
saknar. Detöversiktsplanenfördjupningarrättsverkningarhövs avsom

skullerättsverkningarsådanafunktionsvårt vilkenemellertidär att se
ha.

översiktsplanenfördjupningarsåledesbedömning kanvårEnligt av
överblickbristandedenkompensation förtillräckligutgöra somen

därför intesmå planerna utgöraoch desmå planerföljer med synes
problem.något nämnvärt

detordeprojektinriktadeblivithardetaljplanerna attMed att avses
på det projektinriktninghuvudsakligutformade medochdetaljeradeär

problem i del-dettaberördeUtredningengenomföras. ävenskallsom
påpekadesf. Därplanering s. 262fysiskMiljö och attbetänkandet

harochmed byggherrensamförståndiofta har gjortsplanerna genom-



506 SOU 1996:168

förts snabbt. Ingen har haft anledning ifrågasätta preciseringen iatt än-
damålsbestämmelsema så länge några alternativa användasätt att mar-
ken inte har efterfrågats. Härmed vi således inneär på problemet med
alltför detaljerade och ensidigt utformade planer.

Detaljerade och ensidigt utformade detaljplaner

Även det måste ankomma kommunerna med tillämpningom att av
kraven i 2 och kap.3 PBL hur skallavgöra tätortema utvecklas, torde
enighet råda vissa förutsättningar hos miljön måsteatt föreligga förom

den skall kunna betraktasatt god livsmiljö. sådanEn förut-som en
sättning det finns blandningär verksamheteratt så ensidigheten attav
undviks och det skapas stimulerande och socialt livfull miljö. Enig-en
het torde också råda minskning transportbehovenatt ärom en av en
viktig förutsättning för god livsmiljö.en

Många befintliga detaljplaner med långtgående funktionsupp-en
delning återspeglar tidigare rådande ideologier. Trots dessa iatt stor
utsträckning har i dagövergetts och det således torde råda enighetnu

värdet funktionsblandning sådansträvan bland-om av motsynes en
ning ofta motverkas detaljplanera.sättet denI delen finnsatt detav
anledning huröverväga planeringen skallatt kunna förbättras så att
den på effektivt kan medverka tillett sätt skapa god livs-mer att en
miljö.

finnsDet andra skäl tilläven det angelägetär underlättaatt att en
funktionsblandning. För enskild vill mindre rörelsestartaen som en av
något slag i bostadsområde kan kravett.ex. påett planändring leda till

kostnaderna blir så hanatt måste avstå från projektet.stora att kanDet
således också läggas sysselsättningsaspekter på planläggningen.

målEtt för detaljplaneringen alltså brytaär det funktionsuppde-att
lade åstadkommaochmönstret blandning verksamheter. Deten av
gäller här finna lämplig avvägningatt mellan å sidan behoveten ena
för fastighetsägarna erhålla rättsligt bindandeatt besked vad områ-om
det skall användas till och kraven från de berörda kunnaatt göra en
konsekvensbedömning å andra sidan önskemåletsamt planerna inteatt
utformas så användningssättet låses iatt onödan.

Inledningsvis kan fråga sig dagens regler detaljplanman om om
lägger hinder i för denvägen eftersträvade planering eller,typen av om
så inte fallet, deär ändå kan planeringen i felantas riktning.om styra
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innehålla finns angivna ipå vad detaljplan skall 5Minimikraven en
allmänna platser, kvarters-planen skall således redovisaskap. 3 I

for kom-vattenområden. fråga allmänna platser vilkamark och I om
utformningenhuvudman skall användningen ochär anges.munen

framstår rim-inte mycketkrav DetDetta sägaatt om. somsynes vara
och betala för de allmännafastighetsägarna skall medligt att som vara

utformningen. bestäm-skall kunna inflytande Iplatserna utöva över
for kvarters-föreskrivs vidare användningen skallmelsen att anges

tillräckligtskall det enligt PBL-propositionenmark. Här att manvara
huvudkategorier, såsom bostad, handel, kontor, indu-särskiljer vissa

stri.
i de-torde det emellertid inte tillräckligt detallmänhetI att envara

angivna minimikraven.in bestämmelser i enlighet med detaljplan tas
vissa bestämmelsertorde också enligt krävas det inOfta PBL att tas

exploateringsgrad, byggnadersi kap.5 7 t.ex. an-som anges om
således inte heltvändning, placering och utformning. Det synes vara

skullekorrekt reglerna omfattas kap. §5 7sägaatt att av vara en-som
bart frivillig del.en

så-utgångspunkt utformninggrundläggande for detaljplanensEn är
markanvändningen. det skallledes kravet på angivande Trots att va-av

ganska indelning kvartersmarken kantillräckligt med en grov avra
markanvändningen leda till framtida problem.bestämmelser I ettom

område för bostadsändamål torde normalt inte butiker, hant-rymmas
liknande komplement. Möjligen kan de dock mindreverk och ses som

avvikelser. område för industri torde inte detalj-Inom ett t.ex.rymmas
läggs torde således lo-handel. den industriella verksamheten ned,Om

kalerna användas för detaljhandel iinte planändring kunnautan t.ex.
stället.

Från skilda håll har förts fram tanken i stället för krav påatt man
angivande markanvändningen för vissa fall skulle kunna användaav
sig fårmed gränsvärden inte överskridas. stället förIett systemav som

området industriändamålskall användas för skulleatt att t.ex.ange
således bara den verksamhet skall förekomma inteattman ange som

får alstra och så mycket trafik, buller och andraän typermer av
effekter på omgivningen. prövningen erforderliga åt-Den närmare av
gärder skulle därefter sådanske i bygglovsärendet. teknik skulleEn
leda till inte begränsar planen till bestämt användningsän-att ettman
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damål det skulle finnas möjligheter ändra ändamålet så längeutan att
de angivna gränsvärdena inte överskrids.

bedömningenFör sådant måste de grundläggande syf-ett systemav
med detaljplanen beaktas. Skälen till detaljplanekrav flera.tena Iärett

första hand det naturligtvis behovetär in sökt eller pla-sättaattav en
åtgärdnerad i sammanhang så kan fåstörre till ståndett att man en me-

allsidig planmässig bedömning. viktigt skäl förEtt detaljplanekravetra
vidare förfarandet vidär upprättande detaljplanatt störreav en ger

möjligheter för bredare allmänhet få information ärendet ochatten om
kunna påverka prövningen. betydelsefullEn sida detaljplanekravetav

också det därmed förknippade kommunalaär planmonopolet. Så snart
åtgärd kräver detaljplaneläggning kan kommunen angivandeutanen

skäl detaljplanekravet avslåän ansökningar bygglov.annatav om
Detta innebär också reglerna detaljplan leder till ini-system att attom
tiativet förs på kommunen. kommunenöver Det är upprättarsom en
detaljplan och därmed delar byggrätter. Detta innebär också iutsom
sin fastighetsägarna erhåller viss projekteringstrygghet efter-tur att en

detaljplanen i princip inte får ändras under genomförandetiden.som
Som det ganska kompliceratär knutet tillett ärsystemsynes som

reglerna detaljplan och vid övervägandena ändring reglernaom om av
innehållet i detaljplanen måste alla de nämnda syftena med iom tas

bedömningen. framstårDet därvid tveksamt det möjligtär attsom om
markanvändningsbestämmelserersätta med gränsvärden.

Med gränsvärdesteknik blir detaljplaneområdet likna vidatten ett
hål enbart beskrivs effekterna på omgivningen. Vadsom genom som

upphov till dessa effekter skulle därvid likgiltigt. gårDetger vara
emellertid inte upprätthålla sådan fiktion. Bland effekterna påatt en
omgivningen, visuella effekter, ingår vad finns inomt.ex. även som
detaljplaneområdet och bestämmande för vad finns där ickeärsom
minst den verksamhet bedrivas. såledesDet torde svårli-attsom avses

kunna gällande fullständiggöras prövning kraven i kap.att 2gen en av
har företagits beträffande detaljplaneområde beskrivits på detett som
angivna sättet.

Det torde alltså ofrånkomligt det krävs angivande i åt-att ettvara
minstone drag markanvändningen enligt kap.5 3 Precise-grova av
ring bör dock hänitöver inte ske det nödvändigtän ochärannat om
härvid kan utnyttjande bestämmelserett gränsvärden eventuelltav om
ha viss funktion fylla.atten
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meddelas be-får i detaljplanstycketEnligt kap. § första 1175 en
störningar frånför motverkaskyddsanordningarstämmelser attom

luftföro-värden för störningarhögsta tillåtnaomgivningen och genom
enligt mil-sådantskakning, ljus ellerrening, buller, prövasannat som

störningar kan rikta sigalltså frågajöskyddslagen. härDet är somom
tillståndfår inte med-miljöskyddslagenplanområdet. Enligt §4mot a

i strid detaljplan.delas mot en
bestämmelserockså möjligt meddelaemellertid stör-Det är att om

i regeringsärendeplanområdet. Frågan harfrånningar prövats ett
avsedd regle-detaljplanM91/3188/9 rörande beslut attett att anta en

område. planbestämmelseEnligtpågående verksamhet inom ett enra
för omgivningen ochstörandeföreslagen verksamhet intefick vara

riktlinjerna förNaturvårdsverket angivnaöverskrida deinte externtav
bestämmelsen saknade stöd iansåg PBL,industribuller. Boverket att

åsyftadeplanområdet.sig utanför Deneftersom den sträckte styr-
uppnås. anförde i beslut denRegeringen 8ningen skulle därmed inte

bostadsbebyggelse bestäm-förhållandet denjuli det1992 att att som
planområdet inte medfördeskydda låg utanföravseddmelsen attvar

påenligt regeringen bl.a.verkan. ankombestämmelsen saknade Detatt
bygglovsansökningar, tillprövningkommunen, främst vid att attseav

uppfylls.bestämmelsen
bestämmelse det sistnämnda slagettveksamtdockDet är om en av

på prövningen enligt miljöskyddslagen.få någon effektskall kunna
emellertid värde för kommunenEnligt vår mening skulle det vara av

bindande viddet här slagetkunna bestämmelser även äratt somge av
bli möjligt imiljöskyddsprövningen. Därigenom kan det t.ex. att en

och kombineradetaljplan markanvändningen enbart i dragange grova
omgivningspåver-gränsvärden fördetta med bestämmelser som anger

föreslår därför den nämnda bestämmelsen i kap. § änd-kan. Vi 5 7att
från planområdet.så den omfattar störningar både ochmotattras

inte fårsista stycket föreskrivs detaljplankap. §I 5 7 görasatt en
till syftet med den.detaljerad nödvändigt med hänsynän ärmer som

alltså på detaljering med bestämmel-bestämmelsen sikte baraDen tar
i Någon motsvarande restriktion det gäller7 närser som avses pre-

cisering de bestämmelser i kap. finns däremot inte.3 §5av som avses
innehåller emellertid minimikrav. Någonbestämmelsen baraDen spärr

långtgående finns inte. Vi fö-detaljering markanvändningenmot aven
förs tillreslår därför den nämnda bestämmelsen i kap. §5 7 5överatt
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kap. 2§ och därmed tillämplig på allagörs detaljplanebe-typer av
stämmelser.

det föregåendeI avsnitt 6 har vi föreslagit fastighetsplanenatt
skall särskilt planinstitututmönstras och bestämmelserattsom om
fastighetsindelningen i stället skall kunna in i detaljplanentasm.m.
enligt bestämmelser föreslås bli intagna i två paragrafer, 5som nya
kap. 7 och b §§. tillDen kap.5 § flyttade bestämmelsen2 blir alltsåa
tillämplig på bestämmelseräven fastighetsindelningen vilketom m.m.,
innebär sådana bestämmelser bara skall in i detaljplanen,att dettas om

nödvändigt med hänsyn till syftetär med den.
Enligt direktiven skall utredningen vilka bestämmelseröverväga rö-

rande verksamheter olika slag lämpligen bör få regleras i de-av som
taljplan och det hänvisas härvid till bestämmelserna i kap. §5 7 PBL.
Avsikten således utredningen skall bedöma det kanattsynes vara om
finnas anledning begränsa kommunernas möjligheter meddelaatt att
olika bestämmelser i detaljplan.typer av

bestämmelserDe kan meddelas enligt kap.5 §7 mycketärsom av
varierande karaktär. Rätt använda kan bestämmelserna fylla viktiga
ñinktioner. Frågan det finnsär anledningnärmast ifrån kom-att taom

vissa dessa i och för sig nyttiga verktyg därför de kanmunema attav
missbrukas och leda till alltför detaljerade planer. torde framförDet
allt punkterna 2-4 i paragrafen står i blickpunkten. Enligtvara som
dessa punkter kan bestämmelser den och minstastörstages om om-
fattning i vilken byggande får ske punkt 2, byggnaders användning
punkt 3 placering, utformning och utförande byggnader,samt av
andra anläggningar och punkt 4. svårtDet någottomter är att attse

dessa regleringsinstrument skulle kunna ifrån kommunerna ochtasav
det heller inte lättär kompletterande bestämmelser begränsaatt genom
användningsmöjlighetema regeln planenutöver inte fåratt göras mer
detaljerad nödvändigt. Vårän slutsats därför detär sig möj-äratt vare
ligt eller önskvärt begränsa kommunernas möjligheteratt meddelaatt
de olika bestämmelser. bristerDe i planeringentyperna före-av som
kommer måste angripas på andra främst informationsätt, ochgenom
utbildning.
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Segregation boendeti

utredningens uppdrag ingår ocksåI i samband med översynenatt av
detaljplaneringen uppmärksamma problemen med segregation i boen-
det.

Med boendesegregation olika hushållskategorier ochattavses so-
ciala fördelar sig ojämnt bostadsbeståndet inom givetöver ettgrupper
geografiskt område. bör dock observerasDet bostadsområden medatt

ensidig sammansättning inte kan betecknas segregerade. De ären som
homogena. i ställetDet den kommun i vilkentvärtom bostadsområ-är

ingårdet segregerad.ärsom
brukar talaMan segregation, demografisk, etnisktre typerom av

socioekonomisk.och Med demografisk segregation åt-rumsligavses
skillnad mellan individer olika kön och ålder. Etnisk segregationav
innebär rumslig åtskillnad mellan individer tillhör olika kultu-en som

folkgrupper, och religioner. Socioekonomisk segregationrer, raser
slutligen innebär åtskillnad mellan individer tillhör olika social-,som
inkomst- eller yrkesgrupper.

Segregationsmönstren varierar beroende på vilken typ av segrega-
tion det sig Allmänt kan dock segregationenrör vanli-sägas ärattom.

i storstäderna och det sker polarisering mellan ochgast att centrumen
periferi och mellan hyresrätt och småhus. Miljonprogrammets hyres-
husområden har med åren fått allt ensidigare befolkningssamman-en
sättning.

Segregation inte alltid negativ eller påtvingad,är den iärmen
mycket valfrihetsproblem. Det viktigt skapa valfrihet inomärett att

för varje stadsdel, dvs. erbjuda bostäder och boendemiljöerramen som
attraherar flera olika hushåll. hushållDe har de minstgrupper av som
fördelaktiga ekonomiska, sociala och politiska förutsättningarna tende-

samlas i de minst attraktiva stadsdelarna. Integration på arbets-attrar
marknaden nyckeln till integrationär på flera andra områden,även

boendet.t.ex.
För motverka segregation det viktigt säkraatt är under-att ett gott

håll fastigheter och lägenheter, stärka de boendes möjligheterattav att
insatser skapa goda livsvillkor och god miljö i dengenom egna en

stadsdelen, bidra till de ekonomiska kommu-attegna resurser som
behöver för i samverkan med andra aktörer bedriva lokaltattnerna ut-

vecklingsarbete i alla stadsdelar.utsatta
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Frågan segregation i boendet har Storstadskommitténutrettsom av
och Bostadspolitiska utredningen. Storstadskommittén föreslår betän-
kandet återerövra vardagenAtt SOU 1996:146 aktionsplan moten
arbetslöshet och segregation. delSom denna plan skall kommu-en av

åtgärdsprogram för stadsdelar. åt-Insatserna iupprätta utsattanerna
gärdsprogrammen föreslås inriktade på bl.a. delaktighet och engage-

i närmiljön. Bostadspolitiska utredningen föreslår i betänkandetmang
Bostadspolitik från2000 produktions- till boendepolitik SOU-

kommunerna1996:156 och inledaskall lo-att staten gemensamt ett
kalt utvecklingsarbete. i de lokala utvecklingsinsatsernaKärnan före-
slås bli lokala utvecklingsprogram tillkommit i demokratisksom en

där de boende haft avgörande inflytande.ettprocess
Enligt har kommunernaPBL främja samhällsut-ett attansvar en

veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 1 kap.
§. Planläggning skall främjal ändamålsenlig struktur bebyg-en av

Ävengelse, grönområden och andra anläggningar. från socialen syn-
punkt god livsmiljö och miljöförhållandengoda i övrigt skall främjas
2 kap. §. bestämmelser2 Dessa innebär alltså åliggerdet kommu-att

motverka uppkomsten segregation och arbeta för för-att attnerna av
ändringar i befintliga stadsdelar.utsatta

detNär gäller motverka segregation i samband med planeringatt
och byggande det framför allt fråga arbete inom förär etten om ramen
översiktsplaneringen. i sambandDet med fördjupningarär över-av
siktsplanen tätortsnivå problemen kan överblickas och analyse-som

Detaljplaneringen för bostadsområden bör således it.ex. storras. nya
utsträckning översiktsplaneringen. Grundläggande villkor förstyras av
undvikande segregation i boendet torde här allsidigt utformadeav vara
områden med möjligheter till valfrihet för så många möj-grupper som
ligt.

PBL för varierande utformning detaljplaner,stort utrymmeger av
från detaljerade till mycket flexibla planer. Med stöd kap. kan5 7 §av
således mycket preciserade bestämmelser byggnaders använd-ges om
ning, placering, utformning och utförande. bostadsbebyggelseFör kan
också bestämmas andelen lägenheter olika slag och storlek. Hurav
detaljplanerna skall utformas går det självfallet inte någotsägaatt ge-
nerellt och det finns därför heller ingen grund för utforma lag-attom
stiftningen detaljplaneringen på något visst med hänsyn tillsättom
segregationsproblemen.
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Enligt vår bedömning regelsystemet i utformat påär PBL ända-ett
målsenligt Det avgörandesätt. ligger sedan hos dem skallansvaret som
använda sig och fatta besluten i kommunerna.systemetav

detNär gäller komma till med problem föreliggerrätta i be-att som
fintliga bostadsområden finns det anledning understryka behovetatt av
samverkan och stimulans för de boende till delaktighet och engage-

i närmiljön. sig förändringsarbetetVare i områdena krävermang en
tillämpning PBL eller inte finns det här mycket kan till-av som man
godogöra sig från den utveckling metoder för stärka medborgar-attav
inflytandet sker vid tillämpningen UtredningenPBL. har i be-som av
tänkandet Miljö och fysisk planering ff.291 redovisat olika former

vad brukar kallas brukardeltagande, informell formav som en mer av
medborgarinflytande i samband med ombyggnad och förnyelse i bo-
stadsområden. Ett aktivt brukardeltagande bör kunna bli viktig in-en
grediens i de berörda åtgärds- och utvecklingsprogrammen.ovan

problemEtt i de bostadsområden aktuella i det härärsom samman-
hanget ofta de så ensidigtär utformade medär brist påatt servicein-
rättningar och frånvaron verksamheter olika slag. Vid förnyelse-av av
arbete kan här PBL komma in broms det kan krävasattsom en genom
planändring för skall kunna beredas sådana verksamheter.att utrymme

problemDetta dock inte speciellt förär de här aktuella områdena utan
gäller generellt inom detaljplanelagda områden och det skall beröras

i det följande.mer

Varudistributionens miljöpåverkan

Enligt direktiven skall utredningen i samband med behandlingen av
detalj också undersöka varudistributionens miljöpåverkan.

Enligt vår mening detta frågaär iäven första hand måste be-en som
handlas på översiktsplanenivån. I PBL finns inget uttryckligt krav som

sikte just på varudistributionenstar miljöpåverkan, krav på be-ettmen
aktande denna ligger i de allmänna krav kommer till uttryck iav som
framför allt kap.l § och kap.1 2 2

Detaljplaneringens betydelse för frågan varudistributionensom
miljöpåverkan torde främst ligga i hur handeln regleras i planerna. Vi
har enligt särskilt uppdrag behandlatett aspekt på den frågan i be-en
tänkandet Precisering handelsändamålet i detaljplan. Vi har därav
föreslagit ändring i kap.5 7 § PBL skall det möjligt förgöraen som
kommunerna i ökad utsträckning precisera handelsändamåletatt i de-

I7 16-1398
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möjligheterökadefår kommunernagenomförs,taljplan. förslagetOm
olikalokaliseringenvarudistributionenpåverka att styraatt avgenom

fråga växelverkannaturligtvis blidethandel. kanHärtyper om enav
å andravarudistributionen ochmiljöpåverkan å sidanmellan av ena

tillkan ledastormarknadresande. Ensidan konsumenternas t.ex. en
detförra och ökningminskning den av senare.av

varudistributionensproblemet medför kommaväsentligaDet att
och analyserforskning kringvår bedömningmiljöpåverkan enligtär av

kommunikationssystem, PBLhandel,frågor lokalisering m.m.avom
förbehövstillhandahålla de instrumentdärefterkan styra ut-attsom

bedöms intekompletteringar PBLNågra ändringar ellervecklingen. av
erforderliga.

avvikelserMindre

i be-föreslog utredningenavsnitt 12.2.6inledningsvisSom nämnts
mindrebestämmelsenplanering det iMiljö och fysisktänkandet att om
möjlig-skall tilläggavvikelser i kap. § PBL öppnar8 ll göras ett som

förenligaför närvarandefler avvikelsernågotheter betrakta änatt som
till lagstiftning.Förslaget har inte lettsyfte.med planens

ganska begränsade.i dagmindre avvikelserMöjligheterna till är
detaljplanemahurnaturligtvis beroendeEffekterna härav är ut-är av

på detaljpla-undersökningar tydertidigareformade. Utredningens att
och vanligen baraförhållandevis detaljeradeofta ettär anger an-nerna

fastighetsägaren villåtgärdervilket leder tillvändningssätt, att som
åtgärden kan betraktassåvida intekräver planändring,vidta ofta som

avvikelse.mindre
planeringstraditionenändringförespråkar här vissVi motaven

för alter-planer och planermindre detaljerade större utrymmegersom
till stånd, blirsådan ändring kommeranvändningssätt. Omnativa en

också behovetdärmed minskarplanändring mindre ochbehovet avav
mindre avvikelser.bestämmelsernatillämpaatt om

fördet begränsadeför utredningen antydsdirektivenI utrymmetatt
utvecklingen små ochskulle ha medverkat tillmindre avvikelser mot

sådant samband ochVi har svårt förprojektinriktade planer. att ettse
utvecklingen sådanaskulle riktigt, harantagandetäven motom vara

påtagligamedfört några nackdelar. Vienligt vår bedömning inteplaner
antydda utvecklingen planeringensåledes inte den utgöratt avanser

mindre avvikel-för tillämpningennågot skäl för vidgaatt utrymmet av
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Däremot vi befintliga planer ofta lägger alltföratt ett stortser. anser
hinder i för önskvärda förändringar och vi därför ingenvägen gör an-

bedömning den utredningen fråganredovisat i tidigare.ännan nu som

Enkelt planförfarande

Även frågai enkelt planförfarande har utredningen lagt fram för-om
slag i betänkandet Miljö och fysisk planering. Enligt förslaget skall
enkelt planförfarande alltid få tillämpas i de fall detaljplaneförslaget

med översiktsplanen och förenligtöverensstämmer med gransk-är
ningsyttrandet och konsekvenserna förslaget framgår översikts-av av
planen. Förslaget har inte lett någontill lagändring.

Vid remissbehandlingen tillstyrktes förslaget flertalet remissin-av
Många instanser ansåg dock förslaget inte skulle leda tillstanser. att

någon påtaglig utvidgning tillämpningsområdet för enkelt planför-av
farande.

vårEnligt bedömning det angeläget regelsystemet utformas såär att
det skapar goda förutsättningar för användande enkelt planförfa-att av

rande. resultatetAv den enkät vi har genomfört och denav som av re-
dovisning har lämnats Boverket avsnitt framgår12.2.4 attsom av
enkelt planförfarande faktiskt används i ganska utsträckningstor av
kommunerna. Något behov vidga tillämpningsområdetatt utöverav
vad resultatet blir utredningens tidigare förslag genomförs, bedö-om

vi därför det inte finns.attmer
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Vindkraft13

detta avsnitt behandlas dels fråganI vindkraftens behandling i den
kommunala planeringen, dels frågan lämpligheten införaattom av en
möjlighet till tidsbegränsade lov för vindkraft.

Enligt vår bedömning skall vindkraften inte särregleras i plan- och
bygglagen 1987:10, vanligaPBL. PBL:s regelsystem bör alltså till-
lämpas. första hand börI aktiv översiktsplanering bedrivas. Genomen

förslagde vi lämnar frågai detaljplanekravet avsnitt 11som om
kommer vidare detaljplanekravet skärpas. bör iDetta utsträck-att stor
ning kunna tillgodoses antagande områdesbestämmelser.genom av
Vid användande detaljplan bör denna kunna utformas så mark-attav
användningen i kraftverkens omgivning fortgåkan onödigt in-utan
trång.

Syftet med tidsbegränsade lov för vindkraftverk skulle attvara un-
derlätta vindkraftsutbyggnaden. Vi emellertid den bedömningengör att

syftedetta bara kan uppnås från grundläggandegörsavstegattgenom
avvägningsprinciper, vilket inte kan acceptabelt. avstårVi därföranses
från lägga fram något förslag tidsbegränsade lov.att om

Direktiven13.1

utredningensI direktiv dir. 1995:90 framhålls det angelägetäratt att
utnyttja de goda förutsättningar finns i landet för vindkraft och attsom
de förutsättningarna för lokaliseringnärmare storskalig vindkraftav
får bedömas i kommunernas fysiska planering. Enligt direktivet skall
vi hur vindkraften bör hanteras i denöver kommunala planeringense
med beaktande motstående intressen kulturmijö-,t.ex. natur-av som
vårds- eller landskapsbildsvärden. I sammanhanget bör särskilt ses

det lämpligt med tidsbegränsadeöver är bygglov för vindkraftverk.om
Slutligen bör formerna för samverkan mellan berörda fastigheter i
samband med utbyggnad vindkraftverk över.av ses

det följandeI skall vindkraften i den kommunala planeringen och
frågan tidsbegränsade lov till behandling. förFormernatasom upp
samverkan mellan fastigheter har behandlats i samband med övervä-
gandena exploateringssamverkan avsnitt 8.5.5.om
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Allmänt vindkraft13.2 om

Årårenhar under skett kraftig utbyggnad vindkraft.Det senare en av
Årfanns det verk i kW. fanns det1989 14 storleken 50-200 1994 155

standardverk i drift och under antalet till1995 217. verkDessasteg
producerade under sammanlagt MWh, vilket1995 99 138 motsvarar
elbehovet för abonnenter med hushållsel eller småhus22 000 4 900
med elvärme. Standardverken i drift under hade1995togssom en ge-
nomsnittlig generatoreffekt kW, medan motsvarande453 genom-
snitt under kW.1994 317var

påvanlig storlek i dag kommersiella vindkraftverk liggerEn 250
sådantkW. bra vindläge kan verk producera omkringI 500 000ett ett

år,kWh vilket behovet elkraft för nyproduce-30motsvararper av ca
rade och eluppvärmda villor. finns antal verk medDet ett stort ennu
uteffekt på kW och utvecklingen sker allt verk.600 störremot

Öland,Flertalet verk belägna på Gotland, utefter Skånes kust ochär
utefter västkusten.

omedelbara markbehovet för vindkraftverk litet.Det Betong-ärett
fundamentet ofta i diameter och djupt.7-10 3är m ca m

påverkarIndirekt emellertid vindkraftverk markanvändningen inom
områden.betydligt till vindkraftverket kräver restrik-Hänsynenstörre

tioner i markanvändningen i omgivningen. Byggnader och andra an-
läggningar och vegetation får inte hindra vinden. flera vind-För att
kraftverk inte skall minska energiutbytet för mycket för varandra anges

lämpligt fråndet placera dem sju turbindiametrar varandra.attvara
Vindkraftverket har också effekter på omgivningen. påverkasBl.a.

landskapsbilden. betydelse härvid de i anläggningen ingåendeAv är
verkens antal, storlek och utformning. Härtill kommer buller. Verken

ifrån sig dels aerodynamiskt svischande ljud från bladen, delsettger
Ävenmekaniskt ljud från främst växeln. och kraftelek-ett generator

tronik kan upphov till buller. Vidare kan vid solljus uppkommage
skuggrörelser och reflexer kan störande. Vindkraftverk kansom vara
stå i för flyg och kan påverka trådlös kommunikation. Driftenvägen är
förenad med vissa olycksrisker. Isbitar kan kastas från turbinbladenut
och små bladdelar kan kastas i krävs därförDet säker-även väg. ett
hetsavstånd. lämpligt säkerhetsavståndEtt till byggnader och platser
där människor vistas ofta och oskyddat navhöjden plus gångerär tre
turbindiametem. Slutligen finns anledning beakta konsekvensernaatt

fågellivetför och, beträffande havslokaliserade verk, för fisket.
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Vindkraft i13.3 den kommunala planeringen

Gällande13.3.1 rätt

Enligt kap. forsta stycket8 2 § 6 krävs bygglov förPBL uppföraatt
vindkraftverk, vindturbinens diameter två ellerär större än meterom

kraftverket placeras på avstånd från mindretomtgränsen ärettom som
kraftverkets höjd marken eller kraftverket skall fastän över monte-om
på byggnad. fråganOm uppförande vindkraftverk harras en om av

i detaljplan, får kommunen enligt kap. förstaprövats 8 5 § stycket be-
sluta bygglov inte krävs under vissa angivna förutsättningar.att

Uppförande vindkraftverk kan kräva detaljplaneläggning. Enligtav
kap. första5 1 § stycket krävs2 PBL detaljplan för enstaka bygg-ny

nad eller anläggning användning får betydande inverkan påvars om-
givningen, tillkomsten byggnaden eller anläggningen inte kanom av

i samband med prövningprövas ansökan bygglov eller för-av om
handsbesked. Detaljplan behöver dock inte i den mån till-upprättas
räcklig reglering har skett områdesbestämmelser.genom

Enligt kap.5 § skall detaljplan18 grundas på deten program, om
inte onödigt. Om detaljplanen medger användningär mark elleren av

byggnader eller andra anläggningar innebär betydande påver-av som
kan på miljön, hälsan eller hushållningen med skallnaturresurser, en
miljökonsekvensbeskrivning, påMKB, Krav ochupprättas. program

gäller däremotMKB inte vid antagande områdesbestämmelser.av
Utbyggnad med vindkraftverk kräver prövning enligtäven annan

lagstiftning.
Enligt miljöskyddslagen 1969:387 krävs tillstånd för anläggningar

med produktion Anläggningar på1 MW. tillän 10 MWen av mer upp
länsstyrelsen och övriga Koncessionsnämnden.prövas Anlägg-av av

ningar på mellan kW och125 kräver1 MW anmälan till kommunen. I
tillståndsärenden, både hos Koncessionsnämnden och länsstyrelsen,
krävs MKB.

Enligt kap. lagen4 1 § 1987:l2 hushållningen med naturresur-om
kräverNRL, anläggningar med effekt 10 MWänser m.m., en av mer

Äventillstånd regeringen. här krävs MKB.av
Vindkraftverk kan kräva prövning enligt naturvårdslagenäven

1964:822, varvid MKB kan krävas, och lagen 1988:950 kul-om
turminnen m.m. -
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skall lokaliseras havet kräver tillstånd enligtVindkraftverk tillsom
och härvid ställs krav påvattenlagen MKB.

handläggning vindkraften13.3.2 Kommunernas och statens av

Tillkomsten alla vindkraftverk i landet har enbart inästan prövatsav
harsamband prövning ansökan bygglov. Detaljplan iupprättatsomav

områdesbestämmelserbara fall och ha antagits i baraett ettsynespar
fall. Som skall prövningen enligt kap. § ske5 l PBLnämnts genom

användning får in-detaljplan for bl.a. anläggning betydandeny vars
på iverkan omgivningen, tillkomsten inte kan bygglovs-prövas ettom

till-ärende. Uppenbarligen har denna undantagsbestämmelse ansetts
dålämplig i samtliga fall det i princip har krävts detaljplan.nästan

bidragande orsak till prövningen har skett direkt i bygglovs-En att
ärendet kan ha varit ärendena har varit brådskande. har nämli-Detatt

utgått erhållastatliga bidrag till utbyggnaden och för bidrag harattgen
igångsättning.det krävts skyndsam

påGotlands län har bristen detaljplaneläggning for vindkraftI t.ex.
kustområdenalett till länsstyrelsen för delar har meddelatatt stora av

möjlighetförordnande enligt kap. § vilket länsstyrelsen12 4 PBL, ger
beslut lov förhandsbesked.ochprövaatt om

Enligt kap. skall och vattenområden2 8 § NRL mark- är sär-som
skilt lämpade för anläggningar för bl.a. energiproduktion så långt möj-

åtgärder försvåraligt skyddas kan påtagligt tillkomsten ellermot som
utnyttjandet sådana Områdenanläggningar. riksintresseärav som av
för sådana anläggningar skall skyddas inskränkningen så långtutan

områdenmöjligt. Till i bestämmelsen hör områden medsom avses
särskilt förutsättningar för vindkraftsproduktion.gynnsamma

områden där det finns sådanaDe allmänna intressen 2som avses
kap. pekas inte geografisktNRL i lagen. förutsätts i stället ske iDetut
den kommunala översiktsplanen efter dialog mellan kommunen ochen

företrädd länsstyrelsen. Länsstyrelsens all-bevakning destaten, av av
intressena grundas på underlag från förvaltningsmyn-centralamänna

digheter. områdenNär det gäller i kap. det2 8 § NRL ärsom avses
Närings- och teknikutvecklingsverket, har förNUTEK, ansvaretsom

tillhandahålla uppgifter. Några områden riksintresse för vind-att av
kraftutbyggnad har inte pekats någonstans i landet. NUTEKännu ut
har dock under våren arbete1996 resultera istartat ett attsom avses
riksintresseområden pekas ut.
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några få län och be-koncentrerad tillVindkraftsutbyggnaden är ett
vindkraften i kommunernasBehandlingenantal kommuner.gränsat av

dock ha blivittid tycks detÖversiktsplaner har varierat. Under senare
uppmärksammats i översiktsplanema.vindraften harallt vanligare att

allmännavindkraftverk på land, Boverketsskriften EtableringI av
vindkraftens egenska-bakgrundsinfonnationråd finns1995:1, omen

vindkraft rådlagstiftningenredovisning för samt om re-omper, en
geltillämpningen.

överväganden13.3.3

områ-vindkraft sammanfaller ofta medOmråden lämpliga förärsom
kulturvär-på deras naturvärden ellerbetydelse grundden är avsom av

också områ-kan sigmed hänsyn till friluftslivet.den eller Det röra om
således opå-det slag i kap. och 3 §§ NRL,den 2 2nämns storaav som

från ekologiskområden områden särskilt känsligaverkade eller ärsom
uppstå mellan vindkraftsut-alltså lätt konfliktersynpunkt. kanDet

motstående intressen, ofta kanbyggnad och betydelsefulla varasom av
riksintressekaraktär.

så vindkraftsutbyggnad kan in-emellertid inte baraDet göraär att
Även vindkraften viktigttrång på viktiga motstående intressen. är ett

enligt vissa fall skallskall kunna beredas skydd Iintresse NRL.som
betraktas riksin-områden lämpliga för utbyggnad kunnaär somsom

vindkraften det viktigtmöjligheterna byggaFör äratt ut atttressen.
så förutsättningarnalämpliga områden identifieras i tidigt skedeett att

inte spolieras tillkommande bebyggelse eller liknan-för utbyggnad av
de.

förhållanden medför ställs på frågor vind-det kravDessa attatt om
såledeskraft måste i tidigt skede i planeringen, i översikts-tas ettupp

planeringen.
det gäller den fortsatta behandlingen tillkomsten vind-När av av

genomgående gåttkraftverk har direkt pånämnts, nästanman, som
bygglovsprövningen. de fall vindkraftverket den karaktärenI är attav

fårdess användning betydande inverkan på omgivningen det följ-är
aktligen den i kap. § första stycket möjligheten till5 1 2 upptagna un-
dantag från föreslårdetaljplanekravet har tillämpats. Vi i avsnittetsom

detaljplanekravet avsnitt 11 den nämnda undantagsmöjlighe-attom
frågabort i byggnad och anläggning med betydande inver-tasten om

kan omgivningen. Därmed kommer tillkomsten vindkraftverkav
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den nämnda karaktärenär kräva detaljplan, såvida inte till-attsom av
räcklig reglering kan ske områdesbestämmelser.genom

Vi skall inte in på någon bedömningnärmare i vilken ut-av
sträckning vindkraftverk måste betydande inverkan påanses om-
givningen. blirDet fråga får i rättstillämpningen.avgöras Deten som
torde dock stå klart det svårligen kan påstås industriell utbygg-att att
nad någon omfattning inte skulle få sådan omgivningspåverkan. Detav
kommer alltså krävas detaljplan eller eventuellt områdesbestäm-att
melser i betydande utsträckning med vårt förslag.

Vindkraftsutbyggnad emellertidär ganska speciell karaktär.av en
Även uppförande begränsat antal verk kräver områden in-ett storaav

vilka vanligen inga ändringar i övrigt skall vidtas pågåendeom utan
markanvändning skall fortgå. detaljplanEn kan självfallet inte läggas

kring varje verk för sig, hela området måsteut detaljplaneläggas.utan
kanDet detaljplaneinstitutet inte skulle särskiltsynas som om vara

lämpat för ändamålet.
Enligt vår mening bör utgångspunkt gälla vindkraftsut-attsom en

byggnaden inte skall särregleras. PBL:s vanliga regelsystem bör alltså
tillämpas. det frågaNär anläggningarär med betydande inverkanom
på omgivningen det enligt vår meningär angeläget det upprätthållsatt

krav på möjligheter till planmässigaett övervägan-en process som ger
den och möjligheter till insyn påverkanoch från alla berörs fö-som av

Genom detaljplaneläggning kommerretaget. det också till stånd en
dialog mellan kommunen och varvid kommunen kan få beskedstaten,

inställning. Processen kring upprättandestatens detaljplan ellerom av
antagande områdesbestämmelser kan visserligen kräva viss tidav en
och bli dyrbarare enbart bygglovsprövning,än på sikt kanen men man

sådan undvika det däms motståndattgenom etten process motupp
vindkraftsutbyggnad kan bli följden människorna kännersom attom
de inte får komma till tals.

de fall dåI detaljplanekravet utlöses enligt kap.5 § behöver1 de-
taljplan, inte inämnts, den mån tillräckligupprättas reglering harsom
skett områdesbestämmelser. frågaI möjligheterna regle-genom attom

vindkraftsutbyggnaden i områdesbestämmelser vi följande be-görra
dömning.

kap.I 5 18§ PBL föreskrivs detaljplanen skall grundas påatt ett
det inte onödigt. Enligt förarbetenaär till bestämmelsenprogram, om

prop. 1994/95:230 74 och 117 bör huvudregeletts. program som
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beskaffenhet densådanfall detaljplanenundvaras i dekunna är attav
Vidare skallplanförfarande.enkeltenligt reglernabehandlaskan om

sådandetaljplanenundvaramöjligt ärdet även attatt omprogramvara
skallöversiktsplanenTanken härförfarande.ordinärtdet krävs är att

ak-översiktsplanensådant fall börIkunna ersätta programmet. vara
stöd i översiktsplanen.detaljplanen hatuell och

områdesbestämmelser. Enligt 5finns inte forNågot krav på program
har stöd iområdesbestämmelsemaemellertidkrävs16 § PBLkap. att

ofta kunna tjänaöversiktsplanendärvid tordeöversiktsplanen och som
uttryckligtAvsaknadenområdesbestämmelser.för ettett avprogram

områdes-hinder förnågotpå bör därför intekrav utgöra attprogram
vindkraftsutbyggnadanvänds för regleringbestämmelser ettsomav

alternativ till detaljplan.
detalj-andra stycket skall MKBEnligt kap. §18 upprättas,5 omen

eller andrabyggnaderanvändning mark ellermedgerplanen av aven
ellerpåverkan på miljön, hälsanbetydandeanläggningar innebärsom

dag intepå gäller iNågot krav MKBhushållningen med naturresurser.
emellertid i avsnittVi föreslårområdesbestämmelser.vid antagande av

föras in krav påskalldetaljplanekravet det i kap. 33 §511 ettattom
för prövningen till-områdesbestämmelser användsde falliMKB av

fåranvändninganläggningbyggnad ellerkomsten envarsannanav en
påverkan det nämnda slaget.av

grunddragen för använd-reglerområdesbestämmelser kanI omges
ändamål.vattenområden vissa Till dessaförningen mark- och än-av

sådanahänföra.vindkraftsutbyggnad Genomdamål torde att reg-vara
utbyggnad vind-området skall användas föralltsåler kan att avanges

verkens placeringbestämmelser också kankraftverk, varvid omges
områdesbestämmelser med-inte möjligt ioch utformning. Det är att

byggförbud kring verken,dela regler innebär att om-men genomsom
påverkas naturligtvis prövningenfor vindkraftsutbyggnadrådet avsatts

lagstiftning i restriktivoch tillstånd enligtlov enligt PBL annanav
utvidgningKontrollen kan härvid utökasriktning. genom av

området kringprövningspliktens omfattning så det kan tillsesatt att
från och vegetation kanvindkraftverken hålls fritt byggnader ut-som

således bygglov skallhinder för vinden. kan bestämmasDetgöra att
ekonomibyggnader för jordbruk ochkrävas for uppförandet.ex. av

tredje 1 och marklov skall krä-skogsbruk 8 kap. 6 § stycket attm.m.
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för skogsplantering 8 kap. 9 § tredje stycket. Tillräcklig regleringvas
bedöms således ofta kunna ske områdesbestämmelser.genom

Områdesbestämmelser det beskrivna slaget måste innebäraav anses
prövningen kraven i kap.2 iatt PBL utsträckning avklaradmot ärstor

såvitt vindkraftsutbyggnaden och det således har uppkommitattavser
byggrätt. Denna dock inte tryggad påär i de-sätten samma som en

taljplan där reglerna genomförandetid hindrar planändring underom
viss tid fastighetsägarens bestridande. Vid behandlingenmot de-av
taljplaneringen i föregående avsnitt avsnitt 12.1.4 har vi understrukit

områdesbestämmelser inte bör användas i ställetatt för detaljplan for
den bindning reglerna genomförandetidatt innebär skall und-som om

vikas. Vid vindkraftsutbyggnad kan det emellertid verkenantas att
vanligen uppförs i anslutning till erforderliganära tillståndsbeslut var-

någonför längre tryggad projekteringstid inte torde erfordras. Den
omständigheten byggrätten inte kan påatt sätttryggas samma som ge-

detaljplan bör således inte något principiellt hinderutgöranom en mot
använda områdesbetämmelser vid vindkraftsutbyggnad.att

Vi således områdesbestämmelser lämpligt alternativatt är ettanser
till detaljplaneläggning det gäller tillkomstennär vindkraftverk. Detav
finns emellertid vissa begränsningar i möjligheterna använda områ-att
desbestämmelser.

Som krävs enligt kap.nämnts 5 16§ områdesbestämmel-PBL att
har stöd i översiktsplanen. dettaI torde ligga åtminstone in-serna att

riktningen bestämmelserna och områdesavgränsningen har så-av ett
dant stöd. När det gäller omfattande industriell utbyggnad tordemera
det inte några problem. Sådan utbyggnad måste be-antasvara vara
handlad i översiktsplanen. begränsadeFör proj ekt däremot kan detmer
komma saknas stöd i översiktsplanen. Sådanaatt projekt torde å andra
sidan ytmässigt mindreröra områden där detaljplaneläggning inte bör
vålla några problem.större

Vidare bör uppmärksammas tillämpning den före-att en av av oss
slagna lagen fördelning byggrätt förutsätter upprättande de-om av av
taljplan.

Vid sidan dessa formella hinder använda områdesbe-mot attav
stämmelser kan det också finnas sakliga skäl for i stället användaatt
detaljplan. kanDet således finnas behov utnyttja de ytterligareattav
regleringsmöjligheter finns frågai detaljplan. Så kan fal-som om vara
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bebyggelse ellernärheteniuppfördablivindkraftverklet när avavses
olika slag.anläggningarandra av

kaninteområdesbestämmelserochutlöstshardetaljplanekravetNär
detaljplan. Somnödvändigt upprättadetanvändas blirbör atteller en

detaljplan ianvändaproblemmedföra vissadetkan attantyddes ovan
emellertidDetaljplanenvindkraftsutbyggnad. ettärmedsamband

efterdenmöjligtdet böroch attflexibelt instrument om-anpassavara
innehållaskalldetaljplan ärvadMinimikravenständigheterna. en

lokaliseringvindkraftverkenstillräckligtalltsåfå. bör att an-Det vara
pågåenderegistreringformenövrigtplanen ioch avatt enavgesges

tordeskall hindras,inteanvändningpågåendemarkanvändning. För att
bestämmelsermed vissaplanenkompletteranödvändigtblioftadet att

alternativaföröppningmedeventuelltochbygglovskravet an-enom
huvudsak detsam-blir ifastighetsägarnaförså lägetvändningssätt att

medbegränsasbygglov kanpåtillstånd. Kravetplanlöstvidsomma
beslutasbygglovsbefrielsekanDärigenom5§ PBL.kap.stöd 8av

vidblir densammaomfattningbygglovspliktenstillleder somattsom
möjlighet. Detregleringsådantillstånd. ärEnplanlöst att som ense

områ-inombygglovspliktutökadedenbehovemellertid finnaskan av
behövasåledeskanVindkraftverkendetaljplan.följerdet avsom

börvegetation. Detellerbebyggelsetillkommandeskyddas upp-mot
bygglovsbe-kanvindkraftverkettillkomstenmärksammas ävenatt av

kap.enligt 8 5beslutfrias ettgenom

vindkraftverkförbygglovTidsbegränsade13.4

Inledning13.4.1

angelägetdetvindkraften är ut-attfråga ärUtgångspunkten i attom
vindkraft.för Detlandet ärifinnsförutsättningarde godanyttja som

angelägetmiljönochenergiförsörjningen atttillhänsynmedsåledes
ochtillvindkraftsutbyggnad ut-attförförutsättningarna tas envara

stånd.tillbyggnad kommer
landskapsbil-påpåverkanavsevärdemellertidharVindkraftverk en

kulturmiljö-,tillförhållandeiuppstår lätt natur-konflikterochden
förhål-uppstå iKonflikter kanlandskapsbildsvärden. ävenochvårds-

motståendetillsjälvfalletochintressenallmännaandralande till en-
skilda intressen.
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Ett vindkraftverk har genomsnittlig teknisk livslängd på år25-30en
och ekonomisk livslängd på år.20-25 Företagen brukaren med
hänsyn härtill skriva arrendekontrakt med markägarna avseende om-
kring år35 för det skall finnas visst tidsutrymmeatt för igângsätt-ett
ning. Ett vindkraftverk förhållandevisär enkelt riva. Visst arbeteatt
kan dock krävas för få bort betongfundamentet,att det huvudöverom

behöver bort. För fullständigtaget återställningtas behöver ocksåen
erforderliga och ledningargrusvägar grävas upp.

Med hänsyn till å sidan vindkraftsverkens betydande omgiv-ena
ningspåverkan åoch andra sidan verkens korta livslängd och möjlighe-

någotsånär enkelt återställaterna att marken kan det ligga närasynas
till hands med begränsar giltighetstidenett system för bygglov såsom

från samhällets sidaatt inte skall behöva låsa sig förman markan-en
vändning för vindkraft under längre tid nödvändigt.än Innan vi går in
på vilka syften tidsbegränsade lov skulle kunna fylla skall vi redovisa
de möjligheter finns i dag tidsbegränsade lov.attsom ge

l3.4.2 Tidsbegränsade lov i gällande rätt

Bestämmelser tidsbegränsade bygglov finns i 8 kap. 14 § PBL.om I 8
kap. 11 och 12 PBL bestämmelser förutsättningar för lovges om
inom, respektive utanför områden med detaljplan. Om bygglov inte
kan lämnas på grund dessa bestämmelser, får enligt 8 kap. l4§av
bygglov för tillfällig åtgärd lämnas, sökanden begär det. Sådant lovom
skall lämnas, den ansökta åtgärden har stöd i detaljplanebe-om en
stämmelse tillfällig användning byggnad eller mark,om harav som
meddelats enligt kap.5 7 § första stycket

Enligt 8 kap. 14 § andra stycket får i bygglov för tillfällig åtgärdett
medges byggnad elleratt anläggning uppförs, byggs tillen ellerannan
i övrigt ändras och byggnads eller byggnadsdelsatt användningen en
ändras. Lovet skall lämnas för högst tio år. Tiden kan på sökandens
begäran förlängas med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden
får dock inte överstiga tjugo år.

frågaI syftet med bestämmelsen lov för tillfälligom åtgärdom utta-
lades i 1985/86:1, PBL-propositionen, följandeprop. 163:

Vid planläggning kan aktualiteten variera för planens genomfö-
rande i olika delar. Mycket vanligt är områdeatt ett utgör ett reser-

för någon framtidavat trafikanläggning eller något allmäntannat
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såplanläggasmåstestruktursamhälletsdelarSådanaändamål. av
verkställighetenår innanochbåde 2010kandeti förväg,långt taatt

på någotanvändasmarkenmåstemellantidenUnderaktualiseras.
bollplananläggalämpligtkan attmeningsfullt Detsätt. t.ex. envara

byggnad.mindreuppföraeller en

så-föreliggerdetåtgärdtillfälligför ärlovför attförutsättningEn
realistisktdetförutsättningar är attekonomiska attochtekniskadana

gåtttiden harbortanläggningen närellerbyggnadenmed tasräkna att
RÅ ref. 13.1994ut

åt-tillfälligföralltså lovfårkap. 14 §ibestämmelserna 8Enligt en
bestäm-grundpåkanintebygglovgärd lämnas, permanent avgesom

förförutsättningarfinnsdet ettOmoch §§.12i 11 perma-melserna
det.sökanden begärlov lämnas,sådantsåledesskalllov, omnent

lämnasåtgärd kantillfällig trotsförlovomständighetenDen att en
väck-uppfylldainteoch 12 ärenligtlov 11förförutsättningarnaatt

inteåtgärdenåtgärd kan lämnas äventillfälligförlovfrågan omomer
iRegeringsrätten rätts-belystsFrågan harkap.i 3uppfyller kraven av
tillfäl-förlovRÅ bl.a.uttaladeRegeringsrätten attref. 13.1994fallet

detaljplanstriderdå åtgärden utaninte bara motfår lämnasåtgärdlig
lämplig-vidi kap.,3uppfyller kraven attdå inteockså den manmen
enligt 3faktorersådanafrånkan bortseändå intehetsprövningen som
påochtrafiksäkerheteninverkanbetydelse,tillmätskap. om-t.ex.

givningen.

Överväganden13.4.3

torde inteåtgärdtillfälligförlovbestämmelsernaredovisadeDe om
kanVisserligenvindkraftverk. ettuppförandeföråberopaskunna av

dock,hardetenkelt,förhållandevisvindkraftverk rivas sommen
detår ochpålivslängd 20-25 ärekonomiskgenomsnittlignämnts, en

redan efterskall bortverketmedräkna tasrealistisktintedärför attatt
övrigtkap. 14 Förenligt 8grundläggande tidendenår,tio ärsom

vindkraftverklov förtidsbegränsadeeventuella behovettorde det av
bestämmelsen.nämndadenåsyftas isituationergälla sådanainte som

påavbidanimarkenutnyttjandelov förfrågadärDet är enavom
ändamål.användning förplanerad annat

vind-förbygglovtidsbegränsademöjligtskalldetFör attatt gevara
lagändring.alltsåkraftverk krävs en
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Det grundläggande syftet med tidsbegränsat lov för vindkraftverk
skulle skapa bättre förutsättningar föratt utbyggnad vindkraf-vara av

Vad därvid kanten. aktuellt möjliggöraär bygglov vilkassom attvara
giltighet begränsade tillär omkring år.30

förLov tillfällig åtgärd får enligt 8 kap. §14 de ien 8trots attges
kap. 11 eller 12 § angivna förutsättningarna inte uppfyllda.är Motsva-
rande undantag från kraven bör inte inomgöras med tidsbe-ett system

Ävengränsade bygglov för vindkraftverk. bygglovs giltighetettom
begränsas till år,30 bör således de normala prövningsfömtsättningama
gälla.

Detta utesluter emellertid inte utbyggnad vindkraftverkatt kanen av
underlättas införande tidsbegränsade lov. Det nämligengenom ärav
möjligt det faktum bygglovatt tidsbegränsatatt ett är skulle komma att
påverka prövningen kraven i kap.8 11 och såmot 12 detatt utan
direkt lagstöd ställs mindre krav på åtgärdenstränga vadän som an-

skulle fallet. Det kan finnas anledning undersökanars i vadvara att
mån möjlighet till tidsbegränsat lov detta kanen underlättasätt ut-
byggnaden vindkraft och detta såi fall önskvärt.ärav om

Prövningen ansökan uppförande vindkraftverk skallav en om av
således kravengöras i 8 kap. eller11mot 12 Från bestämmelserna i
11 § torde kunna bortse i sammanhanget. Där regleras förutsätt-man
ningarna för lov inom områden med detaljplan och vindkraftverk torde
inte i undantagsfallänannat aktuella inom områden med befint-vara
liga detaljplaner.

Av intresse i sammanhanget alltså reglernaär i i12 § fråga om om-
råden utanför detaljplan. Inom sådana områden skall ansökanen om
bygglov bifallas, åtgärden uppfyller kraven i kap.,2 inte skall fö-om
regås detaljplaneläggning, inte strider områdesbestämmelserav mot
och uppfyller kraven i 3 kap.

Kravet åtgärden inte får stridaatt områdesbestämmelsermot måste
upprätthållas även prövningen tidsbegränsad åtgärd.om Där-avser en

skulle prövningenemot detaljplanekravet kunnamot tänkas bli påver-
kad det frågaäratt tidsbegränsad åtgärd.av Det skulle såledesom en
kunna gällandegöras möjligheternaatt fråganpröva direktatt i
bygglovsärendet skulle öka. sådanEn slutsats förefaller dock ytterst
tveksam. Förutsättningen för detaljplanekravet skallatt utlösas är att
det sigrör anläggning med betydande omgivningspåverkan.om en
Även bygglovet kan tidsbegränsas, sker ingenom nämnvärd minsk-



SOU 1996:168 529

ning i behovet beslutsprocess i vilken sammanvägd bedöm-av en en
kanning företas och krets berörda kan komma till tals.störreen av

det härefter gäller prövningenNär kraven i kap. dessa3 imot avser
huvudsak påverkan den omgivningen. framstårDet intenärmaste

rimligt bedömningen anläggnings inverkan på land-att t.ex.som av en
skapsbilden, och kulturvärdena platsen eller omgivningen inatur-
övrigt skall kunna påbedömas bara för prövningensättett annat att

begränsad tid. denFör omgivningen år30närmaste äravser en en av-
sevärd tid.

Slutligen återstår prövningen kraven i kap. intresse2 Av ärmot
därvid framför allt kraven i kap. och och2 1 2 och kap.PBL 2 3

här huvudsakligen frågaNRL. Det allmänna intressen skallär om som
beaktas vid beslutsfattandet. det inteHär uteslutet avväg-attsynes
ningen förhållandei till åtminstone vissa motstående intressen skulle
kunna påverkas markanvändningen inte låses för vindkraft förattav

begränsad tid. Som exempel kan bestämmelsen i kap.än 2tasmer en
2 § Enligt denna skallNRL. skydd beredas mark- ochstora vattenom-
råden inte alls eller endast obetydligt påverkade exploate-ärsom av
ringsföretag eller andra ingrepp i miljön. möjligt skulleDet är att man
komma bli något mindre restriktiv släppa fram vindraftverkatt mot att

sådanainom områden, tillståndet kan tidsbegränsat. Det-görasom
kan de områden riksintresse enligtsägas kap.3ärsamma om som av

detNRL. Däremot tveksamt prövningen med påär avseende vind-om
kraftsutbyggnad inom övriga områden behandlas i kap.2 NRLsom

påverkasskulle tillstånden tidsbegränsade.görsattav
Införande möjlighet tidsbegränsa byggloven för vindkraft-attav en

verk skulle således kunna leda till restriktionema utbyggnadatt mot
inom vissa områden kommer begränsasatt att accepterargenom man
intrång på motstående allmänna intressen inte skulle god-som annars

sådan förändringEn i avvägningen skulle också syftet medtas. vara
refonnen. Frågan då detta önskvärt.är ärom

Till början måste åter understrykas år30 avsevärd tid.äratten en
framstårDet tveksamt låta vindkraftsintresset för så-ytterst attsom en

dan tidsperiod intrång i naturvårds-, frilufts-göra eller kulturmin-t.ex.
nesintressen inte skulle tillåtas. måsteMan vidare fråga sigsom annars
vad kan hända tillstånden har gått Om teknikennär dåantas ut.som
har utvecklats så vindkraften inte längre lika attraktiv, tordeatt är
vindkraften avvecklas oberoende byggloven har varit tidsbe-av om
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dågränsade eller inte. det å andra sidan visar sig vi har blivitOm att
beroende vindkraft, torde det bli svårt tillstånd inomvägraattav nya

områdena. tidsbegränsningen vindkraftverkende berörda kanTrots
alltså bli vår mening måstetendera Enligt pröv-mot att permanenta.

företas med utgångspunkt från detta sistnämnda alternativningen även
byggloven tidsbegränsas.om

vindkraftskäl för restriktionema utbyggnad skallEtt att mot av
minskas under begränsad tid skulle kunna det därmedattvara gesen
möjligheter till teknisk utveckling. tekniskt utvecklingsarbeteFör tor-

förhållandevisde det dock tillräckligt med begränsad utbygg-vara en
förnad och detta krävs inte speciell reglering.en

Från något håll frånhar anförts det skulle fördel samhäl-att vara en
sålets synpunkt med tidsbegränsade bygglov möjlighetatt attman ges

efter tidens utgång korrigera misstag vid den ursprungliga lokalise-
ringen vindkraftverk. sådant skäl för tidsbegränsning kan emel-Ettav

åberopas frågalertid i andra anläggningar. förespråkadeDenävenom
ordningen skulle kunna leda till mindre prövning och denen noggrann

för vindkraft,skulle övrigt inte bidra till stimulera utbyggnadenatt av
eftersom ställningexploatörens skulle försvagas.tvärtomsnarare

Sammanfattningsvis finner vi avvägningen mellan vindkraftsin-att
och motstående allmänna företas påintressen skall sätt,tresset samma

oberoende byggloven för vindkraftverk tidsbegränsade el-görsav om
ler inte. Därmed kan tidsbegränsning byggloven inte medverkaen av
till skapa bättre förutsättningar för utbyggnad vindkraften och viatt av
avstår därför från lägga fram förslag tidsbegränsning loven.att om av
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Övriga frågor14

Bestämmelsen planavgift i kap. andra stycketFörslag: 11 §5om
såändras planavgift skall kunna detaljplanPBL även näratt tas ut en

förändras medge ändrad användning byggnad.att av en

Under utredningsarbetets gång har från hållvi olika uppmärksammats
på frågorantal skulle kunna inom utredningensövervägasett som ram.

Några sådana frågor har redan tagits i den tidigare redovis-upp
ningen, eftersom vi har bedömt de ansluter väl till de huvudfrågoratt
vi behandlar. Andra frågor, vissa effekter förslag utred-t.ex. av som
ningen tidigare har lämnat och lett till lagstiftning, vårenligtärsom
mening den karaktären de bör följas inom för detattav upp ramen
uppdrag bl.a. sådanBoverket har utföra uppföljning.attsom en

fråga vill vi dockEn till särskild behandling, nämligenta upp reg-
lema för uttagande planavgift.av

Enligt kap.ll 5§ andra stycket plan- och bygglagen l987:l0,
får byggnadsnämndenPBL, planavgift för täcka kostna-ta ut atten

derna för sådana åtgärder erfordras för eller ändra de-upprättaattsom
taljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner.

de omfattande lagändringarna frågaFöre i bygglov och kontrollom
trädde i kraft den juli fickl 1995 planavgift i samband medtas utsom

bygglov lämnades, bl.a. för ombyggnad. Till ombyggnad räknadesatt
sådant inredningsarbete syftade till väsentligt ändradäven som en an-

vändning byggnaden eller del den.av av
samband med deI nämnda lagändringarna infördes möjlighet atten

i detaljplan medge fullständig bygglovsbefrielse. Därför ändrades
samtidigt bestämmelserna i kap. andra stycket såll 5 § förutsätt-att
ningen för planavgift knöts till bygganmälan prop. 1993/94:178ta ut

Enligt127. den gällande lydelsen får planavgift efter dettas uts. nu
bygganmälan åtgärder i 9 kap. 2§ förstaatt som avser som anges

stycket eller inkommitl 2 avseende uppförande, tillbyggnad eller an-
ändring byggnad eller anläggning.nan av en annan

intresseAv i det här sammanhanget punkten byggna-är rörsom
der. Enligt bestämmelsen krävs bygganmälan för uppförande eller till-
byggnad byggnad. Däremot krävs inte bygganmälan förav en annan
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ändring byggnad. innebär till skillnad vadDetta gälldemotav en som
tidigare, planavgift inte kan detaljplan ändras förnäratt tas ut atten
medge ändrad användning byggnad. sådan konsekvensEnav en av
lagändringen torde inte ha varit avsedd. Vi föreslår kap § andra11 5att
stycket ändras så möjligheten planavgift omfattar detävenatt att ta ut
nämnda fallet.

Vi vill i övrigt erinra de förslag till ändringar i kap. §11 5 PBLom
Överprövninglämnades i utredningens betänkande beslut isom av

plan- och byggärenden SOU s.l75. gällde dels till-1994:36 Det ett
lägg i andra stycket innebär kostnaden för upprättandeattsom av en
miljökonsekvensbeskrivning skall få räknas in i underlaget för plan-
avgiften, dels ändring i tredje stycket innebär avgift fåratt tasen som

med belopp högst kommunens älvkostnad.ut ett motsvararsom
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Författningskommentar15

kommunalavgifter förtill lagFörslaget15.1 gatu-om

hållning

motive-behandlats i den allmännaharsåvitt denna lagFörslaget avser
avsnittringen,

områdentill fastigheterfår besluta inomI § Kommunen ägarnaatt
kommunenbetala kostnadergatuhållning skallkommunalmed som

gatuhållningen.förhar
underhålliordningställande, ochkommunal gatuhållningMed avses
enligt kap.andra allmänna platser 6ochrenhållning gatorm.m. av

och bygglagen§ första stycket plan-stycket och§ andra 3026
renhållningslagenoch andra styckena§ första0987:10 18samt

1979:596.

inombesluta fastighetsägarnafår kommunenEnligt bestämmelsen att
kostnaderna förgatuhållning skall betalakommunalområden med ga-

tuhållningen.
för åtgärderkostnaderavgifterför kommunenRätt att utta avser

kap.utföra. Enligt 6 26§enligt lag skyldigkommunen är attsom
ordning ochställa iåligger det kommunenandra stycket PBL gatoratt

huvudman. detta lig-vilka kommunen Iallmänna platser förandra är
åliggerförbättringsarbeten. Vidare detpå utförandeockså krav avger

för underhål-kommunenförsta stycketenligt kap. 30 § PBL6 att svara
vilka kommunenallmänna platser förlet och andra ärgatorav

består detaljplanenunderhållsskyldighethuvudman. Denna även om
renhåll-enligt 18§området upphävs. Slutligen skall kommunenför

renhållning och andra1979:596 förningslagen gatorm.m. avsvara
huvudman. Enligt föresla-platser för vilka kommunenallmänna är en

här kommunens skyl-i renhållningslagen skalländring 18 § ävengen
området upphävs.bestå detaljplanen fördigheter även om

åt-gatuhållning omfattar således dessa kategorierKommunal tre av
underhåll renhållningiordningställande, ochgärder somm.m. --

detaljplaneområden medkommunen skyldig utföra inom delsär att
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kommunalt huvudmannaskap, områdendels inom vilka kommunens
skyldigheter i fråga underhåll och renhållning kvarstår trotsom m.m.

detaljplanen har upphävts. Definitionsmässigt det alltså bara åt-att är
gärder inom de angivna områdena hänföra till kommunalär attsom
gatuhållning och betalningsskyldighet kan åläggas till fastigheterägare
inom dessa områden.

bestämmelsenAv framgår kommunen har frihet välja mellanatt att
enligt lagen kostnaderna fastighetsägarna och helt elleratt utta attav

delvis skattefinansiera kostnaderna. Självfallet har kommunen också
möjlighet träffa genomforandeavtal med fastighetsägare med lagenatt

grund.som

Avgiftsskyldighet2 § inträder den till vilken fastigheten harnär gata
utgång har blivit iordningställd

paragrafenI vid vilken tidpunkt avgiftsskyldigheten inträder.anges
sker denDet till vilken fastigheten har utgångnär har blivit iord-gata

ningställd.
Enligt den gällande regeln i kap.6 35 § inträder fastighetsäga-PBL

ersättningsskyldighet den anläggning ersättningennärrens som avser
kan för hans fastighet användas för ändamål. anläggningDenavsett

ersättningen och de andra allmännaär platserna in-gatornasom avser
fördelningsområdet, vanligen detaljplaneområdet. Om anläggning-om

inte färdigställs i sammanhang kan ersättningsskyldighet inträ-ettarna
da vid olika tidpunkter.

här föreslagnaDen lagstiftningen uppbyggdär sätt.ett annat
Avgiftsskyldigheten således inte anläggningar inom visst för-ettavser
delningsområde kostnaderna för gatuhållningen inom kommunensutan
samtliga detaljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap. För
alla fastigheter redan har utgång till inträder avgiftsskyldig-gatasom
heten lagen träder i kraft ochnär avgifter kan därvid i formtas ut av
periodiska avgifter. Övrigt inträderI avgiftsskyldigheten dennär gata
till vilken fastigheten har utgång har blivit iordningställd och avgifter
kan då engångsavgift och däreftertas periodiska avgif-ut som en som
ter.
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fastighet kommunen för avgif§ Ny3 inteägare gentemotsvararav
förfaller till betalning före tillträdesdagen.som

fjärdei med kap. stycketBestämmelsen sak 6 35 §stämmer överens
PBL.

enligt den till vilken fastig-Avgiftsskyldighet inträder §2 när gata
Härefter skall avgiftutgång blivit iordningställd. enligtheten har har

avgift har inträttvid anfordran. skyldighet betalabetalas När10 § äratt
avgiftsskyldighetenbestämmelse bunden ienligt dennaägare avny

enlighet vadomfattning den tidigare medIägaren. somsomsamma
fastighetsöverlåtelser,vid docknormalt gäller ägareen ny av ensvarar

för sådan avgift har förfallit till be-fastighet inte kommunenmot som
talning före tillträdesdagen.

byggnads-fastighetsköpare har enligt kap. §ll 2 PBLEn rätt att av
få avgiftsskyldighet be-nämnden skriftlig upplysning vilken somom

löper på fastigheten.

får överskrida vad behövsAvgifter kommunen4 § intetar utsom som
för gatuhållningen.för täcka nödvändiga kostnaderatt

sådanafår utför täcka kostnader förAvgifter inte större tra-tas att
och andra allmänna platser betjänarfikleder, parker övervä-ensom

bebyggelseområden.gande del kommunensav

självkostnadsprincipenBestämmelsen i första stycket uttryck förär ett
också återfinns i kap. b kommunallagen 1991:900.8 3 §som

vissa begränsningar i fråga de allmännaandra stycketI omanges
får ingå kostnadsunderlaget. bilnät kan delas inplatser i Tätortenssom

Till huvudnätet hänförs dels för trafiki huvudnät och lokalnät. gator
förbi, till och från dels huvudgator för trafik in-tätorten,samtgenom

mellan områden/grannskap. Till lokalnätet hänförstätortenom upp-
för trafiksamlingsgator, industrigator, bussgator och lokalgator mellan

område/grannskap område.huvudnät och inom kostnadsunder-Isamt
frågalaget får endast ingå kostnaderna för lokalnätet. andra all-I om

områdesanlägg-platser får i kostnadsunderlaget ingåmänna än gator
ningar, således anläggningar har anknytning till boende ellersom

område.verksamhet på viss fastighet eller inom visst Sådana anlägg-
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ningar betjänar områden, hela kommunen eller kommunde-störresom
fårlar inte ingå i kostnadsunderlaget.

Avgiftsskyldighet§ skall fördelas5 mellan fastigheterna efter skälig
och grundrättvis

Vid fördelning avgiftsskyldigheten skall hänsyn till kostnadertasav
fastighet har för utförande, drift och underhåll all-ägaresom av av

plats för vilken kommunen huvudman eller för områdemän inte är som
flera fastigheter och fyllernyttjas motsvarandegemensamt än-av som

damål allmän plats.som
Vid fördelning avgiftsskyldigheten skall hänsyn till ägaretas attav
fastighet kan ha avstått mark efter förordnandeersättningutanav

enligt kap. §6 19 plan- och bygglagen 198 7:1 0.

Enligt huvudregeln i första stycket skall avgiftsskyldigheten fördelas
mellan fastigheterna efter skälig och rättvis grund. Motsvarande regel
finns i kap.6 31 § PBL.

Vid tillämpningen uppstårPBL problem särskilt vid fördelningav
kostnaderna mellan befintlig och nytillkommande bebyggelse. Så-av

dana problem bör inte uppkomma vid tillämpningen den föreslagnaav
lagstiftningen. baraDet nytillkommande bebyggelseär skall kun-som

påföras engångsavgift för anläggning och andra allmännagatorna av
platser. övrigt skall fastigheternaI kunna påföras periodiska avgifter.

andraI stycket behandlas vad bör beaktas vid tillämpningsom av
fördelningsregeln i vissa speciella fall.

Huvudmannaskapet inom och detaljplaneområde skallett samma
enligt förslaget kunna delas så kommunen huvudman föräratt t.ex.
grönområden medan vad då kommer kallas förs in undervägarattsom
enskilt huvudmannaskap. Fastighetsägarna inom området skall kunna
påföras avgifter för kommunens kostnader för grönområdena. Vid
kostnadsfördelningen måste därvid hänsyn till de kostnadertas som
fastighetsägarna har för anläggning, drift och underhåll vägarna.av

förekommerDet också fastighetsägare inom detaljplaneområdeatt ett
med kommunalt huvudmannaskap sigär enskildtvungna överatt ta en

för komma på allmänväg och de därvid måsteatt väg bidra tillut att
den enskilda väghållningen. Sådant kostnadsansvar skall beaktas.
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s.k. storkvarter,gällermåstehänsynsärskildafall där tasEtt annat
allmänochskulledå områdenfallsåledes gator annanvarasom annars

anläggningar.kvartersmarkpåplatsmark läggs ut gemensammasom
åläggasgivetvis kunnaskalli anläggningarnadeltarFastigheter som

gatuhållningen,kommunaladentillavgifter bidra även menatt genom
kostnaderfastighetsägamastillmåste då hänsynfördelningenvid tas

gemensamhetsanläggningen.för
skallfastighetsägareförordnaskan§ PBL utanEnligt kap. 196 att

för vilkaplatserallmännaför sådanabehövsavstå markersättning som
sådant för-fastighetsägareOmhuvudman. ettkommunen är genomen

avgiftsskyl-vidhärtillskall hänsynavstå mark,fåttordnande har tas
engångsavgift förbestämmandeblir vidfördelning. Detdighetens av

aktualiseras.regelnanläggningskostnader som

detaljplanenområde för vilketfastighetAvgiftsskyldighet för inom6 §
§30åtgärderförkostnaderna ifår barahar upphävts avsessomavse

stycket§ förstaoch1987:10 18bygglagenochstycket plan-första
96.renhållningslagen 1 979x5

underhållaskyldighetkvarstår kommunenskap. § PBL attEnligt 306
huvudmankommunenför vilkaplatser ärandra allmännaochgator
skyldighetMotsvarandeområdet upphävs.fördetaljplanenäven om

enligtrenhållningfrågagälla ienligt förslaget ett nyttskall m.m.om
områ-sådana1979:596. Inomrenhållningslagenstycke i §andra 18
föravgifterperiodiskasåledes haskall kommunen attden rätt att ta ut

för för-inteunderhåll, däremotdrift ochkostnaderna förtäcka men
måstefastigheterför dessaavgifterbestämmandeVidbättringar. av

utanför.hållsförbättringskostnadernaalltså tillses att

utformarkommunenenligt iskall bestämmasAvgift7§ taxa, somen
§4-6de grunderöverensstämmelse med isom anges

periodiska avgifter. En-engångsavgift ochutgårAvgift somsom
tidigare harfastighettillgångsavgift får bara inteägaretas ut somav

till be-Engångsavgift skall bestämmasellerutgång tillhaft väg.gata
kostnaderna förnormalaandel defastighetenslopp motsvarar avsom
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utförande de allmänna platserna. Periodiska avgifter får inteav om-
fatta kostnaderna för utförande de allmänna platserna.av

I paragrafen finns bestämmelser Enligt första stycket skalltaxa.om
avgift utgå enligt kommunfullmäktige.taxa Taxan skallantassom av
utformas i överensstämmelse med de grunder i 4-6 §§.som anges

Enligt andra stycket utgår avgift engångsavgift och periodiskasom
avgifter. Förutsättningen för engångsavgift skall fåatt fas-ärtas ut att
tigheten inte tidigare har haft utgång till ellerväg gata.

Engångsavgift skall bestämmas till belopp fastighe-motsvararsom
andel de normala kostnaderna förtens utförande de allmännaav av

platserna. Med normala kostnader på tidigare erfarenhet stöddaavses
beräkningar vad det kostar anlägga och andra allmännaatt gatorav
platser inom detaljplaneområden med kommunalt huvudmannaskap.

börDet observeras det bara anläggningskostnademaatt är skallsom
hänföras till dessa kostnader. Förbättringskostnader måste alltså hållas
åtskilda från dessa kostnader. vissaI fall kan kostnaderna för åtgärder

betrakta anläggningskostnaderatt och i andra fall kan kost-vara som
naderna för åtgärder betraktatyp förbättrings-attsamma av vara som
kostnader beroende på fastigheterna i området redan skall haom anses
haft utgång till eller eller inte.väg gata

såledesOm engångsavgiften inte får omfatta kostnader för änannat
anläggning allmänna platser får å andra sidan de periodiska avgif-av

inte omfatta anläggningskostnader.terna

8 § Uppgår engångsavgift till belopp betungande med hänsynärsom
till fastighetens ekonomiska bärkraft och omständigheter,övriga skall,

fastighetens begär det och godtagbarägare säkerhet ställs, avgif-om
fördelas på årliga inbetalningar underten tid, högst år.viss tio

Bestämmelsen möjlighet till avbetalning engångsavgiften. Enger av
motsvarande bestämmelse finns i dag i kap.6 35 § tredje stycket PBL.

9 § Avgift får nedsättas med hänsyn till fastighetsägarens personliga
betalningsförmåga.
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hänsynned avgiften medbestämmelsen möjlighetEnligt sättaattges
betalningsförmåga.personligafastighetsägarenstill

till fastighet inte tidi-får frånEngångsavgifter bara ägaretas ut som
således fråga fram-utgång eller blirhaft till Dethar väg gata. omgare

undan-fall torde det baranyexploaterade fastigheter. dessaför allt I
på bristandened avgiften grundanledningtagsvis finnas sättaatt av
periodiska avgifternagäller debetalningsförmåga. det däremotNär

avgiften. beror naturligt-behov nedsätta Detkan det uppkomma attav
utnyttjar möjlighetenvilken utsträckning kommunenvis i att ta ut

på utformas. pensionärer ioch hur Föravgifter enligt lagen taxan t.ex.
i vissa fall.bli motiverat med jämkningegnahem kan det

skall beta-På obetalt beloppAvgift skall betalas vid anfordran.10 §
från förfallodagen.las enligt § räntelagen 1 975.6356ränta

på årliga inbetalningar, bestämsengångsavgiften fördelasSkall
avgiften förfaller tillpå delenligt § räntelagen5 varjeränta somav

inbetalningen skallfrån den dag då den förstabetalning framtideni
skall betalasavgiften betalas ellerske till dess den delen ränta en-av

ligt första stycket.

den till vilkenframgår inträder avgiftsskyldighetSom §2 när gataav
Härefter kan kommu-utgång blivit iordningställd.fastigheten har har

engångsavgiftförekommande fall, ochbetalning i form ikräva av,nen
paragrafAvgift enligt första stycket i dennaperiodiska avgifter. skall

alltså betalningkommunenbetalas vid anfordran. Det avgör närär som
dröjsmålsränta förfalloda-Utgångspunkt för beräkningskall ske. ärav

gen.
framgår fordran avseenderättsfalletAv NJA 1993 724 att en ga-s.

den allmänna tioårspreskriptionen.tukostnader underkastad Be-är
andra stycket preskriptionslagen 1981:130stämmelsen i §2 om en

såledespå år för konsumentfordran inte tillämp-preskriptionstid ärtre
påtorde bli tillämpligt avgifter enligt denna lag.lig. Avgörandet även
ränteberäkningen fastig-stycket bestämmelserandraI närges om
avbetalningar. Fastighetsäga-hetsägare betalar engångsavgiften genom

då debiteras högst avkastningsränta enligt räntelagen dis-skallren -
konto tillägg två procentenheter på varje del kreditenmed av somav -
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inte har förfallit till betalning. bestämmelseEn med motsvarande inne-
finnshåll i dag i kap.6 35 § tredje stycket PBL.

§ Om avgift har betalats för11 utförande och allmängataav annan
kommunenplats, skyldig betala tillbaka avgiften skadaär att om upp-
förkommer fastigheten han på grundägaren att attav genom av

bygglov kan använda fastigheten så förutsattesintevägras närsom
avgiften betalades.

också skyldigKommunen betala enligt § räntelagen5är räntaatt
fån1975:636 den dag fastighetsägaren betalade avgiften.

Enligt paragrafen skall kommunen betala tillbaka avgift för anläggning
och allmän plats i den mån skada uppkommergata attav annan genom

fastighetsägaren på grund bygglov inte kan använda fas-vägrasattav
påtigheten det låg till grund för beräkningensätt den erlagdasom av

avgiften. Bestämmelsen har sin förebild i kap.14 7 § PBL.
Bestämmelsen tillämplig i första hand fastighetsägarenär intenär

får bebyggaalls sin fastighet och han därigenom inte kan någonha
den betalade avgiften. Om fastighetsägaren får bebygga sinnytta av

fastighet den medgivna byggrätten har begränsats i förhållande tillmen
vad gällde avgiften kan återbetalningnär viss deltogs ut,som av av
avgiften komma i fråga.

Paragrafen utformad så det framgår fastighetär haratt att, om en
bytt efter det avgiften har betalats, återbetalningsskyldighetenägare att

i förhållandegäller till den ägaren.nye
Enligt andra stycket kommunen också skyldig betalaär påräntaatt

återbetalade belopp. Någon justering avgiften med hänsyn till för-av
ändringar i penningvärdet skall inte ske.

§ alan återbetalning12 T enligt § skall11 väckas årtvå fråninomom
det beslutet på vilket talan grundas laga kraft. Talan får dockatt vann
väckas skadan rimligen kunde förutsesinte inom angivensenare, om
tid.
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vilken talan återbe-den tid inomparagrafen bestämmelserI omomges
frånhämtad kap.väckas. Bestämmelsen 15enligt § skalltalning 11 är

§ PBL.4

frångatuhållningen skall redovisas skildkommunala13 § Den annan
kommunen driver.verksamhet som

kostna-framgå hur kommunen har fördelatskallredovisningenAv
kommunenmed verksamhetder varit annan somgemensammasom

drivit.

redovisningen i fråga gatukost-bestämmelserparagrafenI omges om
föreslås imed de 40 § inader. Bestämmelserna överensstämmer som

Vattenförsörjning och avlopp.den lagennya om

skall vad dennafastighet har upplåtits med14 § Om itomträtt, somen
tillämpas påfastighetsägaren eller fastighetenföreskrivetlag är om

dock skyl-Tomträttshavaretomträttshavaren eller inteärtomträtten.
allmän plats.bekosta utförande ochdig gataatt annanav

upplåtna med erläggsGatukostnader för fastigheter tomträtt tomt-av
exploateringskostnadKostnadenrättsupplåtaren/fastighetsägaren. är en

tomträttsavgälden bestäms. Enligt kap. §och beaktas 16 5 PBL ärnär
anläggandedärför inte skyldig bekosta ochtomträttshavare att gatorav

gäller enligt förevarandeplatser. regelandra allmänna Samma para-
således skyldig betalaTomträttshavare skall integraf. att en-vara

anläggningskostnader. skallgångsavgift avseende Däremot tomträtts-
avgifter.havaren betala periodiska

föreskrivs fastigheter skall tillämpasVad denna lag15 § isom om
på mark samfälld för flera fastigheter. Med fastighetsäga-även ärsom

därvid de fastigheter har del samfälligheten.iägarnare avses av som

frånBestämmelsen, hämtad kap. kommunen6 38 § PBL,ärsom ger
möjlighet avgifter från delägare i samfälligheter.ävenatt ta ut
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16 § Den innehar egendom under ständig besittningsrätt ellersom
med fideikomissrätt eller på grund testamentariskt förordnandeav

äganderätten tillkommer någon skall vid tillämpning dennaattutan av
lag egendomens ägare.anses som

bestämmelsen,I hämtad från 16 kap. 6 §är PBL, reglersom ges om
skall fastighetsägare i vissa fall.vem som anses som

1 7 § Statens va-nämnd efter ansökan mål mellanprövar tviströrsom
kommunen och fastighetsägare tillämpning kommunenstaxa,om av
fordran på avgift fastighetsägare, giltigheten, beståndet eller rättaav
innebörden avtal mellan kommunen och fastighetsägare målsamtav
enligt § återbetalning11 avgift.om av

Bestämmelser Statens va-nämnd och förfarandet vid handlägg-om
mål hos nämnden finns lagen 1976:839ning i Statensav om

va-nämnd.

Kommunens beslut överklagas i den ordning föreskrivstaxaom som
för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen 1991:900. Det-

framgår kap.10 3 § kommunallagen. Tvister mellan kommunenta av
och fastighetsägare däremot skall enligt denna paragraf Sta-prövas av

va-nämnd. Nämnden skall också talan fastighetsägaretens pröva av
återbetalning avgift i fallde regleras i ochll §§.12om av som

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder kraft den 1 1998.i januari
Bestämmelserna § årsredovisning13 skalli tillämpas förstaom

gången för det räkenskapsår påbörjas efter den 31 de-närmastsom
cember 199

Äldre bestämmelser skyldighet betala förersättningatt gatu-om
kostnader skall tillämpas ifråga gatubyggnadsarbeten har på-om som
börjats före ikraftträdandet

Anspråk på för gatubyggnadsåtgärderersättning har påbör-som
före den 1 fårjats 1982 framställasjanuari efter deninte december31

2007.
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motiverad kommunerna själv-Bestämmelsen i andra punkten är attav
åläggas redovisningfallet inte vid ikraftträdande kan halagens att en

iuppfyller kraven 13som
i tredje punkten skall äldre bestämmelser, så-Enligt bestämmelsen

bestämmelserna i plan- och bygglagenledes de samtidigt upphävda
bestämmande fastighetsägarens skyldighetl987:10, tillämpas vid av

Avgörande tidpunkten dåbetala ersättning för gatukostnader. äratt
påbörjades.gatubyggnadsarbetena

sin krävafjärde punkten föreskrivs kommunen förlorarI rättatt att
gatubyggnadsåtgärder efter viss tid. Bestämmel-ersättning för äldre en

års byggnadslag träddeanknyter till de ändringar i i1947 somsen
Därvid förordnades äldre bestämmelserkraft den januaril 1982. att

påbörjatsi fråga gatubyggnadsåtgärder hadeskulle tillämpas om som
sådanaföre ikraftträdandet. den mån krav inte har framställts förI

många fordring-fordringar har förfallit till betalning kanäldre avsom
fordringarnapreskriberade. vissa fall har emellertidI ännuarna vara

något härförförfallit till betalning på grund villkor inteinte ännuattav
anspråk på för åtgärderuppfyllt. föreskrivs ersättningHärär att somnu

efter utgången årpåbörjats före den januari inte får framställasl av
sådanaoch det gäller samtliga äldre fordringar oberoende2007 av om

fordringar inte har för-de har förfallit till betalning eller inte. För som
innebär det alltså de aldrigfallit till betalning vid den tidpunkten, att

kan drivas in.

Förslaget till lag Vattenförsörjning och avlopp15.2 om

lag innehåller bestämmelser för Vattenförsörj-1 § Denna om ansvar
och avlopp, fastighetsägares skyldighet samverkaning att vat-0m om

tenförsörjning och avlopp va-samverkan och allmänna anlägg-om
för Vattenförsörjning och avlopp allmänna va-anläggningar.ningar

Paragrafen saknar motsvarighet i lagen 1970:244 allmänna vat-om
och avloppsanläggningar, va-lagen. har behandlats i den all-Denten-

motiveringen, avsnitt Syftet med bestämmelsen5.5.2.männa är att
klargöra vilka frågor skall behandlas i lagen Vattenförsörjningsom om
och avlopp.
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denI nuvarande va-lagen behandlas enbart frågor allmännaom
va-anläggningar. Den nuvarande lagen bygger i det avseendet på 1955
års va-lag. lagenDen skall dock få vidare tillämpningsområde.ettnya

de frågorFörutom regleras i dag, skall lagen innehålla bestäm-som
melser såväl för Vattenförsörjning och avloppom ansvar som
va-samverkan. i jämförelseDe med va-lagen bestämmelsernanya
kommer få principiell betydelse för utförande och drift anlägg-att av
ningar för Vattenförsörjning och avlopp. Den lagens tillämpnings-nya
område kommer här till uttryck redan i lagens inledning.

§ Vattenförsörjning2 och omhändertagande avloppsvatten skallav
ske med iakttagande kravet på hushållning med samhälletsav resurser

påoch tillgodoser skyddet för miljön och hälsansätt be-ett samtsom
hushållninghovet med naturresurser.av

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. harDen behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.2.

paragrafen redovisasI de grundläggande syften lagen skall till-som
godose. Utgångspunkten va-verksamheten skall bedrivas påär att ett

innebär effektiv hushållning medsätt samhälletssom en resurser.
Va-verksamheten skall således drivas så rationellt möjligt. Somsom
anförts i avsnitt 2.4 innebär det bl.a. va-anläggningama skall fåatt en
lämplig utformning från såväl allmän enskild synpunkt. dettaIsom
ligger förfarandet för genomföra förändringar fastig-att att garanterar
hetsägare, mil. insyn och inflytande och grundläggandeattgrannar

påkrav rättssäkerhet blir tillgodosedda. Vidare skall va-anläggningar
utföras och drivas till så låga kostnader möjligt. Av central bety-som
delse därför anläggningarna utförsär och drivs den huvudmanatt av

bäst lämpad för uppgiften.ärsom

Med3 § allmän va-anläggning anläggning har tillen avses en som
uppgift bereda bostadshus eller bebyggelse vattenförsörj-att annan

och avlopp och drivsning kommun eller, den drivssom av en om av
någon förklarats för allmän enligt 48annan,

Den driver allmän va-anläggning anläggningensärsom en
huvudman.
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innefattar i jämfö-Paragrafen i sak va-lagen. Förslaget1 §motsvarar
redaktionell karak-relse med va-lagen endast ändringarett rentpar av

tär.
allmän va-anläggning.paragrafen klargörs vadGenom ärsom en

särskilda tekniska krav, i stället tillDefinitionen inte knuten tillär utan
ändamålet anläggningen. allmän va-anläggning har till ända-med En
mål eller bebyggelse Vattenförsörjningbereda bostadshusatt annan
och avlopp.

betydelse begreppen Vattenförsörjning och avlopp har iDen som
gällande lagstiftning skall stå kvar oförändrade. innebärDet att vatten-
försörjning inte bara innefattar anskaffande och framledande vattenav
för bostadsbebyggelse i princip för näringsverksamhetävenutan som
bedrivs inom bebyggelsen. avlopp har enligt den nuvarandeBegreppet
ordningen tolkats ledning vattenlagen 1983:291 och miljö-med av
skyddslagen 1969:387 innehåller definition begreppetsom en av av-

tvåloppsvatten, avsnitt beträffande mycket speciella5.5.3. Förutomse
fall innebär definitionen avloppsvatten spillvatten elleräratt annan

sådanflytande orenlighet eller avleds för avvattningvatten som av
mark inom detaljplan inte sker för viss eller vissa fastighetersen som

alltså frånräkning. sistnämnda fallet allmänna platserDet vattenavser
detaljplan.inom en

skall allmän skall denFör va-anläggning drivasatt en anses som av
kommun eller länsstyrelsen ha förklarats för allmän. I andraen av

stycket den driver allmän va-anläggning anlägg-ärattanges som en
ningens huvudman. Bestämmelsen § vanlagen. Innebör-lmotsvarar
den den nuvarande bestämmelsen har något oklar. An-ansettsav vara
ledningen kan tidigare inte gjorde någon klar distinktionattvara man
mellan den anläggningen och den driver den. Dettaägersom som
framgår va-lagen14 § i allmän va-anläggning in-attav som anger en
går sådana ledningar och andra anordningar fram till förbindelsepunk-

tillhör huvudmannen. va-lagen läses tillsammansOm 1 § medten som
14 § va-lagen, kan komma till slutsatsen huvudmannenattman om
inte den allmänna ingårva-anläggningen, inte ledningar ochäger
andra anordningar i anläggningen.

har under år vid olika tillfällenDet föreslagits den skallattsenare
huvudman va-anläggningen. sådanEn ändringägeranses som som

skulle lösa de nämnda oklarheterna. Nackdelen med sådan föränd-en
ring dock lagstiftningen blir mindre flexibel den i dag. För-är än äratt

I8 16-1398
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ändringen skulle kunna förhindra huvudmannen användert.ex. att an-
ordningar någon behållaFör flexibilitetenägs i denattsom av annan.
nuvarande lagstiftningen föreslår vi ändring bestämmelsenen av om
vad ingår i allmän va-anläggning. I 24 § därför tillattsom en anges en
allmän va-anläggning skall räknas anordningar huvudman-även som

stadigvarande nyttjar. Med den lösningen bör det inte någotnen vara
problem behålla regeln den driver den allmännaatt att som
va-anläggningen anläggningens huvudman.är

§ Bestämmelserna4 denna lag fastighet skall tillämpasi ägareom av
på den innehar egendom med ständig besittnings-även tomträtt,som

fideikommissrätt eller på grund testamentariskt förordnande.rätt, av
omständigheternaNär föranleder det skall bestämmelse denna lagi

fastighet tillämpas på byggnad eller anläggning,ävenom annan som
tillhör till marken påoch markinte samfälld förägaren fleraärsom

Vad lagen föreskrivs fastighet skallägare. i därvidägaresom om av
gälla anläggningens ägare.

huvudmannenHar för allmän va-anläggning träffat avtal meden
fastighetsägare brukande anläggningen,än gäller förannan om av

denne vad lagen föreskrivs fastighetsägare.isom om

Paragrafen i huvudsak § va-lagen.3 paragrafenI bl.a.motsvarar anges
vilka i lagens mening skall fastighetsägare och vadsom anses som som
skall jämställas med fastighet. vissa sakligaFörutom ändringar i första
stycket, innebär förslaget i jämförelse med va-lagen ändringar av en-
dast redaktionell karaktär.

första stycketI har hänvisningen i va-lagen till kap. fastig-1 §5
hetstaxeringslagen 1979:1152 direkt redovisningersatts av en av
vilka skall fastighetsägare. Skälet till ändringen ärsom attanses som
uppräkningen i fastighetstaxeringslagen inte avpassad efterär
va-förhållanden, innefattar situationer saknar betydelse förutan som
tillämpningen denna lag. Som exempel kan nämnas ägareattav som

fastighet skall den nyttjanderättshavare till täktmarkärav anses som
eller innehavare skogsområde blivit upplåtet till ka-statenav som av
nalbolag.

Förslaget i första stycket emellertid inte heltäckande.är kan inteDet
helt uteslutas det någon gång förekommakan situation där någonatt en
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ansvarigtill fastigheten lämpligen bör enligtän ägaren varaannan
mycket säl-Med hänsyn till de praktiska fallen bördenna lag. att vara

ändamålet bestämmelsen, detförekommande och till med kanlan
gående reglering.emellertid inte motiverat med längreanses

och tredje styckenaövrigt har i jämförelse med va-lagen andraI
stycket behandlaHärigenom kommer första och andrabytt plats. att

fastighet och vadfrågor vilka skall ägare av somom som anses som
behandlar falletjämställs med fastighet, medan tredje stycket när ett
Bestämmelsen i andrafastighetsägare uppträderantal gemensamt.

fall tillämplig på byggnad ellerstycket innebär lagen i vissa äratt en
till marken. kananläggning inte tillhör Detägaren t.ex.en annan som

står arrenderad mark.bostadshus, kiosk eller affärslokalergälla som
antal fastighetsägare iBestämmelsen i tredje stycket innebär att ett

abonnent.samfällighetsförening kan uppträda Dettat.ex. som en geren
småhus- radhusområde in-möjlighet för fastighetsägarna i eller attett

gemensamhetsanläggning ansluts till den allmännarätta somen
får samfällighetenva-anläggningen. Efter avtal med huvudmannen

ställning.fastighetsägares

för Vattenförsörjning och avloppAnsvaret

frågorsaknar motsvarighet i va-lagen. Med hänsyn tillRubriken att
Vattenförsörjning avlopp central roll i den lagenoch ges en nyaom

finns det anledning samla bestämmelserna i avsnitt.att ettansvarom

vattenförsörjningFastighetens skall för fastighetens§5 ägare svara
allmänoch avlopp, detta enligt § skall ordnas8inte genom enom

förva-anläggning. Bestämmelser fastighetsägarens utsläppom ansvar
§§avloppsvatten finns och hälsoskyddslagen 1982:1080 och6 7iav

och §§ miljöskyddslagen 1969:387.7 8

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. har behandlats i denDen
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.3.

frågor fastighetsägarensdag behandlas för va-försörj-I om ansvar
ningen i olika författningar. Bestämmelsen inte avsedd utvidgaär att
fastighetsägarens bakgrund de förslag lämnasMotansvar. av som om

förkommunens Vattenförsörjning och avlopp förslagetsamtansvar om
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va-samverkan, bör det dock framgå direkt lagen vad ärav som
fastighetsägarens grundläggande ansvar.

kommunal6 § Det angelägenhet planera för Vattenförsörj-är atten
och avlopp kommunen, detta behöver ordnasning i i störreettom

sammanhang. Bestämmelser kommunens för tillsyn överom ansvar
Vattenförsörjning och avlopp finns § hälsoskyddslagen2i
1982:1080, § miljöskyddslagen38 1969:387 och § livsmedels-24
lagen 1971:511.

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. harDen behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt Syftet med5.5.3. bestämmelsen är att
klargöra det grundläggande kommunala för Vattenförsörjningansvaret
och avlopp.

övergripandeDet för Vattenförsörjning och avlopp ligger iansvaret
Ävendag hos kommunen. det inte framgår uttryckligen 1970om av

års va-lag, har detta varit grundförutsättning ända sedan tillkomstenen
års1955 va-lag se 1955:121, 53 . Kommunensav prop. s ansvar

framgår dock va-lagen2 § enligt vilken kommunen skall sörja förav
eller tillse allmän va-anläggning kommer till stånd,att vatten-en om
försörjning och avlopp behöver ordnas i sammanhang ochstörreett av

§ enligt vilken kommunen31 måste tillstyrka ansökan allmän-en om
förklaring för den skall kunna beviljas.att

Kommunens för frågor gäller Vattenförsörjning ochansvar som av-
lopp framgår enligt gällande lagstiftning 2 § hälsoskyddslagenav som

kommunen för hälsoskyddet inom kommunen, 38 §attanger svarar av
miljöskyddslagen 1969:387 kommunen tillsynutövarattsom anger

miljöfarlig verksamhet och livsmedelslagenöver 24 § 1971:511av
enligt vilken kommunen har för efterlevnaden lagen.ett ansvar av

Redovisningen kommunens för Vattenförsörjning ochav ansvar av-
lopp innebär således i sak ingen nyhet. Med hänsyn till de förändringar

föreslås angående fastighetsägamas för utförande och driftsom ansvar
va-anläggning finns det dock skäl i denna lag klargöraävenattav en

för planeringen för Vattenförsörjning och avlopp.vem som ansvarar
Bestämmelsen utformad i överensstämmelseär med kap.l 2§ PBL
där det det kommunal angelägenhet planläggaäratt attanges en an-
vändningen mark och vatten.av
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område ordnasoch avloppVattenförsörjning7§ Behöver iinom ett
va-anläggningtillskall kommunensammanhang, attstörreett se en

skall kommu-Vid bedömningenstånd så det kan ske.tillkommer snart
behovet hus-hälsanskyddet för miljön,särskilt beakta samt avnen

hållning med naturresurser.
fullgöra skyldig-kommunenfår vid föreläggaLänsstyrelsen vite att

stycket.enligt förstaheten

det kommunendelvis va-lagen därParagrafen 2 § närmotsvarar anges
va-anläggning kommerför eller tillse allmänskyldig sörjaär attatt en

motiveringen,allmännahar behandlats i dentill stånd. Förslaget av-
snitt 5.5.3.

ståndkommer tillVa-anläggningför ärKommunens att enansvar
va-försörjningen ibehovet ordnaknutet till störreettatt samman-av

va-lagen behöverbestämmelse iskillnad från motsvarandeTillhang.
allmäntill stånd inteva-anläggning skall kommaden vara en an-som

inträder kommu-motiveringeni den allmännaläggning. Som anges
och avlopp behöverVattenförsörjningfastighetsnäransvar ennens

fastigheter imed andrasammanhang tillsammansordnas i störreett
området.

vattenför-för fastighetensgrundläggandeFastighetsägarens ansvar
aktualise-inte skallinnebär kommunenssörjning och avlopp att ansvar

fastigheten saknar möjlighetstår klart tillförrän det ägaren attattras
Vattenförsörjningingripande, ordnapå initiativ, kommunenseget utan

fastig-framstår utsiktslöstdet ligger detoch avlopp. I även attatt som
området skallfastighetsägare imed andrahetsägaren gemensamt

stånd va-anläggning.kunna få till enskilden
Va-anläggning.skall bedöma behovetkommunenDet är av ensom

i va-lagen skall inte enbartTill skillnad från motsvarande bestämmelse
skall kommunen samlad be-hälsoskyddet beaktas. ställetI göra en

utgångspunkt från de krav i Behovetdömning med 2som anges av
Vattenförsörjning och omhändertagande avlopps-anläggning för aven

hushåll-alltså med utgångspunkt i kravetskall bedömasvatten en
så såväl skyddet för miljön och hälsanning med samhällets attresurser

hushållning blir tillgodosett.behovet med naturresursersom av
med andra stycketandra stycket i överensstämmelse 2§I anges

får fullgöra sinVa-lagen länsstyrelsen förelägga kommunenatt att
Föreläggandet får förenas med vite.skyldighet enligt första stycket. ett
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8 § En va-anläggning skall utföras och drivas samverkan mellani
till fastigheterna det område därägarna Vattenförsörjninginom och

avlopp behöver ordnas sammanhang,i kommunenstörre inteett om
finner det lika rationellt anläggningen utförs ellerär drivsatt att av
kommunen eller någon allmän va-anläggning.annan som en

Vid bedömningen skall kommunen beakta de ekonomiska och orga-
nisatoriska förutsättningarna för fastighetsägarna på lång siktatt
skall kunna för Vattenförsörjning och avlopp området såinomsvara

skyddet för miljön och hälsan behovet hushållningatt medsamt av
tillgodoses. Kommunen skall vid bedömningennaturresurser även

beakta fastighetsägarnas till för va-anordning blirrätt ersättning som
och deras tillonyttig enligt § vidI 7 inskränkningrätt ersättning av en

allmän va-anläggnings verksamhetsområde.

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. har behandlatsDen i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.4.

förstaI stycket behandlas frågan skall utföra och drivaom vem som
va-anläggning. Bedömningen skall kommunen. Avgöran-görasen av

det skall i första hand grundas bedömningen dettagörav vem som
Ärrationellt. förutsättningarna lika eller kan de inte bedömasmest

skall kommunen för utförande och drift va-anläggningen.ta ansvar av
andraI stycket första meningen särskilt kommunen i sinattanges

bedömning måste beakta den lösning väljs måste leda fram tillatt som
långsiktigt hållbar lösning. Begreppet rationellt skall inte uppfattasen

enbart kopplat till kostnaderna. begreppetI ligger det grundläg-som
gande kravet enligt § hushållning2 med samhällets Somom resurser.

i kommentaren till den paragrafen innebär det bl.a.anges att en
va-anläggning skall lämplig utfonnning från såväl allmänges en som
enskild synpunkt va-anläggningen utförs och drivs till såsamt lågaatt
kostnader möjligt. Naturligtvis måste kostnadsaspekten i detsom en-
skilda fallet tillåtas få genomslag. aspektenDen kan dockatt ett stort
aldrig tillåtas få så genomslag undantag skall från kravetstort görasatt

va-anläggningen från allmän synpunktatt lämplig utformning. Iges en
detta ligger bl.a. kommunen inte bör medverka i tillkomstenatt av en
gemensamhetsanläggning, den försvårar lämplig utformningom en av
den allmänna va-anläggningen.

bedömningsgrunderDe i första meningen i förstasom anges avser
hand kostnaden för utförande och drift va-anläggning. I andraav en
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några ytterligare kostnadspostermeningen behandlasstycket andra
fastighetsägarna skall förkan bli aktuella ta ansvaretsom om

anläggningslagengäller ersättning enligt d §va-anläggningen. 13Det
denna lag vid in-va-anordning och ersättning enligt §för onyttig 17
också till hu-verksamhetsområde. skallskränkning Hänsyn tasettav

denna lag förskyldighet betala ersättning enligt 26 §vudmannens att
onyttig va-anordning.

Vattenförsörjning och avloppSamverkan om

motsvarighet iBestämmelserna va-samverkan, saknarom som
ståndfå tillsyftar till förbättra möjligheternava-lagen, attatt gemen-

sådanaoch avlopp inomsamhetsanläggningar för Vattenförsörjning
va-anläggning skall skötasområden där utförande och drift avav en

under denna rubrikfastighetsägarna. de förslag vi lämnarFörutom som
till ändringar ioch anläggningslagen, skall beaktas de förslagi an-

Utredningenläggningslagen tidigare har lämnats översynomsom av
redovisats ienskilda EVL-utredningen. Förslagen harvägar av-av

snitt och behandlats i avsnitt 5.5.5.5.3 även
lantmäterimyndighetenSåvitt intresse innebär förslagenär attnu av

de befogenhetertillsätta syssloman skallkan överta som annarsen som
delägarna, det kan befaras anläggningen inte kom-tillkommer attom

för-tid myndigheten i samband medgenomföras iatt samt att enmer
påkan föreskriva styrelsen för samfällighetsföreningrättning att en

ändring andelstal på-angivet får besluta dennärmare sätt av somom
stadigvarande ändras.kallas fastighets användningssätt Detattav en
delta i gemensamhetsan-sistnämnda medför fastigheter kanatt nya

måste på Viläggningen, hela beslutsprocessenutan att tas nytt.om an-
förslag skulle stärka möjligheternagenomförande dessaatt ettser av

till va-samverkan både verkningsfullt och meningsfullt in-bliratt ett
i nå rationell va-försörjning.strävanstrument att en

skall beslut fastställa vilka fastigheter enligt §9 § Kommunen 8i som
skall samverka utförande och drift anläggning för vattenför-om av en

och avlopp.sörjning
fastighet skall delta va-samverkan, fastighetens be-En i inteen om

hov Vattenförsörjning och avlopp med fördel kan tillgodosesstörreav
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på samverkan. obebyggdFör fastighet enligtsätt änannat genom som
detaljplan avsedd för byggande skall behovet bedömasär som om
fastigheten bebyggd enligt planen.var

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. har behandlatsDen i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.5.

första stycketI beslutet va-samverkan skall vilkaattanges om ange
fastigheter skall delta i va-samverkan. Till skillnad be-motsom en
stämmelsen allmän va-anläggning skall kommunen inte fast-om en
ställa någon för samverkansområdet. ordninggräns Denna deatt ange
deltagande fastigheterna anknyter till de bestämmelser gäller försom
inrättande gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen.av en

Andra stycket första meningen utformad med förebild i bestäm-är
melserna fastighetsägares möjlighet stå vid sidan all-attom en av en

va-anläggning. fastighetsägare såledesmän En skall delta i en
va-samverkan inte fastighetens behov Vattenförsörjning ochom av
avlopp med fördel kan tillgodoses påstörre sätt änannat genom en
va-samverkan. Regelsystemen blir således i detta avseende neutrala i
förhållande till varandra, vilket i detta fall innebär fastighetsägarenatt
har i princip likartade möjligheter stå vid sidanatt av en gemensam-
hetsanläggning och stå vid sidan allmän va-anläggning.att en

Motsvarande neutralitet mellan regelsystemen gäller bestämmelsen i
andra meningen innebär för obebyggd fastighet enligtattsom en som

detaljplan avsedd bebyggas, skall behovetär Vattenförsörj-atten av
ning och avlopp bedömas fastigheten bebyggd enligt pla-som om var

detNär gäller obebyggda fastigheter skyldigheten delta iär attnen. en
va-samverkan alltså begränsad till fastigheter inom planen.

§ beslut fattas10 Innan va-samverkan skall kommunen samrådaom
med fastighetsägarna området, sakägare, länsstyrelseninom övriga
och lantmäterimyndigheten förslaget till va-samverkan.om

Vid samrådet skall kommunen redovisa underlaget för förslaget till
beslutet va-samverkan de viktigaste följderna förslaget.samtom av

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. Den har behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.5.

Som anförts i avsnitt ligger det2.4 i samhällets intresse att va-an-
läggningama får lämplig utformning från såväl allmän enskilden som
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genomföra de förändringarförfarandet försynpunkt. innebärDet attatt
så fas-detva-samverkan innebär, skall utformas att garanterarsom en

i och inflytande ochm.fl. insyntighetsägare, över processengrannar
tillgodosedda. paragrafenpå rättssäkerhet blirgrundläggande krav Iatt

samråda med de enskilda ochskyldighetbehandlas kommunens att
berörs förslaget.myndigheter som av

samrådskretsen till fastighetsägare, övrigaförsta stycketI avgränsas
Samrådskretsenlantmäterimyndigheten.ochsakägare, länsstyrelsen är

samrådskrets gäller beträffandealltså mindre denväsentligt än som
huvudsakligen beslutSkälet till dettaförslag till detaljplan. är att ett

fråga berör begrän-gäller enstakava-samverkan endast som enenom
detaljplan reglerarmedan beslutetsad krets fastighetsägare, om-omav

för alla boende ivilket intresserådets bebyggelsemiljö i ärstort, av
området.

samråd förslag till detaljplan skalllikhet med vad gällerI omsom
samrådet redovisa samtliga de handlingar legat tillvidkommunen som

följdernatill beslut de viktigastegrund för kommunens förslag samt av
redo-således handlingar obligatoriskt skallförslaget. ingaDet är som

finns ändå antal handlingaranförts i avsnitt detvisas. Som 5.5.5 ett
måste redovisas. Dit hör de ekonomiska be-oundvikligennärmastsom

för ställningstaganderäkningar legat till grund kommunens attsom
områdetskall skötas fastighetsägarna iVattenförsörjning och avlopp av

lämplig va-anläggning.och kommunens utredning om

§ enligt de bestämmel-va-anläggning enligt 9 skall11 § En inrättas
gäller för inrättande gemensamhetsanläggning enligtser som av en

anläggningslagen villkor för inrättande1973:1149. De av en gemen-
samhetsanläggning §§ anläggningslagen skall dock5-7isom anges

tillämpas.inte
ansöka förrätt-skall hos lantmäterimyndighetenKommunen om en

för inrättande gemensamhetsanläggning.ning av en

Paragrafen saknar motsvarighet i har behandlats i denva-lagen. Den
allmänna motiveringen avsnitt 5.5.5.

Syftet med beslutet inrättava-samverkan är attom gemensam-en
hetsanläggning enligt anläggningslagen 1973:1149. lagens be-Den
stämmelser till skydd för den enskildes intressen innebär dock detatt



554 SOU 1996:168

gårinte rimlig avvägning mellan den enskildes intressengöraatt en
och det allmänna intresset få till stånd fungerande va-försörj-att en
ning. sådanGenom avvägning i beslutet va-samverkan,görsatt en om
behöver prövningen den enskildes intressen inte på vidtas nyttav upp
anläggningsförrättningen. första stycket föreskrivs därförI villko-att

i anläggningslagen för inrättande5-7 gemensamhetsan-ren av en
läggning inte skall tillämpas.

säkerställa anläggningsförrättningFör kommer ståndtillatt att en
i andra stycket kommunen skall ansöka hos lantmäterimyn-attanges

digheten förrättning för inrättande gemensamhetsanlägg-om en av en
ning.

Allmän va-anläggning

allmän12 § En va-anläggning får strid detaljplan,inte inrättas i mot
områdesbestämmelser eller andra bestämmelser för markens bebyg-
gande. Inrättandet fåranläggningen heller förhindra ända-inteav
målsenlig bebyggelse eller medföra lämplig planläggning försvå-att

Om syftet med planen eller bestämmelserna fårmotverkas,interas.
dock mindre avvikelser göras.

Paragrafen helt andra stycket va-lagen.12 § Bestämmelsermotsvarar
motsvarande innebörd finns i bl.a. och9 10 anläggningslagenav

kap.3 och fastighetsbildningslagen2 3 1970:988.samt

allmän13 § va-anläggning skallEn utföras och drivas så denatt
tillgodoser kraven på skydd för miljön, hälsan hushållningenoch med

skall förseddDen med de anordningar krävsnaturresurser. vara som
för den skall fylla ändamål och tillgodose skäliga anspråk påsittatt
säkerhet. Om bebyggelse behöver anordningar endast förviss vatten-
försörjningen eller för avlopp, skall anläggningen anpassas detta.

Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannenen un-
derhålla anläggningen och till den på tillfredsställandei övrigt attse

fyller ändamål.sätt sitt
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tredje styckena va-lagen.Paragrafen i sak § första och12motsvarar
va-lagen endast ändringarFörslaget innefattar i jämförelse med ett par

redaktionell karaktär.rentav
mål för vattenför-meningen betonas deförsta stycket förstaI att

också drifti gäller utförande ochsörjning och avlopp 2 § avsom anges
allmän va-anläggning.en

va-anläggningmeningen bestämmelsen allmänandraI attges en
anordningar för den skall fyllaskall försedd med de krävs attvara som

anspråk säkerhet. be-sitt ändamål och tillgodose skäliga Genom att
så hållen uppnås fördelen lagen intestämmelsen allmänt denär att

på teknisk utformning. väsentligaställer krav anordningar viss Detav
införandet spillvattennäti stället funktionen. samband medIär av av

Low Sewer slags tryckledningsnätLPS Pressure etttypen som nor--
på fastighet uppstodmalt förutsätter pumpanordning inne varjeen -

frågandock problem vid tillämpningen lagen. gällde bl.a.Detav om
ingåpumpanordning inne på fastighet verkligen kunde ien ansesen

frågorden va-anläggningen. frågan och närliggandeallmänna Den om
huvudsak lösta ibl.a. kostnaderna för anordningen dock iär numera

rättstillämpningen.
tredje meningen bestämmelsen va-anlägg-första stycketI attges

efter viss bebyggelse behöver anordningarningen skall anpassas om
för vattenförsörjningen eller för avlopp.endast

Andra stycket innehåller bestämmelse huvudmannens skyl-en om
underhålla Sådighet va-anläggningen. länge allmän va-anlägg-att en

ning behövs skall huvudmannen underhålla anläggningen och i övrigt
på tillfredsställande fyller sitt ändamål.till den sättattse

Verksamhetsområde

verksamhetsområde14 § allmän va-anläggnings det områdeEn är
vilket Vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnasinom

anläggningen.genom
verksamhetsområde skall fastställtEtt till sina gränser.vara

Paragrafen i sak va-lagen. innefattar4 § Förslaget i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.
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Definitionen vad allmän va-anläggnings verksamhets-ärav som en
område innebär till verksamhetsområdet områdehör inte bara detatt

ligger inom fastställdade anläggningens huvud-Hargränserna.som
låtit fastighet verksamhetsområdetutanför bruka anläggningenman en

fastigheten låg inom områdets faktiskakan det hand-gränser,som om
landet få innebörden fastigheten skall ligga inom verksam-att anses
hetsområdet. kan i det sammanhanget inte tillmätas någonDet avgö-
rande betydelse huvudmannen avtal med till fastig-ägarenom genom
heten har försäkrat sig skall betala avgifter enligt avtalet.ägarenattom

Länsstyrelsen bestämmer verksamhetsområde för va-anlägg-15 §
enligt § förklarats för allmänna. allmänna47 Förningar övrigasom

va-anläggningar bestämmer verksamhetsområde.kommunen
fastighetsägareOm begär fastigheten skall omfattas verk-atten av

samhetsområdet för anläggning enligt § förklarats för all-47en som
skall länsstyrelsen hämta kommunens yttrande begäran.inmän, över

fastighetenskommunen behov Vattenförsörjning ochFinner att av av-
bör tillgodoses va-anläggninglopp drivs kommunengenom en som av

eller va-samverkan, skall länsstyrelsen överlämna ärendetgenom en
till kommunen.

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. stycket har behand-Första
i avsnittlats 5.5.6. Andra stycket har behandlats i avsnitt 5.5.l3.

i avsnittSom skall beslut verksamhetsområde5.5.6angetts ett om
fattas myndighet. Länsstyrelsen skall besluta verksamhets-av en om
område för va-anläggning förklarats för allmän. Kommunenen som
skall besluta verksamhetsområde för övriga allmänna va-anlägg-om
ningar, dvs. va-anläggningar drivs kommunen.som av

avsnitt behandlas5.5.13 den enskilde fastighetsägarensI be-rätt att
allmän va-anläggnings verksamhetsområde utvidgas tillgära att atten

omfatta fastigheten. sådan begäran denEn beslutaräven prövas av som
verksamhetsområde. de flesta fall skall därför begäranI prövasom av

kommunen. kommunenOm finner förhållandena sådana fas-äratt att
tighetens va-försörjning behöver ordnas i sammanhang, harstörreett

möjlighetkommunen samtidigt finnsdet förutsättningarprövaatt om
för va-samverkan.en

Gäller fastighetsägarens begäran allmänförklarad va-anläggning,en
intesker automatiskt prövning förutsättningarna församma av en

va-samverkan. Prövningen omfattar inte heller förutsättningarna för
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va-anläggning. skapatill kommunal Förkoppla fastigheten attatt en
begäran,bedömning fastighetsägarensför allsidigförutsättningar aven

in kommunenslänsstyrelsen skall hämtaföreskrivs i andra stycket att
fastig-kommunenfastighetsägarens begäran. Finneryttrande över att

och avlopp bör tillgodosesbehov Vattenförsörjninghetens genomav
ellerva-anläggning drivs kommunen en va-samver-genomsom aven

ärendetlänsstyrelsen överlämna till kommunen.skallkan,

Önskar allmänverksamhetsområdet förkommun16 § att enen
ingåområde ingår eller verk-skall omfattava-anläggning iavsessom

planerad allmänbefintlig ellersamhetsområdet för annanen
vilken anläggningbestämma tillva-anläggning, skall länsstyrelsen

området skall hänföras.

i huvud-avsnitt FörslagetParagrafen har behandlats i 5.5.6. motsvarar
andra meningen va-lagen.sak 6 §

verksamhetsom-va-anläggningsbegränsar inte allmänVa-lagen en
såväl kommunalEnligt va-lagenråde till viss kommun. är en somen

verksamhetsområ-låtaallmänförklarad anläggning oförhindrad atten
Begränsningarna för de kommu-utsträckas kommungräns.det över en
kompetensreglema i kommunal-följer i ställetnala anläggningamas av

delar.föreslår några ändringar ilagen. Vi inte dessa
föreskrivs länsstyrelseni denna paragrafbestämmelsenGenom att

till vilken anläggningtvâ kommunerskall bestämma är oense omom
område hänföras.visst skallett

verksamhetsområde får inskränkas, Vattenförsörjning och§1 7 Ett om
ochbehöver ordnas sammanhang deavlopp längreinte i störreett

va-anläggningen fort-fastigheter kopplade till den allmänna iärsom
och avlopp kankan tillförsäkras Vattenförsörjningsättningen som

fastighetfrån miljö- och hälsoskyddssynpunkt ellergodtas inomom
verksamhetsområdet omfattas kommunens beslut enligt §9av om

Med fastighet kopplad till anläggningen skallva-samverkan. ärsom
anläggningsavgift ellerjämställas fastighet för vilken betalatägaren

skall ske.begärt tillkopplingatt
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Inskränks verksamhetsområde, har fastighetens tillett ägare rätt er-
för den skada han lider.sättning

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. Den har behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.7.

Förslaget innebär huvudmannen för allmän va-anläggning fåratt en
uttrycklig möjlighet inskränka verksamhetsområde. Förut-att etten

sättningen för inskränkning verksamhetsområdet de fastig-är atten av
heter kopplade till anläggningen fortsättningsvisär kan till-ävensom
försäkras Vattenförsörjning och avlopp kan godtas från miljö- ochsom
hälsoskyddssynpunkt. förutsättningenDen kan tillgodoses attgenom

huvudmannenfastigheterna ingår i va-samverkan eller påatt annaten
säkerställer den framtida va-försörjningen.sätt alternativEtt till

va-samverkan naturligtvis fastighetsägarnaär initiativ till in-att tar att
gemensamhetsanläggning.rätta en

till fastighetEn inom verksamhetsområdeägare kan i viss månett
ha latent bruka den allmännasägas va-anläggningen.rätt Haratten

inte vid något tillfälle aktualiserat denägaren betalarätten attgenom
anläggningsavgift eller begära fastigheten skall kopplas till denatt
allmänna va-anläggningen, får det emellertid anläggningensattanses
huvudman har begränsat för den fastighetens framtidaett ansvar
va-försörjning Har däremot aktualiserat brukningsrätten,ägaren skall
han jämställas med den fastighet kopplad till den allmännaärvars
va-anläggningen.

inskränkningEn verksamhetsområdet innebär inte bara fastig-attav
hetens behöver skyddas framtidaägare problem med va-försörj-mot
ningen. Inskränkningen kan också innebära lider ekonomiskägarenatt
skada. kan gälla såvälDet ökade driftskostnader direkt minsk-som en
ning fastighetens marknadsvärde. Fastighetsägaren skall därförav vara
berättigad till ersättning för den skada han lider. Ersättningen skall
bestämmas enligt 18

18 § Ersättning enligt §17 andra stycket för minskning fastighe-av
marknadsvärde skall bestämmas skillnaden mellan mark-tens som

nadsvärdet före och efter beslutet inskränkning verksamhetsom-om av
rådet. Härvid skall bortses från förväntningar ändring markan-om av
vändningen.
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fort-fastighetenåtgärder förvidtagithuvudmannen ävenHar att
skalloch avlopp,Vattenförsörjningskall tillförsäkrassättningsvis

bestämmandettill detta vid ersättning.hänsyn tas av
två år från det beslutetväckasskallTalan inomersättning attom

kraft.verksamhetsområdet lagainskränkning vannavom

i denhar behandlatsi va-lagen.motsvarighet DenParagrafen saknar
motiveringen avsnittallmänna 5.5.7.

anknytning tillfrågor mednågra särskildaparagrafen behandlasI
talanandra stycket ochför skada enligt §ersättning 17 när ersätt-om

väckas.skada skallning för senast
förebild iutformat medförsta meningeni första stycketFörslaget är

skall tillämpasvilkenkap.ersättningsbestämmelsen i 10§ PBL,14
genomföran-fallkap. dvs. detfall skada enligt 4bl.a. vid 14 närav

område innebärtidigare planlagtdetaljplan inomdet attett enav en ny
jämförelse skalltill sitt höjdläge. Enflyttas eller ändras görasgata

inskränkning.efter beslutet Iföre ochmarknadsvärdetmellan om
förväntningsvärden.skall tillhänsyn inteandra meningen tasattanges

bortfall förväntningarprincipenuttryck förBestämmelsen är attett av
inte skalländrad markanvändning ersättas.om en

åtgärder förhuvudmannensskall hänsyn tillEnligt andra stycket tas
avräkning frånva-försörjning.framtida Förfastighetens attatt trygga

för fastig-måste åtgärderna tillkunna skeersättningen skall nyttavara
överdimensione-ske fullt förAvräkning skall således inteheten. ut en

gemensamhetsanläggning.rad
skall väckas inomframgår talan ersättningtredje stycketAv att om

verksamhetsområde laga krañ. Be-två år från det beslutetatt vannom
förebild.med va-lagenstämmelsen utformad 38 §är som

avgiftsskyldighetBrukningsrätt och

låtaskyldigför allmän va-anläggningHuvudmannen19 § är atten
verksamhetsområde brukafastighet anläggningensinomägare av

för Vattenförsörj-fastigheten behöver anordningaranläggningen, om
behovet tillgodoses va-samverkanoch avlopp intening samt genom en

tillgodoses på Huvudmanneneller med fördel kan sätt.större annat
nödvän-anstånd med utförandet de för brukandethar dock tillrätt av
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diga arbetena för samordningen med andra arbeten väsentligtinteatt
försvåras.skall

Huvudmannen bestämmelserna första stycket, skyldigär, i intetrots
låta fastighet kopplas till allmän va-anläggningatt innanen en an-

läggningsavgift enligt § har betalats34 eller, avgiften skall förde-om
las, godtagbar säkerhet ställts.innan

Paragrafen i huvudsak 8 § va-lagen i dess lydelse från den lmotsvarar
juni Förslaget1996. innefattar i jämförelse med va-lagen endast ett
tillägg följd förslagetär va-samverkan. Huvudmannensom en av om
skall enligt första stycket skyldig låta fastighet inomägareattvara av
anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, fastighe-om

behöver anordningar för Vattenförsörjning och avlopp beho-ten samt
inte tillgodoses va-samverkan eller med fördelvet störregenom en
tillgodoseskan på sätt.annat

20 § fastighetEn allmän va-anläggnings verksam-ägare inomav en
hetsområde skall betala avgifter till huvudmannen, fastighetenom
behöver anordningar för Vattenförsörjning och avlopp behovetsamt

kan med fördel tillgodoses påinte större anlägg-sätt änannat genom
obebyggd fastighetFör enligtningen. detaljplan föravseddärsom en

bebyggelse skall, särskilda skäl föranlederinte behovetannat,om av
anordningar för vattenförsörjning och avlopp bedömas fastig-som om
heten bebyggd enligt planen.var

Avgiftsskyldighet inträder huvudmannen förbindelse-när upprättat
punkt § och23 underrättat fastighetsägareni detta.som anges om

Paragrafen i sak 9 § va-lagen. Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

§21 En fastighet den allmännaägare inom va-anläggningensav
verksamhetsområde skall betala avgifter för huvudmannenatt genom
anläggningen avleder området,inom kostnaden förintevatten attom
avleda ingår avgift enligt lagen 0000:000i avgift förvatten om
kommunal gatuhållning.
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från fastighet fårAvgift för avledande ägarentas utvatten en avav
behov avledning medtill fastigheten, dessinte störrevattenav avom

på anläggningen.fördel tillgodoses änsättannat genom
blivit utför-får åtgärder för avledandeAvgifter när vattenuttas av

da.

behandlats idelvis va-lagen. harParagrafen 10 § Denmotsvarar av-
betalafastighetsägarens skyldighetsnitt Förslaget5.5.11. att av-avser

i första handavleder gällergifter for huvudmannen Detvatten.att av-
dräneringsvatten.ledande dagvatten ochav

avgiftsskyldigheten. Försla-stycket behandlas den generellaförstal
avledande fråntidigare begränsningen tillinnebär den vattenattget av

fastighetsägare inomdetaljplan bort.allmänna platser inom Entasen
betala avgifter för täckaverksamhetsområdet således skyldigär attatt

området.inom Medva-huvudmannens kostnader for avleda vattenatt
avgift förbestämmelsen i andra styckettill den särskildahänsyn om

stycket huvudsakligen va-huvudman-viss fastighet, omfattar första
inom allmänna platser inomåtgärder för avledande vatten ennens av

utanför detaljplan. bör be-detaljplan eller motsvarande platser Deten
avgiftsskyldighet enligt denna bestämmelsefastighetsägamasatttonas

kostnader. kostnader uppstårendast gäller va-huvudmannens De som
väghållareplatserna ellerhuvudmannen för de allmännahos t.ex. en

skall kunna i ordning.tas ut annan
skyldighetdet andra stycket behandlas fastighetsägarens betalaI att

Ägarensfrån fastigheten.avgifter för huvudmannen avlederatt vatten
fastighetens behov avledningskyldighet gäller dock inte, av avom

fördel tillgodoses på anlägg-med större sätt änvatten annat genom
ningen. Undantaget från avgiftsskyldigheten utformat iär överens-
stämmelse med det undantag enligt gäller avgiftsskyldighe-20 §som

för Vattenförsörjning och avlopp.ten
tredje stycket fastighetsägarens avgiftsskyldighet inträ-I näranges

åtgärdder. Skyldigheten knyts till den tidpunkt viss för avle-när en
fråndande blivit utförd. avledande fastighetFörvatten vattenav av en

alltså frånknyts tidpunkten till den åtgärd innebär fas-att vattensom
tigheten blir avlett.
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fastighet§22 Ny huvudmannen färinteägare gentemotav svarar
avgift förfaller till betalning före tillträdesdagen.som

Paragrafen § va-lagen. Förslaget innefattar i jämförelse11motsvarar
med va-lagen endast ändring redaktionell karaktär.renten av

Anläggningen

Huvudmannen§ för allmän va-anläggning23 skall för varjeen
fastighet § bestämma20 punkt där inkoppling fas-isom avses en av
tighetens ledningar till anläggningen skall ske förbindelsepunkt.
Sådan punkt skall, särskilda skäl föranleder belä-inte annat,om vara

fastighetens omedelbara närhet. Uppgift punktens läge skalligen om
lämnas fastighetsägare sådan tid skälig med hänsyn tillinom ärsom

kunna förplanera fastighetens utnyttjande.intresseägarens attav

Paragrafen i sak va-lagen.13 § Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

Bestämmelserna förbindelsepunkt central betydelse förärom av
lagstiftningen. Genom upprättandet förbindelsepunkt drasav en en

mellan den allmänna va-anläggningen och fastighetens va-in-gräns
stallation och bestäms tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde.

Huvudmannen skall för varje fastighet förbindelsepunktupprätta en
där fastighetens ledningar kan kopplas in. Förbindelsepunkten skall
normalt ligga omedelbart utanför fastighetens det inte finnsgräns, om
särskilda skäl för placering. Därefter skall huvudmannenen annan un-
derrätta fastighetsägaren punktens läge.om

Som framgår 20 § andra stycket den tidpunkt fastighets-är närav
avgiftsskyldighet inträder knuten till förbindelsepunktägarens haratt

och fastighetsägaren underrättatsupprättats förbindelsepunktensatt om
läge. För avgiftsskyldigheten alltsådet betydelse fastighets-är utan om

avstår från koppla den fastighetensägaren ledningar till denatt egna
allmänna va-anläggningen.

24§ regleras vadI ingår i allmän va-anläggning. Tillsom en an-
läggningen hör ledningar och andra anordningar fram till förbindelse-
punkten. Bestämmelsen korresponderar med 27§ där det attanges
med va-installation förstås ledning för fastighet dragits från för-som
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bindelsepunkten. Fastighetsägaren alltså för den delenävensvarar av
ledningarna från förbindelsepunkten utanförligger fastighetenssom
gräns.

allmän ingår sådana§ va-anläggning ledningar och24 I andra
anordningar fram förbindelsepunktentill tillhör eller stadig-som som
varande huvudmannen.nyttjas av

rännstensbrunn och ledning förbinder sådan brunnRännsten, som
med allmän avloppsledning ingårvägdike allmäninte isamt en
va-anläggning.

Paragrafen har sin motsvarighet va-lagen. skill-14 § Förutom ett par
nader redaktionell karaktär, har i första stycket införts tillrent attav
allmän va-anläggning ledningarhör och andra anordningaräven som
stadigvarande nyttjas huvudmannen.av

i kommentaren till kan vid jämförelseSom 3 § mellananges man en
och va-lagen komma till slutsatsen i de fall1 14 huvudmanatt en

inte den allmänna va-anläggningen ingår inte ledningar och andraäger
ianordningar anläggningen. det skall finnas möjlighetFör att atten

driva va-anläggning den, har definitionen vadägaattutanen av som
ingår i allmän anläggning utvidgats till sådana led-ävenatten avse
ningar huvudmannen stadigvarande nyttjar.m.m. som

Inlösen va-anordningarav m.m.

för fastighet25 § Finns § anordning för20 Vattenförsörj-isom avses
eller avlopp användaskan för den allmänna va-anläggning-ning som

anordningen skyldig på begäran huvudmannenär ägaren atten, av av
låta den införlivas med anläggningen skälig ersättning.mot

Paragrafen i sak 15 § va-lagen. Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

§ Anordning för26 vattenförsörjning eller avlopp, blir tillonyttigsom
följd allmän va-anläggning kommer till stånd eller utvidgas,attav en
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skall huvudmannen det skäligt med hänsyn tillersättas ärav om an-
ordningens ålder och skick, den fördel får den allmännaart, ägaren av
va-anläggningen och omständigheter.Övriga

Paragrafen i sak 16 § va-lagen. Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

Va-installation

Med27 § va-installation förstås ledning för fastighet dragits frånsom
förbindelsepunkt anordningar förbundits sådanmed ledning.samt som

Paragrafen va-lagen.17 § Förslaget innefattar i jämförelsemotsvarar
med va-lagen endast ändringar redaktionell karaktär.ett rentpar av
Som i kommentaren till 23 § korresponderar denna bestämmelseanges
med där det24 § till allmän va-anläggning hör ledningarattanges en
och andra anordningar fram till förbindelsepunkten.

28 § Regler va-installations beskafenhet och utförandeom en av
installationsarbete finns lagen 1994:847 tekniska egenskaps-i om
krav på byggnadsverk, och med stöd den lagen meddeladem.m. av
föreskrifter.

Paragrafen i sak 18 § va-lagen med den ändringen hän-motsvarar att
visningen sker till lagen 1994:847 tekniska egenskaps-numera om
krav på byggnadsverk, istället för plan- och bygglagen.m.m.

Genom de ändringar i plan- och bygglagstiftningen trädde isom
kraft den juli1 1995 bröts reglerna tekniska egenskapskravom
byggnader från plan- och bygglagen till lag, lagenut en egen
1994:847 tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, Frågorom m.m.

beskaffenhet va-installation och utförande installationsarbeteom av av
regleras i byggnadsverkslagen och den med stöd lagennumera av
meddelade förordningen 1994:1215 tekniska egenskapskrav påom
byggnadsverk, Hänvisningen beträffande reglerna beskaffen-m.m. om
het va-installation och utförande installationsarbete skall alltsåav av

byggnadsverkslagen.avse
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allmänna va-anläggningenkopplas till denfastighet skall§29 När en
fårva-installationen. Huvudmannenundersökafår huvudmannen

allmän-va-installationen till denkopplaförbjuda fastighetsägaren att
väsentliga brister.installationen harva-anläggningen,na om

undersökafår huvudmannendet behövsNär även senare
dess brukande.va-installationen och

har behand-va-lagen. Förslagethuvudsak §Paragrafen i 20motsvarar
avsnittmotiveringen, 14.i den allmänna 5.5.lats

undersökahuvudmannensBestämmelsen i första stycket rätt attom
undersöka in-någon utvidgadva-installation innebär inte rätt atten

alltid kan undersökahuvudmannenstallationen. klargörsDäremot att
va-anläggning-kopplas till den allmännava-installation innan denen

en.
va-installationeninspektionen finnerhuvudmannen vid denOm att

koppla in-får förbjuda fastighetsägarenväsentliga brister, hanhar att
inte sank-va-anläggningen. Förbudettill den allmännastallationen är

för huvudmannensfår ändå betydelsesärskilt. förbud docktionerat Ett
för bedömningenva-installation ochmöjlighet koppla bortatt aven

for skada.fastighetsägarens ansvar
va-instal-den undersökamedAndra stycket rättöverensstämmer att

huvudmannen har i dag.lationen som

allmän va-anläggningBrukande av

så det uppkommerskall brukasallmän va-anläggning30 § En inteatt
uppstårså detför huvudmannen ellerolägenhet inteattsamtannan

från och häl-uppfylla kraven miljö-svårigheter för huvudmannen att
skyldigheter enligt laguppjj/llasoskyddssynpunkt eller övrigt sinaiatt

eller enligt avtal.eller författningannan

innefattar i jämfö-Paragrafen i sak va-lagen. Förslaget21 §motsvarar
redaktionell karak-ändringarrelse med va-lagen endast ett rentpar av

tär.

utarbetar förslag tillHuvudmannen för allmän va-anläggning31 § en
brukande. Fastighetsägaresallmänna bestämmelser för anläggningens
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möjlighet anläggningen för dess ändamål fårutnyttjaatt inte genom
sådana bestämmelser oskäligt begränsas eller försvåras.

skallKommunen huvudmannens förslag till allmänna bestäm-anta
melser, förslaget står strid lag eller författning.inte i motom annan

Paragrafen delvis § va-lagen.22 Förslaget har behandlats imotsvarar
den allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.8.

likhet med nuvarandeI regler får allmänna bestämmelser för an-
läggningens brukande inte oskäligt begränsa eller försvåra fastighets-

möjlighet utnyttja anläggningen förägares dess ändamål.att
allmänna bestämmelsernaDe skall kommunen efterantas ettav

förslag utarbetats huvudmannen. Denna reglering får praktisksom av
betydelse endast i de fall kommunen inte huvudman. Omär va-an-
läggningen ligger under kommunal förvaltning, skall kommunen både
utarbeta och besluta de allmänna bestämmelserna.om

det gäller förslag frånNär huvudmannen för allmänförklaraden an-
läggning kommunens ställningstagande till förslagetär allmännaom
bestämmelser begränsat till frågan förslaget står i strid lag el-motom
ler författning. Kommunen skall alltså i första hand ställningtaannan
till förslaget behandlar sådana frågor får behandlas i allmännaom som
bestämmelser och bestämmelserna oskäligt begränsar eller försvå-om

fastighetsägares möjlighet utnyttja anläggningen för dess ända-attrar
mål. Däremot skall kommunen inte ställning till huvudmannenta om
valt den lämpligaste lösningen.

32 § kommunenNär allmänna bestämmelser enligt skallantagit 31
huvudmannen skriftligen underrätta berörda fastighetsägare be-om
slutets innebörd och tidpunkten för ikraftträdande skälig tidi innan
beslutet träder kraft. Motsvarande gäller huvudmanneni ändrarnär

förutsättningarna för va-anläggnings brukande.

Paragrafen med va-lagenöverensstämmer 23 § med de ändringar som
följer förslaget till 31 såledesDet fortfarande huvudmannenärav

skall underrätta brukarna de förändringar skett. Förslagetsom om som
har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.8.
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Avgifter och taxa

enligt utformasAvgift skall bestämmas§33 i överens-taxaen som
§ Huvudmannen förgrunderstämmelse med de 34-38isom anges

utarbetar förslag tillallmän va-anläggning taxa.en
till förslagethuvudmannens förslagskallKommunen taxa,anta om

får uppdraeller författning.står strid lag Kommuneniinte mot annan
endastsådan ändringåt huvudmannen besluta taxanatt somom en av

kostnaderna för anläggningen.tillanpassningenavser

i förstafrågor regleras §Paragrafen i huvudsak de 27motsvarar som
behandlats i den all-meningen va-lagen. Förslaget harstycket, första

motiveringen, avsnitt 5.5.8.männa
enligtförsta stycket avgift skall bestämmasI taxa.att enanges en

för-till Huvudmannensskall utarbeta förslagHuvudmannen ett taxa.
följa grunder i §§.slag skall de 34-38som anges

bestämmelser skall kommu-med regeln i allmännalikhet 31 §l om
står i strid lag ellerhuvudmannens förslag, det inte motanta omnen

kommunen ställ-författning. heller i detta fall behöverInte taannan
lämpligheten i huvudmannens förslag.ning till

möjlighet för kommunenandra stycket andra meningenI attges en
sådana ändringar iuppdra huvudmannen besluta taxanatt somom

kostnaderna för va-anläggningen.enbart innebär anpassning Etten av
sådan delegation skall fattas i ordning gällerbeslut samma somom en

delegationfastställande fördel beslutetför Det ärtaxa. en om omav
tilli samband med kommunen fastställer förslagetfattas taxa.att

Avgifter huvudmannen får överskrida vad§34 intetar utsom som
behövs för täcka nödvändiga kostnader för anläggningen. Avgiftatt

anläggningsavgift brukningsavgift.ochkan tas ut som som
får för säkerställaHuvudmannen medel till fondavsätta att un-en

derhåll allmännaoch förnyelse den va-anläggningen. En avsätt-av
åtgärd plan förskall planerad och redovisasning viss iavse enen

underhåll framgåoch förnyelse anläggningen. planen skall deAvav
beräknade kostnaderna för åtgärden, de medlennär avsatta attavses

anspråk upplysningar betydelse föri övriga ärtas samt attsom av
storlek kunna bedömas.skallavsättningens
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paragrafen behandlas huvudmannensI avgifter och för-rätt att ta ut
delningen avgiftsskyldigheten på anläggningsavgift och bruknings-av
avgift.

stycket förstaFörsta meningen § va-lagen.24 Förslagetmotsvarar
uttryck för självkostnadsprincipen har behandlats i avsnittär ettsom

5.5.9.
Andra meningen i sak första27 § stycket andra meningenmotsvarar

va-lagen. språkligt innehållerRent förslaget nyhet. i lagtextenDeen
använda begreppen engångsavgift och periodiska avgifter har bytts ut

begreppen anläggningsavgift och brukningsavgift. finnsDet fleramot
skäl bakom förslaget. det första har begreppenFör anläggningsavgift
och brukningsavgift i det allmänna språkbruket under mycket lång tid

ersättning för engångsavgiñ och periodiska avgifter.använts som
framgår också skrivningamaDetta i propositionen 1995/96:l88 därav

baraengångsavgift och periodiska avgifter används författningstex-i
Därtill kommer uttrycket engångsavgift kan missvisande.ten. att vara
finns inget hinder engångsavgiftDet vid flera tillfällen.mot att ta ut

framgår också motiven tillDetta va-lagen prop. 106.1970:118av s.
engångsavgift kanNy anläggningsdel tillkommit.närt.ex. tas ut en
andra stycket regleras huvudmannensI medel tillrätt avsättaatt en

fond för säkerställa underhåll och förnyelse den allmännaatt av
va-anläggningen. Förslaget har behandlats i avsnitt Som fram-5.5.10.
går där ansluter huvudmannens medel till fond tillrätt avsättaatt en
bestämmelserna i § andra19 stycket lagen 1973:1150 förvaltningom

samfälligheter reglerar samfállighetsfcirenings rätt avsät-attav som en
medel.ta

Avgiftsslgøldigheten35 § skall fördelas mellan fastigheterna efter skä-
lig och grund.rättvis

kostnadernaOm för fastighets eller fastighetersviss vissa vatten-en
försörjning eller avlopp på grund särskilda förhållanden beak-iav
tansvärd omfattning avviker från vad gäller verk-i övrigt inomsom
samhetsområdet, bestäms anläggningsavgiften med hänsyn till dessa
skillnader.

Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, till behovet till-av en
fedsställande avloppsrening eller andra skäl under mindrevissav en

åretdel behövs särskilda åtgärder säsongsbetonad karaktär vidav av
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allmän va-anläggning, får brukningsavgiften för den delen åreten av
bestämmas med beaktande huvudmannens kostnader för åtgär-av
derna.

Paragrafen i huvudsak lydelse från§ va-lagen i dess den26motsvarar
juli Förslaget har i den allmänna motiveringen behandlats1996. i1 av-

snitt 5.5.10.
och andra styckena följer helt den nuvarande lydelsenFörsta i 26 §

första och andra styckena.
tredje stycket har den nuvarande takregeln begränsarI huvud-som

möjligheter använda fullt tagits bort.säsongstaxanatt utmannens
Förslaget innebär brukningsavgiftema får differentieras med beak-att
tande huvudmannens kostnader för genomföra åtgärder sä-attav av
songsbetonad karaktär. till avgiftemasleda styrande ef-Detta attavses
fekt blir bättre.

anläggningsavgift får36 § högre denEn inte sättas än att motsvarar
fastighetens andel kostnaden för den allmänna va-anläggningensi
utförande.

Uppgår anläggningsavgiften till belopp betungande medärsom
hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och omständighe-övriga

skall, fastighetens begär godtagbardet säkerhetägareter, samtom
ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under tid, högstviss

år.tio
Skall anläggningsavgiften fördelas på årliga inbetalningar, bestäms

enligt § räntelagen 1975:635 på5 del avgiftenränta varje av som
förfaller till betalning framtiden från dåden dag den första inbetal-i

skall ske till dess den delen avgiften betalas eller skallningen räntaav
betalas enligt 38

Paragrafen i sak § andra och fjärde27 styckena va-lagen.motsvarar
Förslaget innefattar i jämförelse med va-lagen endast ändringarett par

redaktionell karaktär.rentav

§ åtgärder får3 7 För enligt § huvudmannen21 högre avgif-inte ta ut
kostnaderna för avledaänter motsvaras att vatten.som av
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allmän-va-lagen. Förslaget har i denParagrafen delvis §25motsvarar
behandlats i avsnittmotiveringen 5.5.11.na

begränsning deninnehåller motsvarandestycketFörsta somen som
fårhuvudmannenanläggningsavgifter. avgiftergäller for De tar utsom

högre kostnaderna för avledainte än att vatten.vara

På bestämsAvgift skall betalas vid anfordran. obetalt belopp38§
från för anfordran.enligt § räntelagen 1975:635 dagen6ränta

Paragrafen tredje stycket va-lagen.27 §motsvarar

Redovisning m.m.

fullgöra bok-för allmän va-anläggning skallHuvudmannen39 § en
enlighet med god redovisningssed.föring och redovisning i

har behandlats i denParagrafen saknar motsvarighet i va-lagen. Den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.12.

såvälvedertaget inomgod redovisningssedBegreppet är numera
ocksåkommunal verksamhet privat näringsverksamhet. Det är ut-som

redovisningsområdet.lagstiftning gäller pågångspunkten för den som
därför huvudmannen skall fullgöra bokfo-innebär ingen nyhetDet att

redovisning med god redovisningssed. Med hänsynring och i enlighet
privata huvudmän tillämpar olika lagstiftningar,till kommunala ochatt

dock i kravet på bokföring och redo-finns det värde betonaett att att
visning i enlighet med god redovisningssed gäller alla huvudmän.

Va-verksamhetens kostnader, intäkter och resultat skall redovi-40 §
särskilt.sas

Huvudmannen skall vid verksamhetsårets slut årsredo-upprätta en
årsredovisningen skall framgå hur huvudmannen har för-Avvisning.

delat kostnader med verksamhetvaritsom gemensamma annan som
huvudmannen drivit.

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. har behandlats i denDen
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.12.

Redovisningsreglema för privata och kommunala huvudmän gäller
den redovisningen. innebär det saknas bestämmelserDetexterna att
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avgränsning va-verksamheten verksamhetmotom av annan som en
huvudman driver. finns alltså ingetDet uttryckligt stöd för krävaatt att

va-verksamhet i kommunal förvaltning redovisas frånt.ex.en separat
verksamhet drivs i den kommunala förvaltningen. I rätts-annan som

tillämpningen har inte sällan uppkommit problem vid prövning frå-av
huvudmannens avgifter varit högre nödvändigauttag ängan om av

kostnader för anläggningen. förstaI stycket föreskrivs därför att
va-verksamheten alltid skall redovisas separat.

andraI stycket behandlas fråga vållat problem viden annan som
prövningen va-mål, nämligen fördelningen kostnader varitav av som

med verksamhet huvudmannen driver. För-gemensamma annan som
slaget innebär det redovisningen skall framgå hur huvudmannenatt av
har fördelat kostnader varit med verksamhetsom gemensamma annan

han drivit.som

Årsredovisningen41 § skall hållas tillgänglig för fastighetsägarna
den allmänna va-anläggningensinom verksamhetsområde så detsnart

kan ske, dock vid den tidpunkt huvudmannen enligt lag ellersenast när
författning skall ha fastställt årsredovisningen.annan

Paragrafen saknar motsvarighet i va-lagen. harDen behandlats i den
allmänna motiveringen, avsnitt 5.5.12.

Avtal va-Fågorom

42§ Huvudman kan trafa avtal med fastighetsägare sådanen om
vel-fråga regleras allmännainte bestämmelser ellerisom taxa.

Paragrafen i sak 28 § va-lagen. Förslaget innefattarmotsvarar i jämfö-
relse med va-lagen endast ändring redaktionell karaktär.renten av

Förutom träffarätten avtal sådant inte regleras i allmän-att om som
bestämmelser eller innebär bestämmelsentaxa, avtal inteomväntna att

får träffas i fråga regleras i allmänna bestämmelser eller Isom taxa.
något avseende kan det kanske paragrafen uttryck föratt ettanses ger
förhållande Ävenså självklartär det inte behöver lagfästas.attsom om
regeln inte hade funnits, torde det klart allmänna bestämmelserattvara
och inte kan avtalas bort. Bestämmelsentaxa har dock betydelse som
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kommunal huvudman kanklargörkompetensregel. Den ävenatt en
möjligt enligtdetta inte skulleträffa avtal va-frågor, även varaomom

kommunala kompetensen.kommunallagens regler denom

Skadeståndsskyldighet m. m.

överskriditfastighetsägarehuvudman eller§ sin43 Har rättenen
förhållande den andre, skall hanskyldighet tillåsidosatteller isin

eftersattseller fullgöra vadåterställa vad rubbats samt er-somsom
skadan.sätta

skadestånds-Förslageti sak va-lagen.Paragrafen 29 §motsvarar om
änd-endastinnefattar i jämförelse med va-lagenskyldighet ett par

redaktionell karaktär.ringar rentav

utförande allmän va-anlägg-betalats föravgift har§ Om44 av en
tillbaka avgiften skadaskyldig betalakommunenning, är att upp-om

bygg-han på grundför fastighetenkommer ägaren attatt avgenomav
avgif-så förutsatteskan använda fastighetenlov inte närvägras som

betalades.ten
§ räntelagenockså betala enligtskyldig 5Kommunen räntaär att

avgiften.från fastighetsägaren betaladeden dag1975:635

Paragrafen i sak va-lagen.29 §motsvarar a
enligt gäller förFastighetsägarens avgiftsskyldighet 20§ även en

fastigheten omfattasobebyggd fastighet. Förutsättningen dockär att av
avsedd bebyggas.detaljplan och fastigheten enligt planen äratt atten

såför bebygga fastighetenkommunen ändrar förutsättningarnaOm att
därför inte kan använda fastig-fastighetsägaren bygglov ochvägrasatt

så betalades, fastighetsägaren be-heten förutsattes avgiftennär ärsom
få tillbaka avgiften. dock inte huvudmannenrättigad Det äratt som

skall betala tillbaka avgiften, kommunen.utan
ordning på några håll uppfattats märklig, eftersomharDenna som

på saknar motsvarighet, hinderden kansätt utgöraett ettsom annan
detaljplan. Vi dock den gällande ordningen bör be-mot atten ny anser

hållas. kommunen väljer förutsättningarna förOm ändra bebyg-att att
fastigheten, framstår det också närliggande det ärmest attga som
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kommunen skall fastighetsägaren för den skadaersättasom som upp-
kommer. Det tveksamt lägga återbetalningsskyldighetenattvore mera
på huvudmannen, eftersom denne har haft kostnader för såväl led-
ningar till fastigheten upprättande förbindelsepunkt. Huvud-som av

saknar dessutom helt möjlighet påverka planläggning ochattmannen
beslutet bygglov.om

alan återbetalning45 § T enligt § skall väckas44 två år fråninomom
det beslutet på vilket talan grundas laga kraft. Talan får dockatt vann
väckas skadan rimligen kunde förutsesinte inom angivensenare, om
tid.

Paragrafen i sak 38 § va-lagen. Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

Avstängning vattentillförselav

46 § Försummar fastighetsägare betala avgift eller iatt att annaten
hänseende fullgöra skyldigheter enligt denna lag ochsina försum-är
melsen fårväsentlig huvudmannen vattentillförseln till fas-stänga av
tigheten, fastighetsägaren rättelse ändåanmaning intetrotsom om
har fullgjort skyldigheter ochsina kan ske detavstängning utan att
uppkommer olägenhet. Kostnad förSanitär avstängningsåtgärd får
påföras fastighetsägaren.

Paragrafen i sak 30 § va-lagen. Förslaget innefattar i jämfö-motsvarar
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

Förslaget reglerar huvudmannens vattentillförseln.rätt stängaatt av
likhet medI gällande innefattar förslaget inte någonrätt för hu-rätt

vudmannen avloppsledningenstänga eller motsvarande åtgärd.att Som
framgår har29 § dock huvudmannens möjlighet ingripaav att mot en
försumlig fastighetsägare utvidgats till möjlighet förbjudaäven atten
fastighetsägaren koppla va-installationen till den allmännaatt va-an-
läggningen, installationen har väsentliga brister.om
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va-anläggningarbestämmelserSärskilda vissaom

skall drivasdrivs ellerva-anläggningansökan kanEfter§47 somen
länsstyrelsen,för allmänförklaraskommunnågon än avenannanav

synpunkt.från allmänanläggningenbehovdet finns avom
tillstyrkt dennafordras kommunenbifall till ansökningenFör att

förut-harekonomiskt avseendesåvälsökanden i övrigtoch iatt som
för anläggningen.huvudmanuppgiftenför fullgörasättningar att som

tredjeVid sidanva-lagen.huvudsak §i 31Paragrafen motsvarar av
va-lagenjämförelse medförslaget iinnefattarparagrafeni denstycket

karaktär.redaktionelländringarendast rentett avpar
allmänför-länsstyrelsen vidva-lagentredje stycket§31I attanges

verksamhets-anläggningensmeddela bestämmelserkanklaringen om
fattarlänsstyrelsendettill förslagetområde. Med hänsyn äratt som

anläggning,allmänförklaradverksamhetsområde för ärbeslut enom
tillanknytningfrågor medparagraf regleraobehövligt i dennadet att

verksamhetsområde.anläggningens

fårallmän enligtför 47va-anläggning förklarats§ Om48 enen
verksamhetsområdeharområde anläggningen sittkommun inom vars

för anläggningen.tillsynsmanutse en
ochdelar anläggningentillträde till allaharTillsynsmannen rättav

handlingar. Hanochräkenskaperanläggningensgranska övrigaatt
förmed redogörelseberättelseår till kommunenskall varje avge en

resultatet tillsynen.av
den eller delänsstyrelse,ingripandeFörhållande kräver av ensom

hälso-uppgifter miljö- ochnämnder fullgörkommunala inomsom
myndighet skall tillsynsmannennågonskyddsområdet eller avannan

anmälas till kommunen.

jämfö-innefattar iva-lagen. Förslageti sak §Paragrafen 32motsvarar
karaktär. Andraredaktionelländringarmed va-lagenrelse rentav

be-i övriga styckenmedan ändringarnaomarbetat,stycket ärär mera
gränsade.
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49 § detKan med skäl huvudmannen för va-anläggningantas att som
förklarats för allmän enligt § åsidosätter47 eller fastig-viss vissaen
heters ellerintressen driver anläggningen på mindre lämpligtannars

kan länsstyrelsen förordnasätt, syssloman huvudmannensiatten
ställe och för hans räkning driva anläggningen. Sysslomannen kan
entledigas länsstyrelsen förhållandena föranleder det.närav

Sysslomannen har till arvode huvudmannen.rätt Länsstyrelsenav
bestämmer arvodets belopp.

Paragrafen i sak 33 § va-lagen. Förslaget innefattarmotsvarar i jämfö-
relse med va-lagen endast ändringar redaktionell karak-ett rentpar av
tär.

Som framgår avsnitt har5.3.1 Utredningen lag-översynav om av
stiftningen enskilda föreslagit det ivägar anläggningslagenattom
skall införas motsvarande bestämmelse syssloman fören om en ge-
mensamhetsanläggning.

Sakkunnig

50§ Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige
har till med belopp,rätt länsstyrelsenersättning bestämmer. Hu-som
vudmannen för den va-anläggning ärendet betalarrör ersätt-som

Om ärendetningen. befintliginte eller planerad anlägg-avser en en
skall betalasning, kommunen.ersättningen av

Paragrafen i sak 35 § andra stycket va-lagen.motsvarar Förslaget in-
nefattar i jämförelse med va-lagen endast ändringarett rentpar av re-
daktionell karaktär.

Tystnadsplikt

51 § Den deltar eller har deltagit undersökningi enligt §29som en
får obehörigeninte eller vadröja han därvid fåttutnyttja veta om en-
skildas ajfärs- eller driftsförhållanden. Motsvarande gäller föräven en
syssloman med avseende på vad han fått på grund sittveta av upp-
drag.

det1 allmännas verksamhet tillämpas stället bestämmelsernai sek-i
retesslagen 1980: 100.
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jämfö-innefattar iFörslagetva-lagen.i sak §Paragrafen 34motsvarar
karak-redaktionelländringarendastmed va-lagenrelse rentett avpar

tär.

Överklagande

beslutlag och kommunensenligt dennabeslutLänsstyrelsens§52
va-nämnd.hos Statens§§ får överklagasochenligt 9 15

fråga föreläg-stycket§ andrabeslut enligtLänsstyrelsens 7 i om
kommunen.endastfår överklagaskommungande mot av

denbehandlats ihari va-lagen. DenmotsvarighetParagrafen saknar
avsnitt 13.motiveringen, 5.5.allmänna

förvaltningsbeslutöverklagadeprövningeninnebärFörslaget att av
myndighet, Statensochskalldenna lagenligt göras sammaav en

länsstyrelsen.såväl kommunengäller beslutva-nämnd. Det somav
endast beslutbeslutPrövningen kommunens va-sam-omavserav

all-ochbeslutverksamhetsområde. Kommunensochverkan taxaom
laglighets-angripaskunnabestämmelser skall endastmänna genom en

ibeslutBeträffande kommunenskommunallagen.enligtprövning
föreslås va-la-va-anläggningför allmänhuvudmanegenskap enav

missnöjdfastighetsägarenoförändrade. Omregler behållas ärgens
tillhänvisadfastighetsägarenåtgärder,med huvudmannens attär

ansökan hos Statenshuvudmannenväcka talan mot genom en
va-nämnd.

be-länsstyrelsenöverklagafastighetsägareEnligt va-lagen kan en
Frågankommunen.åläggandei fråga över-slut enligt §2 mot omom

intelänsstyrelsen beslutataktualiseratshar oftastklagande när att
i denparagrafen. redovisatsden Somenligtålägga kommunen ansvar

lämplig, eftersomsådan ordning intemotiveringenallmänna ettär en
fåpå allmänna intressetskall grundas detåläggande i första hand attav

fastighetsäga-har dock varitva-försörjning.till stånd samlad Deten
få kopplad tillfastighetenmöjlighet hävda sinenda rätt attatt enrens

i fort-vårt förslag skall fastighetsägarenva-anläggning. Enligtallmän
verksamhetsom-samband med beslutfå sin prövad isättningen rätt om

behov fastighetsägarenråde. finns därför inget rättDet attattav ge
fråga föreläggande enligtlänsstyrelsens beslut i 7överklaga om
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mellan huvudman och fastighetsägarePrövning tvistav m.m.

efter mål angående53 § Statens va-nämnd ansökan inlösenprövar
och enligt eller 26 mål17, 25 enligt § återbetal-44ersättning om

avgift mål mellan huvudman och fastighets-ning tviströrsamtav som
ägare om

bruka allmän va-anläggning eller skyldigheträtt att att genom
avgift bidra till kostnaderna för sådan anläggning,

tillämpning eller tolkning allmänna bestämmelser eller taxa,av
giltigheten, beståndet eller innebörden avtal mellanrätta av

huvudman och fastighetsägare,
villkor för brukande allmän va-anläggning den mån allmännaiav

bestämmelser och tillämpliga avtal kunnat träf-inte är intetaxa samt
fas,

fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning,en
förbud, skadestånd eller påföljd enligt eller29, 43 46annan

va-jiåga denna lag.iannan som avses

Paragrafen i huvudsak 37 § va-lagen. Förslaget innefattar imotsvarar
jämförelse med va-lagen endast tillägget Statens va-nämnd efteratt
ansökan mål enligt 18 § ersättning vid inskränkningprövar ettom av
verksamhetsområde. Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.7.

§ Bestämmelser54 Statens va-nämnd och förfarandet vid hand-om
målläggning hos nämnden finns lagen 1976:839 Statensiav om

va-nämnd.

Paragrafen i huvudsak 36§ va-lagen. Förslaget innefattarmotsvarar
endast tillägget det paragrafen framgår bestämmelser för-att attav om
farandet finns i lagen Statens va-nämnd.om

Övergångsbestämmelser

lag träderDenna kraft den 1 då lagen1998, 1970:244i januari
allmänna och avloppsanläggningar skall upphöra gälla.vatten- attom

Vad huvudmannen meddelat fråga verksamhetsområde,i om
allmänna bestämmelser och enligt den äldre lagen, skall gällataxa

beslut motsvarande fråga enligt denna lag.isom

I9 6-398
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mållag skall tillämpas och eller ärendenDenna inte i som an-
hos va-nämnd, länsrätt eller länsstyrelse förehängiggjorts Statens

ikraftträdandet.
lagen skall på motsvarande tillämpas på ochDen sätt vatten-nya

avloppsanläggning förklarats för allmän enligt den äldre lagen.som
§§ årsredovisningBestämmelserna 40 och skall tilläm-41i om

första gången för räkenskapsår påbörjas efterdet närmastpas som
decemberden 1997.31

lag eller författning finns hänvisning be-Om det tilli annan
bestämmelsestämmelse den äldre lagen, dennaz iersattssom genom

stället den bestämmelsen.lag, tillämpas i nya

Punkten två behandlar bestämmelser huvudmannen meddelat medsom
Enligt den lagen skall huvudmannen bestämmastöd va-lagen.av

för den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, med-gräns
dela allmänna bestämmelser för anläggningens brukande och utforma

frågorBeslut i dessa skall enligt den lagen fattas kommu-taxa. nya av
eller länsstyrelsen. Intill dess kommunen eller länsstyrelsen harattnen

sådan fråga,fattat beslut i skall de bestämmelser huvudmannensom
meddelat gällande.vara

pågående målPunkten behandlar och ärenden prövastre som av
måletVa-nämnden, länsstyrelse eller länsrätt första instans. Omsom

eller ärendet anhängigjorts före ikraftträdandet skall bestämmelserna i
tillämpas.den äldre lagen

fem behandlar kraven på redovisning. flertaletPunkten huvud-För
gäller räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. des-Förmän att

skall de bestämmelserna avgränsad redovisning tillämpasnyasa om
räkenskapsårförst för det börjar den januaril 1999.som

Förslaget till lag fördelning15.3 byggrättom av

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 8.5.3.

får område§ Enligt denna lag för Jördelningsområde1 visst in-ett
detaljplan beslutas hur mark för enskilt bebyggande och förde-enom

larna detaljplanen skall fördelas mellan fastigheternai övrigt inomav
området.
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Paragrafen avsedd liksom lagen§ l987:1l l exploaterings-är att om
samverkan, ESL, beskriva lagens tillämpningsområde. Vidare definie-

begreppet fördelningsområde, dvs. områdedet i detaljplan in-ras en
vilket fördelningen enligt denna lag skall ske.om

Syftet lagenmed berörda fastighetsägare skall kunna få delär att av
den ekonomiska vinst detaljplanen innebär, oberoende hur fas-som av
tighetsindelningen beskaffad och oberoende planens iär nyttorav var
form byggrätt lokaliseras. Omvänt innebär detta lagen möjliggörattav

detaljplanen kan utformas hänsyn till gällande fastighetsgrän-att utan

ser.
Grundprincipen varje berörd fastighetsägare tilldelas värde iär att

form byggbar mark i direkt proportion till sitt bidrag till planområ-av
Eftersomdet. sådan marktilldelning inte alltid praktiskt möjlig,ären

skall fastighetsägaren i fall motsvarande värde ivart garanteras pengar.
lagen skallFör tillämplig skall det detaljplanen framgåatt vara av

den skall genomföras enligt denna lag, jfr 4att

§ Frågor2 enligt denna lag vid förrättning fördelningsför-prövas
handläggsrättning lantmäterimyndigheten.som av

bestämmelse klargörDenna fördelningsförfarandet skall genomfö-att
i form lantmäteriförrättning. i principDen 2§motsvararras av en

ESL.
paragrafen definierasI begreppet fördelningsförrättning, dvs. en

förrättning handläggs enligt denna lag.som

F örrättningen

§ ansöka3 Rätt fördelningsförrättning har fastighetatt ägareom av
fördelningsområdet och kommunen.inom

denna paragraf reglerasI ansöka fördelningsförrätt-rätten att om en
ning. Motsvarande regel finns i första8 § stycket ESL. förhållandeI
till innebärESL paragrafen inga sakliga förändringar.
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får detFördelningsförrättning genomföras endast detalj-§4 iom en
kap. § plan- och byggla-plan har meddelats bestämmelser enligt 5 7 c

planen skall genomföras enligt denna lag.1 98 7:10 attomgen

grundläggande villkoret för fördelningsförrättning skall fåDet att en
bestämmelser detta har meddelats i detaljplan. dennaske Iär att enom

förhållandeparagraf, § ESL, regleras detta3närmast motsvararsom
i detalj.mer

utvecklades i den allmänna motiveringen skall det särskildaSom av
i detaljplan enligt kap. plan- och bygglagenbestämmelser 7 §5en c

framgå fördelningsfcirfarandet skall tillämpas vid1987:10, PBL, att
plangenomförandet. nämnda planbestämmelsema skall tydligtdeAv
framgå område inom vilket fördelningen skallavgränsningen detav

skall framgå vilka fastighe-genomföras. bestämmelserna dessutomAv
förfarandet.berörster avsom

bestämmelser giltighetstiden för kom-6 kap. 2 § PBLI ettges om
beslut exploateringssamverkan. Eftersom det framlagdamunalt om nu

innebär bestämmelserna det särskilda förfarandet harförslaget att om
detaljplanen övrigt, det varken möjligt eller lämp-integrerats med i är

möjligheterna till genomförande. detaljplanenligt tidsbegränsa Omatt
innehåller enligt kap. fastighetsindel-bestämmelser a§ PBL5 7 om

båtnadsprövning därvid gjorts enligtningen dock den 5ärm.m., som
bindande för lantmäterimyndigheten endast under de-kap. b §7 PBL

taljplanens genomförandetid. Vid fördelningsförrättning efteren ge-
således båtnadsprövningnomförandetiden skulle förnyad undan-en

tagsvis kunna innebära detaljplanen inte genomförbar. sådantIäratt
fårfall detaljplanen ändras eller upphävas.

fråga fördelningsförrättning tillämpas§ kap.5 1 4 1-24 samtom
§ § fastighetsbildningslagen27-40 1970:988.

Vid förrättningen får frågor åtgärder fastighetsbildnings-enligtom
lagen, anläggningslagen 1973:1149 ledningsrättslageneller
1973:1144 ansökan, de betydelse för fördel-ärtas utanupp om av
ningsförrättningen. Sådana frågor får med fördel-prövas gemensamt
ning/rågor vid och förrättning. förrättningEnen samma gemensam

får delas på skildaförrättningar.även upp
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Paragrafen reglerar förutsättningarna för genomförande fördelnings-av
förrättningen. § andra stycket och § ESL och hänvi-Den 8 9motsvarar

i likhet med dessa i huvudsak till bestämmelserna i kap. fastig-4sar
hetsbildningslagen 1970:988, FBL.

iSom berördes den allmänna motiveringen finns det i och för sig
någotinte behov i den lagen särskilt reglera lantmäterimyn-attav nya

utredningsskyldighet. så ändå pådighetens sker berorAtt att resteran-
kap. utredningsskyldighetende delar § där vid förrätt-4 25 FBL,av

ning regleras, ändå måste stället förregleras särskilt. tämligenI en
komplicerad hänvisning till delar nyssnämnda paragraf såledesharav
lantmäterimyndighetens skyldigheter uttryckts i särskild paragraf,en
6

samråd§ Lantmäterimyndigheten skall med sakägarna utreda6 dei
förutsättningarna för fördelningenhur mark för enskiltnärmare av

bebyggande skall ske ombesörja de tekniska utredningar ochsamt
värderingar behövs. Samråd skall ske med den eller de kom-ävensom
munala nämnder fullgör uppgifter plan- och byggväsendetinomsom
och det behövs också med andra myndigheter berörs för-när som av
delningsförrättningen.

paragrafen regleras lantmäterimyndighetens utredningsskyldighet.I
Som berördes under kommentarerna till åsyftas§ egentligen5nyss
ingen avvikande reglering i förhållande till kap. §4 25 FBL. Paragra-
fen § ESL.10motsvarar

§ Om det finns något hinder7 fördelningsförrättningen, skallinte mot
lantmäterimyndigheten meddela fördelningsbeslut. beslutet skallAvett

framgå hur fastighetsindelningen förändras och vilken mark skallsom
tillfalla fastighet.viss

Paragrafen i princip och reglerar lantmäterimyn-13 § ESLmotsvarar
dighetens beslut hur fördelningen skallmark genomföras.om av

Fördelningsbeslutet skall beskriva hur fastighetsgränserna förändras
och vilken fastighet skall tilldelas viss mark byggrätt. Beslutetsom
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således likheter fastighetsbildningsbeslut enligthar med detstora som
kap. skall meddelas vid fastighetsreglering.25 § FBL4
Huvudsyftet bakom lagen det värde i form byggrätt lo-är att av som

kaliseras fördelas mellandetaljplan skall kunna berörda fas-genom en
vissa falltighetsägare hänsyn till fastighetsgränsema. kan dennaIutan

föränd-friare värdefördelning ske fastighetsgränsema behöverattutan
såskall i fall framgå fördelningsbeslutet.Dettaras. av

avsnitt i bilaga redovisas exempel på situation där någonI 4 7 ett en
fastighetsreglering inte görs.

§ Om fördelningsbeslut har meddelats, skall förrättningskostnader-8
fastigheter fördelning-fördelas mellan de berörsägarna som avna av

efter vad skäligt hänsyn främst till deras de-medär nyttaen som av
taljplanen. § fastighetsbildningslagentillämpas kap.I 2 6övrigt
1970:988.

Paragrafen reglerar skall fördelas ochhur kostnaderna §15motsvarar
ESL.

Kostnaderna skall fördelas efter vad skäligt med hänsynärsom
främst till såsom föreskrivsdvs. inte enligt andelstalen i ESL.nyttan,

till denna förändring övergången från direkt indi-Skälet tillär ett ett
rekt vinstfördelningssystem, innebär ingen förändring i sak.men

Enligt fördelas direkt enligt andelstalen. blir dåESL Detnyttan
praktiskt fördela kostnaderna efter andelstalen, eftersom dettaävenatt
resulterar i kostnadsfördelning efter nyttoprincipen.en

det indirekta föreslås emellertidI det inteärsystem nyttan utannu
utgångsvärdena måstefördelas efter andelstalen. Därför särskiltsom
uttryckas kostnaderna skall fördelas efter föreslagnaDenatt nytta. reg-
leringen densamma gäller vid fastighetsreglering enligt FBL.är som

Mark- och ersättningsñågor

Vid fördelningsförrättningen9 § skall bestämmas grunderna för hur
mark för enskilt bebyggande och fördelarna detaljplaneni övrigt av

fördelningsområdet skall fördelas. detta ändamål skallinom För an-
delstal fastställas för de fastigheter bidrar till den värdehöjningsom

området genomgår till följd detaljplanen.som av
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Andelstalet för fastighet skall bestämmas efter vad skäligtären som
med hänsyn till arealen den mark fördelningsområdetinomav som

fastigheten bidrar med.
Andelstalet får dock jämkas, fastighetens bidrag till områdetsom

värdehöjning uppenbarligen avviker från arealen. kanDetta ske an-
arealen graderas ellertingen andelstalet bestämsatt attgenom genom

efter skälig grund. Vid sådan jämkning skall hänsyn tillinte tasannan
inverkan detaljplanen kan ha haft på markens värde.som

paragrafDenna 11 § ESL och reglerar hur andelstalen skallmotsvarar
bestämmas.

Som beskrivs i den allmänna motiveringennärmare bygger förslaget
på indirekt vinstfördelningssystem. fördelasDet enligt lagenett ärsom

utgångsvärdet,det s.k. dvs. värdet efter det detaljplanen haratt anta-
gits. Varje fastighet deltar i fördelningen skall tillgodoräknassom en
skälig andel detta totala utgångsvärde. frånGenom detta skäligaattav
utgångsvärde dra fastighetens tidigare värde ingångsvärdet och fas-
tighetens andel kostnaderna, erhålls fastighetens vinst planlägg-av av
ningsföretaget.

kunnaFör bestämma vad skäligt utgångsvärde måsteatt är ettsom
varje deltagande fastighet andelstal, speglar fastighetensettges som
bidrag till företaget. Detta regleras i första stycket.

Andelstalet skall enligt andra stycket normalt bestämmas med ut-
gångspunkt från den exploateringsbara areal fastigheten bidrarsom
med. arealberäkningenHur skall genomföras har behandlats i den all-

motiveringen och i bilagamänna 7 exempel på sådana beräkning-ges
ar.

Denna arealbundna andelstalsbedömning bör dock undantagsvis
kunna frångås, nämligen förhållandena uppenbarligen avviker frånom
normalfallet fastigheten bidrar till planvinsten påatt sättett som av-

ispeglas arealen. behandlasDetta i tredje stycket. Jämkning bör kunna
ske dels den berörda arealen graderas, delsatt attgenom genom an-
delstalet bestäms efter särskild grund.annan

börDet understrykas graderingsförfarandet endastatt är avsett att
tillämpas i undantagsfall. Det alltså inte meningenär varje områdeatt

avstås skall graderas endast mark uppenbarligen harutansom som en
exploateringspotential avviker från normalfallet. förstaI handsom
torde det fråga mycket svårexploaterad mark, markävenvara om men
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exploateringspotential kanpåtagligt bättrehar t.ex.manensom -
inteerhålla andelstalstrandområden skall kunnatänka sig ett som-

arealen.strikt följ er
Även andelstalet bestäms uti-avvikelse, dvs.andra slagetdet attav

endast i undantagsfall.tillämpasskälig grund,från är attavsettannan
uppenbarligen bidrar tilldå fastighetalltså fråga fallDet är enenom

avstå någondärförpå angränsande fastigheter,värdehöjning utan att
från kulturhistorisktmark. Typexempletexploateringsbar är pers-en

för god miljö ifastighet skall bevaraspektiv intressant att ge ensom
omgivningen.

bilagapå båda jämkning iExempel de slagen gesav
väsentligt dennapå något jämkas detandelstalenOm ärsätt att

skall genomföras.detaljplan Dettajämkning inte influeras den somav
själva grundtanken istycket. Eftersomsärskilt uttryckts i tredjehar

fastigheten bidrarefter vadförfarandet andelen skall bestämmasär att
oberoende fastighets-utarbetas heltmed och planen skall kunnaatt av

påverkaplanutformningen intefår givetvis slutligadengränserna, an-
be-utgångsvärdet sedan bestäms meddet faktiskadelstalen. Genom att

vinstför-uppnås den beskrivnadetaljplanen, jfraktande ll nyssav
delningen.

i denna paragraf, be-får från bestämmelsernaAtt görasavsteg om
framgårmedger det,rörda sakägare 15av

fördelningsområdet skall ske denFastighetsreglering10 § iinom ut-
genomföra fråga sådankrävs för detaljplanen.sträckning att omsom

bestämmelserna fastighetsbildningslagenfastighetsreglering gäller i
och §§ kap.stället för kap. 18 81970:988. I 5 9-12, 13, 15 samt

§§skall dock gälla och§§ fastighetsbildningslagen 9 11-151-4
enligt § fastighet till-denna lag. Innebär överenskommelse 15 att en

följer eller skall kap.delas mark 9 11 5avsevärt änmera som av
§ fastighetsbildningslagen tillämpas.20

företräde framför fastig-enligt denna lag harFörrättningar annan
fördelningsområdet.hetsbildningsförrättning inom

paragraf och innebär fastighetsindel-16§ ESLDenna attmotsvarar
fördelningsområde skall till den detalj-ningen inom ett anpassas nya
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vilken bestämmelserna ifastighetsreglering, vid iplanen FBLgenom
skall tillämpas.huvudsak

bestämmelserna i dock undantagna, be-Vissa FBL är närmareav
fårreglerar hur förändringarkap. 85 görasstämt storasom som av

fastigheter, graderings- och ersättningsbestämmelsema i kap.berörda 5
kostnadsfördelningsreglema i kap. bestämmelserna§§, 139-12 5

till överenskom-ekonomisk avräkning i kap möjligheterna5 15om
i inlösenreglema i kap. ställetmelse kap. 18 § 8 1-4 FBL. I5 samt

bestämmelser gäller särskilda stadganden i denna lag.för dessa
delar denna reglering densamma gäller enligt ESL. EnI ärstora som

båtnadsvillkoret i kapskillnad i förhållande till ESL dock 5 4är att
byggnaderi kap.förbättringsvillkoret i kap. § och skyddet för §5 5 75

i allmänhet.skall gälla precis vid fastighetsreglering EnFBL an-som
avräkningsförfarandet särreglerats, kommen-skillnad harär att senan

till 14tarerna
Beträffande båtnadsvillkoret dock anmärkas detta enligtkan 5att

b skall planbestämmelser enligt kap.kap. § 5 7 a§7 PBL prövas när
meddelas och detta villkor enligt kap a§ därefter5 4 FBLPBL att

utgång.skall endast vid förrättning efter genomförandetidensprövas

fördelningsområdetfastighet skall fastighets-11 § Varje inom genom
förhållandereglering tilldelas mark för enskilt bebyggande till dei

andelstal bestämts enligt 9som
fördelning första ske fullt skallmark enligt stycketKan inte ut,av

skillnaden Markens värde skallutjämnas ersättning igenom pengar.
detaljplanen.därvid bestämmas med hänsyn till inverkan av

Paragrafen reglerar tilldelningen mark och första18 §motsvararav
stycket ESL. Regleringen innebär ingen saklig förändring i förhållande
till ESL.

Någon bestämd regel hur ersättningen skall bestämmas harmer om
nödvändig, fråninte bortsett klargörandet värdet skall be-ansetts att

med beaktande den byggrätt detaljplanen Detstämmas av som anger.
får förutsättas värdet tilldelad utifrån dessmark bestäms mark-att av
nadsvärde.

Genom marknadsvärdet i detta skede bestäms med hänsyn tillatt
detaljplanen, medan andelstalen enligt bestäms beaktande9 § utan av
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den inverkan detaljplanen kan påha haft markens värde, uppnåssom
förfarandets grundsyfte, dvs. planutfallet fördelas efter respektiveatt
fastighets bidrag till planföretaget. Vid motsvarande genomförande

tillämpning denna lag tillfaller i stället alla de pla-utan nyttorav som
den fastighet på vilken lokaliseras.nyttannen ger

får från bestämmelsernaAtt i denna paragraf, be-görasavsteg om
rörda sakägare medger det, framgår 15av

§ Vid bestämmande för mark för allmänna12 platser förersättningav
vilka kommunen skall huvudman skall bestämmelserna kap.4ivara
expropriationslagen 1972:719 tillämpas. stället för kap. §1 4 4 ex-
propriationslagen gäller § andra stycketdock 14 denna lag. Vid till-
lämpning kap. § första stycket3 expropriationslagen skall tiden4av

för värdestegringen räknas från årdagen före det fördelnings-tio att
förrättningen begärdes.

all mark för allmänna platser, förAv vilka kommunen inte är
huvudman, skall vid fördelningsfärrättningen bildas samfälligheten
enligt kap. fastighetsbildningslagen6 1970:988, vilken samfälligheti

fastigheter åsattsde andelstal enligt § sådant9 del. fallIägersom
skall någon bestämmas för mark allmänersättning inte utgörsom
plats.

denna paragraf särskildaI bestämmelser hur mark för allmänges om
plats skall behandlas vid förrättningen. Motsvarande reglering saknas i
ESL.

stycketFörsta mark enligt planen skall allmänutgöraavser som
plats för vilken kommunen huvudman. Ersättningen skall i detta fallär
bestämmas enligt bestämmelserna i expropriationslagen. Enligt kap.4

§ expropriationslagen skall3 mark för allmän plats utifrån deersättasa
planförhållanden gällde innan marken allmännärmastsom angavs som
plats.

generell hänvisningEn till expropriationslagen innebär reglerna iatt
kap. § värdetidpunkt4 4 och indexuppräkning blir tillämpliga.om om

Som har beskrivits i den allmänna motiveringen ledernärmare till-en
lämpning dessa regler till störningar i fördelningssystemet. Fråganav

hur mark tillträds vid olika tidpunkter skall behandlas reglerasom som
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därför särskilt i sistnämnda paragraf14 I regler rörandeävenges
betalningen och ränta.om

Andra stycket mark för allmän plats för vilken kommunen inteavser
huvudman. detta fall skall någonI ersättning inte utgå för marken.är

Ersättningsfrågan i stället upplåtsmarken för anlägg-närtas upp en
ningssamfällighet enligt dennaAL. För ersättning skall komma be-att

fastighetsägarerörda till del enligt andelstalen krävs marksam-att en
fällighet bildas. berörda fastigheter därvidAtt skall andelstal iges
denna marksamfällighet enligt vad följer § regleras i9 6 kap.som av
2 § FBL.a

Marksamfálligheten kan i vissa fall innebära lämplig fastighetsin-en
delning på längre sikt. andra fall dessI enda roll förmedlaäven är att
värden. den situationenI bör fastighetsindelningen i sambandsenare

anläggningsförrättningenmed så långt det möjligt till denär anpassas
förvaltningssituationen.framtida kan skeDetta andels-t.ex. attgenom

talen samfälligheteni till andelstalen i gemensamhetsan-anpassas
sådanläggningen. städningsåtgärdEn särskilt angelägen i falletdetär

fastigheter utplånas har del i marksamfälligheten. fas-Dessaatt som
måstetigheter bibehållas andelsfastigheter i fastighetsre-annars som

gistret, vilket givetvis inte rationellt.är
vissa undantagsfallI kan allmän ingå i detaljplan med enskiltväg en

huvudmannaskap för allmänna platser. sådant fall detI Väg-är staten,
enligtverket, kap. skall14 1 § PBL för den planskadasom svara som

enskilda fastighetsägare kan drabbas förhållande börDetta dockav.
påverkainte frågan samfállighetsbildning. ersättningDenom som

Vägverket för sin bör fördelas mellan de fastighetervågrättutger som
deltar fördelningeni på ersättning vid upplåtelse försättsamma som

gemensamhetsanläggning. resultat uppnåsDetta endast ävenen om
marken för allmän ingår i samfälligheten.Väg

får frånAtt bestämmelserna i denna paragraf, be-görasavsteg om
sakägarerörda medger framgårdet, 15av

det13 § Om vid fastighetsreglering uppkommer sådan skada för sak-

omfattas bestämmelserna ellerägare inte 11 12 skallt ävensom av
den skadan ersättas.
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Paragrafen reglerar den till ersättning gäller for ekonomiskarätt som
ersättning enligt ellerskador inte täcks § ochll 12 motsvararsom av

§ andra stycket ESL.18
skador kan drabba berörda fastig-skador delsDe är somsom avses

avspeglas i fastighetemas marknadsvärden,hetsägare, intesommen
andra sakägare berörs förrätt-dels skador kan drabbasom som av

rättighetshavare.ningen, t.ex.
kan ingå innehavare servitut på-den sistnämndaI gruppen av som

fastighetsregleringen. Ersättning enligt denna paragrafverkas kanav
utgå för sådana skadorsåledes kompensera enligt FBL:säven att som

likvid enligt kap.terminologi skall med 10 §5 FBL.ersättas
ersättningen ochregler rörande betalningenI 14 § ränta.avges om

får från bestämmelserna i denna paragraf, be-Att görasavsteg om
framgårrörda sakägare medger det, 15av

skall avräkningLantmäterimyndigheten redovisa vad§14 i en som
för fastighet.skall och Beröri ersättningar varje ersätt-mattas utges

ningsbeslut fastighetsägare, skall avräkningenän ävenannan avse
denne.

enligt §Vid bestämmande 11 och § första stycket12ersättningav
värdetidpunkten för samtligaskall densamma berörda fastighe-vara

vid vilken tidpunkt marken ifråga anspråk.oberoende iter, tasav som
enligt § första stycket och § skall tillfalla respekti-12 13Ersättning

åsattserläggas de fastigheter andelstal enligt §9ägarna somve av av
fastigheteroch fördelas mellan dessa enligt andelstalen.gemensamt
förstabelopp skall betalas enligt stycket fastställs förfallo-För som

dag. Om betalningen sker den fastställda tiden, utgårinte inom ränta
på obetalt belopp från förfallodagen enligt § räntelagen6 1975:635.

tillträde före förfallodagen, utgår påHar ägt ersättningräntarum
enligt § enligt § räntelagen från dagen för13 tillträdet till dess5även

betalning sker eller förfallodagen inträder. Om tillträde har skettatt
endast delvis och skyldighet sådant fall betala på helai räntaatt er-

fårskulle oskälig, räntebeloppetjämkas.sättningen vara

16§ ESL generell hänvisning till bestämmelserna iI kap.5görs en
avräkning,15 § FBL Som berörs i den allmän-ränta närmareom m.m.

motiveringen leder detta till vissa störningar i fördelningssystemet.na

4
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såledesHänvisningen till i § omfattar inte nyssnämnda lagrumFBL 10
iFBL.

bestämmelserna i denna paragraf utformade efterhuvudsakl är
från kap. med de justeringar nöd-§ FBL,5 15 ärmönster men som
vid genomförandet fördelningsförrättning. Någotvändiga ut-av en

på ersättningsbeslut meddelas föreskrivs inte.tryckligt krav Var-att ett
innehåller sådanken eller ledningsrättslagen bestämmelse.FBL, AL en

stycket i relevanta delar första stycket i kap.5 15 §Första motsvarar
FBL.

frånandra stycket stadgas undantag de principerna vidI gängseett
såledesfastighetsreglering. Värdetidpunkten skall densamma förvara

den i anspråk. Någonall mark, oberoende indexuppräkningnär tasav
expropriationslagen, normalt sker vid förhands-enligt kap. §4 4 som

tillträde, skall således inte komma i fråga.
tredje stycket regler fördelning ersättning, dels sådanI ges om av er-

fastighetsägarna från kommunen för allmän platssättning mottarsom
första dels sådan ersättning skall betalas tillenligt § stycket,12 som

Mottagande förstnämnda fallet betal-sakägare enligt i det och13
i fallet skall fördelningskollektivet, dvs.ningsansvariga det andra vara

samtliga fastigheter erhållit andelstal enligt inbördesde 9 Densom
fastigheter enligt andelstalenfördelningen mellan dessa sker sedan och

införs i den avräkning enligt första stycket. kanDetupprättassom
anmärkas detta innebär deltagande fastighetsägare, drab-att att en som

fårbas skada skall enligt själv med och13ersättasenav som vara
täcka den del skadan hans andelstal i fördelningen.motsvararav som

Paragrafens fjärde huvudsakstycke i med andraöverensstämmer
och tredje styckena i skillnad dock någonkap. 15 § FBL. En5 är att
särskild bestämmelse fördelning betalningsskyldigheten påom av
längre tid inte har nödvändig. skillnad s.k.En äransetts attannan av-
kastningsränta enligt § räntelagen 1975:635 skall utgå vid för-5
handstillträde frågaendast det ersättning enligt 13ärom om
Dröjsmålsränta enligt utgå6 § räntelagen skall dock i vanlig ordning
på all ersättning inte betalats vid förfallodagen.som

får frånAtt andra och fjärde styckena, berörda sak-görasavsteg om
framgårmedger det, 15ägare av
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Överenskommelse mellan fastighetsägare

får§ Undantag från15 11, 12, och §§ §13 andra14göras samt
och fjärde styckena, de fastighetsägare och andra sakägare vilkasom

berörs medger det.rätt
fördelningsförrättningen fastigheterAvser för fordran,som svarar

får undantag enligt första stycket med stöd samtycke skeägarensav
endast fordringens innehavare medger det. enfas-Besvärasävenom
tighet inteckning, fordras dessutom de medgivanden frånav gemensam

fastighetsägare och fordringshavare kap. §22 jordabalken11isom
föreskrivs för relaxation. Medgivande behövsrättsägare inte,av om
regleringen väsentligen betydelse för denne.är utan

Paragrafen och reglerar23 § ESL i vilka fall fårmotsvarar avstegsom
från lagens bestämmelser med stöd överenskommelsegöras mellanav

berörda sakägare. bestämmelserDe dispositiva således 9 §är ärsom
åsättande andelstal, tilldelning§ och11 ersättning för bris-om av om

tande tilldelning, ersättningsbestämmelsema i och12 be-13 samt
stämmelserna värdetidpunkt, förfallodag och i andra14 § ochräntaom
fjärde styckena.

Domstolsprövning

§ fråga16 överklagande beslut åtgärdereller lantmäteri-om av av
myndigheten enligt denna lag tillämpas kap. fastighetsbildningsla-15

1970:988. Bestämmelserna fastighetsbildningsbeslut skallgen om
därvid tillämpas på fördelningsbeslut enligt 7

Paragrafen reglerar till överklagande ochrätten 33 § ESL.motsvarar
Regleringen ansluter i sin helhet till bestämmelserna i FBL.

§ BestämmelsernaI 7 16-18 kap. fastighetsbildningslageni
1979:988 rättegången fastighetsbildningsmål skalli tillämpas påom
mål överklagas enligt 16som

paragrafDenna 34 § ESL och innebär överprövningmotsvarar att av
beslut enligt denna lag skall ske enligt regler i FBL.samma som
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Övergångsbestämmelser

lag träder kraft den dåDenna 1 1998, lagen 1987511i januari
exploateringssamverkan skall upphöra gälla.attom

198711 exploateringssamverkan skall fortfarandeLagen om
tillämpas ansökan förrättning enligt lagen före utgångengjortsom om

december ifråga1997 verkställighet anledningisamtav om av ex-
ploateringsbeslut meddelats enligt lagen.som

innehar fastighet med ständig besittningsrättDen ellersom en
med fideikommissrätt skall vid tillämpningen denna lagav anses som

fastighetens ägare.
Vad enligt denna lag gäller för det fall fastighetattsom en sva-

för fordran skall tillämpas fastighet besvärasäven när rättrar en av
till avkomst eller förmån.annan

förrättning enligt påbörjatsOm ESL har före lagens ikraftträdandeen
skall förrättningen enligt andra punkten fullfölj enligt den lagen.as

punkterna och har införts bestämmelser någraI 3 4 rörande rättsin-
stitut under avveckling.ärsom

alternativEtt hade varit införa de sistnämnda punkterna sär-att som
skilda paragrafer i lagen. den övriga förrättningslagstiftningen,I an-
läggningslagen, fastighetsbildningslagen, ledningsrättslagen och lagen

förvaltning samfälligheter emellertid motsvarande bestäm-ärom av
melser intagna i Övergångsbestämmelser eller särskilda promulgations-
lagar. den anledningen harAv lösning ivalts detta fall.samma

Förslaget till15.4 lag ändring i fastighetsbild-om

ningslagen 1970:988

3 kap. 2 5 kap. 5 7 kap. 4 och 6 §§ 8 4kap. §samt

Ändringama i dessa paragrafer hänger med förslaget fas-attsamman
tighetsplanen, regleras i kap.6 skall upphöraPBL, gällaattsom som

särskild planform och motsvarande bestämmelser i stället skallatten
Ändringamakunna in i detaljplan enligt kap.5 7 § PBL. har be-tas a

handlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 6.5.1.
ändringarna i kap.I § andra7 1 stycket och 6 § andra stycket 8samt

kap. § har det4 uttryckligen det sig bestämmelserrörangetts att om
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skall ske sammanblandningenligt kap. § för det inte5 7 PBL atta en
fastighetsindelningenmed sådana bestämmelser principerna förom

kan meddelasoch för inrättande gemensamhetsanläggningarav som
enligt kap. första stycket7 § 12 PBL.5

5kap.4a§

motiveringen,Pargrafen och har behandlats i den allmännaär av-ny
snitt 6.5.2.

s.k. båtnadsvillkoretEnligt den föreslagna kap. b § skall det5 7 PBL
första stycket tillämpas det i detaljplani kap. 4 §5 sär-angesom en

skilda bestämmelser enligt kap. fastighetsindelningen7 § PBL5 a om
någon förnyadservitut. de fall sådan prövning har skett skalloch Iom

genomföra detalj-prövning inte ske vid fastighetsbildning i syfte att
detaljplanensfastighetsbildningsbeslut meddelas underplanen, ge-om

nomförandetid.

6kap.2a§

Ändringen, har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnittsom
motiverad förslaget lagen l987:l l exploaterings-8.5.3, är attav om

samverkan skall upphävas.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser föreslåsEnligt de till ändringarna i PBL,som
skall fastighetsplaner övergå till be-jfr avsnitt 15.12, gällande bliatt

stämmelser enligt kap. Vid antagandet dessa fastig-5 7 a§ PBL. av
båtnadsprövninghetsplaner fanns inget formellt krav på enligt 5att

kap. § skulle ske. Bestämmelsen i den föreslagna kap.4 5 4 §nya a om
någon båtnadsprövning fall vidi vissa inte skall fastighetsreg-görasatt

lering gäller således endast planbestämmelsema enligt kap.5 7 §om a
har meddelats efter lagens ikraftträdande. har uttryckts iPBL Detta

andra punkten i övergångsbestämmelsema.
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Förslaget till lag ändring i lagen 1970:99015.5 om
förmånsrätt på fastighetsbild-för fordran grund avom

ning

1§

Ändringen följd lagen 1987:l li första stycket är att om ex-en av
och med lag fördel-ploateringssamverkan upphävs ersätts en ny om

ning byggrätt.av
tredje stycket följer den ersättningsregel före-Det av nya somnya

slås införas i anläggningslagen och innebär servitutsrät-40 § atta som
inskränkstigheter enligt anläggningslagen 1973:1149, AL, närsom

anläggningsfråga enligt nämnda lag, skall35 §omprövas ersättas en-
bestämmelserna i fastighetsbildningslagen 1979:988,ligt FBL. För

ersättningssystemet i skall kunna tillämpas det nöd-hela FBL äratt
den betalningssäkring förmånsrätten innebärvändigt ävenatt som

gäller för ersättningsbeslutet enligt AL.

Övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelserna lagen för-Enligt till den föreslagna nya om
delning byggrätt, jfr avsnitt exploateringssam-skall lagen15.3,av om

påbörjatsverkan fortfarande tillämpas förrättning enligt lagen föreom
förmånsrättlagens upphävande. Vid sådan förrättning skall enligt

första stycket gälla enligt styckets tidigare lydelse.

Förslaget till lag ändring i ledningsrättslagen15.6 om

l973:1 144

Ändringarna i ledningsrättslagen förslagethänger med attsamman
fastighetsplanen, regleras i kap. skall upphöra gälla6 PBL, attsom

särskild planform, och i stället regleras inom för kap.5som en ramen
Ändringarna har behandlats i den allmänna motiveringen,PBL. avsnitt

6.5.
ändringen iI 6 § har det uttryckligen det sig be-rörattangettsa om

stämmelser enligt kap. a§ för det inte skall ske5 7 PBL att en sam-
manblandning med sådana bestämmelser principerna för fastig-om
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hetsindelningen och för inrättande gemensamhetsanläggningarav som
meddelaskan enligt kap. första stycket5 7 § 12 PBL.

Förslaget till lag ändring i anläggningslagen15.7 om

1973:1149

6aoch9§§

Ändringama i dessa paragrafer hänger förslagetmed fas-attsamman
tighetsplanen, regleras i kap. skall upphöra6 PBL, gällaattsom som

Ändringamasärskild planform. har behandlats i den allmännaen mo-
tiveringen, avsnitt 6.5.1.

ändringen i 6 § har det uttryckligenI det sig be-rörangetts atta om
stämmelser enligt kap. för5 a§ det inte skall ske7 PBL att en sam-
manblandning med sådana bestämmelser principerna för fastig-om
hetsindelningen och för inrättande gemensamhetsanläggningarav som

meddelas enligt kap. förstakan § stycket5 7 12 PBL.

7a§

Paragrafen har behandlats i denDen allmänna motiveringen,är ny. av-
snitt 5.5.5.

villkor för inrättandeI 5-7 gemensamhetsanläggning.ges av en
anläggningsförrättningenOm har föregåtts beslutettav om va-sam-

verkan enligt lagen9 § Vattenförsörjning och avlopp skall bestäm-om
melserna i inte tillämpas.5-7

13d§

Paragrafen har behandlats iDen den allmännaär motiveringen,ny. av-
snitt 5.5.5.

Förslaget innebär det i lagen skall införas för fastighets-rättatt en
få ersättning för anordning för Vattenförsörjningägare och avloppatt

blir onyttig till följd gemensamhetsanläggning kommerattsom av en
stånd.till Ersättningens storlek bestäms efter vad skäligt medärsom

hänsyn till anordningens ålder och skick.art,
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15§

Ändringen i den allmänna motiveringen, avsnitthar behandlats 8.5.4.
vid åsättande andelstal för fördelningFörslaget innebär detatt av av

möjligt i vissa fall bestämmautförandekostnader skall sär-attvara en
enbart för betalning ersättning skallskild fördelningsgrund ut-av som

gå enligt 13
icke obetydande del utföran-Eftersom ersättningen kan vara en av

måste givetvis andelstalen för utförande och dendekostnaderna grund
på såpå ersättningen fördelas, hanterasvilken sätt att summan av res-

fastighets fördelas efter grundprincipenpektive I denytta.ansvar om
fastställas för utförandet.flesta fall bör därför samlade andelstalallra

möjligheten avsedd undantagsregel i de fallDen är attnya vara en
markområdetillträdare eller anläggningdär avträdare och iärettav en

måste utgåidentiska, där ersättning för utjämna deattstort sett men
finns mellan kollektivet avträdare och kol-begränsade skillnader som

undantagsfall kan de tillkommande fastighe-lektivet tillträdare. dessaI
åsättas särskilda andelstal för betalning ersättning mot-terna av som

fårespektive fastighet bör betala för med ochvad att ut-varasvarar
kollektivets mark eller anläggningar.nyttja det avträdande

givetvis, liksom huvudregeln tillämpas,Betalningsmottagare närär
på har till marken eller anläggning-alla de eller sätt rättett annatsom

före i anspråk anläggningssamfälligheten.det dessaatt tas avarna
gällande betalningsskyldigheten direkt kanSkillnaden rätt är attmot

sigpå de enskilda fastigheter skall betala in i anlägg-läggas som
lantmäterimyndigheten besluta dettaningen och kan nettobe-att om

för anläggningens hela värde skall utgå ersättninglopp i stället att som
nettobeloppet sedan blir resultatet ibland mycket kompli-och att av en

cerad privat avräkning mellan de berörda sakägama.
fastighetsAndelstalen för utförande brukar respektive ägar-ses som

andel i anläggning. det fallet särskild fördelningsgrund bestämsI atten
frågaför betalning ersättning skall denna inte beaktas i andel iav om

anläggningen sådan. särskilda andelstalen för fördelningDesom av er-
sättning har således enbart till syfte samtliga deltagande fas-göraatt
tigheter jämbördiga inför framtiden och detta syfte överspelat i ochär
med beslutet har vunnit laga kraft och verkställts.att
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1s§

Ändringen följd förslaget lagen 1987:11 exploa-är atten av om om
föreslåsteringssamverkan upphävas.

40a§

ÄndringenParagrafen har behandlats i den allmänna motive-är ny.
ringen, avsnitt 8.5.4, och innebär ersättningsbestämmelse införsatt en

falletför det rättigheter ändras eller upphävs gemensamhets-näratt en
anläggning enligt 35omprövas

rättigheter första handDe i de andelar tillär rätt ut-som avses av
tillkommer respektive deltagande fastighet irymme som en gemen-

samhetsanläggning. Rättigheten andel samfällt servitut,utgör etten av
jfr och respektive fastighets andel14 dess andelstal förutgörs ut-av
förande anläggningen. det samfälldaOm inskränks ochutrymmetav
skada därvid uppkommer skall ersättning skall utgå påprövas mot-om
svarande vid ändring eller upphävande servitut enligt fas-sätt som av
tighetsbildningslagen 1970:988, FBL.

Avsikten ersättningsfrågan skall kunna regleras på precisär att
motsvarande rättigheter hade ändrats ellersättsamma som om upp-

hävts fastighetsreglering enligt Eftersom anläggningsla-FBL.genom
har i viss mån utformning det gäller betalningssäk-närgen en annan

ring och eftersom regleringen i anläggningslagen helt inriktadärm.m.
på ersättning utgår från de i anläggningssamfálligheten ingåendesom
fastigheterna och inte till dessa fastigheter, uppnås det avsedda syftet
enklast ersättningsregleringen helt ansluter till aktuella be-attgenom
stämmelser i paragrafenF BL. I därför hänvisningar till de lagrumgörs
i kan behöva tillämpas.FBL som

kap. klargörsI 5 10 § FBL värdeförändring till följd servi-att av en
tutsåtgärd skall Vidare stadgas s.k. likvidvärdering skallersättas. att en
utföras. kap.I 5 10 de förutsättningarnaa-ll FBL närmareanges
för denna likvidvärdering, nämligen expropriationslagensatt ersätt-
ningsregler grund, vinstfördelning i vissa fall skallutgör skeattmen
mellan berörda fastighetsägare. Enligt kap.5 12 § skallFBL ska-även
dor inte täcks likviden dvs. skador personligersättas,som av av mer

Regleringen densamma vid ersättning för nyupplåtelseärart. som en-
lig: 13 Bestämmelserna i kap. b5 10 § egentligenFBL irrelevantaär
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hänvisningen försammanhanget, har inkluderats idet aktuellai men
iuppnå kongruens med motsvarande hänvisning 13att

snarlikHänvisning vidare till kap. a§ bestäm-5 12 FBL. Engörs
sistnämnda be-finns visserligen i eftersom dennamelse 13 a men

enklare och tydligarekopplad till blir systematikenstämmelse 13 §är
motsvarigheten i tillämpas.FBLom

anläggningsför-första stycket skall kostnaderna förEnligt §29 en
de fastigheter skall delta irättning fördelas mellan som gemensam-

fastighetEftersom detta exkluderar den tjä-hetsanläggningen. ärsom
denservitutsförhållandet och normalt harnande i är störstsomsom

ändamålsenligt för debelastningen förändras, detär attnytta att merav
servitutsåtgärden tillämpa den kostnads-kostnader själva innebärsom

i kostnaderna mellanfördelningsregel finns kap. 13 § Att5 FBL.som
anläggningsförrättningen skall och fördelasolika delar separerasav

framgår vari hänvisas till kap.särskilt 29§ andra stycket, 2 6§av
FBL.

frågor betalning ersättningenkap. regleras15-17 FBLI 5 avom
medgivandeoch i kap. regleras möjligheten18-19 FBL5 att genom

kostnadsfördelningsreglema hurfrån ersättnings- ochgöra samtavsteg
behandlas.panträttshavare och tomträttshavare därvid skall

Även tillämpliga bestämmelserersättningsfrågan regleras enligtom
fråga anläggningslagen.det fortfarande beslut enligti FBL är ettom

nämligenmycket viktig komponent i regelsystem, betal-FBL:sEn
förmånsrätt, uppnås därför endastningssäkring lagenomgenom

förmånsrätt på grund fastighetsbildning till-1970:990 görsom av
för beslut enligt denna paragraf. Sistnämnda lag har där-lämplig även

sådankompletterats med bestämmelse.för en
anlägningssamfållighetenskan slutligen tilläggasDet att utrym-om

inlösts och således marksamfallighet ellerhar utgör sär-en om enme
skild fastighet har bildats samfállighetsföreningen, kräverägssom av

förändring fastighetsreglering enligt fastighets-utrymmet attaven
bildningslagen genomförs på vanligt varigenom fråganävensätt, om

föremålersättning blir för prövning enligt de beskrivna bestäm-nyss
melsema.

Övergångsbestämmelser

Enligt övergångsbestämmelsema till den föreslagna lagen för-nya om
delning byggrätt, jfr avsnitt skall lagen exploateringssam-15.3,av om
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fortfarandeverkan tillämpas förrättning enligt lagen påbörjats föreom
lagens upphävande. Vid sådan förrättning skall tillämpas i18§ sin
äldre lydelse.

15.8 Förslaget till lag ändring i lagen 1973:1150om

förvaltning samfälligheterom av

615,18 och §§

föranledsändringar förslaget lagen l987:l 1Dessa exploa-attav om
teringssamverkan skall upphävas och begreppet exploateringssam-att
fällighet därmed utmönstras.

20, 21 och 23 §§

Även dessa ändringar föranleds primärt upphävandet lagenav av
l987:11 exploateringssamverkan. Regleringen i dessa paragraferom

åtgärderdock skall vidtas lantmäterimyndigheten vid för-avser som av
rättningar berör samfälligheter skall förvaltas enligt dennasom som

Motsvarande situationerlag. kan uppstå vid förrättningar enligtäven
lag fördelningden byggrätt föreslås lagenersättanya om av som om

exploateringssamverkan. Paragrafema har därför till dennaanpassats
situation.nya

Övergångsbestämmelser

övergångsbestämmelsemaEnligt till den föreslagna lagen för-nya om
delning byggrätt, jfr avsnitt skall15.3, lagen exploateringssam-av om
verkan, ESL, fortfarande tillämpas förrättning enligt lagen påbör-om

före lagensjats upphävande. sådanVid förrättning skall de ändrade
bestämmelserna i lagen förvaltning samfálligheter tillämpas iom av

äldre lydelse.sin
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Förslaget till lag ändring i lagen15.9 1973:1152om
förmånsrätt fordringarför enligt lagen 1973:1150om

förvaltning samfälligheterom av

Ändringen föranleds lagen l987:l exploateringssamver-lattav om
föreslåsESL, upphävas för med lag fördel-kan, ersättasatt en ny om

ning byggrätt.av
Enligt övergångsbestämmelsema fördelningtill lagen bygg-om av

skall förrättning påbörjatsESL tillämpas före lagens upphä-rätt om
jfr avsnittvande, följd detta andra stycket,15.3. En efterär ävenattav

på förmånsrättupphävandet, skall tillämpas har bestämts enligtsom
ESL

Förslaget till lag15.10 ändring i lagen 1976:839om
va-nämndStatensom

1§

Paragrafen har justerats med anledning föreslåsva-lagenattav upp-
hävas och med lag Vattenförsörjning och avlopp, vilketersättas omen
behandlades i den allmänna motiveringen, avsnitt

Vidare har i paragrafen tillagts Statens va-nämnd även prövaratt
mål enligt den föreslagna lagen avgifter för kommunal gatuhåll-om
ning. förslag har behandlats i den motiveringen,Detta allmänna avsnitt

2§

paragrafen finns bestämmelserI va-nämnd.ens sammansättning.om
består ordföranden och femDen andra ledamöter. övrigaDessa le-av

damöter skall ha sakkunskap och erfarenhet frågori ochrörsom va-
Ändringenfjärrvärmefrågor. innebär dessa ledamöter ersättsatt en av

ledamot förtrogen med kommunala och trañkfrå-är gatu-av en som
Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 4.gor.
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80ch 9 §§

Ändringama förslaget va-nämnd skallkonsekvens Statensär attaven
överklagande enligt lagen 0000:00052§kunna pröva även ett om

därför såParagrafema har utformatsVattenförsörjning och avlopp. att
för överklagan-för ansökan skall gällaregler gällerde även ettsom en

domstolsären-från lagen 1996:242Viss ledning har hämtatsde. om
kraft juliträdde i den 1996.den, 1som

förfarandetföreslår någon särskild reglering vidVi inte över-ettav
överklagadeförfarandet vid prövningenklagande. innebärDet att av

tvåpartsprocess, allmäntbibehåller den karaktärbeslut av som numera
förvaltningsdomstolarna. bör betonas viallmännagäller vid de Det att

förfaranderegler.någon allmän lagensinte gjort översyn av

14§

Ändringen innebär be-behandlats i avsnittFörslaget har 5.5.7. att
påför rättegångskostnademastämmelsen huvudmannen skallatt svara

mål ersättning vid inskränkningsidor, blir tillämplig iävenömse om
vattenför-verksamhetsområde 0000:000enligt 18 § lagenett omav

sörjning och avlopp.

ändring renhållningslagenFörslaget till lag i15.11 om

1979:956

renhållningslagen den all-Förslaget till ändringar i har behandlats i
motiveringen, avsnittmänna

1s§

andra stycke vidgas kommunens skyldigheter såGenom ett nytt att
skall för renhållning detaljplanen förkommunen ävensvara m.m. om

området upphävs. kommunen vill överlåta till de enskildaOm ansvaret
fastighetsägarna, det nödvändigt detaljplan medär att anta en ny en
bestämmelse enligt kap.4 kommunen inte skall5 § PBL attsom anger

huvudman.vara
såvittbestämmelse motsvarande slag underhålletEn av avser av

allmänna finnsoch andra platser i kap. § första stycket6 30 PBL.gator
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18a§

avgifterparagrafen, har tagits in upplysning kanI är atten omsom ny,
avgifter för kommunal gatuhållning.enligt lagentas ut om

19§

åläggai första stycket kan kommunen fastighets-Enligt bestämmelsen
detaljplaneområden med kommunalt huvudman-inominnehavare att

någotrenhållningen i fråga gångbana ellernaskap sköta annat ut-om
fastigheten behövs för gångtrafiken. Enligt till-utanför ettsomrymme

åläggabestämmelsen skall kommunen kunna fastighetsinne-lägg till
detaljplanelagdautföra renhållningen inom tidigarehavare ävenatt

kvarstårområden inom vilka det kommunala enligt 18§ansvaret
andra stycket.

Förslaget till lag ändring i plan- och byggla-15.12 om

1987:10gen

kap.1

3§

Änd-motiveringen,Förslaget har behandlats i den allmänna avsnitt
innebär fjärde stycket i paragrafen skallringen, upphöraatt attsom

gälla, följd förslaget fastighetsplanen inte längre skallär att ut-en av
särskild planform.göra en

5§

avsnittFörslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, 10.
Enligt den gällande lydelsen paragrafen skall vid prövningav av

frågor bådeenligt allmänna och enskilda intressen beaktas,PBL om
särskilt föreskrivet.inte gällande lydelsen bestämmel-Denärannat av

innebära någotdet särskilt föreskrivet, intres-när äratt,sen synes av
allmänna eller enskilda, överhuvudtaget inte skall beaktas. Ensena,

med sådant innehållbestämmelse strider vad föreskrivs i la-mot som
angående1994:1219 den europeiska konventionen skydd förgen om

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema. Vid till-
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både allmänna ochbestämmelser skall alltidlämpningen PBL:s en-av
utgångspunkt från den avvägning mellanintressen beaktas medskilda

i respektive bestämmelse.olika intressena har gjortsde som

5 kap.

1 §

behandlats i avsnittFörslaget har l
paragrafens första kan till-gällande lydelsen i styckeEnligt den 2

får betydande inver-enstaka byggnad användningkomsten varsav ny
på detaljplan, tillkomstenpå omgivningen undantas från kravetkan om

eller förhandsbe-samband med prövningen bygglovikan prövas av
från slopats imöjlighet till undantag detaljplanekravet harsked. Denna

förslaget.
från detaljplanekra-behålls möjligheten undantagDäremot göraatt

förläggas inomdet gäller enstaka byggnad skallnär ettvet som om-ny
råder efterfrågan på mark för bebyggelse. möj-råde där det Dennastor

till den gällande bestämmelsentill undantag skall enligt motivenlighet
påkomplettering med byggnaderanvändas det gällerkunna när t.ex.

bostäder i samband medobebyggda s.k. lucktomter eller nya genera-
tionsskifte utvecklats i allmänmotiveringen böri jordbruk. Somett

tillämpningsområdet undantagsbestämmelsen kunna vidgasdock för
något.

långt från såle-områden med bebyggelsetryck börInom tätortema
förhållandenades, okomplicerade, detaljplaneläggning kunnaärom

sådanaundvaras vid lämplighetsbedömningen. fall kan ställningsta-I
pågandet i bygglovsärende grundas exempelvis preciseradett en mer

översiktsplan eller enklare planutredning klarlägger förutsätt-en som
restriktioner i till den byggnadsåt-ningar och grannskapet plats där en

gärd aktualiseras.
fall där undantagsbestämmelsen bör kunnaEtt användas ärannat

områdeföljande. Närheten till redan har samlad bebyggelseett som en
viss omfattning kan utlösa detaljplanekravet. det sigOm rörav om

några enstaka byggnader vilkas lämplighet i kan bedömas påstort
grundval översiktsplanen, bör dock i vissa fall enkel planutred-av en
ning kunna tillräckligt underlag för den slutliga lämplighets-utgöra
prövningen.
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områdetTrots i de nämnda fallen i Översiktsplanen kan haatt utpe-
ikats och för sig lämpligt för bebyggelse kan det planen fram-som av

gå utbyggnaden inte bör ske förrän i skede. sådantatt I fallett senare
kan undantagsbestämmelsen inte tillämplig förrän förutsättning-anses

härför föreligger enligt översiktsplanen.ar
såsomDet bör, utvecklats i allmänmotiveringen, observeras hän-att

synstagande till den enskildes intressen i vissa fall eventuellt kan leda
till ansökan bygglov inte kan avslås med hänvisningatt tillen om reg-
lema detaljplanekravet i förevarande bestämmelse. Kommunen harom
dock därvid möjlighet ändå besluta detaljplaneläggning ochatt om om
anstånd med avgörandet lov enligt kap.8 23om

2§

Enligt förslag har behandlats i avsnitt i allmänmotiveringen7som
skall bestämmelsen i kap.6 18 § upphöra gälla. harDetta lett tillatt att
hänvisningen till den bestämmelsen i andra stycket i förevarande para-
graf har uteslutits.

Ett fjärde stycke har förts in i paragrafen. Motsvarande bestäm-nytt
Ändringen,melse finns sista stycke i kap.5 7 harettnu som som

behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt innebär12.2, kra-att
på detaljplan inte får detaljeradvet att göras nöd-än ären mer som

vändigt blir tillämpligt på samtliga detaljplanebestämmelser, inte bara
de underär 7 Bestämmelsen innebär bl.a. använd-upptagna attsom
ningssättet för kvartersmark, skall enligt 3 § andra stycket,som anges
inte skall preciseras nödvändigt och vidare bestämmelserän attmer

fastighetsindelningen enligt den föreslagna bestämmelsen iom m.m.
inte§ skall7 in i detaljplanen, det inte nödvändigt.tas ära om

4§

Ändringen, har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnittsom
hänger med förslaget huvudmannaskapet för allmännaattsamman
platser inom område med detaljplan skall kunna delas.ett Det skall
således möjligt besluta enskilt huvudmannaskap föratt t.ex.vara om

och kommunalt huvudmannaskapvägar för övriga allmänna platser
inom planområdet. Denna möjlighet till delat huvudmannaskap fram-
går uttrycket de allmänna platserna haratt ändrats till allmännaav
platser i obestämd form. Självfallet måste därvid tillses det pla-att av
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respektive hu-tillhänförligaområdenframgår vilkatydligt ärsomnen
vudmannaskap.

§7

enligttill lydelsenrelateratsparagraf hardennaiFörslaget prop.
stycketnuvarande andradetföreslåsvilken bl.a.i1996/97:34, att upp-

hävs.
Ändringen denavsnitt ibehandlats i 12.2harstycketi första 11, som

tillämpningsområdet för bestäm-innebärmotiveringen,allmänna att
skyddsanord-bestämmelsen kangällandeEnligt denvidgas.melsen

meddelas förstörningarförtillåtna värdenhögstaoch att mot-ningar
Ändringen sådana be-innebärfrån omgivningen.störningarverka att

från plan-störningarmotverkaförmeddelaskanstämmelser även att
området.

Ändringen intefastighetsplanenföljdförsta stycketi 12 är attaven
ihar behandlatsförslagplanform.särskild Dettaskalllängre utgöra en

motiveringen.allmännai denavsnitt 6
bl.a.fastighetsplan vid behovskall ikap. 6 §Enligt 6 om-angesen

skallanläggningaroch de utgörai fastigheterindelningrådets som
isådana bestämmelserföreslåsgemensamhetsanläggningar. Här att

be-föreslagnaenligt dendetaljplanin iskall kunnastället tas nyaen
i detaljplanenregler kan delsgällandeEnligtstämmelsen i kap.5 7 a

fastighetsindelningenförprincipernabestämmelsermeddelas m.m.om
preciseradedelsförevarande paragraf,stycket ienligt första 12 ges

fastig-fastighetsplan.frågor i Närmotsvarandebestämmelser enom
och bestämmelserförslagetslopas enligthetsplanen motsva-avnu

finns detdetaljplanen,in ii stället skall kunnarande slag natur-tas
princip-bestämmelserför bådedetaljplanen inteligtvis i utrymme om

fastighetsindelningenbestämmelseroch preciseradeför m.m.omema
emellertid valmöjlig-punktbestämmelsen i 12föreslagnahärDen ger
fastighetsindelningenin bestämmelserdet i planenhet. Om tas om

framgår vilkenotvetydigtplanendå viktigt detdet typär att avm.m.,
tillämpadenklaste tordebestämmelser Det sättet attvarasom avses.av

paragraf anges.
Ändringen gälla för-stycket skall upphörainnebär andra attattsom

exploateringssamverkanlagen 1987:1lanleds förslaget att omav
för-enligt lagenförfarandeRegleringen detskall upphävas. omnyaav
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delning byggrätt föreslås exploateringssamverkan åter-ersättaav som
finns i stället i den föreslagna bestämmelsen i kap.5 7nya c

Bestämmelsen i tredje stycket första meningen detaljplanensom
detaljeringsgrad har i stället tagits in fjärde stycke i kap.5ett nyttsom

Förslaget i2 denna del har behandlats i den allmänna motiveringen,
avsnitt 12.2.

7a§

Paragrafen har behandlatsDen i den allmänna motiveringen,är ny. av-
snitt

Bestämmelserna i paragrafen hämtade från de gällandeär be-nu
stämmelserna i 6 kap. och3 6 §§. inledningen den föreslagnaI av pa-
ragrafen förutsättningarna för bestämmelser fastighetsin-attanges om
delningen skall kunna in i detaljplan. förutsättningarDessatasm.m. en

med dem finns i kap.överensstämmer 6 § första3 stycket lsom nu
och Enligt den gällande bestämmelsen skall fastighetsplan antas un-
der de angivna förutsättningarna. Enligt förevarande förslag däremot

får i detaljplanen bestämmelser fastighetsindelningenges om m.m.
ändring hängerDenna framför allt med den gällande be-attsamman

stämmelsen i kap.6 § andra stycket3 enligt vilken fastighetsplan
skall fastighetsägare begär det, inte har fått någonantas mot-om en
svarighet i förslaget. fastighetsägareEn skall alltså inte kunna påfordra

bestämmelser fastighetsindelningen in i detaljplan.att tasom m.m. en
under punkternaDe l-4 regleringsmöjlighetemaupptagna överens-

helt med motsvarande punkter istämmer den gällande bestämmelsen i
kap.6 6

7b§

Paragrafen hängerDenär med förslaget fastighetspla-attny. samman
skall slopas särskilt planinstitut. Bestämmelser skallnen som tassom

in i fastighetsplanen skall enligt förslaget i stället kunna i de-tas
taljplanen. Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, av-
snitt

Bestämmelserna i förevarande paragraf har hämtats från de gällande
bestämmelserna i kap.6 4 § andra och tredje styckena. Här har emel-
lertid gjorts det tillägget båtnadsvillkoret enligt kap.även 5 fas-4 §att
tighetsbildningslagen l970:988 skall tillämpas, det i detaljplanenom
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i denFörslagetfastighetsindelningenbestämmelserintas m.m.om
motiveringen, avsnitt 6.5.2.i den allmännabehandlatsdelen har

7c§

motiveringen,i den allmännabehandlatsoch harParagrafen är av-ny
snitt 8.5.3.

enligt försla-skall genomförasdetaljplandelellerhelaOm enen av
be-skall dettafördelning byggrätt,till lagget som enangesavom

för-framgå detskallbestämmelseni detaljplanen. Genomstämmelse
fördelningsförfa-vilketlag inomnyssnämndadelningsområde enligt

skall tillämpas.randet
normalförfa-enligt skallbestämmelse §innehåller 7planenOm cen

fastighetsindelningenbestämmelserplanenrandet ävenatt omgervara
alltid infö-bestämmelsersådanaprincip börenligt kap. 7 I5 am.m.
någon delfastighetsindelningen tillförutsätterså planen attsnartras

fördelningen heltuteslutasdet inte kanEftersomskall förändras. att
fastighetsindel-befintligaför deninomkanhålletoch göras ramen

fastig-så bestämmelserregeln utformatsemellertidharningen, att om
nödvändigamån deskall i denendasthetsindelningen ärangesm.m.

genomförande.fördelningsförrättningensför

8§

Ändringen hängerskall utgå och denpunkteninnebär 3att samman
särskilt planinstitut.fastighetsplanen skall slopasförslagetmed att som

avsnittmotiveringen,behandlats i den allmännaharförslagDetta

9§

slopasskall fastighetsplanenEnligt förslagetstycketAndra är nytt.
i stället kunnamotsvarande bestämmelserplaninstitut ochsärskiltsom

bli såundvika plankartan skallin i detaljplanen. över-föras För att att
bestämmelsenenligt den föreslagnablir svår tydalastad den attatt ges

då bestämmelserplankarta i de fallsärskildmöjlighet upprättaatt en
i planen.enligt § infastighetsindelningen 7 tasm.m. aom
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16§

Ändringen, innebär punkt upphör8 gälla, föranledsatt attsom attav
lagen 1987: ll exploateringssamverkan föreslås upphävd.om

33§

Ändringen, har behandlats i avsnitt i den allmännal1 motivering-som
innebär det i andra stycke har införts krav påatt ett nytt upprättan-en,

de miljökonsekvensbeskrivning i vissa fall.av en
Enligt kap.5 § förstal stycket 2 PBL krävs detaljplan för tillkoms-

enstaka byggnad användning får betydandeten inverkan påav ny vars
omgivningen. Bestämmelsen skall också tillämpas frågai andraom
anläggningar byggnader, anläggningenän kräver bygglov enligt 8om
kap. 2 Enligt kap. tredje5 l § stycket behöver dock detaljplan inte

i den mån tillräckligupprättas reglering har skett områdesbe-genom
stämmelser.

kap.I 5 §18 PBL föreskrivs miljökonsekvensbeskrivningatt en
skall detaljplanen medgerupprättas, användning mark ellerom av av
byggnader eller andra anläggningar innebär betydande påverkansom
på miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser.

För det skall bli möjligt använda områdesbestämmelseratt att som
alternativ till detaljplaneläggning med stödett kap.5 1 § tredjeav

stycket i fall där det krävsäven miljökonsekvensbeskrivning före-en
skrivs i andra stycke i kap.5 33 § miljökonsekvens-ett nytt attnu en
beskrivning skall krävas i motsvarande fall vid antagandeäven av om-
rådesbestämmelser.

34§

Andra meningen i paragrafen och den hängerär med för-ny samman
slaget fastighetsplanen skall slopas särskiltatt planinstitut och attsom
motsvarande bestämmelser i fortsättningen skall kunna i detalj-tas
planen.

föreslagnaDen meningen i huvudsak andra meningenmotsvarar i
den nuvarande 6 kap. förändringen15 Den har dock gjorts i förhål-
lande till gällande möjlighetenrätt till godkännande har begränsatsatt
till de fall där bestämmelser fastighetsindelningen ändringom genom
införs i tidigare detaljplan.antagen
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6 kap.

23§

bestämmelsengällandeinnehåll. Denfått heltParagrafen har nyttett
exploate-1987:lllagenenligtexploateringssamfälligheterrör om

skallden lagenförslagetMed anledningringssamverkan. att upp-av
erinraninställe haröverflödig. dessIbestämmelsenblir sattshävas en

gatuhåll-kommunalavgifter förföreslagna lagendendet iatt omom
avgifts-bestämmandeviddetbestämmelsefinnsning att avomen

fastighet kanskall beaktasden lagenenligt ägareskyldigheten att av
Förslaget harkap. § PBL.enligt 6 19ersättningavstått markha utan

avsnittmotiveringen,allmännai denbehandlats

24§

Ãndringama kommunen,stycket innebäri första oavsettatt somvem
genomförandetidensefterplatserna,för de allmännahuvudman ut-är

tillhör olikafastighetereller delarfastigheterfår lösagång somav
detaljpla-§ ii kap. 7bestämmelser 5enligtochägare asom avsessom

fastighet.skall utgöra ennen
områ-tillinlösenrättenbegränsningenden gällandeFörslaget att av

behandlats iskall slopas harhuvudmannaskapkommunaltmedden
Ãnd-avsnitthuvudmannaskapet iförslagen rörandemedsamband

fastighetspla-bestämmelser itillhänvisningeninnebärringen, attsom
hängeri detaljplanen,bestämmelserhänvisning tillmedhar ersattsnen

självstän-skall slopasfastighetsplanenmed förslaget att somsamman
avsnittbehandlats ivilket harplaninstitut,digt

Ändringen huvud-med förslagetstycket hängeri andra attsamman
delas. hardetaljplaneområde skall kunna Detmannaskapet inom ett

Enligt den gällandemotiveringen.avsnitt i den allmännabehandlats i 3
platserhuvudman för allmännakommunbestämmelsen har ärsomen

ochhuvudmannaskapet inomföreslåslösenrätt.viss Här att sammaen
ställs förut-anledning häravMedskall kunna delas.detaljplan som

huvudmannaskapetkommunaladetlösenrätten enbartsättning för att
skall omfattar gatorna.



SOU 1996:168 609

26§

Förslaget till ändring i första stycket har behandlats i den allmänna
motiveringen, avsnitt

Enligt den gällande lydelsen bestämmelsen i första stycket skallav
kommunen huvudman för allmänna platser inom områden medvara
detaljplan, det inte finns särskilda skäl till Förslaget innebärannat.om

denna presumtion för kommunalt huvudmannaskap bort. Föratt tas
varje detaljplaneområde skall ställning till huvudmannaskapsfrågantas

utgångspunktmed från bedömning lämpadär mest atten av vem som
utbyggnadensköta och förvaltningen de allmänna platserna. Omav

enskilt huvudmannaskap väljs, det naturligtvis inte något hind-är som
avtal träffas med kommunen kommunen skall byggaatt att utrar om

anläggningarna. sådan lösningEn behöver inte betyda det inte tilläratt
övervägande fördel med enskilt huvudmannaskap.

Regleringen frågan gatukostnadema föreslås bli föremål förav om
genomgripande förändringar, bl.a. innebär valet huvudman-attsom av
naskap inte kommer få så avgörande ekonomiska konsekvenser föratt
fastighetsägarna. torde dockDet inte gå undvika valet ändå iatt att
många fall kan få ekonomisk betydelse och sådanai fall måste hänsy-

till de enskildas ekonomiska intressen in vid valet hu-vägasnen av
vudmannaskap.

ordenAv helt eller delvis i den föreslagna lagtexten framgår att
huvudmannaskapet kan delas geografiskt inom och detalj-en samma
plan.

det bestämsOm kommunen inte skall huvudman, detatt ärvara en-
ligt den gällande bestämmelsen inte möjligt bestämmelse iatt genom
planen i stället skall för huvudmannaskapet. Nå-ange vem som svara

ändring deni delen innebär inte förslaget.gon
Förslaget tredje stycke i paragrafen sammanhänger fram-ett nyttom

för allt med förslaget till reform gatukostnadsbestämmelsema. In-av
nehållet i stycket i sakligt hänseende hämtat frånär kap.6 38 § tredje
meningen. föreslagnaDe ändringarna i fråga gatukostnadsbestäm-om
melsema innebär bestämmelserna i kap.6 32-37 skall upphävasatt
och § skall31 helt innehåll med enbart hänvisningatt ett nyttges en
till den föreslagna lagen avgifter för kommunal gatuhållning.nya om

det gäller deNär under rubriken "Gatukostnader återståendemm.
bestämmelserna i har dessa38 § sin främsta betydelse vid tillämpning

gatukostnadsbestämmelserna. Motsvarighet till de två förstaav me-

20 16-1398
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avgifterin i lagenparagrafen skall enligt förslagetningarna i tas om
i paragrafen har be-gatuhållning. tredje meningenkommunalför Den

utbyggnadsskyldighet enligt fö-tydelse vid tolkningen kommunensav
förbestämmelsen har därför flyttatsInnehållet iparagraf.revarande att

paragrafen.tredje stycke iutgöra ett nytt

31§

innehåll. dag finns ifått heltParagrafen har i förslaget Iett nytt para-
beslutaför kommunenbestämmelser möjlighetergrafen att omom

Enligt förslaget skall regler-från fastighetsägarna.gatukostnadsbidrag
fogas in i lag, lagenochgatukostnader brytas PBLut en nyurna om

paragrafförevarande igatuhållning.avgifter för kommunal I görsom
hänvisning till den föreslagna lagen.enbartfråga gatukostnader enom

m.m.,rubriken Gatukostnaderövriga paragrafer underSamtliga
Följaktligen skallförslaget upphävas.således skall enligt32-38 §§,

Gatukostnader.rubriken till enbartändras

8 kap.

§§18 och 2311, a

Ändringama skallförslaget fastighetsplanenhänger med attsamman
skallmotsvarande bestämmelsersärskilt planinstitut ochslopas attsom

allmännaFörslaget har behandlats i denin i detaljplan.kunna tas mo-
avsnitttiveringen,

32§

bestämmas byggnadsarbetengällande bestämmelsen kanEnligt den att
förfastighetsägaren har betalat ersättningfår påbörjas förräninte gator

omfattaersättningsskyldighet kan i dag kost-och andra platser. Denna
plat-anläggning och förbättring och andra allmännanader för gatorav

möjlighet till avbe-skall fullgöras vid anfordran, dock medoch denser
frågan bidrag förFörslagen här innebär regleringentalning. att omav

skall brytas och behandlas i särskild lag,gatukostnader PBLut ur en
avgifter för kommunal gatuhållning. Enligt den lagen skalllagen om

gatuhåll-kunna åläggas bidra till kommunalafastighetsägare denatt
engångsavgifter periodiska avgifter. Engångsavgiftningen ochgenom

för allmännafår enligt förslaget bara kostnader anläggning deavavse
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Övrigaplatserna. kostnader får alltså periodiska avgifter.tas ut genom
Möjligheten för kommunen villkor för påbörjande bygg-att som av
nadsarbeten bestämma avgift för gatukostnader har erlagts har iatt
förslaget knutits till betalningen engångsavgiften. innebärDettaav en
viss försämring kommunernas möjligheter säkerställa fordran,attav
eftersom villkorandet inte längre kan betalning avgifter föravse av
förbättringsarbeten.

11 kap.

5 §

Ändringama i andra stycket slag.är treav
astighetsplan utgårF lagtexten, vilket följd förslagetär attur en av

fastighetsplanen skall slopas självständig planform. Förslaget isom
den delen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt

Vidare i stycket tillägg, enligt vilketgörs planavgift fårett även tas
bygglov lämnas åtgärdförnär i 8 kap. första1 § stycketut som anges

således i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss delatt ta
för väsentligen ändamål det för vilket byggnadenän harannat senast

eller för vilket bygglov har lämnats.använts Förslaget i den delen har
behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 14.

Över-tredje ändringenDen föreslogs utredningen i betänkandetav
prövning beslut i plan- och byggärenden SOU 1994:36 175av s men

Ändringenhar tagits med för helhetsbildens skull. innebär kommu-att
tillägg i planavgiften räkna in kostnaderrätt förett attnen genom ges

upprättande miljökonsekvensbeskrivning. Samtidigt klargörsav att
andra kostnader hänger med åtgärder enligt kap.5 18som samman
således kostnader för programarbete och dylikt, inte får räknas in i
planavgiften. Till de sistnämnda kostnaderna hänföra kostnaderär att
för framtagandet idéer eller skissförslag i form planillustrationerav av
eller skall politiskt förankras. Planavgiften får såledesprogram som
enbart de kostnader uppkommer vid upprättandet formellaavse som av
planhandlingar för detaljplaner eller områdesbestämmelser och i
samband med planförslagen förs fram till antagandeatt jfr prop.

Även1985/86:1 797. detta förslag har behandlats i avsnitt i den14s.
allmänna motiveringen.

Även Överpröv-ändringen i tredje stycket härrör från betänkandet
ning beslut i plan- och byggärenden. Den innebär avgifterattav som
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får med högst detparagrafenstyckena ioch andrai första tas utavses
genomsnittliga självkostnadinte kommunensbelopp motsvararsom

åtgärden.älvkostnad förkommunensutan

13 kap.

§1

Ändringama förslag.skildakonsekvensär aven
medbeslut hängeröverklagandeBestämmelser sammansomavom

andra stycket. Medochstycketfinns i första 2 4gatukostnader isamt
skall brytasenligt förslaget härgatukostnaderfrågortillhänsyn att om

avgifter för kommu-särskild lag, lagenregleras iochPBLut omenur
överklagandenämnda bestämmelsernagatuhållning, skall denal om

den all-behandlats iFörslaget harkommunalbesvär upphävas.genom
motiveringen, avsnittmänna

Ändringen fas-med förslagetförsta stycket hängeri 3 attsamman
i den de-planinstitut. Förslagetsärskiltskall slopastighetsplanen som

avsnittmotiveringen,i den allmännabehandlatsharlen

8 §§5 och

Ändringama skallfastighetsplanenförslagetkonsekvensär attaven
allmännahar behandlats i denplanform. Förslagetsärskildslopas som

avsnittmotiveringen,

14 kap.

§1

motiveringen, avsnittallmänna 8.5.3.har behandlats i denFörslaget
exploateringssam-lagen l987:1lföljd förslagetDet är att omen av

verkan skall upphävas.

3§

motiveringen, avsnittbehandlats i den allmänna 9.5. DetFörslaget har
skadegräns skall tillämpas, dvs.samtliga skadefall för vilkainnebär att

olyckshändelse, skall be-då byggnad förstörtsalla fall utom genomen
eller innehavare särskildoch fastighetsägarenhandlas lika rättatt av-
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fastigheten därvid skall berättigadtill till ersättning beslutetvara om-
innebär den pågående markanvändningen försvåras inomavsevärtatt
berörd del fastigheten.av

10§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 9.5. Det
innebär ersättning för samtliga skador för vilka skadegräns skallatt
tillämpas skall minskas med belopp vad skallett motsvararsom som
tålas ersättning.utan

15 kap.

3§

Ändringen konsekvens förslaget fastighetsplanen skall slo-är atten av
särskild planform. Förslaget har behandlats i den allmännapas som

motiveringen, avsnitt

4§

Ändringen innebär vad i bestämmelsen talan fallisägsatt som om som
i kap.14 7 § upphävs. behandlas frågan återbetalningDäravses om av

ersättning för gatukostnader för visst fall och den bestämmelsen skall
enligt förslaget föras till den föreslagna lagen avgifter föröver nya om
kommunal gatuhållning.

16 kap.

5§

Ändringen följd gatukostnadsbestämmelsema enligtär försla-atten av
bryts och förs in iPBL lag avgifter för kommunalget ut ur en ny om

gatuhållning. Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen,
avsnitt 4.

Övergångsbestämmelser

Enligt förslaget skall fastighetsplanen slopas särskilt planinstitut. Isom
punkten två föreskrivs gällande fastighetsplaner efter lagens ikraft-att
trädande i stället skall gälla bestämmelser enligt kap.5 7som a
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fastighetsplan efter detaljplan.dag kan antagande lI antas av enen
detaljplaner har antagits före ikraftträdandet lagänd-fråga som avom

det ha förutsatts fastighetsplan skulle kommaringen kan att antasatt en
detta skall bli möjligt föreskrivs i tredje punktenFör att attsenare.

detaljplaner får ändras införande bestämmelsersådana genom av om
fastighetsindelningen enligt kap. hinder de be-5 7 a§ utanm.m. av

möjligheterna till planändring genomförandetidengränsningar underav
förstafinns i kap. ll stycket.5 §som

föreslagnaövergångsbestämmelsema till den lagen avgifter förI om
kommunal gatuhållning föreskrivs äldre bestämmelser skyldighetatt om

ersättning för gatukostnader skall tillämpas i frågabetalaatt om
gatubyggnadsarbeten har påbörjats före ikraftträdandet. Ensom upp-
lysning detta har tagits i fjärde punkten.om
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Kommittédirektiv
åáäái

W

1992:104Dir.

Översyn plan- och bygglagen, m.m.av

1992:104Dir.

1992-11-26regeringssammanträdevidBeslut

Statsrådet Thurdin anför.

Mitt förslag

vissauppdragföreslår medutredare tillkallas översärskild attJag att seen
10, PBL.1987:frågor och bygglagenplan-

miljöhänsyn, stärktskall tillgodose kravenförslag störreUtredarens
lagstiftning.förenkladochmedborgarinflytande, avreglering

Sverigesöversynsarbetet.från ibör tillandra länderErfarenheter tas vara
förhållande EG skall beaktas.i tillförpliktelser

i PBL medockså bestämmelsernaingår samordnauppgiftenI att en ny
samrått för Näringsdepar-fråga chefenmedJag hari dennabyggproduktlag.

tementet.

utgångspunkterallmännaochBakgrund

hushållningenfrågabyggområdet iplan- ochinomlagstiftningen samt om
års Iagreformermed 1987i ochgenomgickmed mark- och vattenresurserna

de-nyhetenviktigasteförändring. Dengenomgripandeochsamlad varen
planeringenfysiskadenförtillcentraliseringen kommunerna ansvaretav

byggnadsväsendet.och för
bevakningtillområde huvudsakibegränsasinom dettaStatens enansvar

Säkerhetsfrå-ochhälso-intressenmellankommunalariksintressen. samtav
kommit väsent-därigenomuppgifter harmyndigheternas attstatligaDegor.

mindre infrån sida riktasuppsiktenTillsynen ochligt förändras. statens nu
planeringenkommunalaibeslut denenskildakontrollbevakning och av

frå-långsiktigakringmed kommunernasamråd samverkanochoch motmer



Bilaga2 sou 1996:168

lagstiftningens tillämpning. Deuppföljning allmänna intressenasamtgor av
omprövning länsstyrelse eller regeringenskall hävdas iendastgenom av av

särskilt angivna fall.
reglernaAndra viktiga förändringar i PBL utökat medborga-ettvar om

vissa lättnaderfrämst innebar förrinflytande och förenklingar densom en-
ocksåPBL innebar moderni-skilde för byggherren.ökatettsamt enansvar

vikt lagts vidoch förenkling och har plan-sering plansystemet störreattav
genomförandefrågor.

Nya förutsättningar

för planeringenförändrar förutsättningarnasamhällsutvecklingen av
fysiskaoch för byggandet. Inom den plane-mark- vattenanvändningen och

och och ökade krav miljöhänsyn,ringen stadsbyggandet ställs bl.a. nya
Ökadresurshushållning. uppmärk-aktsamhet ochkulturvärdenom

egenskaperbebyggelsemiljönsbehöver därvid befintligasamhet denägnas
åt kompletteringar. FN-kon-möjliggöra successiva förändringar ochoch att

måste följas1992miljö utveckling UNCEDferensen och sommarenom
förutsättningar för och underlättahuvuduppgift blirEn skapaatt enupp.

måste samhällethållbar uppgiftlångsiktigt dennautveckling. För klaraatt
återanvändningresursutnyttjande bl.a.riktas effektivtmot ett genommer

kretsloppsprinci-återvinning Tillämpningenkretsloppsprincipen.och av
måste Behovet har ökatplanering underlättas.i byggandeoch attavpen

sektors-infrastrukturinvesteringar ocholikasamordnarkommunerna att
utvecklasändamålsenliga beslutsprocesserochövergripande planerings-och

kom-flerasåväl nivå. investeringar oftaTunga rörregional lokal somsom
tidigaochmellankommunal samverkanställer allt kravstörremuner

kultur-påverkan miljön,utbyggnadsalternativsbedömningar olikaav
Integrations-ochhushållningenvärden och med mark- vattenresurscrna.

såväl miljö-harmoniseringfrågori Europa aktualiserarsträvandena avom
byggande.fysisk planering ochförkrav reglernasom av

avregleringBehovetbyggandet.har tillkommit berörNya lagar av ensom
måstestarkare. Dessa kravsig alltförenkling olika regelsystemoch växerav

all-viktigahävdaförkommunförenas med och attetttaratt stat ansvar
pågår medbostadsfinansieringsområdet arbeteintressen. Inom ettmänna

produktionskostnademabl.a. i syfteavreglering förenklingoch att pressa
effektivitet.ochfrämja konkurrensattsamt

kommunalastatliga ochtill denutvecklingen har lettekonomiskaDen att
kostnadersektornsoffentligamaste minskas och denadministrationen ses

öven
tjiinsteproduktiongrundläggandehurAndra förändringar rör synen
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sektorns roll ioffentligaändring denbl.a.innebärochbör organiseras aven
detaljrcglering ochminskadStärkt äganderätt,enskilda.förhållande till den

påverkaockså utform-sådant kanexempelprivatisering ärökad som
lagstiftningen.ningen av

organisationsformerochtill arbetssätthar lettsamhällsutvecklingen nya
fått frihethar störreKommunernai och kommun.förvaltningeninom stat
myndighetsutöv-området förutanförverksamhet,sinorganiseraatt som -

konkurrensut-utföraskommerutsträckningalltningen i större att genom-
upphandling.satt

måste tillgo-demokratiskadenväxande kravMedborgarnas processen
närvarande delta iförtidigare änmöjligheterförbättradedoses attgenom

utformningenochbebyggelseutvecklingenpåverkaochplaneringsprocessen
miljön.byggdadenav

ochutvärderingUppföljning, översyn

efterinleddes kortPBL-reformenutvärderingenochUppföljningen av
refor-medHuvudsyftenajuli 1987.i kraft den 1träddeden lagendet att nya

vunnits bl.a.de erfarenhetervisaruppnåtts. Samtidigtihar somstortmen
punkterviktigavissareformenuppsiktsverksamhetBoverkets attgenom

sådana förlättnaderfrågabl.a. igällerfått Detgenombrott.sittinteännu om
också ioklarheterfinnsDetkommunala beslut.förutsätterenskildeden som

miljönshävdauppgiftenikommunernafråga PBL attstöddet gersomom
kulturvärden.

till denhänsynmedmin meningenligtbehövsPBL nyssEn översyn av
lagstiftningenssäkerställaförsamhällsutvecklingen attattskisserade samt

fullföljs. Ennämnde, sär-inledningsvisjagintentioner,grundläggande som
och angrän-PBLuppgiftmed övertillkallasdärför attskild utredare bör se

förhållanden.nämndautgångspunkt imedlagstiftningsande

Uppdraget

15bil.1991/9221001992 prop.budgetpropositionenanmälan tillVid min
1990-talet.underhuvuduppgifterplaneringensfysiskajag denerinrade om

Dessa är att
ochmark-hushållning med vattenresurserna,långsiktigt godsäkerställa 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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vetande skall Långsiktighetfrämjas. i förvaltning underhålloch befintligav
Ökadbebyggelse bör premieras. valfrihet för den enskilde skall tillgodoses

väsentliga allmänna intressen förutan att den skull ställs sidan.
Dessa huvuduppgifter bör vägledande i översynsarbetet.vara
Översynen bör leda till förslag till ändrad lagstiftning där behövs eller

förslag till andra lösningar där lagstiftning inte bedöms nödvändig förvara
nå målen. De samhällsekonomiska konsekvensernaatt förslagen skallav re-

dovisas.

Allmänna och enskilda intressen

Fysisk planering i första handär kommunal uppgift. Denna grundläg-en
utgångspunktgande skall självfallet ocksågälla fortsättningsvis. Kommunen

skall ha för planläggning mark och och ha möjlighetansvaret vattenav att
utforma i kommunen önskvärd utveckling inom för bestämmel-en ramen

i PBL.serna
Enligt PBL skall, inte föreskrivet, bådeär allmänna ochannatom en-

skilda intressen beaktas 1 kap. §.5 Gränsen mellan dessa intressen iär
praktiken svår dra Mångaentydigt frågorsätt. normaltatt ett be-som

fysiskhandlas i samband med planering och byggande frånintresseär all-av
synpunkt.män Allmänna och enskilda intressen mångasammanfaller i fall.

Det bör möjligt preciseranärmare de allmänna och enskilda intres-attvara
-och de rättigheter åliggeroch skyldigheter kommunen respektivesena som

den enskilde. Vilka medel och kommun skall förfoga för kunnaöverstat att
de allmännavärna intressena behöver övervägas Detsamma gällernämnare.

i vilken utsträckning hänsynen till kommunalekonomin och kommunernas
skyldighet tillhandahållai vissa fall service skall beaktas vidatt prövningen

ärenden enligtlov PBL.av om
Det behövs klarläggande vilka allmänna såintressen ärett väsent-av som

liga de bör företrädeha framför enskilda intressen. Hälsa och säkerhetatt
väsentliga allmänna intressen. måsteär Därutöver miljöhänsyn.bl.a. liksom

hänsyn till hushållningoch kulturmiljön och mednatur- naturresursema
viktiga allmänna Tillgänglighetenintressen. i den byggdam.m. anses vara

miljön för med nedsatt orienteringsförmåga måsteellerrörelse-personer
också viktigt allmänt intresse.ettanses vara

Det viktigt dessaär allmänna intressen preciseras och tydligtdettaatt att
framgår lagtexten.av

ocksålagtexten framgåAv bör vilka enskilda intressen bör skyddassom
vid awägning mellan olika enskilda intressen.en

Det viktigt grundläggande rättssäkcrhetsaspckter vidär beaktas awag-att
ningen mellan allmänna och enskilda intressen enskilda in-och olikamellan
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tressen.
JUrättighetskommitténsamråda ochFri-medbör utredarendelI denna

grundlags-frågor förstärktbl.a.redovisauppdragihar1992:01, att omsom
äganderätten.skydd för

förformernaochomfattningenfrågantillframåterkommer längreJag om
intressen.allmännagällerdetkontrollenstatliga närden

byggherrendet ärfråga börbyggandeUtgångspunkten i att somvaraom
uppfyllda. Kommunenegenskapskraven ärde tekniskaförhar attansvaret

intres-väsentliga allmännaförfrämst haavseende attskall i detta ett ansvar
tillgodosedda.blirsen

Ökad miljöhänsyn

utforrn-förhuvudsakligafått det ansvaretkommunernaPBL harGenom
mil-lokalaför dennivå. Statenslokalbebyggelsemiljönningen ansvarav

begränsats.med PBLochijön har
vi-imiljö,vår ävenochUtvecklingen engemensammaomomsorgenav

miljö-Kravenhittills.uppmärksammas änbehövermening,dare mera
medsambandnaturligtharDettabyggande ökar.och ettplaneringihänsyn

effektivaremiljövård ochförebyggande resursan-strävandena enmot en
ocksåBebyggelsemiljön har storkretsloppsprincipen.baseradvändning

grundförut-ochvälbefinnande ärtrivsel ochmänniskorsförbetydelse en av
och kommunviktigtliv. Detsocialt är statatt sam-för riktsättningarna ett

imiljögodochhållbar utvecklingvaraktigttillomställningen enverkar i en
delar.allalandets

Lokali-sammanhanget.ibetydelsecentralplaneringen ärfysiskaDen av
församordnasbehöverinfrastrukturochanläggningarbebyggelse,sering av

Utforrn-transportförsörjning.effektivförförutsättningarbättreskapa enatt
arbetsområden behöverochbostads- an-såväl befintliganingen nyasomav

långsiktigt god hus-Enåstadkommas.kankretsloppslösningarså attpassas
pla-fysiskförutseendemåste främjashållning med engenomnaturresurser

somjagmeningvidare-idenmiljöhänsynkraveninnebärDetnering. att
tydligare.måste görasplaneringenfysiskai denbeskrivitharnu -

handlings-21 ärAgenda ettbl.a.UNCED-konferensen somantogsVid
Agendaiutveckling.hållbar Ansatsenlångsiktigtuppnåför att enprogram

politiker".miljöanpassningskall förebyggas avproblem21 är genomatt
medi arbetetinstrumentviktigtkanplaneringFysisk ettområden.olika vara
ochresursutnyttjandeeffektivtåstadkommamiljöproblem. ettförebyggaatt

hushållning med naturrcsurserna.
konflikterundvikas,konflikter somplanering kanförutseendeGenom en

effektivitetsförluster.därmedläsningar ochtillledakanskedei ett senare
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föreslå riksdagen kap.första 1därförRegeringen attsteg,att, ettsomavser
framgår bestämmelser syftar. tillså PBL:sdet klartPBL ändras§1 attatt en

börlångsiktigt hållbar Utredaren vadlivsmiljö. prövaoch sättgod reg-
långsiktigtfrämjasyfteförtydligas ibehövai PBL i övrigt kanlerna att en

hållbar samhällsutveckling.
fråga planering, bör utredarenfysisk ägnaöverväganden iFörutom om

frånmiljöpåverkan byggnader ochkommeruppmärksamhet den som
Europeiska ekonomiskafråga inom detdetI-lärbyggnadsmaterial. är attom

fårsåpåverka krav produk-samarbetsområdet utvecklingen viEES att
ingåmån kan imöjligasteihälsa och miljö ochinte skadar ettter somsom

stimulerastillverkare och importörersvenskakretslopp. Vidare bör att ut-
skadligaåtervinning tillochåteranvändning ochför attveckla ma-system se

omloppstiden för byggna-vill pekaJagterial och produkter byts attut.
förhållandevisingår byggnadi ärmaterialdeder och därmed ensom --

återanvänd-gällerbl.a. detöverväganden närlång, särskildavilket kräver
återvinning.ning och

våra städer ochplaneringenden fysiskaangelägetsärskiltDet är att av
miljöfrågorna.utifrån helhetssynskertätorter en

storstadsområdena. För närvarandepåtagligast ii dagMiljöproblemen är
Boverket ochstyrmedelmiljösituationen olikaeffekternaochstuderas avav

ingår studera behovetbl.a.naturvårdsverk. uppdragBoverketsI attStatens
stadsmiljö.grönområden godför bevaraoch attnatur- enav

delvismiljöproblemenlandsbygdenoch ärmindre städerI annanav
fysiskinsatser-bl.a.behövshärMeni storstäderna.karaktär ävenän genom

planeringfysisklivsmiljö. En framsyntfrämja godplanering -i syfte att en
miljöproblemen,begränsatill utanmedverkasjälvfallet baraintebör att

fördel. Dettarelativadessaoftaockså miljökvaliteter ärde ortersvärna som
utveckling.hållbar ekonomisklångsiktigtfrämjanödvändigt förär att en

NaturvårdsverketsBoverkets ochbakgrund bl.a.Utredaren bör mot av
PBLenligtplaneringi fysiskmöjligheternabedömningstudier attgöra aven

nytillkommande be-miljöfrågorna såväl befintligitillhänsynstörre somta
byggelse.

regeringentillhanteringeniochupprättande planersamband medI avav
hälsoriskermiljö- ochsvårigheterna bedömahar upp-överklagade planer att

många fall saknaspå idetsvårigheterna bl.a.beror att un-märksammats.
pågår utveck-närvarandeFörsådana ettbedömningar.förderlag göraatt

planering.fysiskisäkerhetochhälsarörandeBoverketinomlingsarbete
förtillkallatsden utredarebehandlasljudstörningarFrågor somavyttreom

1992:02.Mbullerhandlingsplansamladtillförslag motutarbeta ettatt
behöverplaneringenihälsoträgor skall hanterasmiljö- ochför hurRiktlinjer

till dettaanslutningidärförbörUtredarenutvecklas.min meningenligt
möjligheterna attochpågående övervägaarbeteunderrättadhålla sig om
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fysisk planering.ikvalitetskravsådanatillämpa
miljökonsekvens-utvecklingensammanhanget ärisärskilt intresse avAv

ochmiljö-regelinnebärPBL2 kap. attiMKB. Kraven sombeskrivningar
fråga miljökonse-iunderlagetdelhushållningsfrågor belyses omavsom en

underla-emellertidvisarErfarenheterna attPBL.enligtplanerförkvenser
Frågan aktualise-förbättras.många fall böriplanerför beslut m.m.get om

området.bestämmelserockså EG:savras
vilkenredovisamiljökonsekvensbeskrivningar är attmedsyfteviktigtEtt

hushåll-ochhälsanfår miljön,åtgärdellerverksamhetinverkan enen
sig.möjligheterallmänheten yttraattochmedningen genaturresurserna

gånger förenklas. Denmångaockså beslutsprocessenkanDärigenom
1987:12lagen5 kap.bl.a.området utgörs omlagstiftningensvenska av

förfinnsPBLgällerNär detNRL.hushållning med naturresurser m.m.
miljökonse-skall upprättakommunernanågot kravintenärvarande att

änd-till lagförslagmed1992/93:60propositionenIkvensbeskrivningar. om
uppfyllaföreslås i syftedock,1969:387 attmiljöskyddslageniring m.m.

miljökonsekvensbe-såändrasPBLEG-direktiv, atti attbestämmelserna ett
EG-direkti-ivissaförupprättasdetaljplanerutarbetas närskallskrivningar

samtidigt kanverksamheten antastilltänktaändamål och denangivnavet
kravetbör övervägaUtredarenmiljöpåverkan.betydande ommedföra en

till-generellochutvidgasskallmiljökonsekvensbeskrivningar merges en
PBL.enligtärendenilämpning

belysasmiljöfråga behöverockså viktigvårt kulturarv är somVärnet enav
frågorPBLtillämpningenvidhandi förstaDet somär avsammanhanget.i

Till-bebyggelsemiljöer prövas.byggnader ochvärdefullabevarande avom
itolkningsutrymmetområdet visar attlagstiftningenlämpningen av

häv-inte kanoftaalltförkulturvärdenaochalltförblivit attmånga fall stort
kulturrniljöhänsynenhurövervägabörUtredarenintressen.andradas mot

PBL:shurutvärderadärvidbörUtredaren reg-ställning.starkarekan ges en
de hareffektervilkaochtillämpatsharfastighetsägaretillersättningler om

fått.
ochPBLtillämpningennyckelroll för na-Översiktsplanen haskall aven

erfaren-hittillsvarandedebakgrundbör,Utredaren mot avturresurslagen.
redovisninginnehåll ochfråga former,iPBL:s krav omprövaheterna, om

miljöhänsynökadfrämja genom enMöjligheterna attförändras. enbehöver
Översiktsplanens irollbelysas.särskiltbörplaneringfysiskförebyggande

belysasbörockså Därutöveröver.böroch kommunmellan sesdialogen stat
skapai dagbättre sätt änföranvändas ettattkanöversiktsplanenhur

kulturlandska-ochlandsbygdenutvecklingpositivförförutsättningar aven
ErfarenheterBoverkets rapportdel avbörUtredaren tamening. avvidipet

remissbehandlats.harRapportenöversiktsplanearbetet.
kom-miljö liggergodåstadkommaförÄven huvudansvaret att enom
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möjligheter ellerenskilda lösa förebyggaden kommunensär attmunerna,
mellankommunalamiljöproblem Det ochvissa relativt begränsade. det re-

regionalautvecklas. Dengionala perspektivet behöver därför planeringen
Även debl.a. i detta avseende kommunalaenligt PBL bör utgöröver.ses

förslagUtredaren bör lämna till huröversiktsplanema viktigt underlag.ett
sådan planering främjas.kanen i

1989:04 arbete beröringspunkter medMiljöskyddskommitténs ME har
samrådabör därför med Miljö-del. UtredarenPBL i berördöversynen av nu

skyddskommittén.

ifråga bygglovFörenkling detaljplan ochom

möjliggöra förenklingar i för-Ett de främsta syftena med PBL attav var
studie PBL:s tillämpning i 20hållande Entill den äldre lagstiftningen. av

med Svenska kom-i samarbetegenomförts Boverketkommuner, som av
visardåvarande byggnadsdelegation,Näringslivetsmunförbundet och att

uppnåtts.syfte endast delvis hardetta
i vissaframgått miljöhänsynjag bör kravenvad harSom sagtav nu

enlrik bebyggelsemiljö främjas. Inomlevandeavseenden höjas ochoch
Upp-avreglering.till förenkling ochbör möjligheternadenna prövasram nu

sådana förändringar inne-första inmärksamhetcn bör i hand riktas som
enskilde.för denmedför lättnaderminskad detaljstyrning ochbär somen

tid ochför kommunernaförutsättningar ägnaSyftet skapabör attattvara
hälsofrågori byggandet och plan-frågorna,kraft angelägnade mest t.ex.

lång-miljösynpunktfrån bedrivafrågor betydelsestörre ettsamt att merav
ef-detaljreglering ochminskadsyftande arbete. Samtidigt kansiktigt enen

både enskildeför den ochkostnadsbesparingarfektiv planprocess leda till
det allmänna.för

från programske-ingå helaanalysuppdraget börI göraatt processenaven
Sär-slutbesiktigats.kraft och bygget hartill vunnit lagadess bygglovdet att

frågor.följandedärviduppmärksamhet börskild ägnas
detaljpla-s.k.detskalldetaljplan upprättas,IS kap. § PBL1 näranges en

Emellertidriktat till kommunen.Detalj primärtplanekravetnekravet. är ger
i debygglovkommunen ratt vägra§ första stycket 2 lag8 kap. 12 attsamma

Dendctaljplanläggning. vägratsåtgärden krävasökta bedömsdenfall som
tvinga framemellertid intekandetaljplanekravettillhänvisningmedlov

direktärendetmöjligtvarit avgöraborde hadetplanläggning, attäven om
alltså bety-paragrafen harTillämpningen storPBL.2 kap.stödmed avav

erfarenheterbakgrund debörUtredarenenskilde.den somför motdelse av
medtillämpning i samband pröv-detaljplanekravetsbeträffandevunnits

mån kan behövalagstiftningenibedömning vadbygglov göraningen enav
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ställning.enskildesstärka denbl.a.förytterligarepreciseras att
ochmarkenshuvudsak byggthari attdetaljplaner angeiRegleringen

använd-regleraändamål. Detta sätt attolikaföranvändningbyggnaders
staden,i utarmatfunktionsuppdelningtill sommedverkatharningen en

anledning över-finnsDettransportbehov.till ökatområden lettochvissa
etableringfriareunderlättareglering kandetaljeradväga enmindreenom
möjligtdetgör attverksamheterolikaochboende somblandningoch aven

I detsamhällen.ochstadsdelar samman-allsidigt sammansattautforma mer
beträffandebestämmelser ut-användningenockså övervägasbör avhanget

långtgående hän-krävasmiljöer kanvissaIbyggnader. merformningen av
bestämmel-å sidanandramiljöer kanandraIbebyggelse.omgivandetillsyn

får intePBL7 §kap.Enligt 5undvaras. enheltutformningenstyrsomser
bör motUtredarenerfordras.vaddetaljerad ändetaljplan göras sommer

förenklingarochavregleringarytterligarevilkabakgrund övervägadenna
lämpliga.möjliga ochärsom

112rskr.10,BoU1991/92:51,prop.PBL§7i 5 kap.ändringEfter en
tilldetaljplanerhandclsändamål attipreciseralängreintefår kommunerna

beslutetmedsambanduttalade iRiksdagendetaljhandel.formviss avavse
genomslagskraftfåbordekonkurrensenförändradenågotden synenatt

övervägandenytterligaredet krävs manomockså gällande planer, atti men
där-börUtredarensådana planer.innehållet iändraskalllagstiftninggenom

stånd ökadfå tillsyfteplanerigällande attändramöjligheternabelysa attför
handeln.inomkonkurrens

Regelsystemetsammanhang.också iaktualiseraskurrensfrågor annatKon
utsträckningmöjligaså idet största un-utformat attbyggandet börför vara

ochentreprenörerochbyggherrar upp-olikamellankonkurrensderlättar
börDetaljplanerkvalitetstänkande. ut-ochkostnadsmedvetandemuntrar

lösningar.tekniskaolikaförmöjligtlångtså utrymmeså de gerformas att
kantillämpningensåutformade attbörkontrollreglernaTillstånds- och vara

kvalitetssäk-företagensanvändningen egnaunderlättaoch avtillanpassas
ringssystem.

riksdagenföreslagitEES-avtaletföljdtillnyligenhar avRegeringen --
EG:s bygg-genomförasyfte1992/9355 i attprop.byggproduktlagnyen

byggpro-föreslagnadenmellanSamordningenSverige.iproduktdirektiv
egenskapskravtekniskaPBL:småste över.PBLoch sesduktlagen nu

fri-kommerDärvidbyggproduktlagen.tillnytta.: överbörbyggnader m.m.
bygg-reglerinnehåller ingaByggproduktlagen omfokus.ibygglovomgan lämpligenkontrollenochtillsynenhurförslaglämnabörUtredarenlov.

framtiden.iutfonnas
byggnads-genomförandetoch avbyggstartplanerakunnabörByggherren

till-ochkontrollentekniskaDenrationellt sätt.ekonomisktettarbetena
byggnadsarbetenaplanerakanbyggherrenutformadså attbör varasynen
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beroende avvakta slutligt frånbeslututan att berörda myndig-att ettvara av
heter. Samtidigt bör han -för inte tvingas alltför risker haatt ta stora en-
möjlighet vid behov frånkunna begära besked myndigheternaatt huruvida
arbetena eller visst arbetsmoment utförs enligt gällande regler. Detett härär
viktigt kommunen skallbara behöva besked och ingripaatt notera att ge om

frågori samhället har för.som ansvar
Enligt PBL gäller för i princip all lokalisering bebyggelse den förstattav

frånskall lämpligprövas allmän synpunkt. Det möjligtbör i vissaattvara
avstå frånfall förhandsprövning varje enskilt byggnadsföretag varkennärav

det allmännas intressen eller träds såledesför Deträtt när. ärgrannars ange-
läget den enskilde ipröva utsträckning ocksåkan frihetstörreatt om attges
uppföra byggnader. Därigenom kan bl.a. byggande landsbygdennya un-
derlättas. Mot den bakgrunden bör möjligheterna begränsa bygglov-att
sprövningen belysas, främst det gäller byggnadsföretagnär utanför samlad

åbebyggelse. områdenOm det andra sidan i med särskilt värdefullat.ex.-
kulturmiljöer finns behov striktare bygglovsprövning bör dettaav en upp--
märksammas utredaren.av

ocksåDet bör bygglovsprövningenövervägas i nuvarande form behö-om
bibehållas sådana detaljplaneområdeninom där bebyggelsen redan i pla-ver

sådantprövats olika berörda intressen beaktats. Utredarensättett attnen
bör beakta vad har anförts betänkandeti SOU 1992:47 Avregleradsom
bostadsmarknad Del II. Betänkandet remissbehandlats.har

Som jag nämnde inledningsvis tillgängligheten för handikappadeär ett
viktigt allmänt Utredarenintresse. bör därför analys vilka effek-göra en av

fåttde bestämmelsernanuvarande har frågai PBL i tillgänglighetenter om
för med funktionshinder. I sammanhanget erinraskan den ök-personer om

årning antalet äldre 80 sker under det decen-över närmasteav personer som
tillgänglighetsfråganniet. Utredaren bör sina ii överväganden del deta av

förslag lagts fram Handikapputredningen i betänkandet SOUsom av
1992:52 Ett samhälle för alla. Betänkandet förremissbehandlas närva-
rande.

Ett viktigt syfte med PBL-reformen effektivitetenöka i bl.a.annat attvar
planprocessen. Sverige vid internationell jämförelsehar kort och ef-en en
fektiv planprocess. inte hindra möjligheterna ytterligare ef-Det bör tillatt
fektiviseringar bör I översynsarbetet bör belysas PBLzsdärför hurprövas.
féhfarandercgler tillämpas och det iPBL eller lagstiftning finnsom annan

åtgärderförsvårar i syfte hante-regler kommunala effektiviseraattsom
Ävenarbetssättringen planer och beslut. Alternativa bör undersökas. be-av

kommunikation berördastämmelserna med kungörande och annonse-om -
delgivning antagandet börring -liksom efter över.om ses

omfat-förfarandet planer ochBestämmelserna när ärupprättas antasom
Från finns vid enkelttande. reglerna detaljplan antal undantag s.k.ettom
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begränsad bety-planförslaget äranvändaskan avvilketplanförfarande, om
översiktspla-medförenligtärallmänhetenförintresse samtsaknarochdelse

samrådet kanhuvudsakiinnebär attPBL. Undantagen§28kap.5nen
till demo-med hänsynbör,Utredarenundvaras.kungörandeochförenklas

planerenskildaochoffentligaför somverkningaroch de organkratiska krav
tillämpautsträckningökadilämpligtochmöjligt attdetfår, ärpröva om

förreglernaändraellerförtydligaMöjligheternaplanförfarande. attenkelt
därvid övervägas.planförfarande börenkelt

börinnebärakanöversiktsplanenrationaliseringsmöjligheterDe som
uppmärksammas.också

effektivitetssynpunkt.frångranskasÄven behöversamrådsförfarandet
planeringsprocessen.tidigt iuttrycktillkommaMedborgarinflytandet bör

överklagandeutredningens.k.i den somredovisatsbl.a.Erfarenheter som
välvisar1990, etthösten attregeringen genom-tillöverlämnadeBoverket

kraftigtellerutebliröverklagandentillledertidigt skedesamråd attifört ett
Utreda-undvikas.kandärigenomförseningarbetydandeochbegränsas att

närvarandeförskillnadertill debakgrunden storaundersöka sombörren
ivilkadärvid övervägaochhänseendei dettaolika kommunerråder mellan

utvecklas.kansamrådsförfarandetavseenden
beslutdelegationtillmöjligheterna en-belysaslutligen avbörUtredaren

kommunallagenochPBLmellansamordningtill bättrePBLligt samt en
1991:900.

Medborgarinflytande

samhälls-isamhällsfrågor deltarochintresserademänniskorna är avAtt
frågorbl.a.iårens debattDedemokratin.förgrunden senaredebatten är

fråganuppmärksamhetenfäst ommiljö harsamhällsbyggande ochom
planeringen.fysiskadeninflytandei ochinsynmedborgarnas

Utredarenöver.börPBLenligtmedborgarinflytandet sesnuförReglerna
målen förtillmed hänsynmedborgarinflytandetutvärderabörjantillbör en

möjligheterna attövervägautredarenDärefter böreffekterna.ochreformen
planeringen.i attutaninsynenförbättraochmedborgarinflytandetstärka

kostnadsdri-ochineffektivblirochbyråkratiserasplaneringsprocessen
med-ihämtaeffektiviietsvinster attattdetSom finns storanämntsvände.

egenvärdedetförutomtidigt planeringsprocessen,inkommerborgarna l
studerabl.a.börUtredaren enommedborgardeltagandet.iliggersom

utveck-iskede,tidigt ettt.ex.samrådsstrategi i ettochinformations-lämplig
översiktspla-fördjupningellerdetaljplan avtillprogramstadium enlat en

beslutsunderlagetsåvälikvalitetenhöjaochunderlättakan processennen.
förformerAlternativakostnaderna.minskaochresultatplaneringensisom
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samråd och inflytande jämfört med förfarandereglerna i PBL bör studeras.
Tidiga kontakter med sakägare och intressenterandra användningensamt

miljökonsekvensbeskrivningar i planer och kan underlättaav program sam-
rådet och samtidigt fördjupa medborgarinflytandet.

Erfarenheterna årsefter fem tillämpning PBL tyder på överklagan-attav
deinstitutet inte sällan kommit användas medel för medborgarin-att ettsom
flytande i stället för rättssäkerhetsventil. Rättenyttersta över-som en att
klaga beslut planer bör överi syfte effektivisera och tyd-om m.m. attnu ses
liggöra överklagandeinstitutets funktion. Utredaren bör därvid iöverväga

månvad klagarätten kan ochavgränsas tydligare. Utredarenatt göras bör
i denna samrådadeläven med Miljöskyddskommittén och med Fri- och rät-

tighetskommittén.
En företeelse har uppmärksammats sedan PBL trädde i kraft densom är

s.k. förhandlingsplaneringen, dvs. planering tidigt binder exploate-en som
ringens inriktning, omfattning och finansiering avtal mellan kom-ettgenom

och exploatör. Denna planering, ofta skertypmun närmareutanav som
överväganden konsekvenserna för miljön hushållningenoch medom natur-

månkan i viss förutsättningarnaändra för planeringen enligtresurser m.m.,
PBL. Det finns dessutom risk för konkurrensen i åsidosättsbyggandetatten
och markprisutvecklingen snedvrids. Genomatt ocksåavtalet kan kommu-
nala kostnader övervältras exploatören sätt leder tillett ytterstsom
högre kostnader för medborgarna. Det finns skäl utvärdera effekternaattnu

sådana förhandlingsuppgörelser. Förhållandena i andra länder bör stude-av
IHS.

Statlig kontroll

Ett grundläggande syfte PBLmed är kommunernanämnts medattsom
bindande frågorverkan skall kunna besluta i den lokala miljön. Sta-rörsom

sitt inflytandeutövar planläggningenöver länsstyrelsen dels-ten attgenom
pågåendedeltar i samråd.planeringsarbete dels i vissa angivna fallgenom
initiativ skall kommunens beslut. Vidareöverpröva länssty-prövareget

relsen kommunens beslut efter överklagande.
Den statliga kontrollen alltsåenligt 12 kap. § PBL1 i första handutövas
länsstyrelsen. Det innebär länsstyrelsen kan kommunensöverprövaattav

kan befaras riksintresse enligt naturtcsursiagen inte till-beslut att ettom det
frågorgodoses, användningen vattenområdenmark- ochatt om av som an-

går påflera kommuner inte har samordnats lämpligt eller bebygg-sättett att
blir olämplig medelse hänsyn till boendesde och övrigas hälsa eller till beho-

olyckshändelser.skyddvet motav
Genom tyngdpunkten i statliga kontrollenden det gäller allmännanäratt
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förhål-irollsjälvständiggivitsdennaharlänsstyrelsen, enliggerintressen
regeringen.tilllande

både kommunenregeringentillöverklagaskanbeslut avLänsstyrelsens
överklaga.ingen rättsektorsmyndigheterna attharDäremotenskilda.och

den iharriksintressen,för värnabör attdenregeringenOm att ageraanser
planföreläggandekommunen ett en-möjligheterfallbegränsade attvissa ge

docksigskiljersäkerhetochhälsaPrövningsgrundenPBL.6 §12 kap.ligt
bristerbl.a.samordning attmellankommunal genomochfrån riksintressen

planföreläggande.föranledakanintesäkerhetochhälsagällervad
uppmärksammatsfallantalkraft harvarit i ettPBL hartidUnder den som

medhushållningenochmiljöntill na-ifrågasättas hänsynenkandetdär om
kommunala pla-i dentillfredsställande sättbehandlatshar ettturresurser

sektorsmyndigheterVissaplaner.prövninglänsstyrelsensiochneringen av
planeringripitharinte motlänsstyrelsenkritikframfört attvidare mothar
påtag-skadatsharriksintresseninnebärsektorsmyndigheten attenligtsom

ligt.
sinikommunenproblemen näraktualiserassammanhangOckså andrai

medhushållningenrörintressentillgodoseskallPBLenligt somplanering
väsentliga in-harellerförhuvudmandär är annarsoch statennaturresurser

iinvesteringarstatligagällakan an-Detexploateringsföretag.i etttressen
ärexploateringsföretagetdärochjämvägsutbyggnadellerväg-läggningar,

begränsaregeringen kaniprövningtidigareEnNRL.enligtriksintresseett
skeden.iförseningar senare

fråganockså konstaterats attdet omharPBLtillämpningregeringensI av
regeringenkan prövassällanintressenallmänna avandraellerriksintressen

omfatt-nämligenPBL atti ärUtgångspunktenenskildtalan person.enav
klagandesdenöverklaganden yr-styrsprövning avregeringensningen avav

intebeslutlänsstyrelsensklaga omöverenskild intekanVidarekanden. en
beslutet.berörddirektsjälv ärklagande avden

föreläggaåtgärd enytterstaregeringenkannämnde ensomjagSom nyss
förbehövsdet attdetaljplanupphävaeller omändra enkommun att anta,

mellankommunalellernaturresurslagen sam-enligtriksintressentillgodose
instru-lämpligtemellertid ingetPBL ärenligtPlanföreläggandeordning.
tänkaskanoch kommunmellan statmeningardeladedärfallflestadeiment

eftersomplanering,kommunalibehandlasskallriksintressehurråda ettom
övergripandeexploatering ettmotintresselokaltstårofta enavlika ettdet

dia-hellerinteunderlättarPlanföreläggande endeintresse.bevstatligt ra
varandra.stårintressen motolikafrågor därilog

planområdetpå ta-älvstyrelsenkommunaladenPBLiGrundtanken om
Erfaren-kontrollen.statligadenomfattningenrestriktiv avförlar synen regeringensförformernafördocktalar attPBLtillämpningen avheterna av viktStorfrågor bör över.dessaiingripa sesnumöjligheter attochprovning
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möjligheternaplaneringsprocessen ocheffektivitet iläggas vid kravenbör
bör därvidUtredarenkostnadsbesparingar för det allmänna. övervägatill

ellerfrågor riksintressensådana andraalternativ innebär väsent-att omsom
kan aktualiseras ochi dagtidigareintressen enklare och änliga allmänna

Det naturligtföremål regeringen.överväganden hos ärbli förvid behov att
bestämmelser i4 ochmedsamordning demöjligheterna tillutredaren prövar

möjlighet till ti-regeringensärskilda fallinaturresurslagen6 kap. gersom
knutitsoch andra lagarenligt PBLinitiativ i planeringsprocessendiga som

naturresurslagen.till
Även PBL och lag-mellanfrågor samordningenrörandei övrigt annan

kan behöva bely-kulturminnen1988:950stiftning lagent.ex. m.m.om --
och övervägas.sas

överklagandeförInstansordningen

regeringen löpandemed avlasta ären-bedrivits arbeteDet har länge attett
sådanFörslag vad gällerockså PBL-ärendena.har berörtden. Detta arbete

byggnämnd.och1991:84 Plan-Dspromemorianiavlastning redovisatshar
frågor bak-bl.a.ytterligareövervägasbehöver motdock dessaJag attanser

Dethar ärutredaren göra.PBLi övrigtden attgrund översyn somavav
förvad krävstilllagstiftningensvenskadendärvid viktigt somatt anpassas

I dettaEuropakonventionen.åtaganden enligtsinauppfyllaSverige skallatt
mellangränsdragningennuvarandedenutredarensyfte bör pröva rege-

deli dennabörUtredaren ävenförvaltningsdomstolama.ochringen sam-
också förslaglämnaUtredaren börrättighetskommittén.råda Fri- ochmed

besvärsord-enhetligareEnbesvärsärenden.avlastasregeringen kantill hur
rättsfrå-mellangränsdragningenpåpekasböreftersträvas. Detning bör att

svensk lag-specifikt förproblemlämplighetsfrågor ärinteoch är ett somgor
frånsärskilt intressantadärvidmodellerna ärkontinentalastiftning. De

på för-existensenmodeller byggerdessaeftersomsvensk synpunkt, även av
därför studeras.börfrån andra länderErfarenheternavaltningsdomstolar.

medställningstaganden görsdehålla underrättadsigUtredaren bör somom
1991:106 DomstolarnabetänkandeDomstolsutredningensanledning av

Ut-Justitiedepartementet.inomnärvarande beredsför2000-taletinför som
särskildadeorrifattmng tillgodoselämpligidel böri dennaförslagredarens
plan- ochinomställasförfarandet böreffektivitet iochsnabbhetkrav som

byggområdet.

Övrigt

skallplatserför allmännahuvudmanegenskapi an-kommunenNär :iv
så-förkostnaderfår beslutakommunen attförbättraellerlägga gator m.m.
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tillgodose skallområdes behovvisstettavsedda attåtgärder ärdana som
fördelasskallKostnadernaområdet.ifastigheternatillägarnabetalas av

medsamband översy-Igrund.rättvisochskäligefterfastigheternamellan
såvälfrånkostnadernaochtillämpasreglernabl.a. hur ombelysasbörnen

börHärvid ävenrättvist.ochskäligtfördelassynpunktenskildallmän som
Möjlig-in.exploateringsavtal vägass.k.från tillämpningenerfarenheter av

övervägas.förenklingar börtillheterna
täckaförplanavgift attfall uttasfår vissaimed bygglovsamband enI

riktatshåll detharkommunaltFrånplanarbetet.kostnader förkommunens
mellan kom-avsevärda tidendenbl.a.Kritikenregler.dessakritik avsermot

svårigheteroch attför dettaersättningenochplanernamedarbetemunens
Även planav-reglernaarbete.nedlagtför omkostnadstäckningrimligen

över.gift bör sesnu

arbetsformerTidplan, m.m.

samordningfrågaiFörslag reg-avibedrivas ombörUtredningen etapper.
1993.april30denlämnasbör senastbyggproduktlagmedPBLilerna en

detaljplan,frågaiochövrigtibygglovrörande omöverväganden förslagoch
börkontrollenstatligadenmedborgarinflytande samtoch ommiljöhänsyn

Övriga redovisas senastbörförslag1993.november30denredovisas senast
1994.31den mars

och sär-kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör
1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensangåendeutredareskilda

verksamhe-redovisa1988:43 attdir. samtEG-aspekter ombeaktande av
1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskatens

Hemställan

be-regeringenjaghemställer attanförtharjagvadtillhänvisningMed nu
planlägg-ärendenföredrauppgifttill omhar attstatsråddetmyndigar som

bebyggelseochmarkanvändningning.
kommittéförordningenomfattadutredaresärskild avtillkallaatt en -

bygglagen, samtochplan- m.m.överuppdragmed att19 se1976: l - biträde utre-ochsekreterare annatsakkunniga, experter,besluta omatt
daren.
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Vidare hemställerjag regeringen beslutar kostnaderna skallatt belastaatt
fjortonde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm 1992
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WP
Kommittédirektiv

1993:122Dir.

1992:03och byggutredningen Mtill Plan-Tilläggsdirektiv

1993:122Dir.

regeringssammanträde1993-10-28vidBeslut

anför.ThurdinStatsrådet

förslagMitt

byggutredningen 1992:03och Mföreslår Plan-Jag att genom
iutgångspunkti med i vadtilläggsdirektiv får uppdrag att angessom-

mångfald studerastrategi för biologisk1993/9430proposition om en -
för säkerställaparker ochförutsättningarna skyddaochochbehovet attav

grönområdeni våra städeroch tätorter.

pågående utredningsarbetetDet

1992tillkallade jag i decemberregeringensbemyndigandeMed stöd av
i plan- ochuppgift vissa frågorutredare med översärskild att seen

uppgiften 1992:104 ingår bl.a.0987:10, dir.bygglagen PBL. I att
miljöhänsyn, stärktsådanaförslag tillgodoser kraven störrelämna som

lagstiftning. Utredningenavreglering och förenkladmedborgarintlytande,
byggutredningen.Plan- ochantagithar namnet

ochbedrivas i Plan-skall utredningsarbetetEnligt direktiven etapper.
Anpassadkontrollavlämnatdelbetänkandetnyligenbyggutredningenhar av

1993:94.byggandetSOU
utredningsarbetet bl.a. övervägaskall utredarenden andraI etappenav

tillplanering enligt hänsyni fysisk PBL störremöjligheterna taatt
Utredarennytillkommande bebyggelse.befintligmiljöfrâgorna i såväl som

medborgarinflytandefrågor detaljplan,också röri dennadelbehandlar som
statlig kontroll.och
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Det fortsatta utredningsa rbetet

Utgânyqspunkzvr

l propositionen 1993/9430 strategi för biologisk mångfaldom en
redovisar regeringen sin behovet planera ochsyn att säkerställaav
grönområden i städer och tätorter. Där konstateras tillgång till rikatt enoch varierad viktigär förnatur människors välbefinnande. Särskilt för
boendei tätorter tillgångenär till och grönområdennatur- betydelsestorav
både berikande inslag iett vardagsmiljönsom och för tillgodoseatt
behoven rekreation friluftsliv.och Parker ochav grönområdenär dessutom
ofta bärare betydande kulturhistoriska värdenav och bidrar till att gestädernaidentitet och karaktär.

Uppmärksamhetenhar tid också riktats grönområdenassenare mot
betydelse för hälsa och miljö. Grönområdenakan bl.a. medverka till attförbättra klimat och luftkvalitet och de kan ingå del i stadenssom en
tekniska försörjningssystem. Medvetenheten dessa samband ärom enförutsättning för kretsloppatt naturens också skall kunna slutas i områden
med bebyggelse.tät

Slutligen våra städer och tätorter oftarymmer unik flora och faunaen
utvecklats under lång tid. En förutsättningsom för den biologiskaatt

mångfalden skall kunna bevaras är rik tillgång på i och ien natur
anslutning till våra städer och tätorter. Naturområdena bör utgöra
sammanhängande strukturer för tillgodose djursatt och växters
spridningsmöjligheteroch säkraderaslångsiktiga fortlevnad.

Bebyggelseutvecklingenpåverkar omgivande på fleranatur sätt och
kommer stundom i konflikt med önskemålen bevara värdefullaatt parker
och grönområden. Pågåendeoch planerade satsningarpå utbyggd ochenförbättrad infrastruktur ökar risken för konflikter mellan dessa olika
intressen. Det år allvarligt utbyggnadeni våraatt tätorter allt tagit imeranspråk parker, grönområdenoch obebyggd mark. En förutseendeannan
fysisk planering kan emellertid medverka till konflikter kan lösasatt och
tillbörlig hänsyn till behovettas grönområden, ochav att natur-avkulturvärden vämas och biologisk mångfaldatt bevaras.av Denen
kommunala fysiska planeringen kan ökade kunskaper naturvärdenge om
och ekologiska förutsättningarom underlag i frågasamt lokaliseringomeller utformning bebyggelse hänsyn tillav den biologiskatarsom
mångfalden och skilda kulturvärden. vissal fall behövs kommunal
samverkan i syfte långsiktigt slåatt vakt större sammanhängandeom
grönområdenoch områden med höga och kulturvärden.natur-

Möjligheterna skyddaatt centralaparkområdenhar bl.a. aktualiseratsför
Haga-Brunnsvikenområdeti Stockholmsoch Solna kommuner. Regeringen
beslutadei november 1991 med stöd 6 kap. 2 § lagen l987zl2av omhushållning med naturresurser NRL de båda kommunernaattm.m. skall
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naturvårdens,tillgodoseplanering enligt PBLsini attderedovisahur avser
området. Kommunernasintressenifriluftslivetsochkulturminnesvårdens

ställningstagandeeventuelltförunderlag ettkan kommaredovisning att ge
skydda störrelagstiftningen föriändringar atttill behovet av

ochkulturesamladeparkområden medsammanhängande natur-,
friluftslivsvärden.

olika lagar.i fleragrönområdenfinnsför skyddastödRegler attgersom
förstaligger ienligt PBLbyggandebeslutochför planeringAnsvaret om

förvidareharKommunerna ettkommunerna. ansvarhand
övergripande1964:822. NRLnaturvårdslagenenligtnaturvärdsarbetet ger

mark ochbeslutplaneringmyndigheternasför samtutgångspunkter om
ochvärdefulla parkernakulturhistorisktvattenanvändningen. De mest

i lagenbestämmelsernaskydd enligtlångtgåendekangrönområdena ettges
emellertidlagstiftningenövrigtI ärkulturminnen1988:950 m.m.om

iändamålsenligmindreflera hänseendenframstår isplittrad och som
grönområden.säkerställamedarbetet att

forsknings- ochockså behovetbetonaspropositionenl av
skötselochför förvaltningformernaochutvecklingsarbete avatt
utveckladeochTillräckliga kunskaperutvecklas.behövagrönområdenkan

ochföretag, kommunerförgrundläggandenaturligtvis attmetoder är
önskemålentillerforderlig hänsynkunnaskall enmyndigheter omta

omfattandeår harmiljön. Underbyggdai denmångfaldbiologisk senare
förvaltningplanering ochi frågautvecklingsinsatser avforsknings- och om

sambandiharminst kommunernabedrivits. Integrönområdenstädernas
påförformerutvecklatenligt PBL att ettÖversiktsplanermedmed arbetet

utvecklaochsäkerställasektorsövergripande sättsammanhållet och
ekologiskhar byggtAlltfler kommunergrönområden i tätortema. upp

samband.ekologiskakunskapernaoch förbättratkompetens om
vadenlighet medjag ibakgrundenredovisadeden somMot ansernu - belysningfinns behovdetpropositioni avanförts nämnda att enav- grönområden iochparkersäkerställaskydda ochförförutsättningarna att
underlagkunskapslägetbildoch samladochstäder tätortervåra somaven

utvecklingsarbete.fortsattbehovetbedömningför avaven

Uppdraget

utvecklaenligtplanering PBLsinipå kommunernaankommer attDet
ochPlan-grönområden i tätorter.behandlingenstrategier för av

kan förebyggasmiljöproblemenhurskall bl.a. övervägabyggutredningen
sammanhangetIstäder och tätorter.i våramiljökvaliteter vämasoch

perspektivet.regionalamellankommunala ochdetdirektivenibetonas
försvårakanlagstiftningenihinderbelysabl.a.börUtredaren som

stärkamöjligheternaoch överväga attsamverkanmellankommunal
skyddtillVilka möjligheterolika lagar.i somskyddsinstrumenten
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nuvarandelagstiftning bör därvid liksomprövas samordningenmellanger
PBL och lagstiftning. Utredaren bör belysa naturvårdslagensochannan
kulturminneslagenseffektivitet. Vidare behöver formerna för förvaltning
och skötsel grönområdenövervägas.av

Utredaren bör bl.a. del det pågåendeta utvecklingsarbetet inomav
Boverket och Statens naturvårdsverk i fråga formerna församt om
förvaltning och skötselsamrådamed Svenskakommunförbundet.

Slutligen vill jag erinra det i direktiven för översynatt plan- ochom av
bygglagen, sägs översynenbör leda till ändradlagstiftningatt sådärm.m.
behövs eller förslag till andra lösningar där lagstiftning inte bedömsvara
nödvändig för nå målen. förDenna arbetetatt viktiga utgångspunktgäller
alltjämt, liksom vad i direktiven i övrigt anförts allmännadensom om
inriktningen utredarensuppdrag.av

Tidsplan m.m.

vidgadeDe uppgifter för Plan- och byggutredningen jag harsom nu
redovisat medför den ursprungliga tidsplanenatt bör ändras. Såledesbör
utredningens överväganden och förslag detaljplan,rör medborgar-som
inflytande och miljöhänsyn redovisas den 31 januari 1994. Ovrigasenast
förslag bör redovisas den 1 oktober 1994.senast

Hemställan

Jag hemställer regeringen utvidgar det uppdragatt tidigare lämnatssom
till Plan- och byggutredningen 1992:03M i enlighet med jagvad harnu
anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandensöverväganden bifalleroch
henneshemställan.

Miljö- och naturresursdepartementet

REGERINGSKANSLIETSOFFSETCENTR-LStockholmN93
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ät;
Kommittédirektiv

WW
W

1994:65Dir.
1992:03Mbyggutredningenochtill PlansTilläggsdirektiv

1994:65Dir.

1994juni23regeringssammanträdedenvidBeslut

uppdragetSammanfattning av

itilläggsdirektivfår1992:03byggutredningen MochPlan- genom
ochplangenomförande attlagstiftningenuppgift översyngöra omatt aven

författningsreglering behövs.till denförslagutarbeta som

Plangenomförande

förvidtasåtgärderalla attvanligenplangenomförandeMed sommenas
markan-andra beslutelleri planerställsmåförverkliga de omuppsom

plangenomförandetomfattarmarkenbebyggandetvändningen. Utöver av
avloppsanläggningarochanordnande vatten-byggande gator, avt.ex. av

inrättandefastighetsbildningochsåsomfastighetsrättsligaåtgärder avsamt
gemensamhetsanläggningar.

ärDetkompliceradmarkanvändningenärFörändring process.enav
Ettinvesteras.ochinblandade storaärmånga somresurserparter som

samordnasaktiviteter skallmängddärreglerarflertal lagar enprocessen
framförallt störrePlangenomförandettidsperiod.koncentreradunder aven
genomförandeav-s.k.direktmellaniblandreglerasprojekt parterna genom

uppnå högviktig föri helhetdess ärpå attsamlad ental. En processensyn
anläggningar ochbyggnader,investeringar iuppgårTotalteffektivitet.

Sverige.iår200 miljarder kronor100 ochtill mellaninfrastruktur per
markanvändning.i ändradledinvesteringarärdessa ettMerparten enav
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Nuvarande lagstiftning

motstridandel samband med plangenomförandeställs somofta krav
måstevägas Därför finnssamman. ett lagar reglerar hursystemav som
avvägningar skall göras mellan motståcnde intressen. l det följande
redovisasi korthet nâgra de lagar utgör den rättsligaav grunden försom
polangenontförantlet.

Plan- och bygglagen

Ett övergripande syfte med plan- och bygglagen 0987:10, PBL, är
enligt förarbetena lagen skall främjaatt lämplig samhällsutveckling.Etten
viktigt led i detta plangenomförandetär behandlasi 6 kap. PBL.som
Lagen lägger vikt vid samspeletmellan planläggningen,projekteringen och
genomförandet. Från såväl allmän enskild synpunkt detär angelägetsom

planen och grunddragen iatt genomförandetkan bedömas helhetsom ennär planen ställs och denAv anledningenantas.ut föreskrivs i 6 kap. l §
PBL det, förslagnär till detaljplanatt upprättas, i särskild handlingen -genomförandebeskrivningen skall redovisasde organisatoriska,tekniska,-ekonomiska och fastighetsrättsligaåtgärder behövs för samordnatsom ett
och iäven övrigt ändamålsenligtgenomförande planen.av

Lagen. erploareringssamverkanom

Lagen 1987:ll exploateringssamverkangör det möjligtom för flera
markägare inom område tillsammansett ställaatt i ordning mark för nybebyggelse, för komplettering äldre bebyggelseeller för andra för-av
bättringar i redan bebyggda områden. Exploateringssamverkanär engenomförandemetod,i bl.a. områdenmed splittrade ägoförhállanden,somi går på fastighetsägarnastort iut att samverkanblir exploatörer och att
utformningen bebyggelsenkan göras oberoendeav den rådandefastig-av
hetsstrukturen.

Med exploateringssamverkanfår fastighetsägarna i fömyel-satsapengar
seprojektet och de får del utfallet efter i princip den tillskjutnaav mark-
arealen. förrättningI prövas samverkansprojekteten möjligtär medom
hänsyntill ekonomi, fastighetsägaropinion och så falletär bildasm.m. om

exploateringssamfällighet. Kommunen ien planbeslut tillstånd tillettger
exploateringssamverkan.Kommunen måste också till fömyelsenattse
följer kommunens övergripande intentioner och mål bevakasamt att en-skilda intresseninte blir åsidosatta.
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astighelsbildrtingslagenF

fastighetsbildning kan fastighetsindelningen Fastighets-Genom ändras.
fastighetsbildningslageniregleras 1970:988 och sker fastig-bildning som

hetsreglering, den överföring fastighetmark från tillom avser enav en
avstyckning,och klyvning sammanläggningeller fastig-somannan, om nya

bildas.skallheter

Anläggningrlagen m.m.

fastighetssamverkanReglerna i anläggningslagen1973:1149 ochom
1973:1150 förvaltning samfalligheterlagen är särskilt betydelse-om av

Åtskilligagenomförandefulla vid kommunala planer och beslut. åt-av
inom bebyggelsegrupp förutsättergärder fastighetssamverkanför atten

bliöverhuvudtaget genomförda fastighetsägandetnär splittrat.är Dett.ex.
fråga förbättringkan gårdar, avfallshantering, parkering,vara om av

lokaler eller energihushållning.gemensamma

Ledningsrdttslagen

Genomförandet detaljplan innefattar ofta utbyggnad olikaav en en av
ledningsnät. förutsättsNär det ledningar skall dras över mark kanatt rätt
till detta enligt ledningsrättslagen1973:1144. Utrymme for lednings-ges
dragning ofta i detaljplan. Ersättning till markägarenförreserveras upp-
låtet bestämsenligt expropriationslagens1972:719utrymme regler.

allmännaLagen och avloppsanläggningarvatten-om m.m.

lagen 1970:244I allmänna och avloppsanläggningar regle-vatten-om
hur kommunernanär, och kan eller skall anlägga ochras var vatten- av-

loppsanläggningar.Lagen viss möjlighet för och avloppsanlägg-vatten-ger
ningenshuvudman tvångsvis fastigheteransluta till anläggningarnaatt samt

avgifter för täcka kostnaderna.att ta ut att

Pågåendeutredningsarbete m.m.

Plan- och byggutredningen

Plan- byggutredningenoch tillhar uppgift vissa frågoröver i plan-att se
och bygglagen l987:l0. Enligt direktiven dir. 1992:104 och dir.
1993:122 skall utredningsarbetetbedrivas i med slutredovisningetapper

den l oktober 1994.senast
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1993lämnat kontrolli oktober delbetänkandetAnpassadUtredningenhar
i delbetänkandetMiljö och1993:94 och 1994byggandet SOU marsav

1994:36.planering SOUfysisk

verkanExploateringssam

1987 tillämpningByggforskningsrádetbeslutade stödja fältförsök medatt
förexploateringssamverkan belysa de möjligheternalagen att nyaav om

Rådetproblem uppstårvid tillämpningen.och analyserademed lagen som
förreferensgruppmed berörda myndigheter ochbildade representanteren

uppgift initiera, följa och utvärderaorganisationer och med pröva,att
information. Referensgruppen 9har den oktoberförsöken allmänsamt ge

förslag till ochöverlämnat ändringar i lagen1992 till regeringen senare
dateradden 15 februari 1994.sammanställt slutrapporten

1994skrivelse till regeringen 9 maj uttalati denBoverket har atten
frånväsentligt ställer sig bakom de förslag lämnatsi alltverket som

framför det verkets meningBoverket är störrereferensgruppen. att att en
genomförandelagstiftningenväl motiverar densamordningochöversyn av

vissa ändringar i lagensådanutredning kantid Dettalängre ta. trots atten
oproblematiskasig angelägnaoch delvisexploateringssamverkan attterom

genomföra.

Behov översynav en

finns i fungerar igenomförandet planer dagmedel förDe av m.m. som
särskiltså konstruerade de skall användasidockväl. De är attstort an-

bestämdakombinationer. innebäri vissa Detgivna situationer och attt.ex.
väljs för detaljplan så har därigenomhuvudmannaskapkommunalt enom

igenomförandesystem.Motsvarande gäller valetheltvaltsäven ett om
skall huvudmanellerkommunstället änär ettatt vara om genom-annan

exploateringssamverkan.förande skall skegenom
i fall i många situationer,egentliga önskemålet kan, attDet vart vara

respektive kan gällaDetvissa delarutnyttja endast gatu-system. t.ex.av
driftskostnaderbygglagen, fördelningeni plan- ochkostnadsreglema av

fördelningsmöjlighetemai lagenekonomiskaanläggningslagen deenligt och
lagstift-dock inte möjligt meddagensärexploateringssamverkan.Dettaom

ning.
tillkommit vid olika tillfällendessutomLagstiftningens olika delar ha:

fall tilldå. i många lettfrågor aktuella Detta harvissaför lösaatt som var
olika lösningar har utvecklats förförlorats ochharhelhetssynen attattatt

olikagrundfråga. exempel detta deprincip Ett ärireglera sys-samma
i olika situationer.kostnadsuttagfinns förtem som
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tillämpningen lagstiftningen visar nuvarande för-praktiskaDen attav
optimala. Det pågår sökandeefter olikainte kombinations-hållanden år ett

genomförandemedlen. exempelmöjligheter Ett är områdenstörreattav
kvartersmark vid detaljplaneläggn-ingså förläggs attut ansvaretsom

anläggningar förskjuts från kommunen till fastighetsägarnagemensamma
storkvarter. Ett exempel vägföreningar iblands.k. år har handannat att

vilka kommunenformelltför huvudman viceär ochgatorom versa.
För fältförsökReferensgruppen med exploateringssamverkanhar redo-
exploateringssamverkanlagen inte kommitvisat har ianvändasatt attom

utsträckning. förklaringEn framförsnågon större referensgruppensom av
upplevssjälva onödigt och kompliceradär att tungprocessen som m.m.

lagstiftningenseffekt komplexitetEn angelägnaprojekt inteär attav
genomförda. Införalltid blir behöva välja genomförandemedelmed deatt

begränsningar finns i lagstiftningen kan intressenterberörda i ställetsom
avstå från förändringsprocessen.Resultatetkan bli tidigare investeringaratt
utnyttjas vissaområdensämre, byggs inte miljöbefrämjandeeller föränd-ut
ringar förverkligas inte. sistnämndaDet exemplifieraskan det ärattav
svårt stöd lagstiftningen åstadkommamed rationella lösningaratt av av

avloppsutbyggnadoch inom äldre bebyggelseområden. Vidvatten- en
såväl inomjämförelse landet internationellt de nuvarandesom synes

genomforandemedleninte heller så kostnadseffektiva detvara som vore
indirektönskvärt. Detta kan ha lett till onödigt höga boendekostnader.

Uppdraget

Regeringens slutsats det redovisade är lagstiftningen plan-attav om
måstegenomförande varvidöver också förslag skall utarbetas tillnu ses

författningsregleringden behövs. Mot bakgrund frågornas karaktärsom av
lämpligtdet det aktuellaär utredningsuppdragetlämnas till denatt nu

pågåendeplan- och byggutredningen.

Mål

övergripande målet förDet översyn plangenomförandetskallen av vara
i samhällsekonomisktperspektiv utforma författningsstöd främ-att ett som

jar god hushållning med landets väl fungerande in-naturresurser,en en
frastruktur bl.a. rationellmed markanvändningoch byggnadsbe-ett gott

Översynenståndmed god livsmiljö till lägsta möjliga kostnad. skallm.m.
bl.a. beaktakraven på rättssäkerhetoch hänsyntill olika berörda intressen.

Zl I6l398
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Utgångspunkzer

Översynenbör ske utifrån övergripandeett perspektiv med helhetssynen
i syfte uppnå rationelltsåatt ett möjligt.system50mÄganderätten åtföljandemed befogenheter nyttja marken utgöratt en
grundsten i samhället måsteoch grundläggandeutgångspunkt förvara en

innebäröversynen. Det höga krav måsteatt ställas på bl.a. rättssäkerhet.
utgångspunktEn är samhällets infrastrukturatt kan byggas ochannan

förvaltas på rationellt och ändamålsenligtett sätt. Ett samhällsbyggande
grundat på äganderätt, rättssäkerhet och rationalitet viktigaär
förutsättningar för väl fungerandemarknadsekonomi.I generellaen tenner
kan kraven rationellt för plangenomförandeett system utifrån bl.a.ses
två delvis sammanhängandebegrepp. Dessa effektivitetär och flexibilitet.

effektivtEtt kännetecknasbl.a. förfarandetsystem möjligheterattav ger
till insyn, inflytande och rättssäkerhetför de inblandadesamtidigt detsom
är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt. Dessutom måste skälig ochen
rättvis ekonomisk fördelning uppnås mellan fastighetsägareoch andra in-

Systemet bör flexibelt och tillåtatressenter. den effektivaattvara mest
lösningen väljas förkan varje situation. Förutsättningarnavarierar mellan
olika situationer vilket medför bör innehållaatt uppsättningsystemet en
alternativa genomförandemedel.

effektivt flexibeltEtt och för plangenomförandemedför bl.a.system att
frågor utförande, förvaltning och ekonomisk fördelning i princip börom

frikopplade från varandra. Dessa bör kunna kombineras utifrånvara
förutsättningarnai varje enskilt fall. Detta innebär således visst valatt ett
för utförandet anordningarinte bör innebärat.ex. låsningav gemensamma
till viss förvaltningsform eller fördelningsmetod för intäkter ochen
kostnader. På motsvarande sätt bör naturligtvis inte valet av
fördelningsmetod för utförandett.ex. styra ansvaret av gemensamma
anordningar.

Utredningen skall vidare över reglerna plangenomförandei syftese om
förenkla regelsystemet. sådanEn översyn bör bl.a.att belysa det ävenom

fortsättningsvis lämpligtär ha reglerna kring exploateringssamverkanatt i
särskild lag eller lagenshuvudsyftenkan tillgodoses ändring-en om genom
i lagstiftning.ar annan

Plan- och byggutredningenskall enligt tidigare direktiv dir. 1992:104
frågorutreda gatukostnader.Detta uppdraguttag bör in isättasom av nu

det angivna sammanhanget.ovan
finnsDet vissa samband mellan plangenomförande och fastig-

hetsbildning. Utredningen skall i dennadel bl.a. utgå ifrån de principiella
riktlinjer regeringen har angivit i propositionen 1993/94:2l4 Ensom ny
organisation för lantmäteri- fastighetsdataverksamhetoch ochm.m. som
riksdagen godkänthar bet. l993/94zBoUl9, rskr. l993l94z375.
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Arbetetsgenomförande, tidsplan m.m.

skallUtredningen samråda med den särskilde utredaren harsom
tillkallats för lagstiftningenöveratt enskilda vågar 1994:04.Kse om

Utredningen iskall övrigt hålla sig underrättad vad kan kommaom som
föreslås de utredningar pågår inomatt aktuella ochav angränsandesom

områden. bör ståDet utredningen fritt frågoratt sambandta ävenupp om
med andra angränsandeverksamheter inte berörts i det Föregående.som

arbetetFör gäller regeringensdirektiv till samtliga kommittéer och sår-
skilda utredareangåendebeaktande EG-aspekterdir. 1988:43, redovis-av
ning regionalpolitiska konsekvenserdir. 1992:50av prövningsamt avoffentliga åtagandendir. 1994:23. Utredningen skall även belysa vilka
ekonomiska konsekvenser uppkommer föreslagna förändringarsom om
genomförs.

Förslag i här berörda delar skall redovisas den l oktober 1995.senast

Miljö- och naturresursdepartementet
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Kommittédirektiv

till ochñlläggsdirektiv Plan-

1992:03byggutredningen.M 1995:90

regeringssammanträde maj 1995vid den 24Beslut

Sammanfattning uppdragetav

byggutredningen M 1992:03och fårPlan- genom
utvecklatilläggsdirektiv i uppdrag och komplettera tidigareatt

i detaljplanbl.a. regleringen enligt plan- ochförslag om
1970:2441987:l0 lagenbygglagen översamt att se om

avloppsanläggningar,allmänna ochvatten- m.m.
Utredningen skall vad gäller plan- och bygglagen

möjligheternaundersöka stärka mellan densambandenatt-
översiktliga planeringenkommunala och detaljplaneringen,

särskilt till ökade miljökrav,med hänsyn
behovet ytterligare reglering i detaljplan ochanalysera av-

detaljplanekravettillämpningen det s.k. samtav
ersättningssystemet enligt och bygglagen.utvärdera plan--

Utredningen i fråga va-lagen särskiltskall om
kommunens skyldighet avlopp,ordna ochpröva att vatten--

möjligheternaundersöka bättre samordna kommunensatt-
enskilde fastighetsägarensmed den i syfte i ökadattansvar

omfattning få till stånd bättre och lokalaresursutnyttjandeett
kretsloppsanpassade lösningar,

avgifter,principerna för redovisning,granska ochtaxa-
möjligheterna tillavgifter ochöverväga att taxaanpassa-

miljö- naturresursförhållanden.och
den förra regeringens tilläggsdirektiv frånDärutöver gäller

juni Plan- och byggutredningen dir. 1994:651994 till
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lagstiftningen plangenomförande.angående översyn av om

Bakgrund

regeringen beslutade 26 1992Den förra den november att en
särskild utredare skulle tillkallas med uppdrag plan-överatt se

1987:10, uppgiften ingick bl.a.och bygglagen 1 attm.m.
tillgodoser miljö-lämna sådana förslag kraven störresom

och förenkladhänsyn, stärkt medborgarinflytande, avreglering
1994:65.lagstiftning dir. 1992:104, dir. 1993:122 och dir.

Plan- byggutredningenUtredningen ochantog namnet
1992:03.M

byggutredningen i oktober 1993och överlämnadePlan-
byggandetdelbetänkandet Anpassad kontroll av

lämnade den förra1993:94. grundval betänkandetSOU På av
ändringar i plan- ochtill riksdagen förslag tillregeringen

kontroll,beträffande främst för tillsyn ochbygglagen systemet
tekniska egenskapskrav byggnadsverklag m.m.omen ny

i lagstiftning. Förslagenoch vissa töljdändringar antogsannan
juni 1993/94:l78, bet.riksdagen i 1994 prop.av

relativt1993/942372. Beslutet innebär1993/94:BOUl8, rskr.
kontroll.i tillsyn ochförändringar föromfattande systemet

i ljuli 1995 prop.ändringar träder kraft denBeslutade
1994/95:BoU8, 1994/95:91.l994/95:106, rskr.bet.

del-utredningen sitt andraöverlämnade1994I mars
1994:36.planering SOU DetMiljö och fysiskbetänkande

Överprövning beslut i plan- ochdelbetänkandettredje av
1994.i oktober1994:134 överlämnadesSOUbyggärenden

förslagen iflertaletremissbehandlats ochBetänkandena har av
i regeringensplanering behandlasMiljö och fysiskbetänkandet

översiktsplanering1994/95:230 kommunalproposition om
bygglagen,enligt plan- och m.m.
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Det fortsatta utredningsarbetet

Plan- och bygglagstiftningen intar central plats i deten
regelsystem förutsättningarna för samhällsbyggan-som anger
det. Den nuvarande plan- och bygglagen, PBL, tillkom år 1987
efter mycket omfattandeett utredningsarbete. Trots detta
framstod det redan från början oundvikligt förändringarsom att
skulle behöva aktualiseras med hänsyn dels till erfarenheter av
lagstiftningens praktiska tillämpning, dels till förutsätt-nya
ningar och krav. Det kan gälla lagstiftningens förmåga att
hantera problem tidigare inte kunde förutses,som erfaren-nya
heter vinns och framväxtensom successivt förbättratettav
kunskapsunderlag. Det kan också gälla förändrad påen syn
bl.a. ansvarsfördelning och inflytande i planering och byggan-
de. Sålunda läggs i dag vikt vid miljöfrågorna,stor inte minst
värnet och kulturmiljön,natur- ocksåav vid samhällseko-men
nomiska bedömningar. Onödiga regler och formkrav skall

och åtgärder så långtut möjligtrensas vidtas för förenklaatt
för såväl kommuner företag och enskilda.som

Det är regeringens avsikt det fortsatta utredningsarbetetatt
skall bedrivas i huvudsak med den inriktning har angettssom
i tidigare direktiv. Under såväl remiss- riksdagsbehand-som
lingen har visserligen kritik riktats framför alltmot att ut-
redningen etappindelats på olyckligt vilketett sätt, lett till att
överblicken försvårats och lagstiftningsarbetet blivit splittrat.
Regeringen har långtså möjligt tagit fasta denpå kritik som
har framförts. Regeringen gör emellertid den bedömningen att
det inte finns förutsättningar för omfattandenu föränd-mer
ringar i utredningsarbetet. Det innebär de tilläggsdirektivatt
dir. 1994:65 den förra regeringen beslutadesom ijuniom
1994 och rör översyn lagstiftningensom plangenom-en av om
förande i allt väsentligt skall gälla för Plan- och byggutred-
ningens arbete.

I det följande redovisas vissa ytterligare utgångspunkter för
det fortsatta utredningsarbetet.
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Ökade krav hänsynpá till miljön

Förändringar mark- och vattenanvändningen komplice-ärav en
rad där olikamånga intressen ofta ställs varandramotprocess
och måste vägas Det därförär angeläget reglernaattsamman.

planering och byggande utformas så tillfredsställandeattom en
avvägning mellan olika intressen kan Det ocksåärgaranteras.
viktigt inte minst från elfektivitetssynpunkt deatt mate-- -
riella ellermål regler ställs konsekventa ochärsom upp
logiska konsekvenserna visst handlande kansamt att ettav
överblickas och förutses det må gälla kommun ellerstat,-
enskilda. Besluten får ofta långsiktiga konsekvenser och berör
inte bara dem råkar i inskränkt meningparter utansom vara
direkt eller indirekt många medborgare. Därför finns det
anledning betona demokrati-, miljö- och hälsofrågoratt samt
långsiktiga samhällsekonomiska aspekter formerna förpå och

materielladet innehållet i den fysiska planeringen.
Miljöfrågorna har fått allt betydelse understörre år.senare

1993 beslutadeDen år ändringen i PBL, innebär det iattsom
lagens portalparagraf kap. § införtsl 1 bestämmelseen om

planläggning skall främja långsiktigt hållbar livsmiljö,att en
kan enligt regeringens mening första iett stegses som en
miljöanpassning plan- och bygglagstiftningen. Iav samman-

börhanget också framhållas regeringens förslag till ändringar
i iPBL proposition 1994/95 :230 kommunal översiktsplane-om
ring enligt plan- och bygglagen, Regeringens förslagm.m. ger

föruttryck den ökade vikt fästas vidmåste framtidensattsom
byggande liksom mark- och vattenanvändningen i övrigt skall

i formerske hållbar utveckling. finnsl dag dettryggarsom en
också mycket tyder på såväl och kommunernaatt statensom

enskilda aktörer kommer verka för sådan utveck-attsom en
Varjeling. sektors för miljön de bärandeäransvar en av

principerna i den pågående miljöanpassningen samhälle.vårtav
Sammantaget sålunda redan beslutade och föreslagnager
ändringar uttryck för ökad ambitionsnivå från samhälletsen
sida det gäller användningen ochnär markatt vattenanpassa av
till de krav miljön ställer.



Bilaga 541996:168SOU

mening finnaskan det enligt regeringensTrots detta
anledning ytterligare åtgärder för säkerställaöverväga att attatt
miljöhänsyn i fysisk planering och byggande.beaktas

Reglering i detaljplan

regeringens direktiv till byggutredningenI den förra Plan- och
framhålls d-et önskvärda i ochbebyggelsen städer tätorteratt -

allsidigfår sammansättning möjligt. Utredningenssåen som-
varituppdrag har mindre detaljeradövervägaatt om en

reglering kan underlätta friare etablering verksamheteren av
och blandning olikaboende och verksamheter. Ut-aven
redningen har också haft i komma förslag iuppdrag medatt
fråga möjligtså långt konkurrensneutral behandlingom en av

livsmedelhandel med i detaljplaneringen.m.m.
finnsI sammanhanget anledning särskilt uppmärksammaatt

möjligheterna i detaljplan reglera livsmedel.handeln med Iatt
propositionen 1991/92:51 småforetagspolitik föreslogom en ny
den förra regeringen ändring i i syfte stimuleraPBL atten
konkurrensen bl.a. friare etableringsmöjligheter forgenom

i synnerhethandeln, livsmedelshandeln. Förslaget innebar att
kap. 5 § skulle kompletteras1 PBL med bestämmelseen av

innebörden kommunen i sin planering främjaskall närings-att
frihet och effektiv konkurrens.

Bostadsutskottet delade regeringens principiella inställning
föreslog lagändring i stället skulle i 5 kap.görasattmen en

§ bet. l99l/92:BoU10.7 PBL Den riksdagen antagnaav
ändringen innebär andra stycke i kap.5 7 §att ett nytt togs

med innebörden bestämmelser i detaljplanPBL byggna-att om
användning inte får utformasders effektivså konkurrensatt en

motverkas. Lagändringen innebär kommunerna inte längreatt
möjlighet i detaljplan preciserahar handelsändamålet tillatt en

viss form handel. Möjligheten i detaljplan särskilt regleraattav
livsmedeldetaljhandel med och detaljhandel skrymmandemed

finns därmed inte kvar. Bättre möjligheter till konkurrensvaror
härigenomskulle uppnås och olika formerövergång mellanen
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Ändringenhandel underlättas. berörde inte möjlighetenav att
bedriva partihandel inom område för industriändamål.

Plan- och byggutredningen har haft i uppdrag ocksåatt
överväga frågor handel .med livsmedel i äldre detaljplaner.om
Utredningens förslag begränsa verkanatt gällande planbe-av
stämmelser har bemötts negativt flertalet remissinstanser.av

Slutligen har i uppdraget ingått bedöma det s.k.näratt
detaljplanekravet skall kunna hävdas. Detaljplanekravet är
primärt statligt krav kommunerna.påett Det kan emellertid av
kommunen också åberopas för bygglovvägra med hän-att
visning till åtgärden måsteatt prövas detaljplan. Dengenom
enskilde kan dock inte tvinga fram planläggning. Plan- och
byggutredningens förslag begränsa kommunens möjlighetatt att
åberopa kravet på detaljplan kritiseras starkt flertaletav
remissinstanser.

Regeringen därför de förslag lämnatsattanser som av
utredningen i denna del inte bör ligga till grund för lagstift-
ning. Dessa frågor bör övervägas ytterligare.

Utredningen har samtidigt på förtjänstfullt redovisatsättett
de fördelar finns hämta tyngdpunkten iatt densom om
kommunala fysiska planeringen förskjuts till den översiktliga
nivån. Det enligtär regeringens mening angeläget deatt
bedömningar görs på den övergripande nivån ocksåsom mer
får genomslag successiva preciseringar via detaljplane-genom
läggning fram till beslut bygglov. Sambanden mellanom
detaljplaneringen och den översiktliga planeringen förtjänar
därför fortsatt uppmärksamhet i utredningsarbetet.

I sammanhanget bör uppmärksammas den genomförandein-
riktade detaljplanernapå präglar PBL jämfört medsynen som
den äldre byggnadslagstiftningen. En detaljplan omfattar
dessutom vanligen mycket begränsat område ochettnumera
planerna skräddarsys många förgånger enstaka mindreett
byggprojekt. Detta beror ofta på PBL lämnar mycket litetatt

för avvikelser från redan gällandeutrymme planer. Det finns
därför skäl tillämpningenöver bestämmelsernaatt se av om
mindre avvikelser från plan och användningen enkeltom av
planförfarande.
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PBLErsättningssystemet i

byggutredningenPlan- har vidare haft ioch uppgift över-att
till kulturmiljönhur hänsynen kanväga starkareges en

ställning. uppgiften ingickl utvärdera hur PBL:s regleratt om
till fastighetsägareersättning har tillämpats och vilka effekter

Utredningende har fått. har i sitt betänkande Miljö fysiskoch
planering föreslagit flera iändringar PBL i syfte förenklaatt
ersättningsreglerna i samband med bl.a. skyddsbestämmelser

rivningsförbud. förenklingaroch Innan ersättningssystemetav
det viktigt de ekonomiskagörs är konsekven-att sammantagna

konsekvensernaoch för kulturmiljövårdenserna som- -
eventuella förändringar för med sig redovisas. fortsattEn

ersättningssystemetanalys därför påkallad.är Därvid börav
också konsekvenserna den ändring skett i 2 kap. 18 §av som
regeringsformen beaktas.

Sammantaget regeringen redovisade för-attanser ovan
hållanden tillräckliga skäl för förnyadutgör översynen av

Översynendetaljplanregleringen i kan lämpligen görasm.m.
i anslutning till Plan- och byggutredningens fjärde etapp om
plangenomförande.

avlopplänen och

Den förra regeringens direktiv till utredningen omfattar vissi
utsträckning också och avloppsfrågor i samband medvatten-
plangenomförande dir. 1994:65. Dessa frågor regleras i stor
utsträckning utanför plan- och bygglagstiftningen. lagenI
1970:244 allmänna och avloppsanläggningar va-vatten-om

tillkomstlagen regleras sålunda och brukande allmännaav va-
anläggningar. Frågor utsläpp avloppsvatten behandlas iom av

författningar,andra hälsoskyddslagen 1982:1080 ocht.ex.
miljöskyddslagen 1969:387.

En arbetsgrupp under Civildepartementet ihar rapporten
majden 2 1994 förslag tilllämnat va-lag. Rapporten harny

förvarit föremål begränsad remissbehandling. Meden an-
ledning förslagde lämnats i och medrapportenav som
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beaktande bl.a. den kritik Vattenöverdomstolen ochav som
Statens va-nämnd lämnat i sina remissvar finns det anledning

särskilt uppmärksamma följande.att
skyldighetKommunens ordna allmän va-anläggningatt en

grundas på hänsynen till hälsoskyddet. Denna utgångspunkt kan
i dag väl begränsad, eftersom de krav ställsanses som numera

omhändertagandepå avloppsvatten även grundadeärav
hänsynen till miljön och intressetpå god resurshushåll-av en
ning. Från kommunalt håll har hävdats skyldigheten i andraatt
avseenden alltförär omfattande. Bland detannat attanses
uttryckliga kravet allmän va-anläggning kan medföraom en att
kommunen förhindradär väljaandra lokalt anpassadeatt mer
lösningar, även sådana lösningarnär skulle effektiva.vara mer
Vidare framförs från kommunalt håll fastighetsägarens rättatt

ansluta sig till och bruka allmänatt va-anläggning alltförären
omfattande och därigenom motverkar rationella va-lösningar.

Frågan kommunens väsentligär betydelseom ansvar av
både för kommuner fastighetsägare.och En ändrad kommunal
skyldighet förutsätter därför avvägning mellanen noggrann
båda intressen och då måste beaktasparternas även säker-
ställandet skyddet för hälsan och miljönav m.m.

I samband med regeringens prövning detaljplaner harav
under år uppmärksammats situationer där kommunenssenare
skyldighet ordna allmän va-anläggning inte aktualiseratsatt en

formtrots ochatt avloppslösningvatten-annan av gemensam
inte varit säkerställd. Till viss del kan detta bero svårig-påen
heter finansiera utbyggnaden anläggningen.att En viktigav
bidragande orsak kan också brister i samordningen mellanvara
va-lagen och lagstiftning reglerar tillkomstenannan som av

va-anläggningar, anläggningslagent.ex.gemensamma
1973:1149.

Flera va-lagens bemyndiganden va-anläggningensav ger
huvudman utfärdarätt bestämmelseratt t.ex.normer, om
anläggningens brukande avgifter och Norm-samt taxor.om
givningsmakt kan enligt 8 kap. ll § regeringsformen överlåtas

förvaltningsmyndighet eller kommun. Enligt va-lagen kan
emellertid även enskild huvudman. kanDeten person vara
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alltförbemyndiganden ärva-lagensifrågasättasdärför om
hållna.allmänt

vadavgifter änhögreinte somfår utHuvudmannen ta
driftutförande,förkostnadernödvändigatäckaförbehövs att

.ydlvkostnadsprincipems.k.denanläggningen,underhålloch av
avseendeni flerakansjälvkostnaderskallVad somansessom

praxisdenGenomdiskussion. somförföremåltillgöras
domstolaröverprövandeoch hosva-nämndStatenshosutbildats

lösning.principiellfåttvisserligenfrågormånga enhar
komplicerade artfrågornastillmed hänsyndetfinnsEmellertid

fråganöveranledningändå ombetydelse attökade sederasoch
beräkningenförunderlagutgörabör kunnakostnadervilka som

särskilt belysasbörsammanhangdettaIsjälvkostnaden.av
verksamhet.miljövårdandeförkostnaderbehandlingen av

försäljningvideffekterna enbör avävenUppmärksammas
va-anläggning.allmän

skäligefterfastigheternamellanfördelasskallAvgiftsuttaget
socialfördelningsprincipDennagrund. rymmer enrättvisoch

fastighetenspådärmedgrundasAvgiftsuttagetkostnadsregel.
möjligheterrelativt småDe gesva-anläggningen. somnytta av

fördelningoönskadavgifter kan avdifferentiera engeatt
bl.a.områden,vissainomdriftskostnadernaochanläggnings-

lösningEnfritidsbebyggelse.andelmedområden storen
avgiftssättning.fritillåtakan attproblemet merenvara

huvud-dockva-området gör attinomMonopolsituationen
fördelafåfritt uttagethelttillåtas avkaninte attmannen

avvägningarförutsätteravgifternaFördelningenavgifter. av
intressen.huvudmannensochintressenolikabrukarnasmellan

avgiftsuttagetbedömamöjligtskall attdet omFör att vara
standard-attsådanhållaredovisningenbl.a.måstekorrektär
nödvändigaberäkningförunderlagtjäna avkanden ensom

gällandetveksamtDet ärverksamheten.för omkostnader
harpraxisredovisningsstandard. Isådantillförsäkrarregler en

kraftigt.varierarredovisningsstandardensigvisatocksådet att
finnsdetredovisade ettärdet attslutsatsRegeringens av

ochallmännalagstiftningen vatten-överbehov omatt seav
sambandva-frågornasbakgrundMotavloppsanläggningar. av
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med den kommunala planeringen detär lämpligt uppdragetatt
lagstiftningenöveratt lämnas till Plan-se och byggutredningen.

Uppdraget

Allt större vikt har kommit läggas vidatt plan- ochatt
bygglagstiftningen skall bättre stöd för hävda miljökravge att
och i övrigt lämplig samhällsutveckling.en I prop.
1994/95:230 redovisar regeringen sin på hur ökad miljö-syn
hänsyn skall komma till uttryck iden fysiska planeringen enligt
PBL. Regeringens utgångspunkt är den fysiska planeringenatt
skall integrerad del samladses som miljöpolitik.en Denav en
kommunala översiktsplaneringens roll betonas. Vissa allmänna
intressen skall beaktas i planeringen, bl.a.som ochnatur-
kulturmiljöintressen, ökad tyngd. Vidare föreslås 2 kap.ges att
2 § PBL formuleras så det framgår planläggningattom att
skall främja ändamålsenlig struktur bebyggelse,en grönom-av
råden, kommunikationsleder och andra anläggningar samt att

från social synpunkt god livsmiljö,en goda miljöforhållanden
och god hushållning med mark- ochen vattenområden samt
med energi och med råvaror främjas.

Sambandet med den översiktliga planeringen

Plan- och byggutredningen skall den bakgrunden under-mot
söka hur dagens regleringsmöjligheter har utnyttjats och
ytterligare överväga bl.a. behovet och förutsättningarna förav

reglera olika frågoratt detaljplan. Det övergripandegenom
syftet skall de miljökravatt siggör alltmervara gällandesom
också skall kunna hävdas effektivt sätt på allaett nivåer i
den fysiska planeringen. I detta ligger också planmässigaatt
överväganden, dvs. hur bebyggelsen lämpligen skall utvecklas,
måste större tyngd.ges

Plan- och byggutredningen skall också undersöka möjlig-
heterna stärka sambandenatt mellan den översiktliga plane-
ringen och detaljplanering med hänsyn till ökade miljökrav.
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iställningstagandenkommunensbörUtgångspunkten attvara
bestäm-säkerställasskallockså kunnaöversiktsplan genom

områdesbestämmelser.ellerdetaljplanimelser genom

Detaljplanekravet

förformdetaljplaneläggningkravetangelägetDet är att som
behovettillochmiljökraventillupprätthålls med hänsynbeslut

till demed hänsynocksåbedömningar,planmässiga menav
detalj-intressenterberördapåverkan fråntillmöjligheter som

detdärför ävenRegeringen attplaneprocessen anserger.
sakligapåför kommunmöjligtskallfortsättningsvis attenvara

måstedetdetaljplaneläggning ochbehovet atthävdagrunder av
detalj-ordningi vilkenavgörakommunernapåankomma att

ytterligareskälfinns detDäremotutarbetas.skall att seplaner
skall kunnakravetförgällaskallvillkorde attöver som

allmänfrånförhindraförenskilda attåberopas att enmot
ochstånd. Plan-tillkommerbebyggelseolämpligsynpunkt

övervägasammanhangetiskall detbyggutredningen om
intressenvilka allmännakap. PBL,i 2bestämmelserna somom

bebyggelse,lokaliseringochplanläggningvidbeaktasskall av
kompletteras.förtydligas ochbehövakan

detaljplanReglering i

utbyggnadenallt förframförinstrumentDetaljplaner är avett
det väsent-tidigare framgått ärSomoch andra tätorter.städer

Betydelsendetaljplaneringen.präglar attmiljöhänsynligt avatt
fram-ocksåhari städerfunktionsuppdelningen våraminska

hälsoskydds-ochmiljö-nödvändigt frånintedet ärhållits, om
därmedochverksamheterblandningbättresynpunkt. En av -

miljölivfullsocialtochstimulerande samtockså meren
ocksådetDärförfrämjas. ärtransportbehov börminskade -

fördeutformas sådetaljplanerna utrymmeangeläget att geratt
verksamheter ärsådanaochboendeblandning somaven

denvad måniskall belysadärmed. Utredningenförenliga
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fysiska planeringen enligt PBL bättre kan medverka till goden
livsmiljö. I sammanhanget bör också problemen med segrega-
tion i boendet uppmärksammas.

Mot den bakgrunden bör utredningen analysera redan
vidtagna lagändringar och de forslag i fråga detaljplanom som
lämnats i delbetänkandet Miljö och fysisk planering. Därvid
bör bl.a. studeras den inskränkning kommunernasom av
möjligheter närmare precisera detaljhandelnatt i planer, som
riksdagen beslutade våren 1992, har fått negativa ellerom
positiva effekter i fråga kommuninnevånarnas tillgång tillom

Ävendagligvaror och service. varudistributionens
miljöpåverkan behöver undersökas närmare. Möjligheterna att
begränsa trañkarbetet och varudistributionens miljöpåverkan,

ñr den skull tillgänglighetenutan att till och servicevaror
begränsas, bör ingå i analysen. l sammanhanget måste vikten

effektiv konkurrens inom handelnav betonas.en En effektiv
konkurrens viktigär konsumentpolitisk fråga. Det fåren alltså
inte komma i fråga vissa kommersiella intressenatt främjas i
den fysiska planeringen bekostnadpå andra. Plan- ochav
byggutredningen skall, bakgrundmot sådan analys ochav en
med hänsyn till bl.a. varudistributionens miljöpåverkan,
överväga vilka bestämmelser rörande verksamheter olikaav
slag lämpligen bör få regleras i detaljplansom 5 kap. §7
PBL.

frågal möjligheterna motverkaom segregationatt och
främja attraktiva stads- och boendemiljöer börmer utredningen
samråda med Utredningen översyn bostadspolitikenom av
N 1995:01 och med Utredningen levnadsvillkor iom stor-
stadsområden S 1995:01.

Samråd bör också ske med Miljöbalksutredningen
M 1993:04.

Ersättningssystemet

Plan- och byggutredningens förslag ersättningsbestämmel-om
i PBL behöver analyseras ochserna övervägas närmare.
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deförutsätterersättningssystemetFörenklingar attav
ändringarnakonsekvensernaekonomiska avsammantagna

fortsattai detskallbyggutredningenochPlan-redovisas.
förenk-tillförslagredovisadetidigareundersökaarbetet om

ökadeellerminskademedförersättningssystemetlingar av
kommunerna.ersättningsanspråk

bestämmelserutvärdera hur PBL:sskallUtredningen även
bl.a.praktiken i kommunerna,tillämpats iharersättningom

intrångoch vilkastorlekersättningarnasgällerdet somnär
kulturmiljö-rörandefrågorutsträckningi hur storsamtersatts

denMotframställts.ersättningsanspråkfallit närhänsyn
analysfördjupadutredningenskall görabakgrunden aven

kanförslagdeoch lämnai PBLersättningssystemet som
Även under-börinom EUförhållandenaden.föranledas av

KulturarvsutredningenmedsamrådabörUtredningensökas.
1994:09.Ku

Va-lagen

skallva-lagenförövergripande målet översynDet varaaven
ochdricksvattentillhandahållaförförutsättningarskapa attatt

effektivinnebäravloppsvatten på sättomhänderta ett ensom
ochhälso-samhälletsmedhushållning attsamtresurser

tillgodoses.miljöskyddskrav
ochför hälso-huvudsakligadetharKommunen ansvaret

allmännaordnaSkyldighetenkommunen.inommiljöfrågor att
tillhänsyngrundendastdockva-anläggningar gäller av

belysaallmäntdärförskallUtredningenhälsoskyddet. mera
ellerordna,skyldighetenkommunaladenomfattningen attav

särskiltoch dåanläggningartill, sådanamedverkasättpå annat
med hänsynaktualiserasskyldigheten ävendeneffekterna attav

resurshushållning. Igodintressetmiljöskyddet ochtill av en
förreglernauppmärksammasbör också attsammanhanget om

verksamhetsområde ärva-anläggningsändraochbestämma en
förslagutredningen lämnaskallVidareändamålsenliga. som

med densamordna kommunensmöjlighetenbelyser att ansvar
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enskilda fastighetsägarens ordna enskildaattansvar va-an-
läggningar.

De grundläggande principerna avgifter ochtaxa,om
redovisning angivits i arbetsgruppens nämndasom rapportovan
med förslag till va-lag skall, med beaktande remisskri-en ny av
tiken, utgöra utgångspunkter för utredningens fortsatta arbete.
I fråga avgifter skall utredningen uppmärksamma fråganom

vad kan nödvändig kostnad. Vidare skallom som anses som en
utredningen undersöka förutsättningarna för relateraatt
avgifterna till även miljö- och naturresursfaktorer. Utredningen
skall i den sistnämnda frågan samråda med Kommittén för en
ökad miljörelatering skattesystemet Fi 1994:04.av

Med beaktande såväl huvudmannens brukarensav som
intressen skall utredningen över bestämmelsernase om
betalning avgifter och preskription.av om

Utredningen skall bedömninggöra va-lagensen av om
normgivningsbemyndiganden står i överensstämmelse med
regeringsformen och lämna förslag till eventuellt nödvändiga
författningsändringar. Utredningen skall vidare undersöka
behovet skilda prövningsvägar för olika beslut enligtav va-
lagen även det författningsenligasamt stödet meddelaatt
föreskrifter bl.a. va-installationer.om

Därutöver skall utredningen lämna förslag främjarsom
sådana tekniska lösningar för omhändertagandenya av av-
loppsvatten istår samklang med kretsloppsom naturens samt
i övrigt lämna förslag tillgodoser det övergripande måletsom
för översyn va-lagen.en av

Vindkraft

Det angelägetär utnyttja de förutsättningargoda finnsatt som
i landet för vindkraft. Regering och riksdag har uttalat deatt

förutsättningarnanärmare för lokalisering storskaligav
vindkraft får bedömas i kommunernas fysiska planering
prop. 1990/91:90, bet. 1990/9l:NU40, rskr. 1990/912373 och
374.
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vindkraften börhurskallbyggutredningen överochPlan- se
beaktandemedplaneringenkommunaladenihanteras av

naturvårds- ellerkulturmiljö-,intressenmotstående t.ex.som
sammanhangibör dettaUtredningenlandskapsbildsvärden.

bygglovtidsbegränsadelämpligt meddet ärsärskilt över omse
mellansamverkanforformernavindkraftverk och överfor se

vindkraftverk.utbyggnadmedi sambandfastigheterberörda av

arbetsformerTidsplan, m.m.

utredningsarbetet1994:65 skalldirektiv dir.tidigareEnligt
omfattningentillMed hänsyn1995.oktoberden 1redovisas av

dockDet ärutsträckas.tidenbehöveruppdragetdet nya
Utredningen börskyndsamt.bedrivaskanarbetetangeläget att

arbete.sittresultatetredovisa1996juliden 1därför avsenast
delartillämpligahänvisas iarbetsformerBeträffande m.m.

gällerarbetet1994:65. Fördir.främstdirektiv,tidigaretill
ochkommittéersamtligatilldirektivregeringensdessutom

dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisautredare attom
och1994:23dir.åtagandenoffentliga att1992:50, prövaatt

1994:124.dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa

Miljödepartementet
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periodiskförpå tillämpningExempel uttagtaxa avav
all-och andraunderhålldrift ochavgift för gatorav

platser.männa

Bakgrund

förinförandeförslag uttaglämnas taxesystemavsnitt 4 ettI ett avom
få uppfattningva-lagen. Förförebildeftergatukostnader att enavav

försök gjortsharpraktikenfungera ikansådant etthur systemettom
Malmö kommu-Falu ochdelar Nybro,påtillämpamed taxaatt aven

ner.
fastighetsägar-beslutakunnakommunernaskallförslaget attEnligt

skallhuvudmarmaskapkommunaltmeddetaljplaneområdeninomna
förbättring, under-anläggning,gatuhållningenförkostnadernabetala -

skall be-Avgiñemaplatser.allmärmaoch andraoch drifthåll gatorav
engångsavgifter ochutgåkanoch deenligtstämmas taxa som pe-som

anläggningskostnaderfår baraEngângsavgiftavgifter.riodiska avse
tillanslutsfastighetenf°ar bara gatusystemet.och den näruttas

exemplet. Dettaföljandei detbehandlas inteEngångsavgiftema
kostnaderna förtäckandeförperiodiska avgifteralltså baragäller av

platser.allmännaoch andraunderhåll och driftförbättring, gatorav
drifts- ochunderkostnaderdessasammanfattasskullenkelhetensFör

underhållskostnader.
kommunaltmedområdensamtligai exempletUtgångspunkten är att

periodis-taxeområde förbehandlashuvudmarmaskap uttagett avsom
och rättvisskäligfördelas efterskallAvgiftsskyldighetenavgifter.ka

förhållanden,särskildatill vissahänsynstagandemed t.ex.grund och
pågemensamhetsanläggningarkostnader förfastigheten belastasatt av

väghållning.enskildför visskvartersmark eller
till-arbetsinsatsermed rimligamöjligheternaFörsöket illustrerar att

försö-Vidareavgifter.periodiskaavseendelämpa taxestystemett ger
lokal-boende- ochpåverkaravgiftenhuruppfattningket omen grov
olikakommunalskatten förhurbyggnadstyperför olikakostnader samt

skattesänkningpåverkas,kommainkomstskikt kan att genom-om en
förs.

utredningensexemplifieradeunderstrykas den ärbörDet taxanatt
underlagsmaterialtillhandahållithar barakonstruktion. Kommunerna

har utformats.någon del i hurhar inteoch taxan
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börDet vidare understrykas taxeexemplet bara justatt är ett exem-
pel. föreslagnaDet avgiftssystemet for varierandeutrymme typerger

med olika fördelningseffekter. Slutligentaxor bör framhållasav att
tillämpning kanavgiftssystemet frivillig för kommunerna.är Deav
alltså i stället välja bekosta gatuhållningen helt elleratt delvis med
skattemedel.

Genomförande försöketav

Försöket grundar sig alltså på med utgångspunkt från dentaxa,en som
föreslagna lagstiftningen har utformats många möjliga al-ettsom av
ternativ. Denna har sedan tillämpats på vissataxa områden inom Ny-
bro, Falu och Malmö kommuner.

samrådI med kommunerna har avgränsning detaljplaneområ-en av
den med kommunalt huvudmarmaskap skett på församlingsnivå. De
enskilda fastigheterna inom områdena har därefter Lantmä-angetts av
teriverket fastighetsdatasystemet.uttaggenom ur

Kommunernas gatukontor har redovisat kostnadsunderlag för de av-
gränsade områdena bedömt dessa kostnaders del kommunal-samt av
skatten.

Mot bakgrund dessa förutsättningar redovisas i tabellformav exem-
pel på periodiska i detta fall årliga avgifter för några vanligt före-
kommande fastighetstyper inom försöksområdena. Bedömda skatte-
effekter vid skattesänkning redovisas för olika inkomstskikt.en

påExempel taxekonstruktion

Enligt förslaget skall avgift kunna utgå enligt och avgiftsskyldig-taxa
heten fördelas efter skälig och rättvis grund. Utgångspunkten vid ut-
fominingen exemplet på har varit fördelningen skalltaxa att gö-av en

efter fastigheternas och andra allmännanytta gatunätet platserras av
fördelningsnormen skall administrativtsamt att hanterlig och ledavara

till fastigheter ungefäratt och storlek får ungefärtypav samma samma
avgift.

bakgrundMot detta kan tänka sig flertal taxekonstruktio-ettav man
bådemed fasta och rörliga avgifter baserade på eller flera kändaner en

faktorer, fastighetens användningssätt,t.ex. byggnadens Medetc.area,
utgångspunkt från skall enkelt ochatt i huvudsaksystemet till-attvara
gängligt officiellt material skall kunna användas har konstrue-taxaen
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funk-byggnadenspåberoendeskillnaderpå relativabyggerrats som
storlek.ochtion

Rela-fördelningsområde.kommunvarjeomfattarexemplet ettI
förtill 1,0byggnader harolika sattstionstalen för grovt entyper av

på kvmbostadslägenhet 80förfamiljer, 0,3helårsbostad för 1-2 en
specialfastigheterpå kvm. För200kontor/butiklokalföroch 1,0 en

relationstalschablonmässigaendast angetts.saknas harytuppgifterdär
enkeltifastighetertäcka in alla taxe-ettmöjlighetNågon typeratt av

måstefastigheterspeciellaVissainte.troligenfinns typer avsystem
trafikalst-bedömning, störreföremål förblisannolikt t.ex.separaten

verksamhe-säsongsbetonandemedfastigheterochanläggningarrande

ter.
följandeharrelationstalenredovisadefrån deutgångspunktMed

exemplet.itillämpatsenkla taxa

RelatiønstalByggnadstyp

Småhus
lPermanenthus
0,5storkvarterPermanenthus inom
0,5Fritidshus

bostäderHyreshus
0,3kvmBostadslägenhet 80

lokaler/kontorHyreshus
1,0på kvmkontor/butik 200förLokal

Industri, hotell m.m.
1,5kvm200

avgifter.periodiskaförExempel påTabell uttagtaxa aven

omfattningUndersökningens

Falu kommun

ochKristineomfattarområdeharFalu kommun avgränsat ett som
församlingardessai kommunen. IförsamlingarKopparbergsStora

sikthuvudmannaskap,kommunaltenskilt ochbådefinns i dag men
dettahuvudmannaskap. Härkommunaltsamlatplaneras antas attett

genomfört.redan är
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Fastighetsbeståndet inom området omfattar totalt bebyggda6 600ca
fastigheter. Beståndets fördelning på olika bebyggelsetyper framgår av
tabell 2.

Byggnadstyp Antal fastigheter

Småhus permanenthus 4 910-
Småhus permanenthus inom storkvarter 430-
Småhus fritidshus 434-
Hyreshus bostäder 321-
Hyreshus lokaler/kontor 146-
Hyreshus både bostäder och lokaler 74-
Hyreshus hotell/restaurang 9-
Industri l 5 5
S ecialfastigheter 212

Tabell Fastighetsbeståndets fördelning på olika bebyggelsetyper Falu försöks-i
område.

Nybro kommun

Nybro kommun har områdeavgränsat omfattar Nybro, Kråks-ett som
måla, ÖrsjöBäckebo, Kristvalla, Hälleberga, och Madesjö församling-
ar.

Fastighetsbeståndet inom området omfattar totalt bebyggda4 400ca
fastigheter. Beståndets fördelning på olika bebyggelsetyper framgår av
tabell

Byggnadszjyp Antal fastigheter

Småhus permanenthus 3 648-
Småhus fritidshus 95-
Hyreshus bostäder 187-
Hyreshus lokaler/kontor 56-
Hyreshus både bostäder och lokaler 72-
Hyreshus hotell/restaurang 7-
Industri l 87

ecialfastigheterS 183

Tabell Fastighetsbeståndets fördelning på olika bebyggelsetyper Nybro för-i
söksområde
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kommunMalmö

hela Sanktomfattarområdeharkommun avgränsatMalmö ett som
Mölle-Sankt Johannes,Pauli,SanktKirseberg,Slottstaden,Petri,

Hyllie, Eriks-Sofielund,Skrävlinge,Fosie, VästraLimhamn,vången,
HusieBunkeflo,Tygelsjö,delarförsamlingarKulladalfält och samt av

församlingar.Oxieoch
bebygg-totalt 24 000omfattarområdetFastighetsbeståndet inom ca
framgårbebyggelsetyperpå olikafördelningBeståndetsfastigheter.da

tabell 4.av

fastigheterAntalByggnadstyp

18 940pennanenthusSmåhus -
200storkvarterpermanenthus inomSmåhus -

87fritidshusSmåhus -
820lbostäderHyreshus -
425lokaler/kontorHyreshus -
676och lokalerbåde bostäderHyreshus -

26hotell/restaurangHyreshus -
980Industri

1 024Specialfastigheter

för-Malmöbebyggelsetyperolika ifördelning påFastighetsbeståndetsTabell
söksområde.

avgifterperiodiskaförKostnadsunderlag uttag av

skall i kost-i avsnittredovisas 4lagstiftningtillförslagEnligt det som
kommunensinräknasavgifter kunnaperiodiskaförnadsunderlaget

all-och andraunderhållförbättring, drift ochförkostnader gatorav
huvudmannaskap. Ikommunaltmeddetaljplanerinomplatsermänna

nyanläggandeföringå kostnaderdock inte kunnaskallunderlaget av
anläggningar,och driftskostnader förinte heller större t.ex. ge-gator

försla-vilka enligtparker,ochcentralt belägnaochnomfartsgator torg
skattefmansieras.skallget

utformadesförsökskommunematill de berördabeställningenNär
och beställ-helt klarlagdintelagändringsförslagetinriktningen avvar

kommu-Till saken höroklar.naturliga skäldärförningen attavvar
påsina kostnaderredovisaanledninginte hari dagens läge attnerna

kräva.kommerföreslagna lagendendet attsätt som
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bör såledesDet de kostnadsunderlagpoängteras redovisas iatt som
det följande inte i alla detaljer medöverensstämmer grunderna för lag-
förslag. Kommunerna har på delvis olika behandlat kostnadert.ex. sätt
för administration och s.k. kapitaltjänstkostnader. Vidare har delvis
olika avgränsningar gjorts mellan anläggningar enligt förslaget fårsom
avgiñsfinansieras och anläggningar skall skatteñnansieras.som

Bedömningen dock de redovisade kostnadernaär i kombinationatt
med den schabloniserade illustrerar vilken kostnadsnivå itaxan stort

kan bli aktuell lagförslaget tillämpas och vilken skattesänk-som om
ning, i drag, detta skulle kunna för.utrymmegrova som ge

kan tilläggasDet de kostnader redovisas kostnadsni-att som avser
vån 1995 och kostnaderna inte inkluderar De redovisadeatt moms.
kostnadsunderlagen och kostnademas del aktuellt kommunalskat-av

i respektive kommun redovisas i tabellteuttag

Falun Nybro Malmö

DoU-kostnader för tkr 32 000 14 024 108gator 700
Andel kommunalskatten kr 0,87 0,79 0,70av

förKostn. allm. plats tkr 12 000 3 700 9 000annan
Andel kommunalskatten kr 0,31 0,21 0,06av

Totalkostnad för allmän plats tkr 44 000 17 724 117 700
Andel kommunalskatten kr 1,18 1,00 0,76av

ÖversiktligTabell redovisning kommunernas kostnadsunderlag.av

Fastighetsuppgifter

Beroende på ambitionsnivå och ekonomiska kan insamlingresurser av
uppgifter på fastighetsnivå ske manuellt eller med hjälp officiellav
statistik eller med hjälp båda metoderna. dettaI fall har tids- ochav av
resursmässiga skäl valts utgå från officiella register, dock medatt vissa
enklare manuella kompletteringar.

Från fastighetsdatasystemet, innehåller flertal delregister,ettsom
bl.a. fastighetstaxeringsregistret, kan vissa uppgifter på fastighetsnivå
relativt enkelt och billigt hämtas inom valfria geografiska områden.

Uppgiñema har i detta fall inhämtats huvudsakligen från fastig-
hetstaxeringsregistret, vilket innebär samtaxerade fastigheter fåratt
hanteras manuellt och uppgifterna läggas till fastighetsnivå. Dettaom
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dock inte något praktiskt problem. fastighetstax-bedöms Istörrevara
ingåreringsregistret lagras framför allt de uppgifter värdefak-som som

vid åsättande taxeringsvärde, byggnadstyp, byggnadenstorer t.ex.av
ålder, och standard. exemplet i princip samtligastorlek har bebyggdaI
fastigheter inom undersökningsområdena tagits fram. Småhus och
specialfastigheter har efter byggnadstyp. ochHyreshus in-sorterats
dustrier har efter byggnadstyp och värdearea. värdeareaMedsorterats

i detta sammanhang den bostads- och/eller lokalareaavses som upp-
givits i fastighetsdeklarationen.

Taxeringsregistret har dock vissa begränsningar. Exempelvis saknas

uppgifter skattefria s.k. specialfastigheter och indelningen lokal-om av
fastigheter Småhusbehöver kompletteras med framför allt butiksarea.
kan endast delas in i och fritidshus och det saknas möjlig-permanent-
het urskilja gruppbebyggelse i form rad- eller kedje-tätareatt t.ex. av
hus m.m.

Under förutsättning relativt schablonartat kanatt ett system accepte-
eventuellt kompletterat med uppgifter från fastighetsägarna, torderas,

den officiella statistiken dock kunna bilda bra bas för ett ut-en mera
byggt i ñamtiden.system

på utfall vid tillämpningExempel ett taxesystemav

Beräkningarna har genomförts för översiktligt exempliñera kon-att
sekvenserna förslaget till periodiska avgifter i försöks-uttagav av
kommunema. kommunerna redovisade kostnadsunderlagetDet harav
fördelats på fastighetsbeståndetfullt det bebyggda inom törsöksom-ut
rådena enligt de relationstal redovisas i tabellsom

kan på översiktligaDet resultatet bygger bedömningarattupprepas
och det måste på avgifcemas storleksordningexempel vidatt ses som
full kostnadstäckning för några förekommande fastighetstyper inom
försöksområdena, tabell tabell redovisas hur den iI 7 exempletse
valda fördelar avgiftsuttaget på olika byggnadskategorier itaxan
kommunerna.
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Årlig avgift i kr
påExempel Falun Nybro Malmö

fastigheter 1 2 1 2 1 2

Permanenthus 2 065 2 840 1329 1614 1252 1355
Fritidshus 1033 4201 665 807 626 678
Lägenhet kvm80 620 852 399 484 376 407

Bostadshyreshus kvm550 4 337 5 963 2 792 3 390 2 629 2 846
Bostadshyreshus2 kvm300 17761 24 422 11433 13882 10767 11655

Lokalhyreshus kvm550 5 783 7 951 3 722 4 520 3 506 3 795
Lokalhyreshus1200kvm 12392 17039 9767 9 686 7 512 8 131

Hyreshus400kvm B/110kvm L 4 337 5 963 2 792 3 390 2 629 2 846
Hyreshus kvm400 B/500kvm 8L 261 11359 3175 6 457 5 008 5421

Hotell/restaurang kvm550 8 468 11643 5450 6 618 5 133 5 556

Industrifastighet kvm150 2 272 3 124 1462 1776 1377 1491
Industrifastighet kvm550 8468 643 5 450 6 618 5 133 5 556
Industrifastighet l 200kvm 18587 25 558 11964 14528 26811 12197
Industrifastighet2 kvm300 35 729 49 128 22 998 27 926 21 660 23 445

Tabell Exempel på årliga avgifter försöksomrâdenainom Falu, Nybroi och
Malmö kommuner. Kolumn 1 enbart och kolumn 2 samtliga all-gatoravser avser

platser.männa

Byggnadskategorier Procentuell andel avgifternaav

Falun Nybro Malmö

fritidshusVillor, 35 35 22
Hyreshus, huvudsakl. bostäder 18 11 29
Hyreshus, huvudsakl. lokaler 11 4 12
Industrier 12 25 21
Specialfastigheter 24 25 16

Tabell Exempel på avgzfternas fördelning på olika byggnadskategorier med den
prövade taxan.
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tabell exempeli 8 påuppgifter redovisaskommunernasledningMed av
i samband medmöjliggörsskattesänkningvid denskatteeffekter som

drifts- ochavgifter förperiodiskamedinförande ett systemav
för skatte-bygger påBeräkningarnaunderhållskostnader. utrymmetatt

schablonmässigaavgiftsintäktema. Dentill 75 %sänkning uppgår ca av
offentligainom detspecialfastigheterberor påreduceringen ävenatt
förutsättsvårdanläggningarskolor ochförfastighetsbeståndet t.ex. --

finansieras via kommunal-måstevilka i sindebiterade avgifter,bli tur
skatten.

skattesänkningkr vidSkatteeffekt en
MalmöNybroFalunBeskattningsbar

21212kr 1inkomst

355787-1 125-1335 sss975150000 ---
050 1 140500 11 180 117801300200000 -----
575 1710250 1770 22 670 11950300000 -----

2 850750 2 6252 950 34503 250 4500000 ----

möjliggörsskattesänkningskatteeffekter vidExempel påTabell av av-somen
kostnaderna för avgifts-enbartfalletdetgiftsintäkterna. Kolumn 1 gatorattavser

platser.samtliga allmännaföravgzftsuttagkolumnbeläggs och 2 avser
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med förslag till lag allmännaRapport vatten-ny om

avloppsanläggningaroch

maj lämnade referensgrupp till AvgiftsgruppenI 1994 förslag tilletten
lag allmänna va-anläggningar. Regeringen i tilläggs-en ny om angav

direktiven Dir. 1995:90 de grundläggande principernaatt taxa,om
avgifter och redovisning i Referensgruppens medangetts rapportsom
förslag till va-lag, med beaktande remisskritiken, skulle utgörany av
utgångspunkter för utredningens fortsatta arbete. har be-Rapporten
handlats i avsnitt Nedan följer utförlig5.2.4. redovisningmeraen av

förslag avgifter och redovisning.gruppens om

Avgifter

Referensgruppen först självkostnadsprincipen, dvs. den prin-tog upp
cip kommer till uttryck i 24 § va-lagen huvudmannenattsom genom
inte får högre avgifter förvad behövs täcka nödvän-änta ut attsom
diga kostnader för anläggningen. Principen, bådegäller kommu-som
nala och enskilda huvudmän, innebär den allmärma anläggningenatt
inte får drivas i vinstsyfte. Referensgruppen fann inte skäl föreslåatt
några förändringar principen. kanske främstaDet skälet att ettav var

avgifter kostnaderna för anläggningen, skulleutöveruttag utgöraav en
avform beskattning. avsnittet underlag för beräkningI själv-av om

kostnaden anförde Referensgruppen följ ande:

företagsekonomiskaDet självkostnadsbegreppet bör i stor ut-
sträckning kunna läggas till grund för självkostnadsbegreppet enligt
va-lagen. Referensgruppen vill anföra följande till vägled-närmare
ning för älvkostnadsberäkningen.

Såväl fasta och rörliga kostnader direkta och indirekta kost-som
nader kan i och för sig ingå i beräkningsunderlaget. Avgörande är
dock vad kostnaderna princip börI samtliga kostnaderytterst avser.

vid normal afärsmässig drift frånmotiverade affärsmäs-ärsom en
fåsynpunkt läggas till grund för självkostnadsberäkningen.sig Det

dock viktigt hänsyn till verksamhetensär karaktär ochatt tas om-
fattning. ocksåDet kan uttryckas så kostnaden skall skäligenatt vara
påkallad för rationell drift verksamheten.en av

Bland de kostnader får beaktas ingår givetvis lönekostnadersom
och lönebikostnader andra personalkostnader. Detsamt är numera
uppenbart framtida pensionsåtaganden bör ingå i kostnadsunder-att
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laget. kan gälla förändringarDet i pensionsskulden ellert.ex. av-
sättningen till pensionsfond.en

Godtagbara vidare kostnader för anläggningar,är material och ut-
rustning, lokaler, försäkringar och för information. detNär gäller
good-willsatsningar och marknadsföring bör det finnas ettannan
klart och naturligt samband med va-verksamheten för de kostnader

kan från självkostnadssynpunkt. Nödvändiga bered-accepterassom
skapskostnader bör också kunna ingå i kostnadsunderlaget.

Om tjänster eller nyttigheter tillhandahålls andra verksamheterav
får skälig ersättning därför läggas till grund för avgiftsuttaget. Det
kan gälla intemhyror eller andra kostnader för intern service samt
olika slag administrationskostnader. kan ocksåHär nämnasav er-
sättning för markupplåtelser, s.k. intrångsersättningar. Sådana er-
sättningar bör dock inte överstiga vad för markintrångtas utsom
från aktörer.externa

Kostnader för anlitande får självfalletentreprenörerexternaav
ingå i kostnadsunderlaget. måste dock,Det i övrigt, frågasom vara

skälig ersättning från affärsmässig synpunkt. Kostnader förom en-
treprenadtjänster upphandlas i konkurrens bör normalt settsom vara
godtagbara. dockDet viktigt tjänsteentreprenaderär kan konkur-att

med jämna mellanrum. den mån konkurrensenrensutsättas I på om-
rådet bristfällig, bör det allmänt gällaär kostnaderna försett att en-
treprenaden inte får väsentligt högre kommunen självän ut-vara om
fört arbetet 16 § renhållningslagen. Praktiskt kan vägledningsett
för kostnadsjämförelsen erhållas fråndels historiska kostnader som
huvudmannen haft i den mån han tidigare har utfört motsvarande
arbeten, dels från andra huvudmän för verksamheten isom svarar

regi.egen
frågaEn investeringar förär framtida behovmötaattannan om -

vad ibland kallas utvecklingskostnader får läggas till grundsom -
för avgiftsuttaget. Denna fråga fördelningen avgifterrör närmast av
mellan olika generationer avgiftsbetalare. Enligt Referensgrup-av

det främmande företagsekonomiskt motiverade inves-pen vore om
teringar inte skulle få läggas till grund för avgiftsuttaget. in-Detta
nebär också investeringar i huvudsakatt täcka framti-attsom avser
da behov kan beaktas under förutsättning investeringen fram-att-
står affärsmässigt motiverad. Om sådan investering avsevärtsom en
påverkar avgifterna kan det dock finnas särskild anledning prövaatt

den verkligen affärsmässigt motiverad.är För godtagbarom att vara
bör det normalt kunna visas den bidrar till väsentliga samord-att
ningsvinster eller andra besparingar.
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för år framåtnonnala självkostnaden beräknasDet är ettatt som
Avgifterna skall därvid bestämmas uti-underlag för taxesättningen.

kostnader så de så långt möjligtfrån kalkylerade att motsom svarar
för verksamheten eller i fall inte överstiger kostna-kostnaderna vart

frånUnderlag för taxesättningen kan hämtas kommunensdema.
också särskilda kalkylerbudget. givetvis möjligt lägga tillDet är att

grund för taxesättningen.

frågan miljökostnaderbehandlade vidareReferensgruppen om
Referensgruppensingå bland självkostnadema. Enligt be-kunde anses

möjligt endast i de fall fråga kostnader fördömning detta var omvar
orsakat.åtgärda miljöproblem verksamhet skallDetatt som en vara

på skadornamöjligt åtgärda skador sjöar och vattendrag äratt om en
sålundadirekt följd huvudmannens verksamhet. Huvudmannen börav

också föri avgiñsberäkningen kunna med kostnader ochattta rena
avloppsvatten.vårda våtmarker, sjöar och vattendrag Re-tar emotsom

ansåg användaferensgruppen dock det inte möjligt va-avgif-att attvar
miljövårdandeför allmänna insatser i sjöar och vattendrag.ter

avsnitten självkost-Med hänvisning till vad anfördes under omsom
ansågnaden och miljökostnader Referensgruppen begreppetattom

bytas kostnadernödvändiga kostnader i § va-lagen borde24 ut mot
och motive-har naturligt samband med verksamheten ärett somsom

ändamålrade med hänsyn till va-verksamhetens och omfattning.art,
Härigenom klargjordes enligt Referensgruppen normala affärsmäs-att

samtidigtsigt betingade kostnader regel kunde godtas formu-som som
för åtgärdaleringen möjligheter beakta kostnaderna negativaatt attgav

miljöeffekter orsakats verksamhet, kostnadernaävensom av en om
därför inte alltid affärsmässigt motiverade.anses

Referensgruppen behandlade utförlig begreppet kapitalkostnader.
Avsnittet redovisas här i sin helhet.

ingår fårkapitalkostnader i självkostnadema betrak-Att numera
självklarhet. Kapitalkostnaderna består avskrivningartas som en av

på tillgångar och kapitalkostnademaBeräkningen kanränta.av av
dock vålla svårigheter föremåloch har varit för flera uppmärksam-
made rättsfall under l980-talet.

investeringarDe i avgiftsfinansierad verksamhetgörssom en av-
förutsättningunder verksamheten till fullo avgiftsñnan-ärattses -

sierad betalas avgiftskollektivet. såkan det åter-Man attav se en-
betalning tillskjutna medel skall ske till finansförvaltningen. Bå-av

22 16-1398
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de det gäller tillskjutna skattemedel och upplånade medelnär externt
framstår det naturligt finansförvaltningen bör tillgodoräknasattsom
inte bara det tillskjutna kapitalbeloppet också s.k. internräntautan
på detta belopp. avstår frånKommunen bruka kapitalet påatt an-

inkomstbringande sätt.nat
Två problem förekommer vid internränteberäkningen. gällerDet

dels vilket värde skall beräknas på, dels vilken räntefoträntan som
får tillämpas.

Direkta företagsekonomiska kalkylmodeller kan här knappast
tjäna förebild. företagens självkostnadI ingår kalkylmässigsom en

på hela det kapitalet tillskjutet ägarkapital och fonde-ränta egna -
rade medel. Vinstpålägg därutöver kan förekomma. Företagen be-

själv sin kalkylränta, bl.a. med utgångspunktstämmer från alterna-
tivkostnaden för kapitalet.

Självkostnadsprincipen i aktuellt hänseende har däremot som
grundläggande syfte vinst inte skall uppstå. innebärDet denatt att
kalkylränta privata företag möjligen kan räkna med inte kansom
godtas. vidare, ocksåDet avgiftsgruppen pekat på, främ-vore som
mande godta kalkylräntan beräknas på hela det kapitalet,att att egna
dvs. också på tidigare års överskott eller fonderade medel. Om
fondmedlen hänförliga till tidigare års överskott skulleär armars en
exponentiell avkastningsutveckling kunna uppstå totalt settsom
skulle innebära överskott kunde föras från verksamhe-överatt stora
ten.

Referensgruppen har följande synpunkter vad gäller kapitalkost-
nadsberäkningen.

Så länge beräknas på bokförtinternräntan värde dvs. det histo-
riska anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar det godtag-är
bart nominell motsvarande kommunensränta,att ta ut t.ex. egen
låneränta. bör ocksåDet fullt möjligt istället lägga det s.k.attvara
bruksvärdet dvs. nuanskaffningsvärdet minskat med avskrivningar
till förgrund internränteberäkningen. Härvid räknas dock anlägg-
ningarnas värde med hänsyn till penningvärdesutvecklingen ochupp
därmed också skulden till fmansförvaltningen. Det kan därför inte
godtas nominell bruksvärdet.ränta Följden skulle dåatt tas ut
kunna bli ñnansförvaltningen fick betalt två gånger. Istället böratt
här endast real få jfr.ränta DsC 1987:5 ekono-Dentas ut t.ex.en
miska förvaltningen i kommuner och landsting ff.. Frågeställ-66s.
ningen delvis densamma det gällerär avskrivningar.när Det möter
inget hinder avskrivningar på de historiskagöra anskaffningsvär-att
dena, dvs. på vad investeringarna kostat i nominella belopp. Refe-
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frångåfinner ingen anledning den enligt rättspraxisattrensgruppen
hävdvurma principen det också avskrivningar-godtas beräknaatt att

utifrån nuanskaffningsvärdet, på vad här kallatsdvs. harna som
förbättras konsoliderabruksvärdet. Härigenom möjligheterna att en

verksamhet företag och för reinvesteringareller skapasett utrymme
vilka måste ske till nuvärdet.-

förutsättning för avskrivningar med utgångspunkt iEn att an-
läggningarnas nuanskaffxiingsvärde skall dock enligtäraccepteras
Referensgruppen meravskrivningama kommer avgiftsbetalarnaatt
till godo. innebär sådana medel skall placeras räntebärande,Detta att

de inte används för amortering eller eller reinvestering. denIom ny-
mån finansförvaltningenskulden till ned skall det ränte-amorteras
pliktiga beloppet minska.

Såväl nominella reala metoder godtagbara för beräknaär attsom
Ävenkapitalkostnaderna. olika annuitetsmetoder väl förenligaär

med självkostnadsprincipen. inte valet redovisningsmetodDet är av
i sig kan medföra självkostnaden överskrids till följdytterst attsom

kapitalkostnadema, valet metod i kombinationutanav snarare av
med vald internräntesats. Referensgruppen instämmer sammanfatt-
ningsvis i avgiñsgruppens bedömning alla bör60 metoderatt
kunna inte leder till avgiñsuttaget överstigeraccepteras attsom
nödvändiga förkostnader investeringamas genomsnittliga kalkyle-
rade och tekniska och ekonomiska livslängd.

Eñersom självkostnadsprincipen har grundläggande syñe attsom
uppstå,vinst inte innebär det de avkastningskrav före-attavses som

kommer inom privat näringsverksamhet kanknappast accepteras.
närafrämst praktiska skäl liggerAv det till hands istället sneglaatt

på upplåningskostnaderhuvudmannens grund för räntekostna-som
den för tillskjutet kapital till va-verksamheten. Enligt Referens-

bör avkastning kommunensmotsvarargruppen en som egen genom-
snittliga upplåningskostnad under alla omständigheter kunna godtas.
Med kännedom härom och inflationen i längre perspektiv börettom
också godtagbar realränta kunna bestämmas historiskt setten sy--

realränta på % rimlig i självkostnadsperspektiv.3-4 även ettnes en
Något marginellt administrations- risktilläggoch bör regelsom

kunna Risktagandet i va-verksamheten får dock normalt,accepteras.
inte påvisaskan i det enskilda fallet, tämligen be-annatom anses

bör tillHänsyn kursvinster och kursförlustergränsat. i de falltas
kommunen utlandslån.har Om tillskjutna medel skatte-utgörs av
medel eller lånade medel torde däremot normalt sakna bety-externt
delse.
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de fall va-verksamhetI bedrivs juridiskseparaten av en person,
aktiebolag, uppstår sällan problem med beräkningent.ex. ett av

kapitalkostnadema. Någon föramöjlighet frånöveratt pengar av-
giñskollektivet beräkningen avskrivningama finns härvidgenom av
inte. De kan bokföras faktiska låneräntor lå-sigräntor ärsom vare-
nade medel tillskjutits kommunen såsom ellerägare externaav av
finansiärer. Bedömningen skälig bör härvid kunnaräntan ärav om
bedömas på redogjorts för ifråga intern-sättsamma som ovan om
räntan.

Eventuella överskott uppstår i verksamheten kvarblir hossom
företaget de inte delas till Bedömningen hurägaren.ut storom av
utdelning kan godtas från självkostnadssynpunkt börsom samman-
falla med till på utlånade medel. finns frånDet själv-rätten ränta
kostnadssynpunkt ingen anledning skilja de sätt ägareatt som
tillskjuter medel. Samma på skälig avkastningsynsätt som ovan
kommit till uttryck bör således gälla ifråga utdelning påäven om
tillskjutna medel.

Utdelning får dock inte påberäknas hela det justerade kapi-egna
talet. Eftersom överskottet kan bero avgifterna överskriditatt
självkostnaden skulle till avkastning öka i takt medrättenannars
avgiftsuttaget vilket inte godtagbart. Istället bör till avkast-är rätten

påning endast godtas tillskjutna medel. Om dessa medel sedan ut-
aktiekapital eller andra saknartillskott betydelse.görs av

Från företagsekonomisk synpunkt kan i och för sig hävdas att
detta minskar huvudmannens intresse konsolidera verksamheten.att

också riktigt konsekvensen förefallerDet tveksam i de fall denär att
påavkastning tillskjutna medel huvudmannen skulle kunna gö-som

anspråk inte längre skulle få tillgodoräknas honom medlenra om
istället fonderades. bör dock inte någotDet hindrar att ut-vara som
delningsbara behållsmedel i verksamheten för iatt tassenare an-
språk för utdelning. förutsättning härför börEn dock dettaattvara
kommer till uttryck i redovisningen, så det klart framgår ägarenatt
fortfarande anspråk på dessa medel.gör

fråga fördelningen avgiftsskyldighetenI föreslog Referens-om av
den s.k. sociala kostnadsfördelningsprincipen elleratt nytto-gruppen

principen skall Nyttoprincipen innebär i huvudsak detöverges. äratt
fastigheternas den allmänna anläggningen skall ligga tillnytta av som
grund för fördelningen avgifter. § uttrycks principenI 25 så attav av-
giftsskyldigheten skall fördelas efter skälig och rättvis grund. Enligt
Referensgruppens mening hindrar denna regel avgifterna användsatt
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förbrukningpåverka va-abonnentemasförstyrmedel att avsom
tillhanda-förkostnadsskillnaderva-tjänstema. Gruppen attattanser

genomslag i avgiftssätt-fåalltid bör kunnaprestationerhålla olika
marginalkostnadspris-bör såvälomständigheterUnder vissaningen.

Med marginalkost-godtas.knapphetsprissättning kunnasättning som
såtjänst bestämsför ellerprisetnadsprissättning attatt varamenas en

ellerför producerarörliga kostnadenden äns-den attmotsvarar varan
då efterfråganunder tiderprisetKnapphetsprissättning innebär attten.

utbudbalans mellan ochsåkan producerasöverstiger vad sätts attsom
tillåtligheten dessaerhålls. Referensgruppenefterfrågan att avanser

för-avgiñema skallregeluttryckasavgiftsprinciper bör attgenom en
på skälig grund.fastigheternadelas mellan

få vidgade möjlig-skallföreslår huvudmannenReferensgruppen att
högreöverskottfå byggaunder viss tidheter uttagatt avgenomupp

knapphetsprissätt-marginal- ochtillämpningavgiñer. vidFörutom av
tillåtas föravgiftsuttag skall kunnahögreföreslårning ettattgruppen

efterfrågan. älvkostnadenförpå sikt bygga mötaattutatt resurserna
bör hitintillstiden. Utgångspunktenfå betraktasskulle därför över som

överskott undviks.år skall syfta tillavgiftssättningen varje attattvara
Överskott förutsättning det finnsunderskall dock kunna attaccepteras

eventuellt överskottklargör vadinvesterings- och finansplan somen
skeutjämning kommeranvändas till och innebärskall attattsom en

behöver inteNågon särskild avgränsningtiden. avgö-göras,över utan
förutsättningarna.tekniska ekonomiskafrämst de ochrande bör vara
frågeställningenvidare uppmärksammatReferensgruppen har om

kommunal avgiñsfinansie-vid försäljningvilka regler gäller av ensom
verksamhetenva-anläggning till privat intressentrad övertarsomen

två frågor, harframför alltden vidare. gälleroch driver Det rätt attvem
vilka kostnader fåreventuell realisationsvinst ochtillgodogöra sig en

skäl för abon-avgifter.lägga till grund för Ettköparen attuttaget av
realisationsvinstenkundeskulle få del överskottet attnentema varaav

därför abonnen-avgiñer,uppsamlat överuttag t.ex.ettmotsvarar av
bedöm-kapitalkostnader. Enligtbelastats för högaterna gruppensav

talar för abonnentema intening finns det dock antal skäl attett som
den skall till-skall ha någon direkt till realisationsvinsten,rätt attutan

skäl enligt Referensgrup-falla den va-anläggningen. Ett ärägersom
komma ifråga beaktadet vid taxesättningen normalt inte kan attattpen

såvältorde strida godeventuella framtida realisationsvinster. Det mot
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företagsekonomisk kommunalekonomisk sed. Vidare måstesom
hänsyn till verksamhetentas normaltatt varit skattefinansierad. Av-
giñskollektivet kan enligt Referensgruppen inte få tillgodoräknagärna
sig kapital upparbetats i verksamhet till följd kommunensom en attav
inte fått skälig avkastning på skattemedel tillskjutits verksamhe-som

Vidare kan försäljningsprisetten. bero på andra faktorer anlägg-än
ningens bruksvärde, köparen påräknart.ex. att samordningsvinster
eller andra möjligheter till rationaliseringar eller effektivitetsvins-ser

Dessutom realisationsvinstenter. är rätteligen hänförlig till samtliga
generationer avgiftsbetalare, vilket i praktiken innebär det bliratt
omöjligt rättvisandegöra uppdelningatt vinsten.en av

Den i sammanhanget viktigaste frågan dock enligtär Referensgrup-
frågan vilka kapitalkostnader denpen kan läggaägaren tillom nye

grund för avgifter.uttaget Det enligtär uppenbart detav attgruppen
pris köparen betalat inte automatiskt kan godtas. Med hänsyn till hu-
vudmannens monopolställning och avsaknaden alternativa lös-av
ningar skulle köpare alltid kunna räkna med finansieraen annars att
köpet höjda avgifter. Starka skäl talar enligt Referensgruppengenom
för den förvärvaratt allmän va-anläggning regel intesom bören som
få lägga andra kapitalkostnader till grund för avgifterna vad den ti-än
digare kunnatägaren dvs. i principgöra, bokförda värden.

Redovisning

detI följande redovisas Referensgruppens avsnitt redovisning iom
dess helhet.

Allmärma utgångspunkter

Som allmänt betraktelsesättett vill vi anlägga följande grundsyn på
redovisningen. Utgångspunkten för redovisningen av
va-verksamhet bör den så långt detatt praktisktär möjligt ochvara
rationellt skall betraktas den juridisk Dettasom om vore en person.
gäller va-verksamhetenoavsett organiseradär ju-om som en egen
ridisk ellerperson

Beroende på kommun, kommunalt bolag ellerettom en ett annat
företag huvudmanär för va-verksamheten gäller olika regler för re-
dovisningen t.ex. bokföringslag, aktiebolagslag, kommunallag.
Även skattelagstiñningen kan innebära redovisningen skiljeratt sig

emellan olika organisationsforrner. I särskild lag allmännaen om
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idärför integår detdenna,avloppsanläggningarochvatten- som
förprinciperochGenerellaredovisningen.regleradetalj att ramar

grundläggandedeeftersomställagår dockredovisningen att upp,
organisationsformer.allafördesammaredovisningsprinciperna är

redovisningssed.godi begreppetsammanfattaskanDessa

redovisningAvgränsad

en kommunjuridiskförekommandevanligt attDet är personen
Förrörelsegrenar.självständigaflerabedriverföretageller ett

viktigtdärfördetavgiñskollektiv attoch dess ärva-verksarnheten
intäkterkostnader ochrelevantaallasåhanterasredovisningen att

bokförsverksamhetentillhör ävensom
kvalite-säkerställaochförunderlagskallRedovisningen ettvara

Därför skallva-verksamheten.analysenekonomiskadenförten av
andrafrånavgränsade rö-redovisasresultatochintäkterkostnader,

redovisningslutenMedredovisning.slutenirelsegrenar menasen
resul-isammanfattasverksamhetenavgränsadedenhär egenenatt

påackumuleraslöpande sättresultatårets ettochtaträkning somatt
företagetsiresultat.historiska Detta görsverksamhetensvisar ex-

till enbartföretaget avgränsatbalansräkning ärterna om
kommunenfallet ärliksomföretaget, är närva-verksamhet. Om

lämpligtdetrörelsegrenar,andra attbedriver ärhuvudman, även
resultatfonder,internaellerbalansräkningars.k. internakonstruera

kanförmögenhetochresultatackumuleradeverksamhetensdär re-
dovisas.

allaredovisasjälvklartdet ävende är attUtöver posternaexterna
påExempel denkalkylerade ty-ochrelevanta interna poster. senare

lokalkostnader,internainternavskrivningar, ränta,ärposterpen av
administrations-ochservice-centralapersonalomkostnader samt

kostnader.
resul-ochbalans-internaredan i dagredovisarMånga kommuner

detalj fö-imöjligtinteva-verksamheten. Dettaträkningar för är att
organisa-ochinternredovisningen ireskriva hur sammansattastora

verksamheterhuvudmännensskilda ärskall utfonnas.tioner De
kunnamåste därförpå ochuppbyggda olika ut-sätt anpassaman

behoven.specifikatill deforrrmingen systemenav
det börtänkbara ochalltsåredovisningenmodeller förFlera är

intres-huvudmännenssjälvva-branschenuppgift för samtvara en
lös-de bästafinnamed revisorernadialogiseorganisationer att en

redovisningen.ningarna för
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Referensgruppen medvetenär det kan vissatt tidtaom atten ge-
nomföra föreslagna förändringar redovisningen. Men kraven påav

avgränsad redovisning bör inte skapa några påtagligaen övergångs-
eller anpassningsproblem. Referensgruppen den bedömningengör

huvuddelen huvudmännenatt redan i dag särredovisarav verksam-
heten på godtagbartett sätt.

Årsredovisning

Om va-huvudman bedriver flera självständigaen rörelsegrenar skall
va-verksamheten sammanfattas och särredovisas i huvudmannens
årsredovisning. Redovisningen skall innehålla beskrivning av
verksamhetens resultat, dess finansiering och den ekonomiska
ställningen vid årets slut.

Bestämmelsen avgiftssättning innebär uppkomnaom överskottatt
inte får användas i någon verksamhet den därän avgiftenannan ta-
gits Uppkomnaut. överskott eller medel elleravsättssom reserve-

via bokslutsdispositionerrats t.ex. i företag skall särredovisas så
de går härledaatt tiden.att över

Av resultatredovisningen skall det framgå kommunen, lands-om
tinget, eller någonstaten under året lämnat någon formannan av
subventioner, koncembidrag eller bidrag till verksamheten.annat

Skälig avkastning

Som redan framhållits vid motiveringen till 22-24 skall ägarens
krav på utdelning begränsas till vad skäligtär i förhållande tillsom
det tillskjutnaägaren kapitalet. denI ekonomiskaav redovisningen
skall därför åtskillnad mellangöras detta kapital och det kapital som
avgiftskollektivet bidragit med.

Avskrivningar

När det gäller självkostnadsunderlagets kapitalandel bör kunnaman
de metoderacceptera inte leder till avgiftsuttagetsom att överstiger

de kostnader nödvändigaär för investeringamassom genomsnittliga
ekonomiska livslängd.

Avskrivningar skall redovisas i resultaträkningen enligt god re-
dovisningssed.

För företag tillåter skattelagstiftningen viss resultatutjämning
mellan olika år. Följaktligen finns det möjlighet olikagöraatten
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Sådana dis-plan.avskrivningarbokslutsdispositioner, utövert.ex.
obeskattade Kommu-redovisasskallpositioner öppet reserver.som

skattelagstiftningenunderställdintehuvudman är men upp-nen som
Referensgruppenenligtolika år börmellanöver-/underskottkomna

fond ellerhos kommunerna,redovisas även t.ex.öppet som en
balansräkningen.internai denreserv
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föreslagna lagendenpå tillämpningExempel omav

byggrättfördelning av

hur för-detaljerad redovisningbilaga skalldennaI enavmerges en
kan behövavilka frågorgestalta sig ochdelningsförrättning kan som

lösas.
huvudpunktema isammanställningredovisasavsnittiFörst, aven

fördelningsförrätt-påprincipiellt exempelenkeltochförslaget ett en
och grundläg-heltäckandesedanavsnittning. I 2 ettpresenteras mer

och slut-avsnitten 4helhet. 3exempel förfarandet Igande gessomav
i inner-fördelningsförfarandet kan tillämpasexempel hurligen

ingår, vid lo-bevarasfastighet skalldärstadsmiljö, även samtsomen
vindkraftverk.kalisering av

för det föreslagnaPrinciperna1 systemet

vid tillämpningförfarandeti förslagetviktig komponentEn är att av
i den delenförenklas. Förslagetgenomförandesystemetalternativadet

nedan.i figursammanfattas 1kan som

Expl. ordningFöreslagenGällandeordningprocessen
PBLPBL
planbeslutdp:ESLdp/ob EttsamlatBeslutom-

°" FordelningstortarandeplanbesmmmelseESL
exploateringsavtalEv.-Bildande expLsamf.av-

Ev.exploateringsavtal-
PBL FÖRDELNINGLAGOMdetaljplan,Beslut QyGGRÅT-rom AV-

Fördelning bygrättav- UtdelningefterarealESL Fastighelsreglering--i3..;1:lm22..:r:,z§.i". amanwmov
FastighetsreIering- manl den det öv:

UtgårFrivillighetnnlösenmöjlighet-
Utbyggnad anläggningarav-

ALAL
FriståendeanLförrättning-Drift anläggningarav-

oförändratenskiltAvstyckning,byggande

föreslagna förfarandet.Figur Det nya
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Grundtanken bindningama lossasär mellan de olikaatt parallella syf-
harESL och särskiljerten attsom man

planeringsprocessen, hanteras enligt regler igängse PBL,som-
utbyggnaden anläggningar, hanteras enligtav gemensamma som-

AL, och

fördelning byggrätt och den ekonomiska utjämningen, vilket ärav-
vad återstår den gällande ESL.som av nu

F örrättningen i det förenkladutgör variantsystemet dennya en av
förrättning i dag regleras i ESL. Skillnaderna framför alltärsom

förrättningsbesluten tydligare underordnasatt detaljplanen,-
någon exploateringssamfällighet inte skallatt bildas samt-
anläggningsfrågoma inte ingår i förrättningen.att-

Den förrättningen har två syften. Den skall för det första ledanya
till fördelning markinnehavet byggrättema inom fördelnings-en av
området, så berörda fastighetsägare efter förrättningenatt visstäger ett
antal hela byggnadstomter. Avstyckning inom innehavet kan givetvis
ske parallellt, det frågaär får hanteras efterseparat öns-men en .som
kemål från respektive fastighetsägare.

För det andra skall vid förrättningen vilken ekonomiskavgöras
kompensation byggrättsfördelningen leder till.som

Mer konkret tillgodoses dessa båda syften följande åtgärder,genom
vilka i delar behålls oförändrade i förhållandestora till gällande rätt;

Andelstal åsätts berörda fastigheter-
De fastighetsgränsema dras med fastighetsreglering ochnya upp-

byggrättema, fördelas förtomterna, möjligastörsta överensstämmelse
med andelstalen

Avvikande tilldelning iersätts pengar-
Skillnaden det gällande främstmot indirektär vinst-systemet att ett

fördelningssystem tillämpas och någon likvid för utjämningatt separat
ingångsvärdena inte skall bestämmas. Samtidigt det förtydli-av görs

gandet gällande mark förrätt allmänmot plats inteatt skall avstås er-
sättningsfritt till huvudmannen, dvs. kommunen eller anläggnings-en
samfällighet, försåvitt inte särskilda avtal träffas detta.om

Fastighetsreglering enligt skall endast igöras den utsträckningovan
krävs för uppnå skälig fördelningatt byggrätten.som Deten ärav

alltså fullt möjligt låta fastighetsgränsemaatt bestå och i stället fördela
planvinsten i pengar.
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och hurbeslutmeddelas,besluttvå olikaprincip behöver attettI om
skall tilldelasinklusiveförändras,skallfastighetsindelningen vem som

ekonomiskadenbesluttomt/byggrätt,respektive samt ett av-om
räkningen.

planutform-för ESL,liksomförslagetbakomGrundtanken är, att
fastighetsindelningen.oberoendeheltskall kunnaningen göras av

huvudsyfte.lagensfår illustreraprincipskissenklaFölj ande
deplanlösningenbästaplanläggas. ärskall Denfastigheter attTvå

fastigheten medanpå denläggstillskapaskanbåda byggrätter enasom
figurpark,utläggsandraden sesom

1:1

112 1:21:1

principexempelEttFigur

fastighetråmark och varjeplanläggningenföreochBåde 1:21:1 utgör
krvärd 000vardera 80två byggrätter,kr. Planenvärd 00020är ger

exploateringskostnader.före
plannyttantillfaller 1:2. DenförfarandetkonventionelladetEnligt

Fastigheten000 kr. 1:1,från kr till 160värde 20 000ökar ifastigheten
ersättningendastexpropriationslagenfår enligt kap. a§4 3däremot,

går således ska-Fastighetenkr.plan, dvs. 000värde före 20för sitt
vinsten.del ierhåller ingenplanläggningen,deslös menur

fördelninglagenföreslagnaenligt dengenomförandet skerOm om
fas-planföretaget, eftersomandelstal ilikaoch 1:2byggrätt 1:1gesav

alltså enligt detskallBåda fastigheternaareal.hartigheterna samma
stårutgångsvärde ierhållavinstfördelningssystemetindirekta ett som

båda fastigheternautgångsvärde förandelstalet. Skäligttillproportion
kr.dvs.då utgångsvärdet, 80 000blir halva

och in-således krtilldelas 00080Både och 1:21:1 satsar samma
värdeökning,därmedoch erhållerkr,gångsvärde, 00020 samma

vilket i detta fallefterfördelas sedanKostnadernakr.60 000 nytta,
Även därmed lika fördelad.blirlika. vinstende fördelasinnebär att
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2 Ett grundläggande exempel

Detta exempel bygger i princip på två de typsituationer berör-av som
des i avsnitt 8.5.2, och mycket stiliseratär för så tydligt möjligtatt som
illustrera de grundläggande typfallen.mest Planområdet, även ut-som

fördelningsområde,gör framgår figur 3 nedan.av

1:2:i""l1:1 1:3 1:4
5°“2.150kvm 2.000kvm 2.000kvm 4.000kvm

a

E E1:5
850kvm

1.000kvm 2.000kvm 2.000kvm
116 1:7 1:8

Figur Gällande fastighetsindelning.

Kommunen har bedömt området intressant för utbyggnad,som men
fastighetsindelningen och gällande ägarbild det svårtgör åstad-att
komma lämplig planutformning. För det första bör fastigheten i sinen
helhet utläggas för allmänt ändamål, vilket skulle innebära ägarenatt

denna fastighet inte erhåller någon byggrätt och därmedav lämnas helt
utanför nyttofördelningen. För det andra det bostadspolitiskaär ochav
planekonomiska skäl nödvändigt med grupphusbebyggelse inom om-
rådet. Bästa platsen för detta privatpersonerär tre ägda fastigheter,av
medan lämplig exploatör heltäger fastighet inomen området.en annan
Kommunen väljer därför det alternativa fördelningsförfarandet, it.ex.

översiktsplan eller i planprogram.etten
Planområdet omfattar fastigheter,8 1:1-1:8. Fastigheten 1:8 ägs av

AB Bygg, övriga privatpersoner.ägs Området obebyggtär medav un-
dantag 1:5 och 1:7. 1:5 används helårsbostadav medsom eget vatten
och avlopp och 1:7 bebyggdär med litet fritidshus med lågett stan-
dard. har1:7 utfart via servitutsrätt 1:1.över 1:6 avstyckades gång ien
tiden 1972 för bebyggelse, någon byggnation har aldrig aktuali-men

Över 1:2 ochserats. 1:3 går ägoväg används den intillig-en som av
gande jordbruksfastigheten 2:1 enligt servitutsavtal.ett
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delen kanstörresydväst,från nedOmrådet sluttar öster mot sesmen
bergknallebrantEnda undantagetbebyggelse.för ärlämplig ensom

område i figurilängst öster, a

Detaljplan

detaljplanepro-ochplanintentionemarealiseraaktuelltblirDet att en
skall ske igenomförandetklarlagtdet redaninleds. Eftersom är attcess

samtidigtansöker kommunenfördelningsförrättning,form omav en
lantmäterimyndigheten.förrättning hos

integrationsäkerställavill kommunenansökanden tidigaMed aven
plane-plangenomförande. Genomochplaneringför attprocesserna

såvälparallelltbehandlasgenomförandefrågoma kanochrings- -
för-ochtidsåtgången minskasden totalatekniskt kanrättsligt som -

fastighetsägar-förforumutnyttjasdessutomkanrättningen ettsom
helhet.förkontakter och processen som

rad-friliggande villor och 10föri 6Planarbetet tomterattutmynnar
tillbe-dessutomgrupphusområdet finnstillskapas. Inomhustomter en

gemensamhets-inrättashörsbyggnad för somsom avsesgarage m.m.
Även och skallPför N utgörautfartenanläggning. tomterna gemen-

nedan.jfr figursamhetsanläggning, 4

i /1:4

Park

bestårGammalgräns som
Ny gränsA- w- w- i

utgårGammalgräns som- - -v - r -

fastighetsindelning.detaljplanenFigur I angiven

fråninfartsgataallmän plats;planområdet utläggsResten ensomav
park-mellan radhusengång- och cykelvägi ettväster, samtvägen en
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område i delen planområdet, ansluter till parkområde iöstra ettav som
angränsande plan. topografiska skäl det lämpligt och nöd-Av ären

avlopp drasvändigt huvudledningarna för och fastighe-överatt vatten
föranleder u-område.vilket s.k.1:5,ten ett

detaljplanen i särskilda bestämmelser hela planområdetI attanges
skall fördelningsområde och fastighetsindelningen skall hautgöra att
den redovisade utformningen. Till grund för detta ligger nödvändiga
båtnads- och väsentlighetsprövningar enligt och lednings-FBL, AL
rättslagen.

Vidare skall det framgå kommunen skallplanenav om vara
huvudman för allmänna platser eller inte. fortsättningen exempletI av
kommer båda dessa fall beröras.att

F örrättning

Eftersom förrättningen påbörjats redan under planeringsskedet har
flera de frågornakontroversiella redan klarats före planantagan-utav
det. återstårDet lantmäterimyndigheten slutför förhandling-är attsom

och meddelar de nödvändiga besluten.arna

Andelstal

första uppgift slutgiltigt vilka fastigheterEn skallär avgöraatt som
delta i fördelningen och i vilken omfattning och därmed bestämma
fastighetemas andelstal.

två huvudsakliga frågor måsteDe därmed bedömas ärsom
vilken mark bidrar plannyttantill i den meningen den ärattsom-

tillgänglig för exploatering samt
huruvida viss mark bör graderas.-

grundläggande kriteriernaDe för huruvida tillgänglig förmark är
exploatering kända från markområdenESL. Att vilkaär avgränsa som
skall ingå i helt och vilka skall allmän platsutgöratomter tor-nya som
de normalt inte innebära några problem. det aktuella exempletIstörre
kan konstateras fastigheten avstår1:7 drygt halva sin areal fört.ex. att
dessa ändamål, dvs. den mark underlag för denutgör tomt-som nya
platsen, inklusive skaft, plus gatumarken.

förAvgörande prövningen hur den bebyggda marken skall hante-av
marken ifråga redan i värdehänseende.utgör tomtras synes vara om

Mark såväl före efter exploateringen bidrar iutgör tomtsom som
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inteprincip till värdehöjningen och bör därför inte åsättasheller an-
delstal. åOm marken andra sidan värdemässigt betrakta rå-är att som
mark, dvs. bebyggelsen rivningsmogen, bör den i andelstalshänse-är
ende behandlas obebyggd mark. Med hänsyn till de regler i PBLsom

gäller beträffande möjligheterna bygga till och befintligaatt utsom
byggnader, torde ganska dvs. för förhållandevis småävensnart,man
och enkla byggnader, komma till läge där tomtvärde redan harett ett
uppkommit.

den beskrivna bakgrundenMot det uppenbart kringmarkenär att
påbyggnaden redan1:5 Eftersom inte heller bidrar1:5utgör tomt.

någonmed mark till exploateringen, bör fastigheten inte nå-annan ges
Ävenandelstal. den del fastigheten bebyggd med1:7 ärgot av som en

fritidsbostad bedöms tomtplats och den delen fastighetenutgöra en av
därför inte med vid andelstalsberäkningen.tas

Naturligtvis finns där gråzon vid bedömningar detta slag,en av som
inte bara består små och enkla byggnader, obebyggdaävenutanav av
fastigheter, ibland kan uppfattas tomtmark, fast de i praktikensom som

fårinte bebyggas. exemplet har det sistnämnda fallet1 iklätts fastighe-
Eftersom1:6. den fastigheten gång har tillskapats för bebyg-ten en

gelse och uppfattas sin denäven potenti-ägare, ärtomt ettsom en av
ellt problem vid förrättningen.

råmarksområde fårEtt naturliga skäl inte högre värde bara därförav
det idag skallär För 1:6 ha värdeavgränsatatt tomt. att ettsom en som

tomtmark måste det klarläggas den verkligen skulle ha kunnat be-att
byggas.

Eftersom det förekommer kommunerna positivt påävenatt ser mer
bygglovansökningar små råmarksfastigheter och gamla avstyck-
ningar, så kan det givetvis inte uteslutas fastigheten verkligen äratt att
betrakta redan före planläggningen. Såsom den stiliseradetomtsom en
figuren ritad i exemplet måste vi förutsättaär detta just sådantäratt ett
fall. Fastigheten således någotinte andelstal.ges

å andraOm sidan bedömningen blir skall1:6 rå-utgöraatt anses
mark, likaväl övrig obebyggd mark, skall den åsättas andelstalsom
efter sin areal på sedvanligt börDet dock för tydlighets skull till-sätt.
läggas sådan bedömning ibland kan ha den effekten resultatetatt atten
för fastighetsägaren blir denne får betala föratt atten summa pengar -

han älv upplever fådet- behålla sin tomt. Orsaken till detta ärsom
emellertid marken har bedömts tomtmark.inteatt som

23 16-1398
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Övriga andelstal enligtåsätts i huvudsakfastigheter, 1:81:1-4 samt
markenhuvudfrågan emellertid den berördaandraarealen. Den är om

betydelse för exploate-till markensmed hänvisningbör graderas, att
ringsföretaget varierar.

för sig skulle kunna lämpakaraktär, i ochmark normalFör somav
Frågan aktuali-anledning till gradering.bebyggelse, finns intesig för

terrängförhållandena inte alls, ellerfrämst för mark p.g.a.somseras
marken inte har särskiltsamtidigtsvårligen, kan bebyggas,endast som

finner lantmäterimyndig-exempletändamål i planen.värde för Iannat
östligaste delenoch svårbyggda 1:4,för den brantaskälheten att av

marken igraderas med hänsyn tillai figur börmarkerad med attner
inom detBedömningen arealenomöjlig bebygga.princip ärär attatt

till hälñen.området räknas ner
omfördelningen.till grund förfölj ande andelstal läggasDärmed kan

Andelslal.Tabell
AndelstalAreal kvmFastighet

Totalt Bidrag Graderad %

16,52150 215021501:1
15,32 000 2 0001:2 2 000

000 15,3000 2 000 21:3 2
28,6000 4 000 3 7251:4 4

0,0850 0 01:5
0 0,0000 01:6 1

180 9,02 000 1 180 l1:7
2 000 2 000 15,31:8 2 000

100,0000 13 330 13 055Summa 16

Fastighetsreglering och fördelning byggrätterav

aktuell i exemplet kan beskrivasomreglering blirDen attsomsom
framgår figur viaändras från det lägefastighetsindelningen som av

visas i figur nedan.i figur till det läge 5planen 4 som
för allmän plats överförs ochkommunen huvudmanOm är gatu-

Ersättning för tillfal-kommunägd fastighet. markenparkmarken till en
efter fastig-deltar i fördelningen andelstal.de fastigheter Denler som

fått inkluderarfaktiskt avstår marken har andelstalhet ettrent somsom
ersättning i förhållande tilloch han tillgodoräknas sedandenna areal

sitt totala andelstal.
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småningomsåmarkenhuvudman skallintekommunenOm är upp-
denenligtanläggningssamfällighet AL. Förförmån förlåtas till atten

ersättningdenmåste tillsesskall fungeraregleringenekonomiska att
huvudman-kommunaltvidpå motsvarandeutgår,därvid sätt somsom

dettaandelstal.deras Förfastigheter efterberördatillfallernaskap, att
mark-samlas iplatsmarkenallmännamåste denmöjligtskall envara

tabellandelstal enligt 1fastigheternavilkensamfállighet, i ovan.ges

i g 1za§j { 11:a ":
i.Ji ,Wiä",

,tl lt ilZE l i ä9311
71771"", 5:1." . t FiGlHlllJiliÅlBlClDlE eller

Kommunen1:1

ax 1:11:71:5 L 40MK

Jf P1:31:e L N

omfördelningenGränstillskapadgenom
Gräns inom innehavetv

fastighetsindelning.NyFigur

regleringen hängerkvarblir eftervilka fastigheterExakt sammansom
berörda fastigheter, dvs.fördelas mellankvartersmarkenmed hur vem

erhålla respektive byggnadstomt.skallsom
pådrivande vidbyggbolag,Fastigheten 1:8 ärävenägs ett somav

genomföras iskallradhusexploateringenTankenexploateringen. är att
bo-fastighetentillförs 1:8. Dettaregi och A-J ärbolagets tomternaatt

yrkande.lagets
inte intresseradsigförrättningen visar det 1:2Vid ärägarenatt avav

nöjd med få sinsälja någonsjälv bygga eller Denne är att uttomt.att
villi 1:1, 1:3planens byggrätter Däremotandel ägarna avpengar.av

området. ochsin inom 1:6och få sig tilldelade 1:5, 1:71:4 tomtvar ny
deltagande tomtplatserbehålla sina i samverkan icke K,skall givetvis

och M.L
efterfrågan på itillgång ochDärmed kan konstateras ärtomteratt

fråntillgodoser kraven deoch villatomterbalans. befintligaTre tre nya
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byggbolaget hand grupphusbe-enskilda fastighetsägarna och tar om
byggelsen.

påtagliga fördelarna med plan-kan förresten deHär noteras atten av
parallellt. beräk-och förrättningsprocessema handläggs Genom att

kan samtidigtningar andelstal, tilldelning och ersättningar ske somav
möjliga förutsättningar förplanutformningen diskuteras, skapas bästa

rättviseaspekter.såväl gestaltnings-tillgodoseatt som
få tilldelad tomtplatshade yrkat sigOm 1:2även ägaren att enav

gått tillskapa ytterli-planutfonnningsskäl inte hadeoch det attom av
ha fått lösas till-byggnadstomt, skulle situationen attgenomgare en

så värdemässig överensstämmelse möjligtdelningen sker i nära som
med de åsatta andelstalen.

omregleringen upphävs de servitut belas-förInom även somramen
fastighe-vägfrågan för den härskandeoch lösa1:1, 1:2 1:3. För atttar

anspråkstället bit i med servitutsrätt.behöver i 2:22:1 tasten en av
ochbåda gemensamhetsanläggningama kvartersmarkDe av-

ingår fördelningsförrätt-den ombildade inte istyckningen inom 1:8
ningen.

regleringEkonomisk

ekonomiskaoch tilldelningen bestämd, kan denMed andelstalen ut-
utjämningsberäkningpraktiskt genomförajämningen beräknas. Att en

framför allt ellerbestår viss del matematik,till men av merav ren
Beräkningen i exemplet harmindre svåra värderingsöverväganden.

utifrångjorts följ ande värden.
värderats till kr, exklu-kvm har 80 000Radhustomtema 500ca- -

Ändtomtema bådaexploateringsavgifter. i de radhuslängornasive är
till kr exkl. avgifter.något kvm och värderas 90 000600större ca --

varierar mellan och kvm,Villatomtema och O, 800 850K, M som
värda kr exkl.avgifter. ochbedöms alla 150 000 Tomterna Nvara

kvm, värderas till krvarierar mellan 000 och 030 160 0001 1som
exkl. avgifter.

värdenivåer utjämningslikvider redovisasAngivna leder till de isom
tabell nedan.2
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Tabell Utjämningsberäkning.
UtgångsvärdeFastig- Andels- Tilldelade Likvid

het % Faktiskt Andeltal tomter erhåller+
betalar-

1:1 16,5 0 150 000 216 000 66 000+
1:2 15,3 0 200 500 200 500+-
1:3 15,3 N 160 000 200 500 40 500+
1:4 28,6 160P 000 374 500 214 500+

0,0 K1:5
1:6 0,0 L
1:7 9,0 M 0 118 000 118 000+
1:8 15,3 A-J 840 000 500200 639 500-

Summa 100,0 1 310 000 1 310 000 0

Mark för allmän plats skall enligt principerna i kap4 3 §ersättas a ex-
propriationslagen, dvs. till markens värde före planläggningen.

Större delen den berörda marken utgjorde tidigare råmark, vilkenav
värderas till 20 kr/kvm. Servitutsområdet på dock1:1 endast ettges
symboliskt värde, enligt praxis för servitutsbelastad blirväg gata.som

kvm tomtmark i anspråk frånDessutom 150 1:7. marginellaDennatas
tomtmark kan värderas till kr/kvm. Totala värdet50 allmän platsav
blir därmed 50 150 4.750 kr. Vi förutsätter20 102 500 här+ attx x
några avtal inte finns gratis avstående marken.om av

det falletFör fastighetsägarna huvudman för allmän plats utgåräratt
ingen likvid inom för denna förrättning. stället mellanlagrasIramen
värdet i den marksamfállighet i vilken de fastigheter deltar i vinst-som
fördelningen har andelar deras andelstal i fördelnings-motsvararsom
företaget. Värdet dyker igen i den anläggningsförrättning viupp som

återkommer till.strax
emellertidOm kommunen huvudman skall kommunen betalaär er-

sättning för allmän plats i form likvid inom för omfor-av en ramen
delningen. Betalningsmottagare blir då vinstfördelningskollektivet

helhet och ingående likvid således pluspost i avräkningenutgörsom en
fördelas mellan fastigheterna. efter deras andelstal. tabellI nedan3som

redovisas den avräkning blir aktuell vid kommunalt huvudmanna-som
skap.

Även andra ersättningsposter skall emellertid i vissa fall ingå i av-
räkningen, ersättning för personliga skador drabbar fastig-t.ex. som
hetsägarna eller ersättning till andra sakägare, företrädesvis rättighets-



SOU 1996:168Bilaga 712

får föras in minusposter iErsättningar dessa slaghavare. av-somav
eftervinstfördelningskollektivet andelsta-räkningen och fördelas inom

len.
fastigheten videxemplet kan vi tänka 1:7I ägaren gatu-att avoss

personlig skada på kr.regleringen drabbas 10 000 Denna ersätt-av en
denpå framgår tabell Observeraning fördelas ävensätt attsom av

fördelningskollek-själv, såsom fastighet inomskadedrabbade ägare av
bidra med sin skadan.tivet, skall andel av

förmåndet servitut tillVid förrättningen upphävs nämnts ävensom
vägfråganlösa för krävsför belastar 1:2 och 1:3. För 2:12:1 attsom

på anspråk. Ersättningen till och hanterasmark i 2:1 2:22:2 tasatt en-
varvid för-i första hand kap.ligt regler i dvs. 5 10FBL,gängse a
fastighetfår behandlas berörd idelningskollektivet helhetsom som en

likvidhänseende.
Servitutsåtgärdema vinstfördelningsfall, dvs. de skall hante-s.k.är

stycket Bedömningen resulterar ienligt kap. a§ tredje FBL.5 10ras
kr och med kr. Ersättnings-skall med 000 2:2 5 0002:1 20ersättasatt

enligt på framgår tabellbeloppen fördelas andelstalen sätt som av

Tabell Fördelning ingående och utgående ersättning.av
TotalFastighet Utjämnings- Ersättning för Ersättning

för skada ersättninglikvid allmän plats

66 000 17 000 5 500 77 5001:1 ++ + -
500 210 5001:2 200 500 15 500 5 ++ + -
500 50 5001:3 40 500 15 500 5 ++ + -

500 10 000 234 0001:4 214 500 29 ++ + -
0 01:5 0 0

0 0 01:6 0
000 9 500 000 +124 5001:7 +118 3+ -

5001:8 639 500 15 500 5 500 629+- - -
0 102 500Kommunen 1:1 0 102 500- -

10000 10000Äglz7 0 0 + +
Äg 20 000 20 000O 0 + +2:1
Äg2:2 0 0 5 000 5 000+ +

Summa 0 0 0 0

ersättningsbeslutet måste på sedvanligt särskiljas deI ersättnings-sätt
belopp likvid, dvs. ersättning för fast egendom, ochutgör ersätt-som
ning för personlig skada. Om kommunen inte huvudman skallär
dessutom, berördes, någon likvid för allmän utgå.plats intesom nyss
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Med detta marken omfördelad och i rätt ochär ägopersoners er-
sättningen bestämd. fördelningsförrättningenDärmed kan avslutas.är

Därefter, eller parallellt, beroende på fastighetsägamas preferenser,
genomförs eventuella avstyckningar åtgärderoch kompletterande på
kvartersmark, bådade gemensamhetsanläggningama.t.ex.

Utbyggnad anläggningarav

Om kommunen huvudman för allmän plats innebär den be-är nyss
skrivna förrättningen sådan mark har överförts till kommunägd fas-att
tighet. Utbyggnad sker därmed i kommunens regi ochgatorav m.m.
debitering kostnader för detta får hanteras enligt regler.gängseav

kommunenOm inte huvudman, dvs. allmän plats skall byggasär om
och förvaltas fastighetsägarna, måste AL-förrättning vid förut taav en
reglera dels anläggningsarbetenas omfattning, dels kostnadsansva-att
för byggande och driñ.ret

förrättning sker helt enligtDenna de vanliga regler gäller vidsom
AL-förrättning. den markFör upplåts skall ersättning utgå enligtsom

§ AL med Betalningsansvaret13 102 500 kr. åvilar den anläggnings-
samfällighet tillskapas. Betalningsmottagare den marksamfal-ärsom
lighet bildades vid den beskrivna förrättningen. Ersättnings-som nyss
beloppet fördelas inom marksamfálligheten på framgårsätt som av
kolumn i tabell2

Marksamfálligheten därefter i princip värdelös. Som städ-är en
ningsåtgärd bör andelstalen i samfálligheten fastighetsregleringgenom

till andelstalen i den gemensamhetsanläggning bildasanpassas som
och fastigheten utplånas.1:2

Vinszfördelning

Något krav på lantmäterimyndigheten skall beräkna planvinsten föratt
varje berörd fastighetsägare finns inte. till kanDetta dettrots vara av
intresse i exempel detta hur utfallen blev.att ett som se

För detta skall möjligt krävs ingångsvärdena bestäms.att attvara
Råmarken värderas därvid enligt de principer tidigare har be-som
skrivits, dvs. i huvudsak till kr/kvm.20 helhetens skull harFör även
markvärdena för 1:5 och tagits1:6 med i sammanställningen. Resulta-

beräkningarna redovisas i tabelltet av
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medvinstandelama i principkanDet överensstämmernoteras att
bedömdes jämntpå ingångsvärdenavilket berorandelstalen, att vara

fördelningsområdet.fördelade över

IOOO-tal kr.VärdenTabell Beräkning planvinst. iav
Ingångs-Utgångs- Ersätt- Resul- AndelFastig-

%ningvärde värdehet tat

187,5 16,777,5150 401:1 +
15,1+2l0,5 170,50 401:2

170,5 15,140 50,51601:3 +
28,8234,0 324,0160 701:4 +

0,0 0,0230 0,02301:5
0,0 0,0160 0,01:6 160

102,5 9,1172 124,51501:7 +
629,5 170,5 15,1401:8 840 -

99,967,5 1l25,5850 792Summa l +



SOU 1996:168 Bilaga 7 15

3 Innerstadsförnyelse

de situationer där lagen fördelningEn byggrätt kanav om av vara
lämplig använda vid förändringar inom stadskvarter,är störreatt ett
där det samtidigt förekommer obebyggda fastigheter, skyddsvärda
byggnader och önskemål planlösningar inte in iom som passar
befintliga ägarförhållanden.

åskådliggörDetta exempel sådan situation. Gällande fastighets-en
indelning och befintlig bebyggelse framgår figurav

P-nedfan

18

17

BefintligaFigur förhållanden.

Fastighet nr:
Avriven sedan 1960-talet. Används privat parkering.tomt som
Byggnad kulturhistoriskt intresse, 1790-tal. Nyligen varsamtav

ändrad. Butik i bv. Kontor 1 tr.
Byggnader, gatuhus och gårdshus, byggnadsminnesklass frånav

1750-talet med behov omfattande restaurering. Olämpliga ochav
tillkomna ingrepp det bedrevs och cykelhandelnärovarsamt sport-

med reparationsverkstad. Butik i bv. Bostäder Verkstad gården.1 tr.
och4-6 Avrivna12-14. används för allmän parkering.tomter som

Kommunen arrenderar och administrerar.
17. Byggnad från 1920-talet god arkitektonisk klass. Gammalav

samlingslokal och biograf byggdes till butik på 1960-talet.som om
Butik och lager i bv. täcker hela vån. inredd2 vindtomtytan. +som
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längan ivån. Bostäder ibara 214I västragränsenmot gatan. mot nr
vån. vind.längan ivån vind. Kontori södra 11 +tr.+tr.

inrefrån 1960-talet. Ombyggt 1986.Köpmannavaruhus Har18. en
parkeringen.den allmännagalleri från sydöstra hörnet P-garageut mot

källarplan. Vån. varuhustillgängliga p-platser i 1med allmänt40 trst.
och restaurant.

Detaljplan

frågauppkommerdiskussionen under planprocessenRedan tidigt i om
Även parkering skall lösasinom kvarteret.samverkan kring ett torg

svårt utforma planensig vidarevisarDet utan attattgemensamt. vara
fördelad.fastigheter blir påtagligt ojämnt Dettabyggrätten för berörda

skall och be-önskemålet fastigheten bevaras3attaccentueras omav
skyddsbestämmelser.lastas med rivningsförbud och

därför planutfonn-konstaterassamråd med fastighetsägarnaI att
fastigheternaplangenomförandet skulle underlättasningen och om

fördelningsområde enligt lagen fördelningkring bildartorget ett om av
områdetingår dock inte i och läm-Fastigheterna ochbyggrätt. 2 17

fortsättningsvis utanför exemplet.nas
framgår figurernaslutligenInnehållet i den detaljplan antassom av

7-8.

Gångstråk P-nedfart

detaljplan. mark.Figur Ny Användning ovan
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P-nedfart
|

å kua
| ihagelout- out-
l |grävt förråd grävt|

NW |._lP-garage B H iPfggfagelager 60 bpl
l

förråd 40 hp.

detaljplan. Användning under markFigur Ny

Generellt gäller användningen i bottenvåningen handel ochäratt att
användningen i högre plan kontor. Utbyggnaden inom fastigheternaär

och utförs lämpligen Båda4 5 enda byggnad. fastighetsägarnasom en
intresserade etablera sig inom kvarteret, samtidigt kanär attav men

fastigheten avstå från14 marktilldelning i utby-ägaren acceptera attav
ersättning. den bakgrunden utformasMot bestämmelsernate mot om

fastighetsindelningen enligt kap. så§ det de befintliga5 7 PBL atta av
fastigheterna och skall bildas4 enda fastighet. övrigt innebär5 Ien
bestämmelserna antalet fastigheter beståskall med den ytmässigaatt
inskränkning följer detaljplanens användningsbestämmelser.som av

bestämmelserna enligt framgårAv a§ vidare kvarterstorget7 ochatt
det parkeringsutrymmet skall gemensamhetsanläggningarutgöranya

fastigheterna skall anslutas till anläggningarna.samt att runt torget
Andelstalen i gemensamhetsanläggningama bestäms dock inte i de-
taljplanen.

Fördelningsförrättningen

Andelstalen skall enligt huvudregeln bestämmas efter den areal som en
fastighet tillskjuter till exploateringen. Bebyggd mark inte skallsom
förändras såledesskall exkluderas. Enligt utgångspunkterdessa skall
fastigheten inte ha någotl8 andelstal eftersom den inte bidrar med nå-

mark till utbyggnaden. Fastigheten skall3 ha andelstal utifrån dengon
mark tillförs det Fastigheten tillskjuter såle-torget.som gemensamma

Övrigades inte den bebyggda delen fastigheten. skall ha andelstalav
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efter hela sin areal. följande arealandelstal för fastigheternaDetta ger
fördelningsområdet.inom

Tabell Arealandelstal.
Fastighet Andelstal %Areal kvm

3 125 4
164 525

525 165
6 525 16
12 525 16

525 1613
14 525 16
18 0 0

Summa 3 275 100

ställning bevarandet fastighetenskall till inne-Därutöver 3tas om av
någon på fastigheter.bär positiv värdeinfluens angränsande Till grund

för måstedetta och för den värdeutjämning skall utföras vissasom
värden och kostnader bestämmas.

Nytillskapade byggrätter värderas enligt följande, inklusive influens
bevarandet.av

kr/kvmKontor 800 BTA
Butiker kr/kvm900 BTA
Lager/förråd 200 kr/kvm BTA
Bedömningen butiksvärdena kan inkluderaär att nyttaanses en av

bevarandet i storleksordningen fastigheten%. Att bevaras bedöms5 3
påverkadock inte värdet lager och kontor.av

Kostnaderna till följd särskilt påfordradede bevarandeåtgärdemaav
på fastigheten bedöms uppgå till kr. Samtidigt3 200 000 bedöm-görs
ningen dessa kostnader skapar mervärde för fastighetenatt ett som
uppgår till kr.50 000 befintligt skick kan fastighetenI värderas till

kr.400 000
Fastighetsreglering genomförs enligt de redovisade planbe-nyss

stämmelsema fastighetsindelningen. Fastigheten utplånas och14om
fastigheten tilldelas den byggrätt utfaller påägaren 5 f.d. fas-av som

tigheten 14. Av bildas, efter principer för allmäntorget samma som
plats kommunen inte huvudman, marksamfällighet mednär är en an-
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utfonn-får därmed denFastighetsindelningenenligt tabelldelstal
framgår figurning avsom

3 4
6

5:13

18

5 1213

fastighetsindelning.NyFigur

tillskapa plannyttorfastigheten bedömsbevarandet 3Eftersom även av
skeämningsberäkningen intekan utjvid fördelningen,bör beaktassom

exemplet.i det förra Imall beskrevsgrundläggandeenligt den som
varefter dennabevarandet beräknasfårstället nyttaseparat,nyttan av

be-principarealandelstalen enligt denkombineras med närmaresom
skäligtdvs. denskrivs i avsnitt 8.5.3, nämnarengemensammagenom

utgångsvärde.
börja beräkningen medsådan situation kan det lämpligtI attvaraen

fastigheter.till berörda Ifaktiska värdetilldelningenbestämma denatt
beräknas i tabellexemplet kan denna som

Tabell Värdetilldelning.
Utgångs- VaravLagerFastig- Butiker Kontor

värde bevarandenyttahet

50 000250 000
748 000 20 000440 900 440 800xx

000 24 000700 800 525 200 1 151540 900 x xx
24 000800 525 200 1 231 000540 900 800 xx x
20 000800 685 000450 900 350x x

800 743 000 14 00013 310 900 580x x
14

808 000 152 000Summa 4
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ekonomiskaDet resultatet bevarandet kan således beräknasav som
152 000 200 000 48 kr.000 Förlusten, kr, får48 000 täckas av- -

fastigheten Viägaren bortser här ifrån möjligheterna till ersätt-av
ning enligt kap.14 8 § PBL. bevarandekostnadDen kan bli fö-som
remål för fördelning således endast den täcksär motsvarandesom av

dvs. kr.152 000nytta,
fördelningEn denna sistnämnda kostnad efter innebärnyttaav rent

praktiskt det skäliga utgångsvärdet för fastigheten 3 kan bestämmasatt
ingångsvärdet minus bevarandeförlusten, dvs. 400 000som som -

48 000 jfr352 000 kr, avsnitt 8.5.3.
Resterande del det totala utgångsvärdet, 4 808 000 352 000av -

4 456 000 kr skall komma de fastigheter till del åsattshar arealan-som
delstal och fördelas således enligt andelstalen i tabell kanDet note-

fastigheten 3 ingår i den fördelningen,även eftersomatt den interas
bara bidrar med bevarandenytta med areal.även Därmed kanutan
följ ande slutavräkning framräknas.

Tabell Utjämningsberäkning.
Fastig- Andels- Utgångsvärde Likvid

het tal % Faktiskt Areal- Bevaran- Skäligt erhåller+
värde värde devärde värde betalar-

3 4 250 000 178 240 352 000 530 240 280 240+
4 16 748 000 712 960 712 960 35 040- -
5 16 1 151000 712 960 712 960 438 040- -
6 16 1231000 712960 712960 518040- -
12 16 685 000 712 960 712 960 27 960+-
13 16 743 000 712 960 712 960 30 040- -
14 16 712 960 712 960 712 960+- -

Summa 100 4 808 000 4 456 000 352 000 4 808 000 0

Därmed fördelningsförrättningenär avklarad. liggerDet dock ytterli-
viss omfördelning mellanlagrad i samfälligheten, precisgare som

vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Denna ersättning utlöses
marken upplåts förnär gemensamhetsanläggning har andraen som

delägare de ingår iän marksamfälligheten, vidare nedan.som se
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Anläggningsförrättningar

His-ochi två delar,Anläggningsfrågoma delas inkan garaget.torget
in-helaingå endera. dentänkas i Omskulle kunna garagetservarsen

itorganläggningen, eljestigår lämpligenden garaget.
redan utfördaoch eventuelltmarki formvärdetHur utrymme avav

gemensamhetsan-upplåtelse förvidanläggningar skall bestämmas
kansåledes intevärderingsproblem,generelltläggning är ett som

följandedetgenomförandesystemet. Ialternativatill detknytas enbart
ställningdärmedlösning,på möjligexempelenbart utan attett enges

på dettaskall utförastill värderingen sätt.tas att

ga: lGemensamt torg

normaltkaneñerbestämmas Nyttaskall enligt ALAndelstalen nytta.
andels-bestämmafall väljer vivärdeökning. dettajämställas med I att

fastigheternadeltagandeomfördelningenså de italen att ges samma
för varuhusfas-fördelningsförrättningen. Nyttanrelativa andelar isom

fastighe-de nyexploateradegånger förtilltigheten bedöms 318 nyttan
tabellframgår 8andelstal bestämmasDärmed kan deterna. avsom

nedan.
viskall bedömeranläggningssamfällighetenvärde ersättaDet som

inomvinstfördelning och ersättningpraxis gäller förenligt den som
genomsnittsvärdeprincipen. Dennaden s.k.kvartersmark, nämligen

självständigtfall innebäraprincip kan i detta sägas torget,att som
utgångs-medalls, skall värderasnågot marknadsvärdeknappast har

genomfö-nödvändigt för exploateringenspunkt från detta likaäratt
anspråk. välj bestämmai Vi härrande alla andra attytor tas ersom som

slå allagenomsnittsvärdedetta utrymmenatt som ex-sammangenom
och bestämmeroch självaploateras butiker, kontor, lager torget --

byggrätt dessautifrån markvärde värdegenomsnittsvärdet det somav
utrymmen ger.

kr. Exploate-går få 808 000totala markvärde 4Det ärutattsom
omfattar följanderingen helhet ytor:som
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Butiker kvm2 280
Kontor 2 kvm870
Torg kvm815
Lager kvm1 050m.m.
SUMMA 7 015 kvm
Genomsnittsvärdet kan därmed bestämmas till 4 808 kkr/ 7 015

kvm kr/kvm.685 Upplåtelsen enligt AL för torganläggningen skall
således med 685ersättas 815 558 000 kr.x

harHär det förslag till ändring i ALnytta vi har lagtman av som
fram och innebär nettobelopp kan bestämmas.att Den enda fas-som
tighet blir ersättningsskyldig med givna förutsättningar,är,nettosom
fastigheten 18. skallDenna betala in sig med 12/37 i markens värde, jfr
tabell 8 nedan. särskildEn andelstalsserie för ersättningen kan därför
bestämmas, i vilken fastigheten har18 andelstalet medan övriga
fastigheter har andelstalet Detta möjliggör ersättningsbeslutetatt
kan formuleras så deltagande fastigheter anläggningssamfállig-att
heten skall betala 181 000 kr 12/37 558 000 till marksamfállig-x
heten. lederDetta till följande utfall.

Tabell Fördelning förersättning ga:1.av
Fastig- Andel Likvid

het igazl

3 1 7 240+
4 4 28 960+
5 4 28 960+
6 4 28 960+
12 4 28 960+
13 4 28 960+
14 4 28 960+
18 12 181 000-

Summa 37 0

kanDet tilläggas det enligt praxis vid konventionelltatt förfarande
finns innebär denspärr tillkommande bebyggdaatt fastighetenen som

inte18 kan åläggas betala för inträdesbiljettenatt i torgmarken änmer
fastighetens värdeökning.motsvarar Bedömningen här docksom är att

för fastigheten inte18 understigernyttan 181 000 kr.
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Gemensamt ga:2 och ga:3garage

antingen bilda samfällighet tillsam-skulle kunnaDet garaget ennya
såunder fastigheten ellermed det redan etablerade 18garagetmans

gemensamhetsanläggning för den aktuellakan inrätta separatenman
Vi väljer här det sistnämnda.exploateringen.

Eftersom till-anläggningssamfálligheten ga:2.Det utgörgaragetnya
båda måste särskildfarten för dennaär utgöra engemensam garagen

anläggning, ga:3.
Andelstalen den garageanläggningen ga:2 efter det antali sättsnya

bilplatser respektive fastighet Andelstalen i tillfartsanlägg-genererar.
ningen ga:3 efter antal platser i respektive garagedel 60/40.sätts

följande andelstal.leder tillDetta

Tabell Andelstal garageanläggningar.i
Fastig- Andel Andel

het i ga:2 i ga:3

3 2 2
4 6 6
5 8 8
6 13 13
12 10 10
13 9 9
14 2 2
18 0 40

Summa 60 100

upplåtelsen tillfarten skall fastigheten ha ersättningFör ga:3 18av av
anläggningssamfálligheten utfördamed nuvärdet den redanav an-
läggningen. upplåtelsen till utgåFör skall ersättningga:2utrymmeav
för värdet det underjordiska föri och sig intres-Dessautrymmet.av

värderingsfrågor behandlas inte i detta sammanhang.närmaresanta

Vinstfördelning

För kunna bestämma hur planvinsten har fördelats måste berördaatt
fastigheters ingångsvärden uppskattas.

gällande planen förutsätts genomförandetid.Den sakna inne-Detta
bär den inte längre kan markvärdena. Obebyggd markatt styraanses
har i stället slags förväntningsvärde,allmäntnärmast ett rentsom
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praktiskt torde kunna till lågt tomtvärde.sättas Vi väljer här 300ett
kr/kvm för all obebyggd mark. bebyggdaDen fastigheten har redan3
tidigare värd 400 000 kr i befintligt skick, vilket inklude-angetts vara

värdet den mark avstås.rar av som
Resultatet kan därmed sammanfattas följsom er.

Tabell 10. Beräkning planvinst 000-tal kr.Iiav
Fastig- Utgångs- Ingångs- Fördeln.- Mark Resul-

het värde värde likvid för tatga
3 250 400 280 7 137+ +
4 748 158 35 29 584+-
5 1 151 158 -438 +29 584
6 1231 158 -518 +29 584
12 685 158 28 29 584+ +
13 743 158 30 29 584+-
14 158 713 29 584+ +-

Summa 4 808 l 348 0 181 3 641

Vad skiljer detta frånfall det grundläggande exempel tidigaresom som
har redovisats främst fastigheterna,är andel i för-att en av nr ges en
delningsföretaget utifrån den "bevarandenyttaäven den genererar.

Ägaren den berörda fastigheten har3 inledningsvis fastighetav en
värd 400 kr två000 med byggnader i behovär stort upprust-som av
ning. Den planen innebär dels fastigheten avstår3 mark tillatt ettnya

dels fastigheten belastas med rivningsförbudgemensamt torg, ochatt
skyddsbestämmelser.

Nettoeffekten för fastigheten förbudet3 riva och kraven påatt attav
byggnaden på det skyddsbestämmelsemaupprusta sätt kräver, ärsom

dess värde sjunker till 250 000 kr.att Genom dels arealbidraget, dels
bidraget i form bevarandenytta, tillerkärms fastigheten likvidav en
på 280 kr000 innebär exploateringen innebär plus påatt netto ettsom
137 000 kr.
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Vindkraft4

före-vindkraftsområde planläggs kan denförutsättningUnder att ett
utfallettillämpas för fördelalagen fördelning byggrättslagna attom av

fö-bidrar med vind tillexploateringen mellan de fastigheter somav
retaget.

kraftverk skall uppföras inomexempel förutsättsdettaI ettatt casex
lokali-detaljplan. Kraftverken harområde enligtha80 antagenstort en

driftstekniska förutsättningarenbart utifrån planmässiga ochserats -
avgränsningenfastighetsindelningen. Viddvs. helt oberoende avav

fördelningsområdet, harplanområdet, medöverensstämmer ut-som
avståndkraftverken bör placeras 300gångspunkten varit ettatt av

utnyttjande vind-från för uppnå optimaltvarandra ettmeter att av
Detaljplanen,blir därmedenergin. radien 150Den meter.yttre somca

pågpående markan-återges i figur innebär i övrigtschematiskt 10, att
några bestämmelserskall fortgå. Planen innehåller intevändning om

skall få lokali-fastighetsindelningen, enbart kraftverkenutan anger var
seras.

1:21:1

1:3 1:4

16:22:1

16352:2

5:3

i:5:5

5:6

Plangräns
och
fördelnings- 5.7område %

astighetsindelning lokalisering vindkraftverken.Figur 10. F och av
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fördelningDen kan ske enligt lagen fördelning byggrätt ärsom om av
värdet tilldelade byggrätter fördelas mellan de fastigheteratt av som

bidrar till vinsten uppkommer. detta fall detI tolv fastigheteratt är som
ligger inom det område bidrar med vindenergi. Fastigheterna be-som
döms bidra till exploateringsmöjligheten enligt huvudregeln, dvs. efter
arealandelstal.

värde gårDet få byggrätt för vindkraftverk bedömsatt utsom av en
schablonmässigt till kr.100 000 Därmed kan värdefördelningenrent

beräknas enligt följande.

Tabell 11. Utjämningsberäkning.
Fastig- Areal Andels- Utgångsvärde Likvid

het ha tal % Faktiskt Andel erhåller+
betalar-

1:1 16,9 21,4 200 000 128 400 71 600-
1:2 1,6 2,0 0 12 000 12 000+
1:3 5,6 7,1 0 42 600 42 600+
1:4 1,8 2,3 0 80013 13 800+
2:1 4,6 5,8 0 34 800 34 800+
2:2 7,1 9,0 100 000 00054 46 000-
5:3 5,5 7,0 0 42 000 42 000+
5:5 11,0 14,0 200 000 84 000 116 000-
5:6 5,3 6,7 0 40 200 40 200+
5:7 14,1 17,9 100 000 107 400 7 400+
16:2 2,1 2,7 0 16 200 16 200+
16:5 3,2 4,1 0 24 600 24 600+

Summa 78,8 100 600 000 600 000 0

detta fallI gjordes ingen fastighetsreglering och fördelningsbeslutet
innebär således endast fastighetsindelningen skall bestå ochatt rät-att

uppföra kraftverk lokaliseras enligt detaljplanen.ten att
ochI för sig hade det varit möjligt justeringaräven att genom av

fastighetsgränsema förändra tilldelningen byggrätt för kraftverk såav
denna bättre hade med andelstalen.att stämt överens
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