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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats var att redogöra för rättsreglerna som är gällande i den nya plan- 

och bygglagstiftningen. I den svenska Plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) stadgas 

bestämmelserna om den kommunala mark och vattenanvändningen samt bebyggelsemiljöns 

utveckling. Allt sedan PBL började gälla har behovet av en mer förenklad och förtydligad 

plan- och bygglagstiftning succesivt ökat. Detta har motiverats efter ett stort antal 

utredningsförslag som nu resulterat i en ny Plan – och bygglag (2010:900) som träder i 

kraft 2 maj 2011. Den nya PBL ersätter den gamla PBL och lagen (1994:847) om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Avsikten med den nya plan- och bygglagen är att 

generalisera plan- och byggprocessen på samma gång som kontrollen av byggandets skärps. 

De enskildas ökade rättigheter förenklas och tydliggörs i byggfrågor vilket gör 

planprocessen snabbare och enklare. Dessutom ska hänsyn tas till både de allmännas och 

enskildas intressen.  Uppsatsens syfte är att fördjupa kunskaperna och färdigheterna inom 

den speciella fastighetsrätten med specifik målsättning på de juridiska bedömningarna. 

Metoden som valts för arbetet är traditionell juridisk metod. Det har inneburit att jag 

undersökt både aktuell och äldre lagstiftning. För att få svar på mina frågor har jag använt 

mig av lagtext, ämnesrelevant doktrin, förarbeten, rättspraxis som finns på området. 

Resultat visade att bestämmelserna i PBL och motsvarande bestämmelser i nya PBL inte är 

särskilt omfattande. Det kan konstateras att bestämmelserna, vid en kommande 

rättstillämpning, inte kommer orsaka andra tolkningar än de som hitintills utvecklats i 

gällande rätt, det innebär att de förarbeten och den rättspraxis som utvecklats innan och 

efter ikraftträdandet av PBL alltjämt kommer att vara vägledande. Språket har 

moderniserats för att underlätta läsbarheten och tillämpningen av nya plan- och bygglagen.  
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1 Inledning 
Idag är det svenska samhället i stort behov av en närmare kontroll av den kommunala mark 

och vattenanvändningen samt bebyggelsens tillväxt. Det är viktigt att det finns en 

lagstiftning som tillvaratar både allmänhetens och de enskildas intressen för eftervärlden, 

med anledning av den moderna stadsbebyggelsens utveckling och ökade tillväxt. Dessutom 

är det angeläget, med hänsyn till medborgarnas krav på att bevara goda sociala 

levnadsförhållanden, en god livsmiljö men också för att tillgodose behovet av att 

betydelsefulla samhällsintressen upprätthålls. Sverige har en omfattande och långtgående 

samhällskontroll över användningen av mark och vatten samt bebyggelsemiljöns tillväxt. 

Ledande lagstiftning som reglerar detta specifika område är den s.k. ramlag som är grunden 

för samhällets bestämmelser om planering och byggande det vill säga plan- och bygglagen 

(1987:10) (PBL). PBL började gälla för över 20 år sedan, dessförinnan var lagstiftningen 

splittrad i flera olika lagar. Det fanns ett stort behov av att samordna de tidsenliga 

regleringarna inom rättsområdet d.v.s. få en sammanhållen och överskådlig plan- och 

bygglag. Utredningar som har föreslagits under de senaste fyra åren har resulterat i över 

250 olika förändringar inom plan- och byggområdet. Detta har medfört att behovet av en 

enklare och mer lättförståelig ny lagstiftning blivit mer påtaglig. Effektivast har till följd av 

alla utredningar varit att föreslå en helt ny plan- och bygglag. När PBL (2010:900) träder 

ikraft den 2 maj 2011 är lagens nya grundläggande mål att förenkla och förtydliga de 

enskildas ökade rättigheter i byggfrågor och att planprocessen har gjorts snabbare och 

enklare.   

 

Naturligtvis uppstår ibland intressekonflikter mellan det allmännas intresse mot de 

enskildas intressen, huvudtanken bakom rättsområdet är att det allmänna bör ha möjlighet 

att kontrollera naturtillgångarna, marken och vattnet så att dessa tillvaratas på ett 

ändamålsenligt sätt.  I det 2 kapitlet 15 § Regeringsformen (RF) fastställs reglerna om 

skydd för rätten till egendom, med andra ord ägarens rätt till ersättning vid ingrepp i dennes 

egendom.  Äganderätten är skyddad genom grundlagen och utgör en av våra grundläggande 

fri- och rättigheter. Genom grundlagsändringen år 1994 stärktes skyddet för egendomen, 

endast viktiga allmänna intressen kan begränsa användningen av egendom. Angelägna 

allmänna intressen kan utgöras av miljöskydd eller expropriation d.v.s. utbyggnad av 

bostäder, trafikleder, järnvägsnät, nationalparker, naturreservat m.m. Detta var en 

anpassning till Europakonventionens regler om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Genom grundlagsändringarna som stadgades 1 januari 2010, har 

äganderätten fått ett utökat skydd med både större och mer långtgående 

ersättningsmöjligheter vid både expropriation och rådighetsinskränkningar. För mer 

information återkommer jag i kapitel 2.5 om allmänna mot enskilda intressen och 

Europakonventionens regler till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna.  
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1.2 Syfte 
Denna uppsats syfte är att utreda och kartlägga de reformer som har skett i frågor angående 

planläggning, bygglov och bygglovsprövning genom riksdagens antagande av en ny Plan- 

och bygglag. Ett delsyfte är att beskriva de enskildas förstärkta rättigheter i nya PBL som 

medfört viktiga förbättringar för den enskilde. I syftet ingår även att generellt beskriva 

rättsläget kring den kommunala planläggningen av mark och vattenområden och kontroll 

över byggandet, efter att den nya lagen trätt ikraft. 

 

 

1.3 Avgränsning 
Med tanke på uppsatsens omfattning kommer fokus vara på de viktiga förbättringarna 

angående bestämmelserna om bygglov och bygglovsprövning som kommer till nytta för 

den enskilde, med anledning av att nya PBL träder i kraft. Vad gäller bygglovsprövningen 

inom en detaljplan begränsas den till att enbart redogöra för reglerna som ska 

överensstämma med ett detaljplanelagt område. Beträffande det tre olika tillstånden (loven) 

kommer bygglov ges en större beskrivning, återstående rivningslov och marklov samt 

myndigheternas prövning av dessa tillstånd redovisas endast i korthet. Angående 

bygglovsplikten berörs enbart allmän bygglovsplikt för byggnader. Även om PBL ska 

tillämpas parallellt med Miljöbalken (MB) utelämnas detta område. Dock redogörs 

kortfattat vad en kommun måste tänka på vid projektering av en ny detaljplan vilken antas 

få en betydande miljöpåverkan vid uppförande av t.ex. ett nytt köpcentrum.  

  

1.4 Metod och material 
Utgångspunkten i denna uppsats är att gällande rätt ska studeras enligt traditionell juridisk 

metod. Denna metod betyder att uppsatsförfattaren ska ta reda på relevant rättsinformation 

d.v.s. all lagtext, aktuella rättsfall, förarbetsuttalanden, rättspraxis, doktrin m.m. som berör 

frågeställningen. Använda rättsreglerna som man funnit i det aktuella ämnet genom att 

tolka dem, ange skälen varför just det rättsinformationsurvalet och den rättsregeltolkning 

man har gjort är den rätta. För framställningen av denna uppsats har jag använt mig av 

ämnesrelevant litteratur, förarbeten, rättspraxis som finns på området. Aktuell litteratur och 

befintliga propositioner har jag bedömt som oberoende och opartiska källor. 
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1.5 Uppsatsens disposition – en översikt 
Uppsatsens andra kapitel beskriver den fysiska planeringen som styrinstrument för 

kommunerna. Med anledning av att det svenska samhället har förändrats och nya 

företeelser i samhällsutvecklingen har skett, medverkar det till stora problem i 

tillämpningen av PBL. Behovet har starkt bidragit till en omarbetning av plan- och 

bygglagstiftningen. Kommunerna står för den fysiska planeringen, de beslutar om 

antagandet av viktiga lokala planer, d.v.s. det kommunala planmonopolet. PBL reglerar tre 

typer av tillstånd (lov) till åtgärder som får utföras inom kommunerna. Det övergripande 

ansvaret för plan och byggverksamheten har byggnadsnämnden. Tillsynen utövas av 

Länsstyrelsen, som även fungerar som statens förlängda arm, med andra ord bevakar 

statliga intressen.  

 

Efter detta behandlas det tredje kapitlet som ger läsaren en inblick i bestämmelserna om 

bygglov och bygglovsprövning. Generellt är bygglovsplikten ramen i lovplikten, varför 

dess grunder är viktig för vidare förståelse av bestämmelserna om bygglovsprövningen. De 

enskildas rättigheter har förtydligats i den nya plan- och bygglagstiftningen bl.a. genom att 

hänsyn ska tas till de allmännas och enskildas intressen. Det måste alltid finnas en rimlig 

balans mellan nyttan av beslutet i en fråga och de konsekvenser som ett beslut för med sig 

för de motstående enskilda intressena. En handläggningstid på tio veckor har införts för att 

få en lättare och snabbare byggprocess.  

 

Det avslutande fjärde kapitlet innehåller en diskussion som är byggd på uppsatsens olika 

kapitel. Egna slutsatser som under arbetets gång blivit klargjorda. 
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2.  Den fysiska planeringen som styrinstrument 
I de svenska kommunerna bedrivs ständigt en omfattande planeringsverksamhet inom 

många samhällsområden. PBL:s regelsystem är enbart inriktat på den del som rör nyttjandet 

av mark och vatten, den s.k. fysiska planeringen.
1
 Det framgår av lagens 2 kapitel i PBL att 

mark och vatten ska användas för det eller de ändamål för vilka områden som är mest 

lämpade med hänsyn till deras beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Fördel ska ges 

för nyttjande som medför en från allmän synvinkel god hushållning.
2
 Den centrala tanken 

bakom plan- och bygglagstiftningen är att all tänkbar markanvändning ska granskas av 

samhället. Dessutom ska 3-4 kapitlet i Miljöbalken (1998:808) (MB) tillgodoses d.v.s. 

grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, och särskilda 

bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. 

Klimatarbetet har en viktig roll i samhällsplaneringen.
3
 Kommunerna ska redogöra för hur 

den fysiska planeringen bidrar till att minimera växthusgasutsläpp, det bör genomsyra hela 

samhällsplaneringen och att kommunernas möjligheter och skyldigheter att verka för ett 

minskat transportbehov och energianvändning. Syftet med klimatarbetet är att kommunerna 

ska ta hänsyn till klimataspekter vid planläggning och främja goda miljöförhållanden dels 

genom anpassning till klimatförändringarna, dels genom en minskad klimatpåverkan och 

därigenom bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
4
 Huvudsyftet 

med en fysisk planering i kommunerna är samordning och kontroll. Samordningens syfte är 

bebyggelseplanering, infrastruktur, trafik, energiförsörjning samt miljöskydd.
5
 Kontrollens 

syfte är effektivitet, hållbart resursutnyttjande samt lämplighetskriterium.
6
 Kommunernas 

ansvar är också att planera för hur mark och vatten samt bebyggelsemiljöns expansion, det 

s.k. kommunala planmonopolet.
7
 Till sin hjälp har de fyra olika instrument, var av det 

första är planer det andra är tillstånd, det tredje är tillsyn och sanktioner och det fjärde är 

inlösen av mark.
8
 Det är den kommunala byggnadsnämnden som är den myndighet som har 

det övergripande ansvaret för plan- och byggverksamheten.
9
 Tillsyn och granskning utövas 

av Länsstyrelsen som även ska samverka tillsammans med kommunerna i deras 

planläggning.
10

 Enligt 11 kapitlet 3 § PBL fastställs det att Boverket har uppsiktsansvar 

över plan- och byggnadsväsendet i riket. Boverket ska skaffa sig en helhetssyn över hur 

Sveriges samtliga kommuner och Länsstyrelser är verksamma i sitt arbete med att ta sitt 

ansvar för planering, tillståndsgivning och tillsyn såväl långsiktigt som kortsiktigt.
11

  

 

 

 

 

                                                 
1
1 kapitlet 2 § PBL. Se även Didón, Lars Uno: Magnusson, Lars: Millgård, Olle; Molander, Stefan: Plan- och 

bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), s.21. 
2
 2 kapitlet 2 § PBL. Se även Bengtsson: Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken (2010), s.37. 

3
 SOU 2008:24 s.244.  

4
 Prop. 2009/10:170 s. 161.  

5
 Prop. 2009/10:170 s. 162 ff. 

6
 Bengtsson, Bertil: Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken (2010), s.27 ff. 

7
 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.38. 

8
 Michanek, Gabriel: Zetterberg, Charlotta: Den svenska miljörätten(2008), s.450. Ebbesson, Jonas: Miljörätt 

(2008), s. 120.  
9
 Regleras i 12 kapitlet PBL. 

10
 Regleras i 11 kapitlet 3 § PBL. 

11
 Boverket; www.boverket.se, Se även SFS 1998:986 

http://www.boverket.se/
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2.1 Behovet av en ny plan- och lagstiftning 
Lagändringarna har varit många som genomförts sedan PBL (1987:10) trädde i kraft.  

Utöver detta har åtskilliga viktiga samhällsförändringar och nya företeelser i 

samhällsutvecklingen ägt rum vilket har gett problem i tillämpningen av PBL. 

Förändringarna har bl.a. medverkat till att det har uppstått nya frågor och nya behov 

angående planering och prövning av byggande under de senaste åren. En förenkling och 

effektivisering har därmed bidragit till ett starkt behov av en omarbetning av PBL.
12

 

Framförallt har förändringen skett med anledning av samhällsbyggandets ändrade 

inriktning och av att omfattningen av bebyggelsen i kommunerna i högsta grad har ökat.
13

 

Även befolkningsutvecklingen i landets olika delar, rådande bostadsbrist och bristen på 

nyproduktion av byggnader med hyresrätter, har bidragit till kravet på en anpassad 

lagstiftning.
14

 Därutöver har det tillkommit nya uppsatta mål både nationellt och 

internationellt till en följd av ökade krav på att bevara och skydda miljön och en ökad 

global miljömedvetenhet genom utfärdande av olika EU-direktiv, vilket också föranlett ett 

stort behov av en revidering av PBL.
15

 Förutom detta är systemet för prövning, tillsyn och 

kontroll av byggandet oklart samt att planerings- och beslutsprocesserna enligt lagen 

bedöms ta allt för lång tid. Bristande koordinering mellan regelverken, mynnar ut i onödig 

dubbelprövning samt att resurserna inte används på bästa sätt.
16

 I den nya PBL är reglerna 

klarare och tydligare, vilket ökar förutsättningarna för en enklare och mer enhetligt 

rättstillämpning, de elementära syftena med lagen ändras däremot inte. Det kommunala 

självstyret och kommunernas ansvar för planering ligger således fast. Staten ska genom 

Länsstyrelserna ha en fortsatt stark roll, och inga större förändringar sker i bygglovsplikten. 

Formerna för ett medborgarinflytande och enskildas rättigheter ska värnas. Eftersom de 

nuvarande bestämmelserna i lagen är svåra att förstå på grund av den språkliga 

utformningen, har lagstiftaren i den nya lagen försökt att underlättat tillämpningen bl.a. 

genom att modernisera språket och definiera viktiga termer och begrepp. En 

omstrukturering av lagens olika kapitel har skett genom förtydliganden och förenklingar.
17

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
12

 Prop. 2009/10:170 s. 126 ff. 
13

 SOU 2005:77 s. 158 ff. 
14

 SOU 2005:77 s. 163 f. 
15

 SOU 2005:77 s. 151. 
16

 Prop. 2009/10:170 s.127. 
17

 Prop. 2009/10:170, s.127. 
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2.2 Det kommunala planmonopolet 
Kommunernas ansvar är således att planera för hur mark, vatten och bebyggande ska 

användas inom kommunen, det s.k. kommunala planmonopolet.
18

  Planmonopolet ger 

kommunen ensamrätt att anta plansystemets fyra olika planerplantyper.
19

 De fyra 

plantyperna är översiktsplan, regionplan, detaljplan och områdesbestämmelser.
20

 Denna 

befogenhet ger kommunerna laglig rätt att fatta beslut om planläggningen överhuvudtaget 

ska komma till stånd.
21

 Innehållet i planerna avgörs helt och hållet av de enskilda 

kommunerna vilka likaså bestämmer tidpunkten för planläggningen.
22

 Planerna baseras på 

de markanspråk och önskemål om utformning av miljön som kommer fram genom 

utredningsrapporter m.m. från olika samhällssektorer, önskemål om bostadsförsörjning, 

utbildning, barntillsyn, äldreomsorg samt social omvårdnad.
23

 Det kommunala 

planmonopolet är en mycket viktig förutsättning för det kommunala självstyret. 

Plansystemet kan beskrivas som ett mellanled mellan lagens regler om lämplig 

markanvändning, bebyggelsemiljö och byggnaders utformning samt regler om tillstånd 

(lov). Dessa regler utgör en form av kontroll så att lämplighetskravet följs.
24

 Intressenter 

har möjlighet att begära ett s.k. planbesked.
25

 Byggnadsnämnden kan mot en fastställd taxa 

överlämna ett planbesked. Intressenterna som är intresserade av ett planbesked är en vid 

grupp av fastighetsägare, blivande exploatörer, innehavare av särskilda rättigheter, 

myndigheter och organisationer.
26

 Deras åtgärd som de planerar vidta förutsätter att en 

detaljplan behöver antas, revideras eller upphävas. Intressenterna kan begära att kommunen 

i planbeskedet redovisar sin avsikt i frågan om att påbörja ett sådant planläggningsarbete.
27

 

På så sätt får de då kännedom om kommunen planerar att sätta igång sitt 

planläggningsarbete. Dock är inte planbeskedet bindande för kommunen, de tar endast 

ställning till de enskildas planer eller ger besked om ifall de planerar att sätta igång ett 

planläggningsarbete eller inte.
28

 Inom fyra månader ska kommunen besluta om planbesked, 

om inte intressenten som har gjort en begäran och kommunen kommit överens om något 

annat.
29

  

 

 

 
 

                                                 
18

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt - Miljöbalken (2010), s.38. 
19

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 447. 
20

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.42. 
21

 Prop. 1985/86:1 s. 461. 
22

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 458 ff. 
23

 Didón m.fl.: Plan- och bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), s.21. 
24

 Prop. 1985/86:1 s.70, Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.41ff. 
25

 5 kapitlet 2 § PBL. Se även Prop. 2009/10:170 s. 439.  
26

 Prop. 2009/10:170 s. 226. 
27

 Prop. 2009/10:170 s. 222 och 227. 
28

 Se 5 kapitlet 2 till 5 § PBL. 
29

 Se 5 kapitlet 4 § PBL.   
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2.2.1 Planläggning 
För att kommunerna ska nå upp till lagstiftningens uppsatta mål angående den fysiska 

planeringen och byggnadskontrollen, tillhandahåller PBL olika styrmedel s.k. plansystem.
30

 

De olika plantyperna är uppdelade i grupper, den ena gruppen består av översiktsiktplan- 

och regionplan vilka är vägledande för myndigheter och enskilda vad gäller all slags 

användning av mark och vatten. Den andra gruppen består av detaljplan och 

områdesbestämmelser vilka är juridiskt bindande för såväl myndigheter som för enskilda 

när det gäller nyttjandet av mark och vattenområden för åtgärder relaterade till byggnader 

och anläggningar.
31

 

  

2.2.2 Översiktsplan. 
Alla kommuner ska anta en översiktsplan vilken är obligatorisk.  Den fastställer stommarna 

för hur ett område får bebyggas inom hela kommunen.
32

 En översiktsplan är inte är 

juridiskt bindande för myndigheter och enskilda, utan ger endast vägledning för beslut om 

tillämpningen av mark- och vattenområden, samt hur den bebyggda miljön ska utvecklas 

och bevaras i kommunen. En enskild person kan inte överklaga innehållet i en 

översiktsplan. Däremot har kommunmedlemmar rätt att få lagligheten prövad genom s.k. 

kommunalbesvär.
33

 Dessutom ska översiktsplanen vara ett stöd för kommunen vid 

detaljplaneringen och vid prövningar om bygglov.
34

 Enligt 3 kapitlet 27 § PBL är 

kommunfullmäktige minst en gång under mandatperioden tvungen att ta ställning till 

planens aktualitet. I nya PBL har översiktsplanens strategiska funktion stärkts liksom 

kravet på aktualitetsprövning av planen.
35

 

 

2.2.3 Detaljplan. 
Detaljplanen reglerar i detalj hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras och hur 

bebyggelse ska bevaras och utvecklas.
36

  När en kommun har beslutat sig för att ett område 

ska få en nyare sammanhållen bebyggelse, ska en detaljplan som huvudregel upprättas.
37

 

Tanken är att när en detaljplan utarbetas ska de allmänna och enskilda intressena som finns 

reglerade i 2 kapitlet PBL beaktas och sedan preciseras genom planen. Bygglov och andra 

åtgärder som överensstämmer med en detaljplan ska normalt beviljas, vilket brukar kallas 

för byggrätten.
 38

   En genomförande tid på minst fem år och som högst femton år ska anges 

i detaljplanen, inom denna har en markägare rätt att bygga i enlighet med planen.
39

 

Detaljplanen får inte omfatta ett större område än som är befogat för att planens syfte och 

genomförande tid ska uppnås.
40

  Vidare är detaljplanen ett instrument, som används inom 

ett visst begränsat område för att reglera rättigheterna och skyldigheterna mellan markägare 

                                                 
30

 Kalbro, Thomas: Lindgren, Eidar: Markexploatering (2010), s 43. 
31

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.42. 
32

 Regleras i 3 kapitlet 1 § PBL.  
33

 2 kapitlet 2 § PBL, 13 kapitlet 1 § PBL. Se även 10 kapitlet Kommunallagen(1991:900) (KomL). 
34

 Regleras i 3 kapitlet PBL. 
35

 Billquist, Bill: Hall, Monica: Plan- och bygglagstiftning, SvJT 2010 s.775. 
36

 Prop. 2009/10:170 s. 191. 
37

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 452. 
38

 9 kapitlet 30 § 1st 1p PBL. 
39

 4 kapitlet 21 § PBL. Se även Didón m.fl.: Plan- och bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), 

s.37. 
40

 4 kapitlet 32 § tredje stycket PBL. 
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och samhället samt mellan olika markägare. Planen kan även ge kommunerna rätt att lösa 

viss enskild mark.
41

  Bestämmelser om skyldighet för kommunerna att lösa in mark finns i 

PBL:s 14 kapitel. Det finns två huvudsyften med en detaljplan, det ena är att reglera 

förändringar av markanvändning och bebyggelse. Det andra syftet är att mera bestående 

bestämma över bevarandet av vissa byggnader och bebyggelsemiljöer eller reglera 

förutsättningar för förnyelse och ombyggnad av befintliga bebyggelseområden. Resultatet 

av detta är att för varje fastighet preciseras rättigheter och skyldigheter, för att i 

miljöhänseendet uppnå en god helhetsverkan och en lämplig samhällsutveckling.
42

  

Tidigare fanns det i PBL en fastighetsplan, dock har denna plan som verkställande 

instrument avtagit på senare år och utgör därmed inte längre någon specifik planform, den 

avskaffas i och med att den nya PBL träder i kraft.
43

 PBL stadgar att detaljplanen i sig själv 

kan innehålla sådana regler som fastighetsindelning m.m. se 4 kapitlet 18 § PBL. I 

detaljplanen fastställs t.ex. de största och minsta storlekarna på fastigheterna, markreservat 

för gemensamhetsanläggningar, hur ett område ska vara uppdelat i fastigheter samt vilka 

servitut som ska skapas för ett visst område. Dessutom framgår det i detaljplanen vilka 

byggnader som ska ingå i gemensamhetsanläggningar och vilka fastigheter som ska delta i 

dessa anläggningar.
44

 Kommunen kan genom en detaljplan eller områdesbestämmelser 

även minska eller utöka lovplikten.
45

 

 

 

Betydande miljöpåverkan  

När en kommun projekterar för en ny detaljplan vilken antas få en betydande 

miljöpåverkan, ska redovisningen enligt 4 kapitlet 33 § första stycket 4 punkten i PBL 

ifråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som framgår av 6 kapitlet 12-13§§ MB. 

Detta betyder att kommunen är skyldig att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

där den betydande miljöpåverkan som planen antas medföra identifieras, beskrivs och 

bedöms.
46

 I samband med att kommunen tar fram den nya detaljplanen, som medger att 

planområdet får tas i anspråk för t.ex. ett nytt köpcentrum som avses i 4 kapitlet 34 § 2 

stycket 2 punkten PBL. Byggnadsnämnden ska vid sin prövning av planen tillämpa 

kriterierna som finns beskrivna i bilaga två till förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan. Enligt 

bilaga två till nyssnämnda förordning innehåller den kraven på projektets karaktäristiska 

egenskaper, projektets lokalisering samt de möjliga effekternas karaktäristiska 

egenskaper.
47

  

 

 
 

                                                 
41

 2 kapitlet 2 § PBL, 6 kapitlet 13 § PBL. Se även Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.42. 
42

 Didón m.fl.: Plan- och bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), s.37. 
43

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.42. 
44

 Prop. 2009/10:170, s. 202-203. 
45

 Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 43. 
46

 Se 4 kapitlet 34 § 1 stycket PBL. 
47

 PBF (2011:338), s. 3. 
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2.2.4 Områdesbestämmelser. 
För vissa begränsade områden kan kommunen istället för detaljplan använda sig av s.k. 

områdesbestämmelser.
48

 Områdesbestämmelsernas funktion är att garantera ändamålen 

med en översiktsplan eller att riksintressen enligt tredje och fjärde kapitlet MB 

tillfredsställs.
49

 Huvudsyftet med områdesbestämmelserna är även att de ska vara ett 

komplement till översiktsplanen, där en detaljplan inte behövs.
50

 Områdesbestämmelserna 

ger inte någon garanterad byggrätt och har inte lika långtgående rättsverkningar som 

detaljplanen.
51

 Liksom detaljplanen är områdesbestämmelserna juridiskt bindande dock 

med den skillnaden att områdesbestämmelserna inte ger fastighetsägaren någon byggrätt 

och kommunen saknar sin rätt att lösa mark.
52

 

 

2.2.5 Regionplan. 
Det är upp till varje kommun att frivilligt besluta om man ska upprätta en regionplan.

53
 

Tanken med en regionplan är att kommunen tillsammans med angränsande kommuner 

integrerar den gemensamma planläggningen av ett specifikt område vilken sträcker sig över 

kommungränserna.
54

 Behovet av samverkan mellan kommuner i samhällsbyggnadsfrågor 

uppstår av naturliga skäl på flera håll i Sverige idag. Därför är det nödvändigt med 

långsiktig planering på regional nivå. Det kan då handla om anordning av gemensam 

kollektivtrafik, ordnandet av vattenförsörjning och avlopp samt hanteringen av avfall. 

Regionplanen är inte juridiskt bindande utan ska vara en vägledning för beslut om 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
55

 En regionplan som har upprättas 

är giltig i åtta år.
56

 

 

De fyra plantyper som ovan nämnts, är såväl vägledande och juridiskt bindande för både 

enskilda som för myndigheter när de t.ex. prövar olika tillstånd (lov) för åtgärder som 

bygglov, marklov och rivningslov. Kommunerna kan på detta sätt kontrollera och styra 

markanvändningen. Den planerade åtgärden måste överensstämma med bestämmelserna i 

detaljplanen och gällande områdesbestämmelser.  

 

2.3. Tillstånd (lov) 
En fastighetsägare som planerar för ett ingrepp på sin egendom, kräver att hon eller han får 

ett tillstånd för åtgärden. Huvudprincipen i PBL är att den reglerar tre typer av tillstånd till 

åtgärder som utförs inom kommunerna d.v.s. bygglov, rivningslov samt marklov Samtliga 

tre lovtyper gäller åtgärder som har direkt eller indirekt samband med byggnader eller 

anläggningar. Prövningsmyndigheten är kommunens byggnadsnämnd som första instans.
57

 

Byggnadsnämnden har till uppgift att granska om den valda platsen är lämplig för 

                                                 
48

 Regleras i 5 kapitlet PBL. Se även PBL 1:3 § 2-4 st., 4 kapitlet 41 § PBL. 
49

 Prop. 2009/10:170 s. 192. Se även Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.58.  
50

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.42. 
51

 Prop. 2009/10:170 s. 193. Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.58. 
52

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.58-59. 
53

 Regleras i 7 kapitlet PBL och 7 kapitlet PBL. Se även 1kapitlet 3 § 5 stycket PBL. 
54

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt, miljöbalken (2010), s.52. 
55

 Didón m.fl.:Plan- och bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), s.47.  
56

 7 kapitlet 10 § PBL. Se även Prop. 2009/10:170 s. 252. 
57

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 460. 
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byggåtgärden, om det ur ett miljösynsätt är lämpligt, om åtgärden i övrigt tar hänsyn 

tillsamhällets intressen och grannars rättigheter. 
58

  

 

2.3.1 Bygglov 
Grundregeln i 9 kapitlet i PBL är alltså att bebyggelse inte får äga rum utan att 

byggnadsnämnden har provat om det är lämpligt från allmän synpunkt. Bygglov ges 

normalt för en åtgärd som överensstämmer med detaljplanen eller gällande 

områdesbestämmelser.
59

 En fastighetsägare som t.ex. ska uppföra en ny byggnad, göra 

ändringar på befintlig byggnad t.ex. en tillbyggnad, ändra användning av byggnad för ett 

väsentligt annat ändamål än tidigare, ändra inredning av byggnad för att tillskapa ytterligare 

en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri, måste söka bygglov.
60

 En 

bygglovsansökan ska vara skriftlig och innehålla de ritningar, beskrivningar m.m. som 

fordras för att pröva ansökan.
61

  Innan ett byggprojekt påbörjas krävs ett startbesked från 

byggnadsnämnden.
62

 Beslut om bygglov måste tas i anspråk inom en viss tid. Ett 

bygglovsbeslut upphör som regel att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år, och 

avslutas inom fem år, från beslutet.
63

 Bygglov kan numera tillskillnad mot gamla PBL, 

kunna vinna laga kraft, så att den enskilde inte långt i efterhand riskerar att drabbas av 

överklaganden.
64

 Bygglov krävs även för att organisera eller väsentligt ändra vissa 

anläggningar såsom upplag, plank och murar samt för att bygga källare. Undantagna från 

bygglovsplikten är friggebodar och mindre tillbyggnader utanför samlad bebyggelse.
65

 

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och likvärdiga näringar utanför en detaljplan, 

kräver bygglov om de endast ska tas i anspråk eller inredas för annat ändamål, detta stadgas 

i 9 kapitlet 3 § PBL. Används mark eller byggnad tillfälligt kan ett tidsbegränsat bygglov 

lämnas. Ett förhandsbesked och tillstånd att bygga enligt plan- och bygglagen får meddelas 

av byggnadsnämnden. I första hand behandlas ett förhandsbesked om en viss åtgärd kan 

beviljas på en viss plats.  Avsikten är att den som planerar ett bygge ska kunna avstå från 

onödig projektering om möjligheterna i framtiden att få bygglov är svårbedömda.
66

  

I rättsfallet RÅ 1992 not. 467 ges en illustration på hur en fastighetsägare har rätt att måla 

om sitt radhus i en radhuslänga utan bygglov. Radhuset målades om från rött till rosa, i ett 

område med dittills enhetlig röd färgsättning, ommålningen hade inte ansetts kräva 

bygglov. Byggnadsnämnden beslutade att ålägga fastighetsägaren att återställa sitt hus i sin 

ursprungliga karaktär. Länsstyrelsen (Lst) och Kammarrätten (KamR) delade 

byggnadsnämndens bedömning, för en sådan omfärgning krävdes det bygglov. 

Regeringsrätten (RegR) biföll fastighetsägarens yrkanden. Upphävde med ändring av 

underinstansernas beslut byggnadsnämndens föreläggande mot berörd fastighetsägare att 

återställa byggnaden i ursprunglig kulör.
67

 

                                                 
58

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.60 ff. 
59

  Se 9 kapitlet 30 § 1 stycket 1 punkten PBL 
60

 Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 43.  Se RÅ 1997 not 227, RÅ 1999 ref. 53, RÅ 2009 ref. 67. 
61

 Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 45. 
62

 Prop. 2009/10:170 s.316. 
63

 2 kapitlet 2 § PBL, 9 kapitlet 43 § PBL. Se även Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 47. 
64

 Prop. 2009/10:170 s.296 och 408. 
65

 Boverket, www.boverket.se (Bygglov). 
66

 Boverket, www.boverket.se (Bygglov). 
67

 Se även RÅ 1981  2:48, RÅ 1982  2:70. 
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2.3.2 Rivningslov  
Inom ett detaljplanelagt område krävs i huvudregel rivningslov för att helt eller delvis riva 

byggnader som är bygglovspliktiga.
68

 I en detaljplan kan det dock fastställas att vissa 

byggnader inte behöver rivningslov och samtidigt kan det i detaljplanen framgå att det 

krävs rivningslov för byggnader som inte är bygglovspliktiga. Rivningslov ska normalt 

beviljas om byggnaden eller byggnadsdelen inte omfattas av ett rivningsförbud i 

detaljplanen.
69

 Tillstånd för rivning kan nekas, om byggnaden behövs för 

bostadsförsörjningen p.g.a. lägenheterna uppfyller rimliga anspråk på bostadsstandard och 

kan bli efterfrågade i framtiden.
70

 Rivningslov får inte heller ges om byggnaden bör bevaras 

för eftervärlden på grund av att den har ett kulturhistoriskt, miljömässigt eller ett 

konstnärligt värde.
71

 För att det skall bli tal om rivning fordras i princip ett totalt 

borttagande av en byggnadskropp, dvs. även stommen. En byggnad kan sålunda avskalas 

såväl invändigt som utvändigt utan att rivningslov krävs.
72

 

 

Beträffande rättsfallet In 96/1753/PL hade ett rivningslov nekats för gårdsbebyggelse på 

Östermalm i Stockholm, med hänvisning till bebyggelsens historiska och kulturhistoriska 

värde. Ett liknande rättsfall In97/2388/PL i Lund hade också vägrats rivningslov för ett 

1800-talshus i Lunds stadskärna med anledning av att området var av riksintresse för 

kulturmiljövården.
73

 

 

2.3.3 Marklov 
Marklov krävs enbart inom områden som omfattas av en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, dessa avgör om lov ska beviljas.
74

 Åtgärder som kan kräva marklov 

är schaktning, markfyllning, trädfällning och skogsavverkning.
75

 Vid fyllning eller 

schaktning kan markens höjdläge för tomter eller mark för allmän plats ändras betydligt.
76

  

I samband med byggnationer utförs schaktning och fyllning som förberedelser, i sådana 

situationer är bygglovet normalt tillräckligt för samtliga åtgärder och inget marklov 

behöver då sökas.
77

 Områden som inte är detaljplanelagda kan kommunerna genom 

områdesbestämmelser bestämma att marklov krävs för schaktning, fyllning, trädfällning 

eller skogsplantering inom områden som är angränsar till anläggningar som fordrar ett 

skydds- eller säkerhetsområde.
78

 

 

Mål nr. 5584-05, avd.2. från KamR i Göteborg handlar om ett beviljat marklov för 

uppfyllande av mark för en helikopterplatta. Miljö- och byggnadsnämnden hade beviljat 

kommunen marklov för uppfyllande av mark för att anordna en helikopterplatta. En granne 

överklagade och uppgav bl.a. att de helikoptrar som skulle användas krävde avsevärt 

säkerhetsavstånd och att avståndet från helikopterplattan till hans fastighet inte var rätt 

                                                 
68

 9 kapitlet 10 § 1st PBL 
69

 2 kapitlet 2 § PBL, 9 kapitlet 34 § PBL. Se även Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s.47 
70

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.62. 
71

 Regleras i 9 kapitlet 34 § PBL. Se även Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s.47. 
72

 Prop. 1985/86:1 s.706. 
73

 Se även RÅ 1994 ref. 73, RÅ 2010 ref.10. 
74

 9 kapitlet 35 § PBL. 
75

 9 kapitlet 11-13 §§ PBL. 
76

 Se 9 kapitlet 11 § PBL. Se även Prop.2009/10:170 s. 44. 
77

 Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s.47. 
78

 Didón m.fl.: Plan- och bygglagens grunder – Med naturresurslagen (1997), s.70. 
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angivet. Enligt KamR skulle ansökningar om marklov bifallas om den sökta åtgärden inte 

stred mot detaljplan eller områdesbestämmelser eller medförde störningar för omgivningen. 

Det sökta marklovet stred inte mot gällande detaljplan och inget visade att det medförde så 

beaktansvärda störningar att marklov inte beviljades. Överklagandet avslogs. 

 

2.4 Statlig kontroll 
Det är som bekant den kommunala byggnadsnämnden som är den myndighet som har det 

övergripande ansvaret för plan- och byggverksamheten.
79

 Tillsynen utövas av Länsstyrelsen 

som även ska samverka tillsammans med kommunerna i deras planläggning. Länsstyrelsen 

bevakar statliga intressen, staten har det övergripande ansvaret för samhällets utveckling.
80

 

Länsstyrelsen fungerar som statens förlängda arm ute i regionen och bevakar statliga 

intressena genom yttranden, tillsyn och, överprövning. I plan- och bygglagens 11 kapitel 

regleras Länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut.  Det betyder att Länsstyrelsen har 

möjlighet att, genom prövning, ingripa i kommunens enskilda beslut gällande både 

detaljplan och områdesbestämmelser. Med stöd av 11 kapitlet 12 § PBL kan Länsstyrelsen 

även överpröva lov eller förhandsbesked för ett visst geografiskt område. Länsstyrelsen ska 

ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnden genom råd och stöd i deras tillsynsarbete, samt 

göra en uppföljning och utvärdering av byggnadsnämndens tillsynsverksamhet. Förutom 

detta ska Länsstyrelsen lämna uppgifter till Boverket gällande Länsstyrelsens 

tillsynsvägledning och utvecklingen av byggnadsnämndernas tillsynsarbete. I Plan- och 

Byggförordningen (PBF) fastställs att Länsstyrelsen och Boverket ska ha en plan för sin 

tillsynsvägledning. Planen ska inbegripa en period av tre år och vid behov revideras.
81

 

Enligt 11 kapitlet 3 § PBL fastställs det att Boverket har uppsiktsansvar över plan- och 

byggnadsväsendet i riket. Boverket ska skaffa sig en helhetssyn över hur Sveriges samtliga 

kommuner och Länsstyrelser är verksamma i sitt arbete med att ta sitt ansvar för planering, 

tillståndsgivning och tillsyn såväl långsiktigt som kortsiktigt.
82

 Regeringen kan under 

särskilda förutsättningar även ålägga en kommun att anta, ändra eller upphäva en plan – ett 

s.k. planföreläggande.
83

 Följer inte kommunen regeringens föreläggande, övertar den 

senare kommunens aktiva planeringsroll och bestämmande för kommunens räkning.
84

  

 

En planavgift får tas ut om ett bygglov har beviljats för en nybyggnad eller ändring av en 

befintlig byggnad. En väsentlig förutsättning är trots allt att den fastighet som bygglovet 

avser har nytta av planen. Avgift för planbesked, planavgift samt avgift för tillstånd m.m. 

får högst motsvara kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, 

handläggning eller beslut som avgiften gäller.
85

 Principen brukar kallas 

självkostnadsprincipen, - och regleras i 8 kapitlet 3c § i KomL.
86 Byggnadsnämndens 

tillsyn är självklart viktig för hela systemets trovärdighet, och bör av den anledningen, 

kunna bedömas som en normal åtgärd inom ramen för en genomsnittlig kostnad.
87

 

 

                                                 
79

 Regleras i 12 kapitlet PBL. 
80

 Regleras i 11 kapitlet 3 § PBL. 
81

 PBF(2011:338),  s.19. 
82

 Boverket; www.boverket.se, Se även SFS 1998:986. 
83

 11 kapitlet 15 § PBL. 
84

 11 kapitlet 16 § PBL. 
85

 Prop. 1985/86:1 s. 795-797.  Se även Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 52.  
86

 Bohlin, Alf: Kommunalrättens grunder(2007), s.104 
87

 Prop. 2009/10:170 s.352.   

http://www.boverket.se/
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2.5 Allmänna mot enskilda intressen 
I Sverige har vi en speciell grundlagsregel angående äganderätten och skyddet för 

egendom, dessa är skyddad genom grundlagen 2 kapitlet 15 § Regeringsformen(RF) och 

fungerar som en av våra grundläggande fri- och rättigheter. Genom en grundlagsändring år 

1994 stärktes äganderätten och likaså genomfördes en förstärkningen av äganderätten nu i 

början av år 2010.
88

 Äganderätten kan begränsas genom bestämmelser i lag eller enligt 

allmänna principer. Äganderätten kan även gå förlorad helt för ägaren när staten 

tvångsförvärvar egendomen genom expropriation. Inom den speciella fastighetsrätten är 

äganderätten negativt bestämd vilket innebär att fastighetsägaren får utnyttja egendomen 

som hon eller han vill, om det inte finns begränsningar i lagstiftningen, sedvana eller av 

avtal som fastighetsägaren själv har slutit. Samhället har genomgått en betydande 

förändring, naturligtvis måste lagarna revideras. Fastighetsägare som säljer egendomen 

kommer att få sina befogenheter ändrade i framtiden, beroende på hur den politiska makten 

prioriterar äganderätten och egendomsskyddet framför de allmännas intressen av t.ex. 

skydd av naturmiljöer. Med nuvarande alliansregering (M, C, FP, KD) är tendensen att 

stärka äganderätten ytterligare.
89

  

 

I 2 kapitlet 15 § 1 stycket RF stadgas att vars och ens egendom är tryggad mot 

expropriation, det vill säga tvångsinlösen av marken och likaså mot begränsningen av 

markanvändningen, så kallad rådighetsinskränkningar eller användningsregler, med 

undantag för om inskränkningen syftar till att tillgodose angelägna allmänna intressen. 

Sådan angelägna allmänna intressen kan, exempelvis utgöras av att staten är i behov av 

marken för infrastruktur eller naturskydd. I enlighet med 2 kapitlet 15 § 2 stycket RF ska 

den fastighetsägare som genom expropriation eller annat liknande skäl tvingas avstå sin 

egendom, alltid vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Den nya regeln om rätt full 

ersättning gäller dock enbart vid expropriation eller annan tvångsvis användning av 

marken. Full ersättning ska tolkas utifrån det aktuella marknadsvärdet – vad 

fastighetsägaren fått om hon eller han hade sålt fastigheten vid en vanlig försäljning. 

Genom grundlagsändringen har huvudprincipen om full ersättningen vid expropriation 

tydliggjorts. Ersättning vid rådighetsinskränkningar av en fastighet eller byggnader 

fastställs av vanlig lag. I sådana situationer ska grunderna för rätt till ersättning bestämmas 

i vanlig lag bland annat 31 kapitlet MB.  Det framkommer i 2 kapitlet 15 § 3 stycket RF att 

vid inskränkningar i användning av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, 

miljöskydds-, eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till 

ersättning. Lagstiftaren har genom att lägga till ett tredje stycke undantagit från sådana 

rådighetsinskränkningar i äganderätten som hänför sig till skyddet av människors hälsa, 

miljö eller den allmänna säkerheten från huvudregeln om rätt till ersättning, genom att ange 

att detta ska regleras i vanlig lag. Med andra ord ger grundlagen således ingen garanterad 

rätt till ersättning i dessa situationer. Lagstiftaren vill också tydliggöra att t.ex. en 

verksamhetsutövare som ansöker om förnyat tillstånd för sin kemikaliefabrik, inte har rätt 

till ersättning om utvidgat tillstånd inte beviljas för verksamheten. Att undanta 

miljöstörande verksamheter från huvudregeln om rätt till ersättning är kopplat till den 

internationellt och nationellt förankrade regeln om förorenarens betalningsansvar.
90

 Poluter 

Pays Princip (PPP) d.v.s. den industriägare som orsakar eller kan orsaka eller annan 

                                                 
88

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.34. 
89

 Prop. 2009/10:162 s. 44ff. 
90

 Se 2 kapitlet 8 § MB. 
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olägenhet får stå för kostanden för att förebygga eller avhjälpa skadan eller olägenheten. 

PPP innefattar såväl preventiva som reparativa krav.
91

 

 

Europakonventionen 

År 1950 antogs Europakonventionen (EKMR) av Europarådets medlemsstater till skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Sverige ratificerade år 1953 

Europakonventionen och införlivade den som svensk lag år 1995 genom lagen (1994:1 219) 

om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna.
92

 I artikel 1, första tilläggsprotokollet stipuleras det att ”varje 

fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin 

egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag 

och folkrättens allmänna grundsatser. Sistnämnda bestämmelser inskränker dock inte en 

stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera 

nyttjandet av egendom i överensstämmelse med de allmännas intresse eller för att 

säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.
93

 Samma sak 

står i princip i 2 kapitlet 15 § RF, d.v.s. ingen ska behöva tolerera inskränkningar av sin 

egendom utan stöd i lag och i den internationella rätten, förutom för att tillgodose allmänna 

intressen. Egendomsskyddet fungerar således som en av våra grundläggande mänskliga 

rättigheter även ur ett europeiskt perspektiv. Flera bedömare har tidigare ansett att 

äganderätten har ett starkare skydd i Europakonventionen än i gällande svensk rätt och, 

detta har föranlett en anpassning av den svenska bestämmelsen i enlighet med kraven i 

Europakonventionen.  

 

Ett aktuellt rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD)
94

 kan användas för att 

illustrera den enskildes rätt i förhållande till det kommunala planmonopolet. 

Omständigheterna var som följer. Göteborgs byggnadsnämnd beslutade att avslå en 

ansökan från J.E. om förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus, med 

motiveringen att förslaget borde ha föregåtts av en detaljplan. J.E. överklagade beslutet till 

Länsstyrelsen, som i sitt beslut avslog överklagandet. J.E. överklagade då till LänsR och 

anförde bland annat att en översiktsplan för området angav att marken huvudsakligen var 

avsedd för bostadsändamål, samt att en detaljplan inte hade upprättats. Klagandes önskemål 

var att få bebygga sin fastighet, den skulle alltså vägas mot kommunens intresse av att styra 

markanvändningen beträffande framtida bebyggelse. En rimlig balans eller proportionalitet 

mellan vad det allmänna skulle vinna respektive vad den enskilde skulle förlora stod i 

fokus. LänsR upphävde överklagandebeslutet och överlämnade ärendet åter till 

byggnadsnämnden för ny handläggning. Byggnadsnämnden överklagade KamR:s dom och 

yrkade att KamR:s och Läns R:s domar skulle undanröjas och att Länsstyrelsens beslut 

fastslogs. Domslutet från HFD fastställde att kommunen som hade avslagit 

förhandsbeskedet om bygglovet med hänvisning till att detaljplan saknades, eftersom 

kommunen hade väntat i över 40 år med att initiera ett detaljplanearbete, det är inte 

proportionerligt vid en rimlighetsavvägning kring den enskildes intresse av att få använda 

sin fastighet och kommunens intresse av att styra och kontrollera markanvändningen. Ett 

                                                 
91

 Prop. 2009/10:80 s. 163-171. SOU 2008:125 s. 429-432.  Se även Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), 

s.161 
92

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 46 
93

 Regeringen: www.humanrights.gov.se. 
94

 Före detta Högsta Domstolen (HD), HFD gäller sedan 2011. 
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förhandsbesked eller bygglov får inte avslås enbart med den motiveringen. HFD avslog 

därmed överklagandet från byggnadsnämnden.
95

 

 

Reglerna om bygglov och bygglovsprövning har redan när PBL infördes successivt 

avreglerats, effektiviserats och förenklats.
96

 

3. Bygglov och bygglovsprövning 
Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra befintlig byggnad.

97
 

Bygglovsprövningen syftar till att bedöma om en byggåtgärd är lämpligt utformad i sig och 

i sitt sammanhang.
98

 Plan- och bygglagens nya regler för planprocessen och tidsfrister för 

bygglov syftar till att effektivisera arbetet och minska tidsåtgången för enskilda. En 

reglering av lovplikten på förordningsnivå för vissa anläggningar m.m. innebär dels att 

lovplikten lättare och snabbare kan anpassas till nya behov och förutsättningar, dels kan 

göras utförligare och tydligare med avseende på definitioner och avgränsningar av de 

aktuella objekten.
99

 Bygglovsprövningen utvidgas och ska numera även omfatta om 

byggnaden är lämplig för sitt ändamål. Det faktum att bygglovsprövningen enligt tidigare 

bestämmelser inte omfattade kraven på lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet och 

användbarhet har lett till att bygglov ibland har getts till byggprojekt som sedan inte har 

kunnat förverkligas, eftersom bedömningen görs alltför sent i byggprocessen. Med det nya 

förslaget vill man undvika att denna situation uppkommer.  För det den ska användas till - 

bostad, skola, industri etc. och tillgänglighet, t.ex. om det behövs hiss.
100

 

 

3.1 Bygglovsplikt 
I Sverige har vi en bygglovsplikt som gäller för hela landet, dock finns det flera allmänna 

undantag.
101

 Kommuninvånare och andra som vill utföra vissa åtgärder inom 

kommungränsen måste få sina tilltänkta planer på åtgärd förhandsprövade av 

byggnadsnämnden. Bygglovsprövningen ska senare resultera i ett tillstånd (lov) för att 

åtgärden ska få vidtas med andra ord en skriftlig ansökan om bygglov ska lämnas in. 

Bygglovsplikten är mycket mer omfattande inom detaljplanelagda områden än inom andra 

markområden.
102

 Regeln för allmän bygglovsplikt för byggnader lagstadgar att det krävs att 

bygglov för nybyggnad och tillbyggnad. RegR har vid flertalet beslut angående husbåtar 

bedömt husbåtarna som byggnader, särskilt har uppmärksammats ägarnas användningssätt 

samt varaktighet av dessa fartyg. RegR anser att en husbåt som permanent förankrats och 

dessutom nyttjats som bostad har således bedömts bygglovspliktig byggnad.
103

  Det krävs 

bygglov även för annan förändring av en byggnad än tillbyggnad, om det visar sig att 

ändringen medför att byggnaden helt eller delvis kommer att tas i anspråk eller inredas för 

                                                 
95

 RÅ 2010 ref. 90 se även RÅ 1996 ref. 44. 
96

 Prop. 1993/94:178 s. 55. 
97

 Prop. 2009/10:170 s. 269. 
98

Prop. 2009/10:170 s.270. 
99

 Se 9 kapitlet 2 till 7 § PBL. 
100

 Prop. 2009/10:170 s.285 ff. 
101

 Michanek: Zetterberg: Den svenska miljörätten(2008), s. 460. 
102

 Prop. 1985/86:1 s. 253. 
103

 RÅ 1974 ref. 36. 
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ett väsentligt annat ändamål
104

 än det som byggnaden är avsedd för, eller enligt beviljat 

bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd.
105

  

 

3.1.1 En- och tvåbostadshus 
Lagstiftaren har infört lättnader för den enskilde i frågan om denna typ av byggnad, det är 

tillåtet att utföra mindre åtgärder t.ex. att bygga högst två mindre s.k. 

komplementbyggnader närmare bestämt garage, uthus, friggebodar och liknande. 

Byggnaden eller byggnaderna ska ske i närheten av bostadshuset och inte placeras närmare 

än 4,5 m avstånd från tomtgränsen. Är bostadshuset beläget utanför en detaljplan utan att 

ingå, får man göra tillbyggnader eftersom huset inte ingår i en samlad bebyggelse.
106

 Det 

behövs inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 

meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.
107

 För en- och 

tvåbostadshus finns undantag från bygglovsplikten för vissa åtgärder. Friggebod fungerar 

som komplementbyggnad med en sammanlagd storlek på högst 15m
2
.
108

  Vidare är det 

tillåtet inom ett detaljplanelagt område att måla om byggnader, såvida inte byggnadens 

utseende ändras avsevärt.
109

 

 

3.2 Bygglovsprövning 
Från det att PBL infördes har bestämmelserna kring bygglovsprövning varit i stort behov av 

omfattande reformbehov, dels i form av avreglering och förenkling. Men även för att 

tillgodose behovet av ökad miljöhänsyn samt kontroll av samhällsbyggandet och den 

demokratiska insynen.
 110

 Den primära regeln i PBL är att bebyggelse inte får bli verklighet 

utan att en myndighet har prövat om den är lämplig från allmän synpunkt, bestämmelserna 

återfinns i 9 kapitlet PBL.
111

 Byggnadsnämndens bygglovsprövning avser att bedöma om 

en byggåtgärd är lämpligt utformad i sig och i sitt sammanhang.
 
Grundreglerna för 

prövning är olika i områden både innanför respektive utanför detaljplanen.
112

 

Bygglovsprövningen innefattar också lokalisering, byggnads placering och yttre 

utformning. Övriga tekniska krav hanteras i kontrollsystemet.
113

   PBL är bestämmelserna 

om bygglovsprövningen i huvudsak överensstämmande inom en detaljplan men har i och 

med den nya lagen genomgått språkliga revideringar och strukturella förändringar. 

Fastighetsplaneinstitutet har slopats i nya PBL, detta leder till att en del följdändringar, 

särskilt språkliga omarbetningar har införts i bestämmelserna.
114

 Enligt 9 kapitlet 30 § 1 p. 

PBL ska en bygglovsprövning inom en detaljplan ges för en åtgärd som är 

överresstämmande med den befintliga detaljplanen eller gällande områdesbestämmelser. 

Bygglov får ges för ett ingripande som avviker från gällande detaljplan eller 

                                                 
104

 Se RÅ 1977 s. 58, RÅ 1982 2:70, RÅ 1982 2:83, RÅ 1998 ref. 57. 
105

 9 kapitlet 2 § 1 stycket 1-3a punkten PBL. Didón m.fl.: Plan- och bygglagens grunder – Med 

naturresurslagen (1997), s.55   
106

Bengtsson: Speciell fastighetsrätt (2010), s.60   jmf.  9 kapitlet 4 - 6 § PBL. 
107

 Boverket: www.boverket.se (Mur och plank). 
108

 Se RÅ  1995 ref.23. 
109

 Kalbro: Lindgren: Markexploatering (2010), s 44. 
110

 Prop. 1993/94:178 s. 55. 
111

 Bengtsson: Speciell fastighetsrätt, miljöbalken (2010), s.60. 
112

 Prop. 2009/10:170, s.273. 
113

 8 kapitlet 4 § PBL. 
114

 Prop. 2009/10:170, s 203 samt s.273. 
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områdesbestämmelser m.a.o. om denna avvikelse är liten och förenlig med en detaljplans 

eller områdesbestämmelsernas syfte.
115

  

 

En ny skyldighet gäller vid bygglovsprövning, byggnadsnämnden ska i sin handläggning av 

ett bygglov pröva kravet på att tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga.
116

 Reglerna har gjorts uttryckliga på det sättet att hindren 

som är enkla att avhjälpas ska avhjälpas.
117

 Kravet ska omfatta alla offentliga lokaler och 

gemensamma platser dit allmänheten har tillträde. Avsikten med dessa regler är att få ett 

mer öppet och tillgängligare samhälle där alla har möjlighet att delta på samma villkor.
118

 

Finns det ett behov för att en byggnad enligt 8 kapitlet 1§ tredje stycket PBL ska vara 

tillgänglig och användbar även för individer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, 

ska denna byggnad vara utrustad med en eller flera hissar eller andra lyftanordningar. En 

bostad behöver inte vara tillgänglig genom en hiss eller lyftanordning, om fastigheten har 

mindre än tre våningar. Kan inte bostaden nås från markplanet, ska byggnaden dock vara 

projekterad och utförd på ett sådant sätt så att en hiss eller annan lyftanordning kan 

monteras in utan svårigheter. 
119

 

 

3.3 Skärpt byggnadskontroll 
I 10 kapitlet PBL finns bestämmelserna om kvalifikationerna för att sätta igång byggandet 

och om byggherrens skyldigheter under byggnationens gång. För att komma till rätta med 

byggfel och minska bristerna i byggkvaliteten förstärks nu kontrollen av hur byggprocessen 

genomförs.  Bestämmelserna ska säkra att byggnadsverket i tekniskt avseende planeras 

enligt samhällets krav, och att byggnadsarbetet utförs så att byggnadsverkets slutliga design 

och konstruktion uppfyller samhällets krav. Genom tillsyn av byggnadsnämnden, 

inspekteras att bygget kontrolleras vad gäller såväl projektering som utförande. 

Kontrollerna genomförs av byggherren personligen - med hjälp av en dokumenterad 

egenkontroll eller av certifierade sakkunniga.
120

 Inom kontrollsystemets ram ska 

byggnadsnämnden bedöma om kraven i 8 kapitlet 4 § PBL kan antas komma att uppfyllas, 

före byggnadsarbetena får påbörjas genom ett fastställande om ett startbesked.
121

 Det 

betyder inte en fullständig prövning där nämnden åtar sig ett granskningsansvar ska 

genomföras, utan är istället en tillsynsstation där tydliga brister kan uppmärksammas.
122

 

Byggherren utser en kontrollansvarig (tidigare kvalitetsansvarig) i samband med 

bygglovsansökan. Denna person ska vara certifierad, och ha en självständig ställning i 

förhållande till den som verkställer det som ska granskas.
123

 Den kontrollansvarige ska 

hjälpa byggherren med att upprätta förslag till en kontrollplan. Denna kontrollplan ska 

följas under arbetes gång.
 124

 Kontrollansvarige ska hjälpa den som bygger med att se till att 

                                                 
115

 9 kapitlet 31 § PBL. Se även RÅ 1991 ref.33. Se även RÅ 1991 ref. 46. 
116

 Billquist: Hall: Plan- och bygglagstiftning, SvJT 2010 s. 775 ff.  Se även Prop. 2009/10:170, s. 289. 
117

 Se 8 kapitlet 2 § andra stycket PBL samt 8 kapitlet 12 § andra stycket PBL.   
118

 Prop. 2009/10:170, s. 262 ff. 
119

 Plan- och byggförordningen (2011:338)(PBF), s.4. 
120

 10 kapitlet 8 § PBL. 
121

 10 kapitlet 3 § PBL 
122

 Prop. 2009/10:170 s. 137. 
123

 10 kapitlet 9 § PBL. Se även Prop. 2009/10:170 s.305 ff. 
124

 Prop. 2009/10:170 s.319.  En kontrollplan kräver att man i förväg försöker föreställa sig vilka 

misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Det är alltså fråga om en slags riskbedömning. 

Även risken för allvarliga fel förbises emellertid lätt när man utformar kontrollplanen.  
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befintliga regler följs och, upptäcka eventuella fel innan huset är färdigbyggt. Förutom detta 

ska kontrollansvarige närvara vid samråd och byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.  När 

nämnden genom startbesked godkänner att byggverksamheten får sättas igång fastställer 

byggnadsnämnden en kontrollplan.  I den ska det framgå vilka kontroller som kommer att 

ske, vem som är kontrollansvarig samt vilka som utför kontrollerna.
125

 Ett beslut om 

startbesked kan överklagas, om det visar sig att kraven på kontrollerna är orimliga eller om 

ett villkor föreskrivs i startbeskedet som byggherren inte vill acceptera. Likaså kan ett 

vägrat starbesked överklagas, vilket kan bli aktuellt när nämnden bedömer att de tekniska 

kraven inte antas bli uppfyllda. Med den nya lagen har kontrollsystemet gjorts tydligare och 

förhoppningen är att detta ska leda till färre byggfel.
126

 Byggnadsnämnden kallar till ett 

slutsamråd när kraven enligt bygglovet, kontrollplanen, startbeskedet eller kompletterande 

villkor är uppfyllda.
127

 Handläggningen av slutbeskedet ska ske utan dröjsmål.
128

 Det är 

först när byggherren fått ett slutbesked från byggnadsnämnden som byggnaden får tas i 

bruk, detta framgår av 10 kapitlet 34 § PBL. De nya reglerna innebär sammantaget nya 

åtaganden och uppgifter för både byggherren och byggnadsnämnden. 

 

3.4 Plan- och bygglagen och sanktionerna 
En ny byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna, byggnadsavgift, 

tilläggsavgift samt särskild avgift.
129

 Vid utformningen om reglerna för 

byggsanktionsavgiften har 30 kapitlet i MB varit förebild.
130

 En kommuns byggnadsnämnd 

kan stoppa otillåtna byggnadsarbeten.
131

 Den nya byggsanktionsavgiften regleras i 11 

kapitlet 51 § PBL samt även i 9 kapitlet PBF.
132

 Byggsanktionsavgift ska tas ut av den som 

när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet eller den byggnad som förseelsen 

avser.
133

 Byggnadsnämnden kan förutom detta förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse 

t.ex. riva ner en uppförd byggnad.
134

 Vägrar fastighetsägaren acceptera föreläggandet kan 

byggnadsnämnden ta beslut att rättelsen ska utföras på den försumliges bekostnader eller 

söka handräckning hos Kronofogdemyndigheten.
135

 Har ett bygglov beviljats i efterhand får 

inte ett föreläggande om rättelse meddelas. Ägaren ska i samband med detta beredas 

tillfälle att ansöka om bygglov inom en viss tid, detta fastställs i 11 kapitlet 17 § PBL. 

Därutöver ger PBL möjlighet att förelägga fastighetsägaren rivning av förfallna 

byggnader,
136

 användningsförbud av byggnad och anläggningar som utgör stora 

olägenheter för trafiksäkerheten
137

 och att sätta upp stängsel eller ändra utfart.
138

 Samtliga 

förelägganden får förenas med viten.
139

 Alternativt kan byggnadsnämnden utföra åtgärden 

på ägarens bekostnad.
140

   

                                                 
125

 10 kapitlet 6 och 24 §§ PBL.   
126

 Prop. 2009/10:170 s. 317-318. 
127

 10 kapitlet 29 § PBL.  
128

 10 kapitlet 37 § PBL. 
129

 11 kapitlet 3 § PBL 
130

 Prop. 2009/10:170 s. 134. 
131

 11 kapitlet 3 § PBL 
132

 PBF (2011:338) s.20 ff. 
133

 Prop. 2009/10:170 s.340 ff. 
134

 11 kapitlet 20 § PBL 
135

 11 kapitlet 27 § och 39 § PBL 
136

 11 kapitlet 21 § PBL 
137

 11 kapitlet 22 § PBL se även 11 kapitlet 33 § PBL 
138

 11 kapitlet 23 § PBL  
139

 11 kapitlet 37 § PBL 
140

 11 kapitlet 37 § och 27 § PBL 
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Följande rättsfall får exemplifiera byggnadsavgiften - Återställande av byggnad med 

bygglov för förrådsbyggnad som istället var inredd som bostad. KamR i Jönköping mål nr 

448-10, avd. 1. Byggnadsnämnden hade beviljat bygglov för uppförande av enbostadshus 

och förråd. Vid ett tillsynsbesök konstaterades att komplementbyggnaden möblerats som en 

bostad vilket stred mot det tidigare givna bygglovet. Byggnadsnämnden beslöt om 

föreläggande vid vite att senast viss dag återställa förrådet enligt gällande bygglov samt att 

ta ut en byggnadsavgift. Beslutet överklagades. KamR ansåg att byggnaden hade inretts för 

ett väsentligen annat ändamål än som förråd. Byggnadsnämnden hade haft fog för sitt 

beslut om föreläggandet att vid vite skulle förrådsbyggnaden återställas. Förutsättningar att 

ta ut byggnadsavgift fanns. Bygglovsansökan resp. bygganmälan utgjorde två skilda 

förfaranden i PBL. Överträdelsen ledde till två skilda sanktionsavgifter, en byggnadsavgift 

enligt 10 kap. 4 § resp. särskild avgift enligt 10 kap. 6 § PBL. Avgiften för bygganmälan 

skulle inte ingå i beräkningsunderlaget för byggnadsavgiften. En nedsättning av 

byggnadsavgiften skulle därför ske.  Domen har vunnit laga kraft.
141

 

 

3.5 Enskildas rättigheter enligt nya Plan- och bygglagen 
I den nya lagen förtydligas att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen, 

detta framgår i 1 till 3 kapitlet PBL.
142

 Bestämmelserna om allmänna och enskilda 

intressena ska i princip beaktas i hela kedjan från planläggning till lov och utförande av 

byggåtgärder Bestämmelserna om de allmänna och enskilda intressena ska således 

tillämpas både vid beslut om planläggning och vid prövning av nya byggnader eller 

anläggningar i områden utanför detaljplanen. Reglerna i 2 kapitlet PBL uttrycker de krav 

som staten ställer på kommunerna vid besluten samtidigt som de anger ramarna för 

kommunernas handlingsutrymme.
143

 Vid prövning av bygglov i områden inom detaljplan 

sker prövningen i första hand i förhållande till de befintliga planbestämmelserna.
144

 

Tillämpningen av bestämmelserna i enskilda avgöranden kan försvåras av att det finns 

överlappningar och oklarheter i gränsdragningen mellan olika bestämmelser. Skillnaden 

mellan reglerna för lokaliseringsprövning och planläggning i 2 kapitlet PBL och regler för 

prövning av bygglov i 9 kapitlet PBL är inte entydiga eller konsekventa varken när det 

gäller innehållet eller vid tillämpningen av olika termer och uttryck. Bestämmelserna anses 

ha bidragit till att detaljplanerna blir alltmer detaljreglerande, vilket komplicerar både 

planprocessen och den efterföljande bygglovsprövningen. De grundläggande principerna att 

bedömningar i olika frågor enligt plan- och bygglagstiftningen ska utgå från vad som är en 

från allmän synpunkt lämplig markanvändning, ska alltid hänsyn tas till berörda enskilda 

intressen. Detta framgår av nuvarande bestämmelse i 1 kapitlet. 5 § PBL som anger att både 

allmänna och enskilda intressen ska beaktas vid prövning enligt lagen, om inte annat är 

särskilt föreskrivet. Det måste alltid finnas en rimlig balans mellan nyttan av beslutet i en 

fråga och de konsekvenser som ett beslut för de motstående enskilda intressen.
145

 

Proportionalitetsprincipen är en del av Europakonventionen, det fastställs i konventionen 

att det alltid ska finnas krav på en rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de 

konsekvenser som beslutet får för motstående enskilda intressen. Det är angeläget att en 

                                                 
141

 Se även NJA 2010, s.112, NJA 2010, s. 862. 
142

 Prop. 2009/10:170 s.158. 
143

 Prop. 2009/10:170 s.159 jfr Prop. 1985/86:1 s. 110. 
144

 Regleras i 2 kapitlet PBL. Prop. 2009/10:170 s. 158 ff. 
145

 Prop. 2009/10:170 s.156 ff. 
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avvägning alltid görs i det enskilda ärendet och att det negativa beslutet som går emot 

enskilda intressen har en tillräcklig motivering.
146

  

 

Flera byggnadsverk och byggnadsåtgärder kan kräva tillstånd enligt såväl PBL som enligt 

andra lagar. I dessa fall innebär varken en detaljplan eller ett givet bygglov ett slutligt 

besked från samhällets sida, åtgärden kan inte påbörjas förrän andra tillstånd har getts. Det 

är angeläget att alla möjligheter till samordning tas till vara för att undvika dubbelarbete 

och för att effektivisera beslutsprocesserna. En bättre samordning är till gagn både för 

samhället i stort som för företag och enskilda. En bestämmelse har därför infogats
147

 med 

innebörden att kommunerna vid planläggning och annan prövning som avser mark- och 

vattenanvändningen och som också har prövats eller ska prövas enligt annan lag ska 

samordna arbetet, om det lämpligen kan ske. På så sätt kan dubbelarbete undvikas.
148

  

 

En handläggningstid på högst tio veckor från det att en fullständig skriftlig ansökning 

kommit in till byggnadsnämnden införs är numera huvudregel i PBL vilket förhoppningsvis 

ska leda till en tydligare och snabbare byggprocess för den enskilde.
149

 Om det är 

nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får tiden dock förlängas en gång med högst 

tio veckor utöver de ursprungliga tio veckorna. Sökanden ska informeras om förlängningen 

och orsakerna till denna, före den ursprungliga tidsfristen har löpt ut. Innan nämnden har 

avgjort frågor om lov och förhandsbesked ska, utöver sökanden, även de närmaste 

fastighetsägarna underrättas.
150

 

   

Bygglov ska till skillnad från vad som var fallet enligt den gamla PBL kunna vinna laga 

kraft så att den enskilde inte långt efteråt riskerar att drabbas av överklaganden, det vill 

säga det kan kraftigt försena eller sätta stopp för hela bygget.
151

  I enlighet med nya PBL 

ska kända sakägare få bygglovsbeslutet skickat till sig enligt rådande ordning. Genom 

kungörelsen i Post- och inrikes tidningar ska även okända sakägare få ta del av beslutet. 

Beslut som har kungjorts i Post- och inrikes tidningar ska kunna anses ha kommit till 

okända sakägares kännedom vid tidpunkten för kungörelsen. Med andra ord betyder att ett 

bygglovsbeslut vinner laga kraft tre veckor räknat från kungörelsen. Förutsättningen är att 

byggnadsnämnden underrättat kända sakägare för att beslutet ska vinna laga kraft. Har detta 

inte ägt rum eller om ett överklagande är en konsekvens av att en sakägare inte fått 

underrättelse p.g.a. byggnadsnämnden har bedömt att ansökningen inte innebär en 

avvikelse från detaljplanen, har sakägare rätt att överklaga beslutet.
 
Laga kraft för lov är 

beroende av om ärendet överklagas eller inte. 
152

 

 

 

                                                 
146

 Prop. 2009/10:170 s. 160. 
147

Regleras i 9 kapitlet 6 § MB. Se även SOU 2005:77 s. 794. 
148

 Prop. 2009/19:170 s. 168-169. Se även SOU 2005:77 s. 754 f. 
149

 Regleras i 9 kapitlet 27 § PBL 
150

 Regleras i 9 kapitlet 27 § PBL, Se även Prop. 2009/10:170, s.278 ff.  
151

 Regleras i 13 kapitlet 16 § PBL. Se även Prop. 2009/10:170 s. 293-296, Prop. 2010/11:63 s. 29. 
152

 Regleras i 9 kapitlet 41 § PBL. Se även Prop. 2009/10:170 s. 293 ff.  
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4. Diskussion 
Det har varit roligt och energikrävande att skriva denna uppsats. Avsikten har varit att 

analysera de viktiga förbättringarna inom den svenska plan- och bygglagstiftningen, 

angående bygglov och bygglovsprövning för de enskilda och sammankopplingen till 

kommunernas aktuella planbestämmelser. Uppgiften har varit stimulerande, lärorik, 

intressant och utmanande genom att koncentreringen enbart lagts på regelsystemet som är 

inriktat på den del som rör nyttjandet av mark och vatten. Det jag har uppmärksammat är 

att Sverige har en långtgående samhällskontroll över mark och vattenanvändningen. Med 

hänsyn till medborgarnas krav är det också angeläget att goda levnadsförhållanden, god 

långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer tillfredsställs samt att behovet av viktiga betydelsefulla samhällsintressen 

tillgodoses. Min slutsats är att PBL har ett stort inflytande på den svenska regleringen av 

plan- och marklagstiftningen. Eftersom den centrala tanken är att all tänkbar mark och 

vattenanvändning bör granskas av samhället, d.v.s. staten och kommunerna. Faktum är att 

den fysiska planeringen som bedrivs inom kommunerna hur markanvändningen ska 

användas på bästa sätt, är ett bra instrument för att få samordning och kontroll.  

 

Slutsatserna jag framför allt kan dra är att lagändringarna har varit otaliga som genomförts 

sedan PBL trädde i kraft, behovet av en ny plan- och bygglagstiftning har därför varit 

nödvändig. Det har skett många viktiga samhällsförändringar och nya händelser i 

samhällsutvecklingen, hitta lösning till dessa har varit problematiskt med den gamla PBL. 

Därutöver har frågor kring planering och prövning av byggande lett till att tillämpningen av 

gamla PBL har försvårats. Resultatet av att en ny PBL trätt i kraft är att tillämpningen av 

lagen är mer enklare och effektivare.   

 

Viktigt i detta sammanhang är att poängtera den befogenhet som kommunerna förfogar 

över, är att de kan fatta beslut om planläggning inom ett specifikt område, och om det 

överhuvudtaget ska komma till stånd en planläggning. Det kommunala planmonopolet är 

kraftfullt och ger kommunerna ensamrätt att anta plansystemets fyra olika plantyper. 

Genom plansystemet som instrument kan kommunerna se till att lagens regler om lämplig 

markanvändning, bebyggelsemiljö och byggnaders utformning samt regler om bygglov 

efterföljs och att uppsatt mål nås. Reglerna utgör en form av kontroll så att 

lämplighetskravet följs.  Tidigare var planprocessen både oberäknelig och tog alldeles för 

lång tid. Planprocessen har förenklats genom att kravet på program före plan tas bort. 

Planläggning av områden i kommunerna är en bra metod för att nå upp till de mål som 

lagstiftningen eftersträvar. Den fysiska planeringen och byggnadskontrollen utgör därmed 

viktiga styrmedel. Lagstiftaren har verkat för att intressenter ska ha rätt till ett planbesked 

av byggnadsnämnden, där det fastställs om området är detaljplanerat där intressenterna 

ämnar planerar för en åtgärd. Inom fyra månader måste byggnadsnämnden lämna besked. 

Intressenterna ska få snabba besked så de kan ställning om de kan påbörja arbetet med det 

planerade projektet. Naturligtvis innebär de nya reglerna bland annat att vi som medborgare 

ska kunna ställa krav på att kommunen i förväg ska kunna redogöra för vilka villkor som 

kommer att ställas i ett bygglov. Kommunerna ska således också fortsättningsvis svara för 

beslutsprocesser som föregår planläggning och lov. Inom fyra månader måste kommunen 

lämna besked hur kommunen planerar att ta fram en detaljplan för ett område. Lagstiftarens 

förhoppning är att med den nya plan- och bygglagstiftningen också ska få ett öppnare och 

tillgängligare samhälle där alla har möjlighet att delta på samma villkor, med hänsyn till 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
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Som jag har sett under pågående arbetsprocess så ska de kommunala myndigheterna och 

staten gemensamt med hjälp av olika kontroller skapa sig en överblick hur det ser hur det 

ser ut i de olika kommunerna angående plan- och byggverksamheten och samhällets 

tillväxt. I första hand är det byggnadsnämnden som har huvudansvaret för denna 

verksamhet. Självklart måste statens intressen bevakas, Länsstyrelsernas uppdrag är men 

samverkan mellan kommunernas planläggning. Det jag lagt märke till är att Boverket som 

myndighet granskar kommunernas och Länsstyrelsens gemensamma arbete, anledningen 

till det är att myndigheten ska få överblick hur dessa är aktiva med tillståndsgivning, tillsyn 

på kort sikt och långsikt.  

 

Resultatet av grundlagsändringen som skedde 1 januari 2010 är att äganderätten stärktes 

ytterligare och skyddas nu genom grundlagens 2 kapitel 15 § RF. Äganderätten utgör en av 

våra viktigaste grundläggande fri- och rättigheter. Tillsammans med Europakonventionens 

skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna ska ingen medborgare 

behöva tåla inskränkningar av sin egendom för att tillgodose allmänna intressen. Även om 

planmonopolet är kraftfullt så måste de enskildas intressen bevakas. Vi har rättigheten att 

själva ta besluta över det vi äger, utan godtycklig inblandning av kommunen eller staten.  I 

rättsfallet RÅ 2010 ref. 90 konstaterade HFD att byggnadsnämnden hade avslagit en 

bygglovsansökan, med anledning av att en detaljplan saknades, kommunen hade passivt 

väntat i över 40 år med att påbörja ett detaljplanearbete för det aktuella området. En 

enskilds bygglovsansökan som avslås med motiveringen att det saknas ett detaljplan, är inte 

korrekt utfört enligt proportionalitetsprincipen. Även om det kommunala planmonopolet är 

starkt, måste vi som enskilda få våra bygglovsansökningar prövade inom rimlig tid, det är 

inte meningen att vi ska behöva vänta i över 40 år för att få ett beslut från 

byggnadsnämnden.  

 

En viktig förutsättning för att ha rätt till bygglov är att fastighetsägaren ansöker om bygglov 

inom den tid som detaljplanen är giltig. I Sverige har vi en bygglovsplikt som gäller för 

hela landet, men det finns flera allmänna undantag. Under framställningen av denna uppsats 

har jag uppmärksammat att inom detaljplanelagda områden är bygglovsplikten mer 

omfattande än inom andra markområden. Önskan om att förenkla och effektivisera 

beslutsprocesser innebär inte alltid generaliseringar för kommunen, länsstyrelsen eller övriga 

berörda myndigheter. I vissa fall kan ändringarna innebära nya uppgifter för kommunen. Det 

gäller t.ex. de nya reglerna om s.k. planbesked, men framförallt nya uppgifter i byggprocessen.  
 

Förutom dagens samhällskrav måste byggnader i tekniskt avseende planeras enligt gällande 

regler, dessutom måste byggnaders slutliga design och konstruktion uppfylla fastställda 

bestämmelser. Ett bra verktyg för att komma till rätta med byggfel och minska bristerna i 

byggkvaliteten är den skärpta och förstärkta byggkontrollen.  Att kontrollera byggherren 

utökas, vars uppgift är att kontrollera byggnationen eller överlämna denna befogenhet till 

en certifierad kontrollant vars uppgift är bl.a. att se till att gällande lagar och föreskrifter 

efterföljs, har tydliggjorts i nya PBL. Genom en upprättad kontrollplan som ska följas 

under byggnationen ska befintliga regler efterföljas, upptäcka fel innan huset är färdig 

byggt. Tillsammans ska de upprätta förslag till en kontrollplan vilken ska följas under 

arbetsgång. Förutom detta ska kontrollansvarige närvara vid samråd och 

byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Ett startbesked är ett klartecken på att byggnationen 



20 

 

kan sättas igång. Vid ett slutsamråd ska kraven på bygglovet, kontrollplanen och 

starbeskedet resultera i ett slutbesked. Det ger byggherren rätt att ta byggnaden i bruk.  

 

 

Självfallet är det en fördel att byggnadsavgiften, tilläggsavgiften samt särskild avgift slagits 

samma till en helt ny byggsanktionsavgift och som är enhetlig över hela landet. Detta för att 

undvika dubbla förfaranden och en bättre samordning, snabbare ärendehandläggning enligt 

PBL och andra lagar. Det är bra att det finns en byggsanktionsavgift för myndigheterna att 

tillgå, för att motverka överträdelser beträffande byggprojekt som är av uppsåtlig eller av 

oaktsam karaktär.  

 

Det positiva i nya PBL är att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. Hela 

processen från planläggning till lov och utförande av åtgärder är intressen som ska tas i 

beaktande vid olika prövningar i PBL. I samband med prövning av bygglov inom 

detaljplanelagda områden sker prövningen i första hand i förhållande till de befintliga 

planbestämmelserna. Dock kan tillämpningen av bestämmelserna i enskilda avgöranden 

försvåras p.g.a. överlappningar och oklarheter i gränsdragningen mellan olika 

bestämmelser. Framför allt ska bedömningarna angående lämplig markanvändning utgå 

från en allmän synpunkt, hänsyn ska tas i det enskilda fallet. Det måste alltid finnas en 

godtagbar balans mellan nyttan i det aktuella beslutet och dess konsekvenser som beslutet 

för motstående enskilda intressen, den s.k. proportionalitetsprincipen. För byggnadsverk 

och byggnadsåtgärder krävs tillstånd enligt PBL och andra lagar, en åtgärd kan inte 

påbörjas förrän tillstånd har meddelats. Lagstiftaren har fastställt att det är viktigt att 

möjligheter till samordning tas till vara för att undvika dubbelarbete samt att 

beslutprocesserna effektiveras. Det är till nytta för både samhället, företag och enskilda. En 

tydligare och snabbare byggprocess för den enskilde är att en tio veckors handläggningstid 

från det att en fullständig skriftlig ansökning kommit in till byggnadsnämnden har införts. 

Ytterligare en nyhet är att bygglov ska kunna vinna laga kraft utan att den enskilde långt 

efteråt riskerar att råkar ut för överklaganden.  Kända sakägare ska få kännedom om 

bygglovsbeslutet hemskickat till sig. De okända sakägarna får ta del av beslutet genom 

kungörelse i Post- och inrikes tidningar, anses därmed ha kommit okända sakägare till 

kännedom vid tidpunkten för kungörelsen. Ett bygglovsbeslut vinner laga kraft tre veckor 

räknat från kungörelsen. Har byggnadsnämnden meddelat kända sakägare bygglovsbeslut 

vinner det laga kraft. Om detta inte har skett eller om ett överklagande är ett resultat av att 

en sakägare inte fått underrättelse p.g.a. nämnden har bedömt att ansökningen inte innebär 

en avsteg från detaljplanen, har sakägare rätt att överklaga beslutet. Med andra ord laga 

kraft för lov är beroende av om ärendet överklagas eller inte.  
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Nya Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och byggförordningen (2011:338) 

 

Offentliga tryck 

Prop. 1985/86:1 Med förslag till ny plan- och bygglag 

Prop. 1987:10 Plan- och bygglag 

Prop. 1993/94:178  Ändring i plan- och bygglagen 

Prop. 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen 
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