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Till Regeringen

statsråd hardetnovember 1992den 26bemyndigadeRegeringen som
ochmarkanvändningplanläggning,ärendenföredratill uppgift att om

uppdragutredare medsärskild göratillkallabebyggelse attatt enen
direktiv 1992:104.enligtbygglagen,plan- ochbred översyn m.m.av

byggutredningen.Plan- ochantagitUtredningen har namnet
denursprungsdirektivet och i 28frågorna iHuvuddelen ettav

behandlats iutredningentilläggsdirektiv harbeslutatoktober 1993 av
Miljöbyggandet SOU 1993:94,kontrollAnpassadbetänk-andena av

Överprövning i plan-beslutoch1994:36planering SOUoch fysisk av
utredningsman,Beträffande1994:134.byggärenden SOUoch

på dessamedverkat i arbetetoch sekreteraresakkunniga, experter som
betänkandet.sistnämndatill detbetänkanden hänvisas

iutredningendir. 1994:65juni 1994tilläggsdirektiv den 23I gavs
plangenomförandelagstiftningenuppdrag översyngöraatt omaven

iutredningendir. 1995:90majtilläggsdirektiv den 24 1995och i gavs
bl.a.förslagkomplettera tidigareutveckla ochuppdrag att reg-om

1987:10och bygglagenenligt plan-i detaljplanleringen samt att se
avloppsanläggningar,ochallmänna1970:244lagen vatten-över om

uppdragitfebruarii beslut den 1996regeringen 1harSlutligenm.m.
möjlighetenfråganöverväganden isinaredovisautredningen attatt om

handelsändamålet.preciserai detaljplan
förrejuni 1995förordnades den lsärskild utredareSom ny

Andersson.vidgeneraldirektören CF D Sune
departements-januari 1993den 12deltar fr.o.m.sakkunnigaSom

lantmätarennovember 1995denfr.o.m. 8Kåksrådet Kerstin samt
Andersson, avdelnings-överlantmätaren Bertbitr.Bertil Adolfsson,
Zelmin-Åberg.kanslirådet EmaPlaten ochFredrikchefen von

hovrättsassessomnovember 1995dendeltar fr.o.m. 8Som experter
civil-Eklöf,avdelningsdirektören IvarKågerman,AhnméBritta

Nordqvist,BengtJohnson, kammarrättsassessomingenjören Tommy
och departements-Rosénchefsjurist Peterbyrådirektören Anna Peters,

Schulman.Micaelasekreteraren



och civilingenjören Ceciliajur. kand. Stig HagelstamSekreterare är
Undén.

två referensgrupper, medknutitsTill utredningen har en represen-
med förpolitiska partierna ochför de representantertanter en

ingårhyresgästintressen. den förra riksdags-och lfastighetsägare-
s,Billing m, Eskil Erlandsson c, Rune Evenssonledamöterna Knut

borgarrådssekreterarenLilian Virgin s, bitr.Sonia Karlsson s och
kommunalrådet Lisbeth Grönfeldt-Bergman m,AnagriusAnders vp,

kommunalrådet Claes RoxberghLundström fp,studeranden Nina
ingårdenSjögren kds.och byråchefen Imp Lennart senare gruppen
ÅkeförbundsordförandenRiksbyggen,chefsarkitekten Alf Andersson

teknikchefen Flodén HSB,Villaägareförbundet, JanBouvin
utvecklingschefen MillerLilliehom SABO, Tomtekniske chefen Per

Gun-Britt SolbergFastighetsägareförbund, ombudsmannenSveriges
Teljeroch skogsmästaren TomRiksförbundHyresgästemas

Riksförbund.Lantbrukamas
föruttryckskallskrivet i vi-form. DettaBetänkandet ettär somses

formellt ställnings-betänkandet. Någotstår bakomalla i utredningenatt
referensgruppema.dock inte tagits itagande har

Precisering handels-delbetänkandetöverlämnaVi får härmed av
ändamålet detaljplan.i

under hösten 1996ochsitt arbeteUtredningen fortsätter attavser
slutbetänkande.lägga fram ett

aprilStockholm den 19969

AnderssonSune

/Stig Hagelstam
UndénCecilia
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ammanfattninS g
bakgrundochInledning m.m.

l987:10,plan- och bygglagen PBL,stycket 3förstaEnligt kap. 7 §5
byggnadersmeddela bestämmelseri detaljplanfår kommunen om

handelsändamål. Enligtprecisering ske tillHärvid kananvändning. en
hänsyn tillhandelsändamålet medbordetill PBLförarbetena

särskildadet inte fannsytterligare,preciserasintekonkurrensen om
möjligt föransågs detsådana skälFörekomsten göraskäl. av

detaljhandelpartihandel ochmellanskilja samt attkommunerna att
skrymmande och handelhandel medurskiljadeninom varorsenare

livsmedel.med
iinfördesi kraft den april 1992 5trädde llagändringGenom somen

byggnadersbestämmelserenligt vilketandra styckekap. §7 nyttett om
konkurrens motverkas.så effektivutformasfåranvändning inte att en

betänkandeBostadsutskottetslagändringen,tillförarbetenaAv
möjlighetkommunernasdenna innebarframgår1991/ 92zBoUl0, attatt

kvarstår, möjlighetendetaljhandelpartihandel ochsärskilja attatt men
detalj-livsmedel ochdetaljhandel medregleradetaljplan särskiltiatt

skall finnas kvar.inte längreskrymmandemedhandel varor
riksdagen hemställannovember har1995beslut den 23Genom av

föreläggaskyndsamtuppdragit regeringenBostadsutskottet att
möjligt fördetisådana ändringar PBLförslag till görriksdagen som

handelsändamålet huvudsak enligtidetaljplan regleraikommunerna att
Plan-Regeringen har härefterapril 1992.före denvad gällt 1som

Bostads-med beaktande vaduppdragitbyggutredningenoch att, av
överväganden i frågan.redovisa sinaanfört,utskottet

redovisning förutförligförhållandevislämnasbakgrundSom en
avsnitt Vidareriksdag 2.ochregeringbehandlingfrågans tidigare av

framför alltrörandeforskningsprojektnågraredovisas resultatet av
särskildavsnitt 3 ochaffärsetableringareffekterna externa enav

KommunförbundetSvenskagenomförtsharundersökning avsom
4.lagändring avsnittårserfarenheterna 1992beträffande bl.a. av

Överväganden förslagoch

tillförslagframskall läggautredningensåledesinnebärUppdraget att
huvudsakitill vadåtergångtillledersådana ändringar somensom
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frågagällde före lagändringen i möjligheterna i detaljplan1992 attom
handelsändamålet.precisera

övervägande olika alternativa lagtekniska lösningar harEfter av
för föreslå bestämmelsen i kap. andrautredningen 5 7 §stannat att att

i fortsättningen följande skall gällastycket upphävs. innebärDetta att
möjligheter i detaljplan precisera handels-beträffande kommunernas att

ändamålet.
skall ha möjlighet i användningsbestämmelser förKommunerna att

for byggnader 5 kap. första stycketkvartersmark 5 kap. 3 § och 7 §
särskilja partihandel ochhandelsändamålet3 precisera attgenom

detaljhandeln särskilja handel med skrym-detaljhandel och inomatt
livsmedel.och handel medmande varor

till konkurrensintresset gällerallmänt och hänsynenHelt attoavsett
sådan detaljeringsgradplaner inte i onödan börkommunernas attges en
handeln kap. sistavitaliserande nyetablering 5 7 §det förhindrar aven

stycket.
möjlighetenkonkurrens motiverartill effektivHänsynen att atten

sådananvänds restriktivt.handelsändamålet Förprecisera upp-en
skäl beskrivs i förarbetena till PBLskall krävas sådanadelning som

betraktaskall dock intel986/87:l ff.. skäl576 Dessaprop. attvaras.
till preciseringskäl automatiskt berättigarsärskilda en avsomsom

betydandeskall välgrundade ochhandelsändamålet skälenutan avvara
vikt.

iskälen tillkommer miljöhänsynenpropositionen angivnade iUtöver
för precisering handels-Tillräckligt skälvidare bemärkelse. av

ambitionen begränsa den totalasåledesändamålet skall väg-attvara
trafiken.
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Författningsförslag
tillFörslag

1987: 10bygglageni plan- ochändringLag om

l987:l01och bygglagenplan-kap. §föreskrivs 7Härigenom 5att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse
kap.5

7 §
får i planenredovisas i detaljplanenskallenligtvad 3 §Utöver som

bestämmelsermeddelas om
§första stycket, 6§enligt 8 kap. 5åtgärder kräver lovmåni vad

första ochstycket 8 §tredjestycketoch andrastycketförsta 2 samt
andra styckena,och§ förstastyckena 9tredje samt

underochbyggandei vilkenomfattning överden största
tillmed hänsynsärskilda skäldet finnsoch,får skemarkytan om

omfattning i vilkenden minstaeller miljön,bostadsförsörjningen även
skall ske,byggandet

bostadsbyggnader kanvarvid föranvändning,byggnaders
slag och storlek,olikaandelen lägenheterbestämmas av

byggnader, andrautförandeochutformningplacering, av
varsamhetsbestämmelsermeddelasvarvid fårochanläggningar tomter,

förskyddsbestämmelserkap.kraven i 10precisera 3för att
särskiltoch föri kap. l2§ är3byggnader tomter somavsessom

konstnärligmiljömässig ellerkulturhistorisk,historisk,frånvärdefulla
i kap. l2§byggnader 3rivningsförbud för samtsynpunkt, avsessom

byggnaderandra ändringar änfrågabestämmelser isådana avom
lagenenligt §föreskrifter 21med stödfår utfärdastillbyggnader avsom

byggnadsverk,egenskapskravtekniska1994:847 m.m.,om
höjdläge,ochutformningmarkytansvegetation samt

vilkaförallmänna platserutformningochanvändning av
meddelasfårvarvidhuvudman,skallintekommunen vara

lLagen 1992:1769omtryckt
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skyddsbestämmelser för sådana särskilt värdefulla frånplatser ärsom
miljömässig konstnärlig synpunkt,historisk, kulturhistorisk, och

utfart eller utgång platser,stängsel allmännamotsamt annan
utformning parkeringsplatser, förbudplacering och användaattav

byggnader för parkering skyldighet anordnaviss mark eller samt att
parkering, lastning och lossning enligt kap.för 3 15 § förstautrymme

stycket
användning mark eller byggnader, intetillfällig genastav som

ändamålbehöver i anspråk för det i planen,tas angessom
for allmänna ledningar, energianläggningarmarkreservat10. samt

trafik- väganordningar,och
frånskyddsanordningar för motverka störningar omgivningen1 att

tillåtnasärskilda skäl, högsta värden för störningaroch, det finnsom
sådantbuller, skakning, ljus ellerluftförorening, annat somgenom

miljöskyddslagen 1969:387,enligtprövas
fastighetsindelningen och för inrättandeprinciperna för12. av

gemensamhetsanläggningar,
sådana allmänna platser för vilka kommunenskydd för13. är

från historisk, kulturhistorisk,och särskilt värdefullahuvudman ärsom
konstnärlig synpunkt.miljömässig eller

byggnadersBestämmelser om
första stycketanvändning enligt 3

så effektivfår utformasinte att en
motverkas.konkurrens

får meddelas bestämmelserdetaljplanenI även om
efterdetaljplanexploateringssamverkan enligt kap. Om6 2 antasen

exploaterings-exploateringsbeslut enligt lagen 1987:l 1det att ett om
skalli planen denvunnit laga kraft, skall detsamverkan har anges om

från någoni anspråknämnda lag. Skall markgenomföras enligt tas
innehållaskall planendeltar i samverkan,fastighet inteägarevars

uppgift därom.
nödvändigt meddetaljeradfår intePlanen ärängöras sommer

syftet med den.hänsyn till

kraft den januari 1997.lag träder i 1Denna
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Inledningl

l987zl0, PBL,bygglagenochplan-stycket 3förstakap. 7 §Enligt 5
byggnadersbestämmelsermeddeladetaljplanifår kommunen om

dennastödmedansågs kommunernaUrsprungligenanvändning. av
handelsändamålet.preciserautsträckningi vissbestämmelse kunna

infördes i §april 1992 7i kraft den 1träddelagändringGenom somen
byggnadersbestämmelservilketenligtstyckeandra omnyttett
motverkas.effektiv konkurrenssåutformasfåranvändning inte att en

innebarframgår dennalagändringen atttillförarbetena attAv
handelsändamålet avsevärtpreciseramöjligheterkommunernas att

begränsades.
böranfört det1995/96:BoUlbetänkandehar i attBostadsutskottet

förslag tillriksdagenföreläggaskyndsamtregeringenuppdras att
imöjligt för kommunernadet atti PBL görändringarsådana som

gälltvadhuvudsak enligthandelsändamålet iregleradetaljplan som
1995/96:30,november 1995,skrivelse den 23Iapril 1992.denföre 1

dagriksdagenanmälttill regeringentalman attriksdagenshar samma
Bostadsutskottet hemställt.bifallit vad

överlämnabeslutatfebruari 1996den l attharRegeringen
uppdraochbyggutredningenochtill Plan-skrivelseriksdagens

redovisaanfört,Bostadsutskottetbeaktande vadmedutredningen att, av
preciserai detaljplanmöjlighetenfråganiöverväganden attsina om

aprilden 1996.9handelsändamålet senast
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Bakgrund2

Gällande2.1 rätt

skall beaktas vidallmänna intressenkap. PBLl 2 somanges
bl.a.bebyggelse 2och vid lokalisering Därplanläggning sägsav m.m.

områdeneller i anslutning tilldet inomandra stycketkap. § nära4 att
möjligheter anordnabebyggelse skall finnassammanhållenmed att

planläggning förprecisering kravetservice.kommersiell En av
innehållerkap., bestämmelserservice sedan i 5kommersiell görs som

detaljplan.om
bl.a. kvartersmarkdetaljplan redovisaskap. skall iEnligt 3 § PBL5

användningenbebyggelse och därvid skallför anges.
anförsPBL-prop0sitionens. 564propositionen l986/87:ll att

i särskiljer deböranvändningssättet stort settatt mananges genom
nämligentidigare detaljplanerna,huvudkategorier användes i desom

allmäntindustri,handel, samlingslokal, kontor,bostad, garage,
påpekas det i praxis förekomupplag.ändamål, areell näring och Det att

inom kategorierna, enligt departe-ytterligare preciseringarvissa men
inte preciseras imarkens användningmentschefen bör änmer som

nås.detaljplanen skallför syftet medvarje särskilt fall behövs att
skallfår vad enligt §kap. första stycket 3Enligt 7 §5 utöver som

meddelas bestämmelser bl.a. bygg-detaljplanen i planenredovisas i om
användning punkt 3.naders

skall byggnaders användningssättPBL-propositionen 575Enligt s.
användningssätt har bestämts föridentiskt med deti princip somvara

specificera vissadock finnas behovvissa fall detmarken. I attavanses
lagändring infördes1992byggnaders användningssätt. Genom en

stycke enligt vilket bestämmelserandraemellertid i kap. §5 7 ett nytt
effektivinte får utformas såanvändningbyggnaders att enom
stycketföreskrivs i kap. fjärdemotverkas. Slutligen 5 7§konkurrens

mednödvändigtfår detaljeraddetaljplanen inte än ärgörasatt sommer
med den.till syftethänsyn

stöd kap. 7§möjligheter med 5det gäller kommunensNär att av
framgår förarbetena tillhandelsändamåletpreciseraförsta stycket 3 av

1991/92:BoUl0 7l99l/92z5l, bet.lagändringen prop.1992 atts.
partihandel, varvidmellan detaljhandel ochskall kunnaskillnad göras

industriändamål,områden förhänföras tillpartihandel skall kunna men
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någon preciseringytterligare handelsändamålet till viss formatt av en
handel skall kunnainte göras.av
Lagändringen blev1992 tillämplig vid antagande detaljplanav en

eñer ikraftträdandet. Tidigare detaljplaner berördes alltså inte. Iantagna
dessa handelsändamåletkan ha preciserats i överensstämmelse dåmed
gällande regler. Sådana preciseringar har följande betydelse i samband
med bygglovsprövningen.

förstaEnligt kap. § stycket bygglov för8 l 3 PBL krävs iatt ta
anspråk inreda byggnadereller helt eller till viss del för väsentligen

ändamål för vilketdet byggnaden har förellerän använtsannat senast
vilket lämnats. Fråganbygglov har väsentligt ändrat användnings-om

i första hand med utgångspunkt från allmänna övervägandensätt avgörs
och den praxis har utvecklats. Planbestämmelser kan emellertidsom
också ha betydelse. specialmotiveringen till kap.Av 8 l§ PBL-

framgårpropositionen övergången mellan de olika former678 atts. av
handel skulle kunna särskiljas i detaljplan ioch redovisassom en

redovisning propositionenenlighet med den hade lämnats i blir attsom
väsentligt ändratbetrakta användningssätt.ettsom

och regleras förutsättningarna förkap. 12 bygglov.I 8 ll
Ansökningar bygglov inom områden med detaljplan skall beviljasom

fårbl.a. åtgärden inte strider planen. Enligt sjätte stycketll §motom
till åtgärder innebär mindre avvikelser frånbygglov lämnas som

avvikelserna förenliga med syftet med planen.detaljplan, ärom
handelsändamålet i plan medför såledesPrecisering atten enav

övergång ändamål planen, såvidatill kräver ändringannatett av
åtgärden inte kan betraktas mindre avvikelse.som

användningsbestämmelser2.2 Närmare om

ikraftträdande dåvarande Planverketanslutning till PBLsI utgav
aprildetaljplan och områdesbestämmelser. 1993 Bo-Boken I gavom

endast punktvisa ändringar.verket nytryck boken med Dessaut ett av
råd bindande. Avsnittethandböcker innehåller inte år ettsom om

innehåller följande intresse i detbestämmelsesystem för detaljplaner av
sammanhanget.här

kvartersmarkens användning skalltillgodoseende kravetFör attav
kategoribeteckningar.valt kategorier ochredovisas har 22utman

markanvändning måsteför varjeKategorisystemet innebär att man
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nöd-kategorierna och därefter,någon eller några A-Yvälja omav
ytterligare.vändigt, precisera

första under förflera kategorier, i hand HHandel förekommer inom
frågaoch för industri. vadför för lager J Ihandel, C Ucentrum, om

partihandelunder handel normaltbestämmelsernainryms i sägs attsom
ingår vidändamålet bl.a. butiker ochlager.hör till kategorin I centrum

för handel.centrumlokaler särskiljas,användningenbehov kan t.ex.av
får förekommaparti med lagervaromahandel iUnder lager sägs att

tillåts i undantagsfall. Med industridetaljhandel endastmedan menas
Ävenoch hanteringproduktion, lagringall slags varor.annan av

Viss handel före-i industribegreppet.partihandel och lager inryms
trafikför bilservice, för och Vockså kategorierna G Tkommer inom

får bilserviceanläggning normaltbilservice iför det gällerhamn. När en
vissa dagligvaror. Till trafik-verktyg ochsäljas produkteräven som

byggnader och anläggningar kanallaändamålet räknas även som
får småbutiker.stationsområden dessutom finnas bl.a.på Ibehövas och

sådan handel hör till sjötrañkensinryms bl.a.kategorin hamn som
behov.

utgåvabeskrivningen i Boverkets revideradekan anmärkasDet att av
till industri i viss mån avviker från Planverketshänföravad är attsom

Planverkets handbok kunde detaljhandelhandbok. Enligtursprungliga
industri.vissa fall hänföras till gälldestormarknadstyp i Dettaav

bilar ochskrymmande byggvaror,framför allt då den varor somavser
liknande.

regleraMöjligheterna före den april 19922.3 1 att
handelsändamålet i detaljplaner

lagändringen frågai kommunernasavsågs gälla före 1992Vad omsom
framgårhandelsändamålet förarbetena tillpreciseramöjligheter att av

betänkandet l986/87:BoUl.ochPBL-propositionenPBL,

PBL-propositionen

frågan handels-behandlas preciseringPBL-propositionenI om av
special-byggnaders användning iändamålet bestämmelser omgenom

anförs inledningsvis s. 576:motiveringen till kap.5 7 Där
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tillgång allsidigt utbudbör ha tillKonsumenterna ett sammansatt
lågaoch kunna prioritera mellan priser,och tjänster t.ex.varorav

har föroch hög servicegrad.närhet till butiken Kommunen ett ansvar
såså denna valfrihet långtanvändning planerasmarkens attatt

riktlinjer iupprätthållas. del kommunerskall kunna Enmöjligt anger
inledandevaruförsörjningsplaner.frågor i form s.k. I PBL:sdessa av

planläggningen skall beaktaden fysiskabestämmelser har angetts att
service.bl.a. för kommersiell Kommunenbehovet mark ansvararav

får lämplig utformning.fysiska miljönockså för denatt en
så frittplaneringen bör konkurrensenförInom ettgesramen

och öka företagensför hålla prisernamöjligtspelrum att neresom
fördel. långsiktiga aspekterna iDeeffektivitet till konsumenternas är

till uttryck iväsentliga och bör kommasammanhangdetta
måste utformas så den möjliggörDetaljplanenöversiktsplanen. att

butiksformer.etablering Dettaoch förnyelse,förändring t.ex. av nya
handeln. Från dessarationell utvecklingförutsättning förär avenen

ihandelsändamålet preciseras ytterligareinteutgångspunkter bör
enligtSådana skäl kansärskilda skäl.inte finnsdetaljplan, detom

lämpligmöjliggöra för konsumenternamin mening bl.a. att envara
kvartersmarkens ochomgivningenhänsyn tillbutiksstruktur, samt

det aktuella fallet.utformning ibebyggelsens lämpliga

skallpå vilka bestämmelserföljande utvecklasdetI somsynen
ändamål.särskilja olikameddelas i syftekunna att

detaljplanmöjligt idet skullebörjan konstateradesTill attatt varaen
industriområden.handelsområden och Närmellanskarpdra gränsen

handelformerkunna reglera olikafrågangälldedet sedan att avom
avvägningvidplanläggningen,departementschefen förstannade att en

lämpligstyrning enligtpå och PBLkraven konkurrensmellan mot en
användninghuvudsakligsamhällsutveckling, skall kunna avange en

ansågsPartihandel idetaljhandel.ellerför partihandelkvartersmark
industriändamål.hänföras tillnormalt böraplanläggningssammanhang

Även departementschefendetaljhandel borde enligtinom gruppen
underströks detockså härmöjlig, även ärregleringviss ettattmenvara

konkurrensmöjlighetema.onödigtvis begränsaintesamhällsintresse att
skiljabestämmelser i detaljplanansågs möjligtDet att genomvarsom

skrymmanderespektive intefårområden där handelnut avseavse
alltavsågs framförHärmeddetaljhandeln.inomvaruslag somvaror

byggnader,myckettransportmedel och säljs imed storalevereras tunga
bl.a.med bil, vilketofta hämtarvarifrån kundenkallager varant.ex.
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möblervaruslaggälldeparkeringsplatser. Detpåmedför krav stora som
trädgårds-byggmaterial ochbåtar,husvagnar,bilar,inredning,och
vidbyggnadsnämndenframhöll pröv-Departementschefenartiklar. att

meddetaljplanalltsådetaljplan,sådanlov inomningen enenav
hainte skulleskrymmande att tabestämmelsersärskilda varor,om

till fråganellerfrågaverksamheten ibehovetsig tillställning avvare
området.inomförutsättningarlikvärdigaskallföretagolika gesom

livs-fråganocksåslutligenDepartementschefen tog omupp
f.:anförde 577och prop.medelshandeln s.

vissa lägenlivsmedelshandeln idetaljhandel kankategorinInom
påtill kravetmed hänsynförbjudasheltellerbegränsasbehöva en

exempel kansamhällsutveckling. Som nämnas stor-lämplig
det kunnabörenlighet med praxisbensinstationer. Iellermarknader

maximaldetaljplanibestämmelse ytaske somsom angergenom en
sådanlivsmedel. Enhandel medföranvändasfårsammantaget

påanspråkrimligasåintegivetvis snävbegränsning bör göras att
förutsätterskede. Jagitillgodosesrationalisering inte kan ett senare

harkommunenmeddelas endastbegränsningarsådanavidare att om
ochområdenberördaserviceförhållandena iutredninggjort omen

totaltnödvändiga förbegränsningarna settvisar ärutredningen att en
normalt iingårutredningarSådanahandelsstruktur.ändamålsenlig

varuförsörjningsplaner.kommunala

idepartementschefen kommunenframhöll närAvslutningsvis att
hänseende,angivethandelsändamålet i någotpreciseratdetaljplan har

till grundfår läggasavgränsning inteprecisering ellernågon ytterligare
bygglov.prövningenför av

betänkandeBostadsutskottets

i detalj-handelnregleringfråganbehandladeBostadsutskottet avom
behandling iVid ärendetsff. ut-1986/87:BoUl 77betänkandetplan i s.

l985/86:3NUNäringsutskottet,frånyttrandeskottet yavgavs
ff..398bet.Bostadsutskottets s.

NäringsutskottetansåglivsmedelmedhandelngällersärskiltVad
förbjudaheltellerbegränsaskall kunnakommunerrimligt att
negativastarktplansynpunktfå frånkunnaetableringar antassom

anförts iborde,utskottetEnligtbutiksstrukturen.effekter som
service-utredningpågrundasåtgärdernapropositionen, omen
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förhållandena i berörda områden, i kommunalt.ex. en varu-
försörjningsplan. Enligt Näringsutskottet det också naturligt attvar
kommun detaljplan eller ändras skall kunna meddelanär upprättas
bestämmelser reglerar försäljning livsmedel i bensin-ävensom av
stationer kan här bli frågaDet begränsa försäljningen tillattm.m. om

viss maximal Näringsutskottet kunde alltså ansluta sig tillyta.en
motivuttalandet propositionen angåendei möjlighet för kommunerna att
begränsa livsmedelsförsäljning i vissa fall. Enligt Bostadsutskottet var
uttalandet, förtydligandenmed de Näringsutskottet hade gjort, välsom

skapa klarhet i den framtida rättstillämpningen. Utskottetägnat att
underströk i sammanhanget vad i propositionen hade sagtssom om
förutsättningarna för kommun fåskall begränsa säljarättenatt atten
livsmedel. Sådana begränsningar skall i normalfallet inte förekomma.

Enligt Bostadsutskottet borde vad i propositionen hade anförts om
precisering i detaljplan byggnaders användning bl.a. för handels-av
ändamål degodtas med ytterligare synpunkter gjortssom av
Näringsutskottet. Bostadsutskottet fann heller inte anledning till erinran

vad i propositionen anförts möjligheterna detaljplanmot attom genom
dra mellan handelsändamål och industriändamål eller vadigränsen

viss reglering inom detaljhandel. Bostadsutskottetavser gruppen
framhöll dock, i likhet med vad gjorts i propositionen, vikten attsom av
konkurrensmöjligheterna inte onödigtvis begränsas.

l990/9l:146 i plan-2.4 Propositionen ändring ochom

bygglagen, m.m.

propositionen 1990/912146 ändring i plan- och bygglagen,I m.m.om
sins. ff. redovisade dåvarande chefen för Bostadsdepartementet22

på konkurrensfrågor samband medoch handelsetableringar isyn
ikommunal Bakgrunden bl.a. Konkurrenskommitténplanering. attvar

betänkandet Konkurrensen i livsmedelssektorn 1990:25 hadeSOU
konstaterat prövningen handelns etableringar har konkurrens-att av

ingåfram förslag konkurrens borde i denaspekter och lagt attom
allmänna intressen skall enligtavvägning mellan olika PBL.görassom

departementschefen måste reglering handelnEnligt en av genom
i framtiden.bestämmelser i detaljplan kunna användas även

ansågs dock böra användaspå livsmedelshandelnBegränsningarna
måste behovet konkurrensenmycket restriktivt. Vid prövningen attav

Ökad måstekonkurrens inom handeln enligtförstärks beaktas noga.
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departementschefen naturligt inslag i vad allmänt tordeutgöra ett som
med lämplig samhällsutveckling. etableringstillståndEtt bordeavses en

därför inte kunna företagsformen.styras av
Från del håll hade det framförts önskemål konkurrensenatten om

skulle införas allmänt intresse i kap.2 PBL. Departements-ettsom
chefen fann emellertid sådan ändring inte behövlig och heller inteen
lämplig, eftersom allmänt främjande konkurrensen skulle kommaett av

strida lagstiftningens grundläggande syfte, nämligen påatt mot att
saklig grund olika intressen i samhället varandra och därväga mot
intressen god fysisk fåttsocial och miljö särskild tyngd.som en en

2.5 Lagstiftningsärendet lagändringenrörande år 1992

l propositionen 1991/92:51 småföretagspolitik uttaladeom en ny
regeringen motivuttalandena i 1990/91 146 inte tillräckligtatt prop. : var
klarläggande och det därför behövdes ytterligare förtydliganden ochatt
tillägg vad gäller konkurrens och handelsetableringar i den kommunala
planeringen. Enligt regeringen torde skillnaderna i omgivningspåverkan
mellan de olika former handel aktuella i sammanhangetav som var

betydelse,sakna eftersom olika verksamheter naturligt kan sökaantas
sig till för verksamheten ändamålsenliga platser. i förarbetenaDe till

angivna möjligheternaPBL till reglering preciseringgenom en av
handelsändamålet alltsåborde inte längre stå till buds. Regeringen fann

konkurrensen särskilt intresse borde föras in i PBL. Denatt ettsom
omständigheten konkurrens kan såväl allmänt intresseatt ettvara som

beaktansvärt enskilt ansågsintresse tala för sådanett att en
bestämmelse förs Regeringenin i kap. föreslogl därför kap. §1 5att
skulle kompletteras följandemed mening: Näringsfrihet och effektiven
konkurrens skall främjas.

Bostadsutskottet behandlade frågan i betänkandet 1991/92:BoU10.
Utskottet delade regeringens bedömning handeln bör friareatt ges
etableringsmöjligheter konkurrensenoch inom handeln bör tillmätasatt

betydelse kommunala planeringsprocessen.i den Utskottet villestörre
emellertid i föreslåstället för ändring i kap. ändring1 5 § somen en

direkt uttryck för syftet med lagändringen. lagrådsremissImera ger en
föreslog därför utskottet ändringen skulle i kap. 7§ tredje5görasatt
stycket och utformas begränsning i kommunens möjlighet attsom en
meddela sådana bestämmelser byggnaders kananvändningom som
motverka effektiv Lagrådet ansågkonkurrens. däremot atten
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regleringen skulle bli tydligare och systematiskt riktigare om
friståendeföreskriften i stället placerades andra stycke i kap.5ettsom

lagrådetsUtskottet delade uppfattning och utformade förslaget i7
enlighet härmed.

Beträffande innebörden lagändringen framhöll Bostadsutskottetav
inte längre skulle ha möjlighet ikommunerna detaljplan preciseraatt att

handelsändamålet till viss form handel. dåvarande möjlig-Denen av
medheten i detaljplan särskilt reglera detaljhandel livsmedel ochatt

såledesdetaljhandel med skrymmande skulle inte finnas kvar.varor
avsågsUtskottet påpekade dock någon ändring inte i vad det gälleratt

möjligheten hänföra partihandel till industriändamål.att
föreslagna lagändringen skulle bli tillämplig vid antagandeDen av en

det emellertiddetaljplan efter ikrañträdandet. Enligt utskottet var
förändrade påotillfredsställande den något konkurrensensatt synen

få genomslagskraft också i gällande planer.betydelse inte skulle Den
frågan ansågs därför behöva i sammanhang.övervägas störreett

fråganbyggutredningens behandlingPlan- och2.6 av
i äldre detaljplaner del-livsmedelshandel iom

betänkandet Miljö och fysisk planering

detalj-anledning Bostadsutskottets uttalande rörande äldreMed av
Plan- och byggutredningen i ursprungsdirektiven i uppdragplaner gavs

få ståndbelysa möjligheterna ändra gällande planer i syfte tillatt att att
ökad konkurrens inom handeln.

fysiskfrågan i delbetänkandet Miljö ochUtredningen behandlade
dåvarandeInledningsvis anförde härvid denplanering SOU 1994:36.

följande:utredningsmannen

på skall bättreStark tonvikt läggs i direktiven lagstiftningenatt ge
förbättring Vidare framhållsstöd för strävandena miljön.mot en av

stånd blandning och olikabetydelsen få till boendeatt enav av
möjligt utforma allsidigtverksamheter detgör att mersom

Sådana strävanden motverkasstadsdelar och samhällen.sammansatta
oförutsebartemellertid livsmedelshandeln sättettattav

stormarknader i utkanter. Vad gällerkoncentreras till tätortemas
medborgarna ibefintliga planer har inte kommunerna och dessa

planen inte kan hävdas. Enligtbeakta konsekvensernakunnat attav
naturliga åtgärden,mening därför planändring denmin är omen
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beslutadeberedning önskar slopa tidigaresedvanligefterkommunen
således tveksamhet till kommunernasrestriktioner. hyserJag att

fråntas sin verkan.aktuella fall i efterhandplanbeslut i

dock utredningsmarmen framladetill uppdragetMed hänsyn ett
i direktivet redovisade problemet.lösning detförslag till aven

skulle inkap. § PBL förasgick det i 8 11Förslaget attut en
frånomständigheten övergångdenenligt vilkenbestämmelse ettatt en

detaljplanen inte skallhandelsändamål till strider utgöramotett annat
ansökan bygglov.bifall tillhinder mot en om

tilläggsdirektiv till ochutfärdade Plan-maj2.7 1995I

reglering i detaljplanbyggutredningen bl.a.om

för ochden maj tilläggsdirektiv Plan-Regeringen beslutade 24 1995 om
undersökningar ochuppdraget ingår vissabyggutredningen. I göraatt

uppdraget i denrörande reglering i detaljplan. I korthet gälleranalyser
följande frågor.delen

beslutade ursprungsdirektivet förden novemberI det 26 1992
funktionsuppdelningen ipåtalades de negativa effekterutredningen som
därförvåra fått och utredningen skullestäder har överväga om en

detaljerad reglering kan underlätta friare etablering ochmindre enen
boende Utredningen behandladeblandning och olika verksamheter.av

ochfrågan i betänkandet Miljö och fysisk planering SOU 1994:36
genomförts. tilläggsdirektivet harlade där fram förslag delvis har Isom

framhålls det angelägetfrågan tagits Det äratt attnytt.upp
blandningutformas så de fordetaljplanema att utrymme en avger

sådana förenliga därmed. Utredningenboende och verksamheter ärsom
kanskall mån fysiska planeringen enligt bättrebelysa i vad den PBL

också problemenmedverka till god livsmiljö. sammanhanget börIen
uppmärksammas. denna bakgrund börmed segregation i boendet Mot

lagändringar och de förslag iutredningen analysera redan vidtagna
delbetänkandet Miljö och fysiskfråga detaljplan ilämnatsom som

planering.
detaljhandels-också medtilläggsdirektivet problemetI tas upp

förslagdärvid utredningensbestämmelser i planer. konstaterasDet att
hade bemöttsplanbestämmelserverkan gällandebegränsaatt av

uppdragiHärefter utredningenflertalet remissinstanser.negativt gesav
möjligheterstudera den inskränkning kommunernas attatt avom
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precisera detaljhandeln i planer, riksdagen beslutadenärmare som om
har fått negativa1992, eller positiva effekter frågai kommun-om

innevånarnas tillgång till dagligvaror och service.
Vid analysen redan vidtagna lagändringar och de förslag frågaiav

detaljplan lämnats utredningen behöver enligt tilläggs-om som av
direktivet varudistributionens miljöpåverkan undersökasäven närmare.

bakgrund den analysMot skall företas rörande funktions-av som
uppdelningen, inklusive segregation i boendet, detaljhandeln,och och
med hänsyn till bl.a. varudistributionens miljöpåverkan, skall övervägas
vilka bestämmelser rörande verksamheter olika slag lämpligenav som

fåbör regleras i detaljplan. Härvid hänvisas till bestämmelserna i kap.5
7 § PBL.

Bostadsutskottets betänkande2.8 l995/96:BoU1

Frågan möjligheten i detaljplan handelsändamålenpreciseraatt togsom
Bostadsutskottet i bet. behandlas1995/96:BoU1. dettalupp av

förslagen i proposition l994/95z230 kommunal översiktsplanering,om
antal motioner, bl.a. motionen Soniaoch 1994/95:Bo5l1ettm.m. av

riksdagen tillKarlsson s vari yrkas sin mening regeringenatt som ger
känna anförtsvad i motionen behovet i skapaPBLattom av
möjligheter i detaljplan skilja mellan olika slag handel.att av

förden nämnda motionen anförs sammanfattningsvis följande skälI
yrkandet.

uppnåsmålet minskade koldioxidutsläpp skall kunnaFör att om-
styrningkrävs minskning vägtrafiken och därvid medvetenär enen av

stads-bebyggelseutveckling och infrastruktur viktiga medel. Förav
iavgörande roll. Till butikerstrukturen spelar handelns lokalisering en

bostadsområden stadskärnor finns goda möjligheter sigoch utanatt ta
iellergäller för butiker i stormarknaderbil, medan det motsatta externa

klimatkommittén konstaterar i del-industriområden. Trafik- och
års1992Trafiken och koldioxiden SOU 1994:91betänkandet att

på miljön.till oönskade effekterlagändring kan leda
delbebyggelsestruktur innebär störreEn att avensom-

industri-stormarknader ochlokaliseras tilldagligvaruhandeln externa
risk förkommunal hemtjänst,områden ökade kostnader förleder till

ensamboendepsykiskt åldrande hospåskyndatisolering och
pensionärer.
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handeln.också förnackdelarLagändringen innebär1992-
detaljplanerförsiktiga med imåste mycketKommunerna attvaranu

handelvilket slaghandelstomter, eftersomhuvud läggaöver taget ut av
dit.helst kan komma lokaliserasattsom

våga blandaförutsättningarLagändringen innebär vidare sämre att-
bostäder och närservice.

utanförföretagarereglering handelnproblemet medOm är attav-
problemetablera sig, bör dettafår svårtde rikstäckande kedjorna att

mark för vissupplåtelsendet tillsesangripas direkt att att avgenom
i branschenalla intressentersker påverksamhet sättett sammasom ger

lika villkor.chans konkurreraatt
fått alltmiljöfrågorna harBostadsutskottet framhöll störreatt en

åruttryck denår, bl.a. kommit tillbetydelse under vilket genomsenare
i lagensinnebärande detbeslutade ändringen i PBL,1993 att

plan-bestämmelsehar införtsportalparagraf, kap.l l attomen
Även ilivsmiljö. detlångsiktigt hållbarläggning skall främja en

frågairörande ändringarbehandlade regeringsförslagetutskottet om
ökade viktuttryck för denöversiktsplaneringenden kommunala ger

framtidamåste fästas vid denmeningenligt utskottets attsom
hållbarlångsiktigtformermarkanvändningen sker i tryggar ensom

utveckling.
detaljplanmöjligt idet inte längreEfter ha konstaterat är attatt att

utskottethandel anförhandelsändamålet till viss formprecisera aven
a. bet. 41:s.

utskottets mening motverkaförhållande riskerar enligtDetta att
medverkar tillutformningsträvandena plansystemetatt som enge en

framhålls ivåra samhällen.långsiktigt hållbar utveckling Somav
prövninglagstiftningen möjliggöramotion 1994/95:Bo51 s börl en

för olika verksamheter.lämplig lokalisering Dennavad ärav som
ochverksamhets omgivnings-bör utgå frånprövning resp.

förutskottets meningmiljöpåverkan. skäl talar enligtStarka att
handelsändamålet börregleramöjligheterna i detaljplan närmareatt

deockså kommit till uttryck iförhållande haråterinföras. Detta
regeringenoch byggutredningentilläggsdirektiv till Plan- som

utfärdade i maj 1995.

delartilläggsdirektiven i deredogörelse för innehållet iEfter somen
anför utskottet:regleringen i detaljplanrör
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utskottets värdefullt utredningsarbeteenligt meningDet är att ett
redovisade har initierats. Samtidigtmed den inriktningenovan nu

i dag tydliga påenligt utskottets mening redan teckenfinns det att
fått negativa effekter motionenårs lagändring har de1992 som ger

frånockså framförts bl.a. olikaför. Liknande synpunkter haruttryck
motiverar dettaföreträdare. enligtkommunala Sammantaget

införasbygglagen börmening det i plan- ochutskottets snarastatt
detaljplanför idet möjligt kommunernabestämmelser gör attsom

gällt fore denhandelsändamålet enligt vad 1i huvudsakreglera som
skyndsamtsålunda uppdras regeringenapril bör1992. Det att

förslag med denna innebörd.förelägga riksdagen
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Forskning rörande planering för3

handeln

Vid Chalmers tekniska högskola

högskolaVid Chalmers tekniska har under år genomförts ettsenare par
forskningsprojekt berör kommunernas planering för handel. Somsom
resultat arbetet i projektet "Extemetableringars effekter påav
konsumenternas tillgänglighet, transportbehov och fárdmedelsval" har
publicerats kopkraften HåkanKampen Forsberg,rapporterna om
Byggforskningsrådet, R5:1994 och EffekterRapport externaav
köpcentran Håkan Forsberg, Anders ochHagson Jonas Tornberg,
STACTH 1994:1. för forskningsprojektetRapport Inom ramen
"Kommunala för kommersiellstrategier service i konsumentperspektiv"
har publicerats bebyggelseutvecklingenKonsumentintressen irapporten
Håkan Forsberg, STACTH Rapport 1995:2.

köpkraftenKampen om

köpkraften behandlasI politik ochKampen planeringrapporten om
kring köpcentra i kommunerna Halmstad, Karlskrona, Motala,externa
Trollhättan, Vänersborg.Uddevalla och Bakgrunden till analyserna har
varit det under 1980-talet fram köpcentra mångaiväxteatt externa
mellan- och sydsvenska städer och utvecklingen har inneburitatt att
handeln stadscentra bostadsområdeni och i har för intensifieradutsatts
konkurrens.

konstateras planbeslut har varitDet förutsättning föratt en
tillkomsten köpcentra. Slutsatsen analysen ärexterna attav av
politikerna inte primärt haft konsumenternashar väl för deögonen när
fattat planbeslut köpcentra. Drivkraften har i stället varitexternaom

köpkraft mellan kommuner. Samtidigtkampen har dockom man
för bevarande dagligvaruförsörjningenförsökt få garantier iatt av

bostadsområden handeln med sällanköpsvaroroch i stadscentrumet
avtal med köpmän i köpcentrumet. Exempelvis kan avtal hagenom

träffats ellerminst ICA- Konsumbutik skall finnas kvar iattom en
bostadsområdena utbudet i detoch köpcentrumet skall haatt externa en
lågprisproñl så den exklusiva sällanköpshandeln finnaskanatt mer

ikvar stadscentrumet.
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köpcentraEfekter externaav

Syftet med det i Effekter köpcentran redovisadeexternarapporten av
projektet attvar

analysera omfattningen köpcentra under l980-talet,att externaav-
hur politiker och planerare hanterat konsument-analyseraatt-

de enskilda och allmänna krav i planerings- ochintressen när vägt
inför etablering köpcentra,beslutsprocessen externaav

analysera förändringar i konsumenternas tillgänglighet tillatt-
handelsetableringar ochdagligvaror till följd externaav

effekter trafikarbete och miljö till följdanalysera extern-att av-
etableringar.

med enkätundersökning ställd tillProjektet inleddes i maj 1992 en
motsvarande i landets kommuner med undantagstadsarkitekten eller

frånkom in kommuner 77%.för Stockholm och Göteborg. Svar 218
hade någon form medandessa deAv 83 centrumatt externtuppgav av

etableringar.saknades sådanadet i kommuner135
extemetableringar visade sigförhållningssätt tillKommunernas

någon extemetablering ellerkommunen redan hadeberoende av om
extemetablering ville främja,hade 30 44inte. Bland kommuner som

extemetableringar.både och hämma Blandhämma och främja14
extemetableringar ville främja och 36inte hade 9kommuner som

sådana etableringar.hämma
detaljplaneregler ochharfrämjande lokaliseringar använtFör manav

främjande har vanligen varitmarkförsäljning. Syñet med att genom
och/ellerfördela köpkraften inom kommunenhandel försöka attextern

prisnivå,sänktfrån Förväntningarkunder andra kommuner.locka om
har ocksåtrafiken ivalmöjligheter minskningökade och centrumav

spelat in.
extemetableringar har sighämmandeFör använtman avav

upplåta mark.planmonopolet ellerdetaljplaneregleringar, vägran att
extemetableringar har vanligen varitmed hämmandeSyftet av

service för icke bilbumastadskärna,levandevämande av en
harbostadsområden. Andra motivtillgång affärer ioch tillkonsumenter

bebyggelsespridning.förebyggatrafik ochförhindra ökadvarit attatt
policy för handeln. Ihade antagitfåtal fullmäktigeEndast ett en

tillcentrumutredningar legatdetaljhandels- ochnågra kommuner hade
aldrigVaruförsörjningsplaner haragerande.för kommunensgrund

utveckladesVaruförsörjningsplanersammanhang.dessaianvänts
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länsstyrelsen skulle ha1970-talet forunder ettatt staten genom
beslutsunderlag for fördela olika former stöd tillatt av varu-

glesbygd.försörjningen i
behandling framtida köpcentra iFrågan kommunernas externaavom

planplandokument följande översiktsplan 62,aktuella annangav svar:
alls21 och inte 131.

medgenomfördes härefter med analys kommunerProjektet en av sex
ocksåkartladeseller stormarknad. Förjämförelseexternt centrumett en

saknarförändringar i dagligvaruhandeln i kommuner externtsomsex
centrum.

visar det politiska intresset för konsument- ochAnalysen att
tillåtatillgänglighetsfrågor behandlingen fråganVidär svagt. attav om

första handlokaliseringen köpcentra det inte iärexternaav
har förts fram. heller i den fysiskakonsumentintressen Intesom

miljöeffekterna för konsumenter ochplaneringen har utretts.
medtrafikfrågan behandlats, då enbart i sambandVisserligen har men
ochdimensioneringen på- och avfarter Lokaliseringensav m.m.

på totala trafikarbetet har däremot inteverksamhetens inverkan det
eller bedömts.utretts

tillpolitikerna har det, de haft ställningde intervjuadeFör när att ta
frågatillåta främst varitfrågan handelscentrum,att ett externt omom

behålla eller öka köpkraften i kommunen.att
har etableringenSåvitt tillgängligheten externtettavavser

påverkatinte på något påvisbartköpcentrum enligt analysen sätt
hushållens tillgänglighet till fullsorterade dagligvarubutiker mätt som
gångavstånd.

avsevärdaköpcentra hafthar tillkomstenDäremot externaav
imiljön. Undersökningen visareffekter på trafikarbetet och att

hade bytthushållen i de studerade kommunernagenomsnitt 38% av
ihade ochdet köpcentrumetaffär efter det öppnats attatt externa

dagligvarubutik i dethade valtgenomsnitt 29% centrumetexternaen
inköpsställe ökadesbytaförstahandsbutik. Genomsin attsom

ochmed mellan 200miljöbelastningenoch därmedbiltrañkarbetet
l200%.
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bebyggelseutvecklingenKonsumentintressen i

bebyggleseutvecklingeniKonsumentintressen görsI rapporten en
frågor:från följandeutgångspunktmedanalys

områdekonsumentpolitik inom detnågonkommunernahar som-
ochPBL,avgränsas av

ikonsumentintressenidentifierar kommunernaochdefinierarhur-
fallförekommande

i 80med tjänstemäntelefonintervjuerbaserasAnalysen
storstadsregionerna.utanförkommuner

politikerna intebildendominerandedenEnligt antarär attrapporten
geografiskahandelnsförnågon strategiutformarellernågon policy

drarPolitikernakonsumentintressenmed göra.utveckling har attsom
rimlig utvecklingderiktlinjer för hurnågrahellerinte avenserupp

konsumentperspektiv. Tvärtomellergenerelltsighandeln etturvare
huvudsakhandelsfrågor ihanteringbestår kommunernas av enav

planering.situationsanpassad
frågor relation tillimed fysiskaarbetet i kommunernakonkretaDet

ellerstads-upprustninginriktathandelochbebyggelse är av
tillgodose köpmänstillsyftari allt väsentligtvilket atttätortscentrumet,

medborgarintressen.allmännaintressenfastighetsägaresoch samt
relevanskonsumentpolitiskmedbeslut atttycks fatta utanPolitikerna

frågor.konsumentpolitiskafrågorna somse
strategier förutveckladeSammanfattningsvis saknar kommunerna att

bebyggelseutvecklingen. Denikonsumentintressentill geo-ta vara
service skerkommersiellhandel ochinomutvecklingengrafiska genom

ochkommersiella intressenmedbland aktörerinitiativ processergenom
näringama.interna inomärsom

på vilketfråganockså med sätt,kompletteradesUndersökningen om
lagändringenpåverkatsharför handelplaneringkommunernasalls, av

ihandelsändamåletpreciseramöjligheternabegränsning1992 attavom
detaljplan.

för-erfarenhetsaknadestadsarkitektemahälftenDrygt avav
for-välkomnasantingenkommunernatredjedeländringen. I aven

varförhandel,detaljreglerataldrigså har kommunenellerändringen
falldelpraxis.lokal Ibekräftarochbetydelsesaknarnyordningen en

inte längrepolitikerlokalalegitimerarlagändringen attkan sägas att
negativaiändringenkläsåtta kommunerVaruförsörjningen. Iplanera
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blivit ochoch i fem kommuner säger atttermer man man mer noggrann
innan detaljplan med handeleftertänksam upprättas.

följandesammanfattningsvis övervägandenredovisasI rapporten
Frågan inte lagändringen i någonrörande års lagändring.1992 är om

syfte. har varit verkningslös i de kommunermån motverkar sitt Den
aldrig reglerat livsmedelshandeln. de kommuner däremotI somsom

fysisk planering har besluts-behandlar Varuförsörjningen genom
vilket sannolikt varit till nackdel för dedragit tiden,utprocessen

handel i kommunen. Eñersom allvill lokaliseraföretagare som
framtiden potentiellt kan ändra innehålldetaljhandel livsmedel iutan

politiker i vissa kommuner tveksamma tilltill livsmedelshandel, är att
tillåta detaljhandel i specifika lägen.huvudöver taget

högskolaVid Lunds tekniska

högskola, institutionen för trafrkteknik, harVid Lunds tekniska en
affärsetableringar. Studien,gjorts miljöeffekternastudie externaavom

Kommunikationsforskningsberedningen KFB,har finansierats avsom
Christer Ljungberg, Helena Sjöstrand ochutförd forskarna Lenaär av

har redovisatsResultatet studien iSmidfelt Rosqvist. rapportenav
affársetableringar,Miljöeffekter KFB-rapport 1995:6.externaav

affársetableringarSyftet med projektet undersökaatt externaomvar
påtrañkarbete jämfört med inköpenmindre eller görsstörreger om

någradet härvidlag finns skillnader mellanochsättannat om
olika avstånd från Studienetableringar belägna större tätorter.

förutsättningar,affarsetableringar med olika Burlövinriktades på två
Syd mellan Landskrona ochi utkant och CenterCenter Malmös

riktadgenomfördes med enkät till de bilbumaMalmö/Lund, och den en
kunderna.

visar affársetableringarUndersökningen störreatt externa ger
energianvändning jämfört med inköpen hadeavgasutsläpp och om

skulletill oftastgjorts på sätt, ett extemcentrumattannat trots resaen
affars-Med placeringmed änersättas annan resa. en avmer en

mindre nettotillskottfåretableringen tätortnära stor aven man
långtplaceringenergianvändning medemissionsmängder och än en

etableringar blir enligtMiljöeffektemafrån större tätorter. externaav
nämndaundersökningen så enligt deninte rapportenstora ovansom

ändåforskarnas slutsatsEffekter köpcentran, är attexterna menav
målen föreffekter gåraffársetableringar tvärt emotexterna enger som
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från den synpunktenochmiljöanpassning atttransportsystemen manav
sådana etableringar.byggaundvikabördärför att nya
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Kommunförbundets enkät behovet4 om

reglera handelsändamåletkunna iattav

detaljplan
Kommunförbundet gjorde under hösten förfrågan tillSvenska 1995 en

behovet i detaljplan kunna reglera handel medkommunerna attom av
frånskrymmande och livsmedel. Svar kom in 220 kommuner.varor

andelar kommunernadet i det följande talas andelarNär om av avses av
har enkäten.det antal kommuner svaratsom

har kvar planerhälften kommunerna l 14 st medDrygt av
dendetaljhandelsreglering från tiden före april dessal 1992. Av

har sådana planer.kommuner 48% bara l-3
inte märkt några effekter möjlighetenFlertalet kommuner har attav

allmänhetolika former handel har slopats. dettareglera Iatt synesav
gjort så många planer rörande handelbero på inte har sedanatt man

hartidpunkten för lagändringen. kommunerna dock 31 deAv svarat att
dåliga erfarenheter lagändringen.har av

På frågan slopandet möjligheterna begränsa handel medattavom
livsmedelshandelntill effekter för har kommunerlivsmedel har lett 36

till butiksetableringar och det hardet har lett 22 svarat attsvarat att nya
På fråganlett till butiksnedläggningar. det har lett till ökadeom

Varuförsörjningen för äldrekostnader för kommunen klara ochatt
och nej.handikappade har kommuner svaratja l 1510

KommunförbundetFrågor har vidare ställts bör verka förom en
återfårlagändring innebär kommunerna möjligheterna iatt attsom

detaljplan reglera handel med skrymmande och b livsmedel.a varor
På frågan har kommuner och 64 nej. Som skäl föra 104 svarat

med skrymmande varuslagönskemålet kunna reglera handeln haratt
hänsynen till centrumhandeln, trafiken och parkeringsbehoven,anförts

omgivningspåverkan. framhålls också regleringmiljön och Det att en
skrymmande handel till lägen där intemöjliggör lokalisering manav

detaljhandel.önskar
frågan b har kommuner och 61 nej. Som skäl förPå 118 svarat

önskemålet livsmedelshandeln har anförts hänsynenkunna regleraatt
bostadsområden, ochservicen i äldre handi-till centrumhandeln,

kunna dagligvaru-framhålls också villkappade. Det styraatt man
handeln från industriområden.
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undvikitnågot fall harde itillfrågatskommunernaharSlutligen om
medundvika handelnågon plan Förhandel iändamålsbeteckningen att

kommunernaområde.i visst Avlivsmedelellerskrymmande ettvaror
undvika beteckningenskäl Förnej. Somoch 143 atthar 62 svarat

undvikainnerstaden,handeln ivill skyddaanförtsharhandel att man
livsmedels-etableringundvikai storacentrum,transporter avextra

industriområden.ilivsmedelshandelundvikaochbutiker
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Överväganden5 och förslag
kap.Förslag: 7§ andra stycket5 upphävs.PBL Detta innebär att

kommunerna skall ha möjlighet det finns välgrundade skälatt, om ax
betydande vikt, detaljplani precisera handelsändamålet atgenom
särskilja partihandel och detaljhandel och inom detaljhandelratt
särskilja handel med skrymmande och handel med livsmedelvaror
Någon ytterligare precisering skall inte ske.

Det till utredningen i februari lämnade tilläggsuppdraget fråganavser
möjligheten i detaljplan precisera handelsändamålet.att Dennaom

fråga har behandlats regering och riksdag vid flertal tillfällen. Viettav
har denna bakgrund valt lämna relativt utförlig redovisningmot att en

de överväganden och ställningstaganden har gjorts i dessaav som
sammanhang. Vi ocksåhar redovisat några forskningsrapporter harsom
anknytning till frågan och särskild undersökning har genomförtsen som

Svenska Kommunförbundet beträffande bl.a. erfarenheterna denav av
lagändring gjordes 1992.som

Enligt uppdraget skall utredningen vid sina överväganden beakta vad
Bostadsutskottet har anfört. innebärDetta lösning skall sökasatt en
beträffande regleringen står i huvudsaklig överensstämmelse medsom
de regler gällde före lagändringen 1992. Vi har enligt tilläggs-som
direktiv från maj regleringen1995 frågor i detaljplanöver iatt ettse av
bredare perspektiv, dvs. också andra frågor de handels-än rörsom
ändamål. Denna kan inte redovisas Vi bedömeröversyn emellertidnu.

de förslag vi lämnar beträffande precisering handelsändamåletatt av
inte skall förhinder förslag i närliggandeutgöra och andra frågor som
vi behandlar i vårt övriga utredningsarbete.

Huvudfrågan vi har behandla i vad mån kommunernaärattsom nu
bestämmelser i detaljplan skall få precisera handels-genom en

ändamålet. denFöre lagändring gjordes fick1992 kommunernasom
under vissa förutsättningar, det förelåg särskilda skäl, meddelaom
sådana bestämmelser. kunde dåMan särskilja partihandel och
detaljhandel och inom detaljhandeln kunde vidare särskilja handelman
med skrymmande och handel med livsmedel.varor

begränsadesGenom lagändringen 1992 de nämnda reglerings-
möjligheterna uttrycklig föreskriñ i andra stycke i 5ett nyttgenom en
kap. § Motivet för ändringen7 PBL. regleringen kundeattvar
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partihandelsärskiljaMöjlighetenkonkurrens.effektiv attmotverka en
lagtextensbli berörd. Trotsdock intedetaljhandel har avsettsoch

Bostadsutskottet inteuttalande avsettsenligtsåledesharformulering av
partihandel tillhänföramöjlighetengällerdeti vad attändringnågon

industriändamål.
beträffande 5gjordes endastlagändringen 1992anmärkaskanDet att

användning. Ibyggnadersbestämmelserreglerar§ PBLkap. 7 omsom
för kvarters-användningenregleramöjlighet3 § PBL attkap.5 ges

lagändringen dennamedsambandförbisågs iMöjligenmark. senare
möjlighet.

återgångåstadkommalagändringolikafinns sättDet att engenom
Huvud-1992.lagändringenföregälldehuvudsakivadtill som
stycketandranyinsattaändra detantingenbedömsalternativen attvara

det.upphävaellerkap. 7 §i 5 att
byggnadersbestämmelserdagföreskrivs istycket attandra§I 7 om
motverkas.effektiv konkurrenssåfår utformasinteanvändning att en

beaktas,konkurrensintressetÄven självfalletskallfortsättningeni men
preciseringhinderabsolut motinte avskall utgöradet ett

föreskrifttilländraskunnasåledesskulleRegelnhandelsändamålet. en
intressetellerkonkurrenseffektivtill attskall avhänsyn tasatt enom

användnings-utformningenvidbeaktasskallkonkurrenseffektiv aven
bestämmelser.

torde krävalösningsådankonstaterasbörjan kan enTill att enen
Möjligheternakap.bestämmelse i 35liknandemedkomplettering en

denenligtkvartersmarkförhandelsändamåletpreciseringtill av
vidbegränsningföremål försåledesbörbestämmelsen somsammavara

byggnader.föranvändningsbestämmelsermeddelande av
för-fåskullekonkurrensintressetinteemellertidFrågan enär om

stycketandra§i kap. 7ändring 5iställning PBL avsvagad engenom
inågoninte annanstansKonkurrensintresset nämnsslag.behandlatnu

beaktasintresse ävenskall dettasjälvfalletkap.i 7just 5PBL än men
användnings-utformningengällerdetsammanhang näränandra avi

konkurrenseffektiv ärförbetydelsebestämmelser. Av en
Omplanmonopolet.kommunaladethandhavandekommunernas av

intefastighethandelmedger menkommunen t.ex. en
konkurrenseni äningreppstörredettagrannfastighetema, ettvarasynes

området. Trotshelaibegränsning attvissmedhandeltillåtermanom
uttryckligen iberörtsharintetill PBLförarbetenaikonkurrensfrågoma
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inledande måstesamband med behandlingen lagens kapitel ökadenav
inom handeln dock ha naturligt inslag ikonkurrens utgöraansetts ett

samhällsutveckling jfrvad allmänt torde med lämpligavses ensom
emellertid ändrar bestämmelsen i1990/9l:l46 24. Om 5s. manprop.

andra stycket till enbart föreskrift hänsyn skall tillkap. §7 tasatten om
effektiv konkurrens skall beaktas,effektiv konkurrens eller att enen

felaktiga föreställningen ibestämmelsen leda till den det barakan äratt
sammanhang konkurrensintresset skall beaktas. Med dendetta som

torde inte riskformulering bestämmelsen har i dag motsvarandesom
föreligga.

naturligtvis kunna kompletterarmöjlighet skulleEn attvara man en
föraändrad bestämmelse i kap. med i eller kap. in5 7 § 1 2 PBL ettatt

sådantkrav på hänsynstagande till effektiv konkurrens eller att etten
får den nuvarande bestämmelsen ikrav i eller kap. PBL 5l 2 ersätta

någonemellertid inte anledningkap. den delen finner7 I göraatt
bedömning gjordes i 1990/911146 sedenän prop. ovan,annan som

sådan komplettering sigVi såledesavsnitt 2.4. äratt vareanser en
Principen hänsynstagande till effektivbehövlig eller lämplig. om en

lagstöd. bestämmelse igäller uttryckligt En uttryckligkonkurrens utan
önskvärda konsekvenser.frågan skulle däremot medföra del mindreen

konkurrensen inom för den kommunalaallmänt främjandeEtt av ramen
främja inomplaneringen skulle nämligen inte bara konkurrensen

så utifrånall mark skulle i fall behandlashandeln konkurrensutan om
strida ochsådan perspektiv, vilket kan komma plan- bygg-att motett

syfte. Konkurrensintresset givetvislagstiftningens grundläggande är
ändamålsenligmånga allmänintressen rörandeendast ett enav

bestämmelserna i kap. skall beaktassamhällsstruktur enligt 2 vidsom
komplettera allmännasåväl planläggning lovprövning Att dem.m.som

planering inledande kapitel medutgångspunkterna för i PBLsm.m.
medföra på ytterligarekonkurrensintresset skulle endast krav

vilket skullekompletteringar rörande andra intressen, sammantaget
svåröverskådlig lagstiftning vägledningen förmedföra utan atten mer

tillämpningen skulle öka.
ovanstående föreslår den ändringenMed hänsyn till vi endast 5att

det enligt kap. §andra stycket upphävs. innebär 5 7kap. § Detta7 att
byggnadersstycket kan meddelas bestämmelserförsta 3 om

tillnågon uttrycklig begränsning med hänsynanvändning utan
emellertid i huvudsakkonkurrensen. Avsikten är att samma
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vid preciseringskall iakttaslagändringen 1992förerestriktivitet avsom
sådan restriktivitet utläsaskundeTidigarehandelsändamålet. en

ibegränsningi kap. Enbestämmelsen 5 7tillmotivenframför allt av
emellertid ihandelsändamålet liggerbl.a.preciseramöjligheterna att

fårvilket detaljplanen inteenligtsista stycket§i kap. 7bestämmelsen 5
medtill syftetnödvändigt med hänsyndetaljerad ärängöras sommer

i belysninghärvid läsasskallbestämmelseden. Denna av
tillmedför hänsynenvilketoch kap.,i 2bestämmelserna l att en

medbestämmande syftetmåste beaktas videffektiv konkurrens av
bör med hänsynlagändringeninnebördenplanen. Den närmare av

bli följande.härtill
handelsändamålet kunnaff. skulles. 576PBL-propositionenEnligt

Såledessärskilda skäl.fannsdetvissafå preciseras inom gränser, om
partihandelsärskiljameddelas i syftekunnabestämmelserskulle att

meddetaljhandel handelkategorininomdetaljhandeloch samt
vårsaknas enligtlivsmedel.med Dethandelochskrymmande varor

Något behovdelen.avsågs gälla i denfrångå vadskälmening att som
inte.handel föreliggerytterligare formersärskiljadetaljplaniatt avav
enligthandelsändamålet kundepreciseringförSkäl aven

för konsumenternamöjliggörabl.a.PBL-propositionen att envara
kvartersmarkensomgivningentillhänsynbutiksstruktur, samtlämplig

Beträffandefallet.aktuellautformning i detlämpligabebyggelsensoch
framhölls behovetskrymmande storahandel med avvaror

handelsådan formsärskiljaochparkeringsplatser attatt avgenomman
for handeln. Sommiljölokalisering ochlämpligåstadkommakunde en
livsmedelshandelförbjudaeller heltbegränsamöjlighetenförskäl att

exempelochsamhällsutvecklinglämpliganfördes kravet somen
meddelandebensinstationer. Förellerstormarknadernämndes av

nödvändigade visatsvidareförutsattesbegränsningar attsådana vara
utredningarhandelsstrukturändamålsenligtotaltför omgenomsetten

i berördavaruförsörjningsplaner,vanligtvisserviceförhållandena, om-
råden.

möjligtgiltighet. Detfortfarande är attägaskälenanfördaDe synes
i kravetinnefattadeavsågsbemärkelsevidareimiljöhänsyn enen

särskiltanledningfinnaskandetsamhällsutveckling, attlämplig men
totalaså denlokaliserashandeln attbetydelsenunderstryka attav

iinriktning liggersådanmedplaneringfysiskEnvägtrafiken begränsas.
1996januarikraft deni lträddei PBLlagändringardelinje med som
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utredningens betänkande Miljö och fysisk planering.grundval av
sådan planering understryks också de forsknings-Behovet av en av

refereras under avsnittresultat som
har de angivna skälen sammanfattats underPBL-propositionenI

särskilda skäl. Sannolikt har avsikten härmed varitbeteckningen att
det gäller precisera handelsändamålet,betona restriktiviteten när att

särskilt väl valt. skälbegreppet inte tycksDevara som angesmen synes
samtliga skäl kan ha någon betydelse ii stort sett somvara

Därmed förlorar begreppet särskilda skäl den avseddasammanhanget.
begränsande effekten.

råda effektiv konkurrensEnighet torde iävenattom en
betydelse.fortsättningen skall tillmätas handelsändamåletFörstor att

få bör det därför inte räcka med de nämndaskall begränsas att ovan
föreligga, skälen måste också haskälen konstateras viss tyngd.en

miljömål skäl förUppnående övergripande reglering handelnsomav av
måste vägande. Sammanfattningsvis kanvanligen dettungtanses vara

handelsändamåletuttryckas så det för precisering skall krävasatt av
skäl betydande vikt.av

förPBL-propositionen 578 förutsattes begränsningar iI
livsmedelshandeln kommunen hade gjort utredningatt omen
serviceförhållandena berörda områden, varvid det sådanai attantogs

ingår i kommunala varufcirsörjningsplaner. Viutredningar normalt
det inte bör tillräckligt med enbartdelar uppfattningen att vara

skäl för reglering livsmedelshandeln.påståenden förekomsten av avom
någonSkälen bör vinna stöd utredningar i form. Visserligen tycksav

någonvanligen inte beröravaruförsörjningsplanema tätortema, men
ändå frågortill sådana planer bör krävas.form motsvarighet Dessaav

inom för den översiktliga planeringenbör lämpligen behandlas ramen
miljöintressen. kan finnassåväl konsument- Detmed beaktande somav

generellafrån den januari gällandeanledning anmärka det 19961att att
såvittmiljökonsekvensbeskrivning enligt kap. 18§kravet på 5 avser

påfår innefatta kravköpcentratillkomsten ettexterna enansesav
närheti köpcentrumets omedelbaraeffekternabeskrivning inte baraav

vägtrafiken.förändringarna i den totalaeffekternaäven t.ex.utan av
såfår utformasdag inteanvändningsbestämmelser iTrots attatt en

anmärktsmotverkas skall det,konkurrenseffektiv ovan, varasom
industriändamål. Dettapartihandel tillhänföramöjligt att synes

motverkakunnaåtskillnad inte harsådaninnebära ansettsatt enen
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stycket.andrai kap. 7 §5meningi denkonkurrenseffektiv som avses
mellanåtskillnadrestriktionernågrauppfattningen motdelarVi att en

tillmed hänsynmotiveradedetaljhandel inteoch ärpartihandel
fårplanen inteiakttasnaturligtvisskall attDäremotkonkurrensen.

nödvändigt.detaljerad ängöras mer
anledning berörakan det finnastill vad attanslutning sagtsI nusom

användningsbestämmelser.i vissainnebördenfrågan om
rekommendationerBoverketsföregående föri detredovisningenAv

kategorierolikaflerainomförekommahandel kanframgår avatt
skallvadklartalltidintedet ärochanvändningssätt ansesatt som
problemuppståhärvidkankategorierna. Detolikai deinrymmas av

områdesbestämmelserochdetaljplanBokenEnligtslag.skiftande om
industri. Omeventuelltellerkategorin lagernormalt tillpartihandelhör

förmedbetecknats Hdetaljplan harbyggnad iellerområdeett enen
byggnaden,befintligai denpartihandeletableranågon villochhandel

kunnapartihandel skallplanändring krävas. Förintedock atttorde
preciserashandelanvändningssättettorde krävasområdeti attvägras

generelltvillkommuneninnebärdetaljhandel. Dettatill att, merom
handelsändamålet iså måsteindustriområden,partihandel tillhänföra
Någon kompletter-detaljhandel.tillpreciserashandelsområdenövriga

fårpartihandelindustriområdenförbestämmelse attande om
omfattatfårPartihandelinföras.behövaintetordeförekomma avanses

industriområdetinometableratspartihandel harindustriändamålet. Om
intebyggnadendetaljhandel itill accepterasövergångkan däremot en

framförtsharsammanhang överolika attplanändring. I manoroutan
partihandels-ilivsmedelshandeltillövergångförhindrakaninte en

obefogad. Isåledesindustriområden. Dennalokaler i varasynesoro
ianfördesdet,understrykasdockbörsammanhang attdetta som

sittvidBoverketönskvärtplanering,fysiskMiljö och är attbetänkandet
ochbeteckningarförvidareutvecklarhandboksarbete systemet

förtydligande.ochförenklingriktningidetaljplaneribestämmelser mot
föranvändningenanmärktsskall,kap. 3 §Enligt 5 angesovan,som

Oavsettpreciseras.användningssättetdärvid kanochkvartersmark
lagändringenbestämmelsedennatillämpningenpåeffekterna avav

preciseringvidiakttasrestriktivitetfortsättningenbör i av1992 samma
framgårbyggnader. Dettaförkvartersmarkförhandelsändamålet som

564,PBL-propositionenkap. 3 §bestämmelsen i 5tillmotiven s.av
giltighet.fortfarandevilka äger
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framhållasskall den här föreslagna återgången till vadDet att som
gällde före lagändringen enbart innebär åter1992 kommunernaatt ges

möjlighet i viss utsträckning precisera handelsändamålet i detalj-atten
ankommer självfallet kommunenplan. villDet avgöraatt om man

denna möjlighet.utnyttja
särskilda Övergångsbestämmelser lagändringenNågra till torde inte

behövas.
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