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Kommunfullmäktigeledamoten: - Jag anser att halva fullmäktige besår av idioter.
KF´s ordförande: - Det där var ett rejält övertramp. Jag kräver ett återtagande av yttrandet.
Ledamoten igen: - Jag återtar yttrandet. Halva fullmäktige består inte av idioter.

Medverkande i denna skrift har varit: Yngve Käck, Britt Höckerbo, Jan Jonsson,
Hans Johansson, Leif Håkansson och Kjell Sundström.

Yngve Käck är ansvarig utgivare. Hans Johansson svarade för layout och sammanställning
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Ordförandens ruta

Snart har ytterligare ett snabbt år gått, sen vi senast sågs i
Stockholm. Årets stora konferenshögtid närmar sig alltså för
oss PBL:are. I år ses vi i Varberg 21-23 september. Alla har
väl i vanlig ordning fört in detta i almanackan, och sett till att
medel sparats på förvaltningen för detta utbildningstillfälle.
Vi i styrelsen har nu som vanligt vid denna tidpunkt på året
format programmet, anlitat föredragshållare och för länge sedan bokat lokaler och hotellrum. Nu återstår finslipningen. Och
här behöver vi er hjälp. I den ingår att ni alla anmäler er och
bevistar er egen konferens.
Vi håller i år till i den nya Sparbankshallen i Varberg. Anläggningen är flexibel med möjlighet till allehanda skilda aktiviteter
som idrottsarrangemang, utställningar och förstås konferenser.
Hotellen ligger i allmänhet i och vid centrum, vilket betyder en
promenad på 20-30 minuter till konferensanläggningen. För er
som tycker det tar för lång tid att gå har vi ordnat bussar mellan
hotellen och anläggningen.
Föreningen
Medlemsantalet ökar sakta men säkert. Vi kan nu räkna in ca
590 medlemmar från ca 265 kommuner, siffror som vi så klart
är väldigt nöjda med. Vårt mål är givetvis att nå alla våra (numera) 290 kommuner. Här får ni alla medlemmar i hela Sverige
gärna hjälpa till. Ser ni i vår medlemsmatrikel någon grannkommuns byggnadsnämndskontor, som ännu inte upptäckt oss,
ska ni omedelbart ringa och tala om för dom vad dom går miste
om.
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Programmet i Varberg
Onsdagen startar med att kommunalrådet Jana
Nilsson hälsar oss välkomna till vackra och
expansiva Varberg som kommer att beskrivas
som en av Sveriges trevligaste och vackraste
orter att bo och arbeta i.
Därefter kommer Boverkets generaldirektör
Ines Uusman att beskriva Boverket nu och i
framtiden. Jag antar vi får veta en del om EUregelanpassningen samt de olika regeringsuppdrag Boverket ständigt arbetar med. Eftermiddagen inleds av jurist Lars Brask också från
Boverket. Förutom glimtar från det löpande
byggregelarbetet med verifierbara krav, får vi
förmodligen höra om några speciella remissarbeten Boverket arbetat med.
Efter Lars Brask inträder Seniorkonsult Hélène
Hanaeus IBT Sweden AB på scenen. Nu ska vi
få lära oss hur vi ska få mera gjort men ändå ha
roligt på arbetet. Jag ser verkligen fram emot att
få lyssna på Hélène.
Eftermiddagen fortsätter med vår ständigt återkommande adv. Annika Gustafsson, som i vanlig ordning ger oss de senaste och mest intressanta rättsfallen från PBL-området, liksom berättar vad JO funnit vid de senaste kommunbesöken.
Årsmöte och Politikerträff

Direkt efter konferensen träffas vi medlemmar
på vårt årliga årsmöte. Här ser vi i styrelsen, att
så många som möjligt medverkar och visar sitt
stöd för föreningen. Har ni frågor att ställa, bör
dessa lämnas till styrelsen senast 14 dagar före
årsmötet. Allmänna frågor av enklare art och
som inte behöver beredas av styrelsen, kan givetvis diskuteras i friare former under årsmötet.
När det gäller styrelsen och föreningen fortsätter vi, att vädja till er alla om hjälp med tips på
styrelseledamöter. Styrelsen genomgår nu en
stor ledamotsförnyelse. Styrelsen har ju i en
lång följd av år varit förskonad från avhopp
från flera samtidigt, vilket gett arbetsro och
stabilitet. Men nu har vi en tydlig avgångs- och
förnyelsevåg. Så än en gång, fundera och hör av
er antingen till styrelsen eller valberedningen.

På torsdagsmorgonen som i vanlig ordning
infaller nästan direkt efter vår årsmiddag (med
dans), kommer skådespelare Henri Kokko från
Varberg att väcka oss och ge oss många tänkvärda ord under punkten ”Det rör mig hur Du
rör dig”. Här kommer allvarsord att blandas
med lustigheter. Se bara till att vara på plats
pigga och nyfikna, även om det varit årsmiddag
några timmar tidigare.
Därefter inträder två av sekreterarna från PBLkommittén och berättar för oss vilket förslag
man fört vidare för remissbehandling. Jag vågar
lova att detta pass kommer att göra oss ordentligt förvånade men förmodligen mycket förhoppningsfulla inför ett betydligt mer begripligt
och logiskt regelverk än vi har idag. Vi har
dessutom avsatt en timme efter sekreterarnas
genomgång för möjlighet till frågor.
Innan studieresan/utflykten berättar stadsarkitekt Leif Håkansson om Varberg som kommer
att visa sig från sin allra vackraste sida. Som
alternativ till stadsvandring får vi välja att bese
antingen Ringhals kärnkraftverk eller Grimeton
världsarv. Torsdagen avslutas med buffé med
efterföljande underhållning i Sparbankshallen.
Fredagen startar med Axel Danielsson, Sollentuna, som ska beskriva något om hur vi klarar
överraskningar på sammanträdet. Efter detta
föredrag tror jag vi känner, att vi vill hem och
ta tag i och ändra på vissa rutiner, som inte har
varit så riktiga/lagliga.
Men innan vi åker hem har vi ett par föredrag
ytterligare att höra på. Först får vi höra från
Norrköping hur man arbetat med att skriva begriplig svenska. Informatör Anneli Hedlund
från Norrköping beskriver hur man tillsammans
med språkkonsult Ann-Louise Forsström Gävle
gjort språket begripligare i kommunen.
Konferensen avslutas med att leg. Psykolog Per
Naroskin, Stockholm går på spaning efter den
vuxna människan. I vanlig ordning kommer vi
att få ett tankeväckande budskap som stöd i vår
roll som medmänniska. Sammanfattningsvis
vågar jag lova er en mycket spännande och
innehållsrik konferens.
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Anmälan till Konferensen
I år prövar vi för första gången att anmälan ska göras via vår hemsida: www.fsbs.se. Det gör vi för
att dels underlätta administrationen med registreringsarbetet och deltagarlistan och dels hoppas vi
naturligtvis att det blir enklare för er deltagare att anmäla sig. Vi ska försöka göra anmälan så enkel
och tydlig som möjligt.
Hotell och logi
Liksom de senaste tre åren får ni själva ordna hotellrum/logi under konferensvistelsen. Vi i styrelsen
har kommit överens med Turistbyrån i Varberg att förmedla rum till vår konferens. Men för att överenskommelsen ska gälla krävs att ni kontaktar turistbyrån senast 3 juni. Som alltid gäller det att vara
ute i god tid om ni önskar bo på ett speciellt hotell/stuganläggning. Särskild information om ovan
beskrivna hotellbokning bilägges konferensinbjudan.
Väl mött i Varberg 21-23 september 2005
önskar
Styrelsen för Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare genom

Yngve Käck
Ordförande

Besök hemsidan – www.fsbs.se
Vi har nu en funktion på hemsidan där man kan annonsera efter personal,. Vi har märkt att besöksfrekvensen till vår hemsida ökat sedan denna funktion lanserades. Använd den och sprid informationen till kollegor.
Som ordf. Yngve nämner ovan inför vi en web-baserad anmälan till konferensen i Varberg.
Det kommer att finnas två varianter av registrering – medlemmar och icke medlemmar. Medlemmarna skall ange medlemsnummer när de anmäler sig till konferensen och då kommer ett fönster
med uppgifter visa sig på skärmen. Stämmer uppgifterna – klicka på ”Jag anmäler mig”. Mer information om detta kommer i samband med inbjudan till konferensen.

OBS! DITT MEDLEMSNUMMER FINNS PÅ ADRESSETIKETTEN PÅ
DETTA MEDLEMSBLAD!
För övriga som vill anmäla sitt deltagande i konferensen får man fylla i de olika fälten.

Ja - någon nytta skall man väl ha som medlem!
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Nya styrelsemedlemmar

Niklas Ottosson, Skövde

Lennart Westberg, Söderhamn

Vid årsmötet i Stockholm fick FSBS två nya styrelsemedlemmar. Vi hälsar naturligtvis Niklas och Lennart hjärtligt välkomna till styrelsen och arbetet där. Vi passade på att ställa några frågor så vi får lära känna dem lite bättre.
Ni har ert arbete i Skövde respektive Söderhamns kommuner,
bor ni också där eller pendlar ni in från någon annan ort?
Jag bor ca 7 km norr om centrum i Skövde i en stadsdel som heter Ryd.

Jag bor i utkanten av Söderhamn och har
en resväg på bara ca 3 km till jobbet.

Hur länge har ni jobbat i era kommuner?
Jag har jobbat i Skövde sedan hösten
1987 och inom kommunen sedan 2001.

Jag började i Söderhamn 1989 då på
stadsarkitektkontoret. 1999 slogs detta
samman med miljökontoret till den nya
förvaltningen bygg- och miljökontoret.

Vad jobbade ni med innan ni började i kommunal tjänst?
Jag arbetade som ansvarig inköpare på
ett byggvaruföretag. Där jobbade jag bl.a.
med inköp av varor och byggmaterial till
butik och pågående byggen.

Jag jobbade som konstruktör på Sjödalshus, innan dess bl. a. som konstruktör på
Sycon Teknikkonsult

Vad exakt jobbar ni med/som just nu?
.
Idag jobbar jag som byggnadsinspektör
och bygglovhandläggare.

Jag jobbar med bygglovhandläggning och
är en av två samordnare på förvaltningen.
Jag jobbar också med organisations- och
budgetfrågor och är ställföreträdande förvaltningschef.
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Jag har två söner, 14 och 10 år.

Har ni familjer?.
Jag är gift och har två barn.

Hur länge har ni varit medlemmar i FSBS och hur många konferenser har ni varit på?
Jag har faktiskt bara varit medlem i 1 år
och bara varit på en konferens.

Jag har varit medlem i 10 år och varit på 9
konferenser.

Har ni erfarenhet från andra styrelseuppdrag?
Jag har varit styrelsemedlem i en fotbollsförening.

Jag har varit sekreterare i vår samfällighetsförening och dessutom haft olika styrelseuppdrag i flera olika idrottsföreningar.

Vem föreslog er till styrelsen i FSBS tror ni och vad fick er att tacka ja?
Vem som föreslog mig vet jag inte, men
kanske det var vår ordförande Yngve
Käck som arbetar i grannkommunen och
känner mig sen lång tid tillbaka. Det var i
varje fall han som kontaktade mig och
lyckades med övertalningen.

Jag vet inte exakt, men jag skulle kunna
tänka mig att det var min chef Sven-Åke
Sonesson som föreslog mig. Han frågade
i varje fall om jag var intresserad. Jag
tyckte att det lät mycket intressant och
ville gärna pröva på något nytt.

Vad tycker ni om den mix av yrkesgrupper som finns på vår konferens plus alla politiker som numera deltar?
Det är mycket bra med mixen av yrkesgrupper som är med på konferenserna.
Då kan ju alla ta del av samma information. Det är även bra att politikerna deltar
på konferenserna då de får mer kunskap
om den verksamhet de beslutar i.

Jag tycker det är fantastiskt roligt att man
kan samlas och knyta dessa kontakter
som man får under de här dagarna. Mixen
på yrkesgrupperna är också väldigt intressant.

Vad hoppas ni på och vad tror ni om framtiden för föreningen?
.
En ljus framtid och som mål för föreningen
tycker jag borde vara att behålla alla de
medlemmar som finns och fortsätta att
göra konferenserna intressanta så medlemmarna och övriga återkommer.

En positiv framtid och kan vi i styrelsen
fortsätta på den inslagna vägen med bra
konferenser, utveckling av hemsidan med
bra information så kommer nog deltagarantalet på konferenserna och medlemsantalet att ligga på en fortsatt hög nivå.

Tack ska ni ha båda två för era svar och jag vet att jag på hela styrelsens vägnar och
jag tror på alla medlemmars vägnar kan hälsa er mycket välkomna i ert som vi hoppas långa styrelseuppdrag i FSBS.
Jan Jonsson
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VÄLKOMMEN TILL VARBERG
FRAMTIDSSTADEN VID HAVET!
Välkomna till Varberg och en annorlunda konferens! Vi tycker att det känns som en riktig utmaning att få stå som värd för konferensen året efter Stockholm. I Varberg kommer vi att erbjuda en
FSBS-konferens, som ni tidigare inte upplevt! Det gäller allt från konferenslokal till övernattningsmöjligheter och underhållning – vid havet på Sveriges framsida!
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Övernattning ordnas i traditionell hotellmiljö eller
i stugor med olika storlek och standard.

Vi har en unik stadskärna – av riksintresse för
kulturmiljövården! Njut av en god miljö på fem
minuters promenad från havet.

Vi har t.ex. helt nya radhuslägenheter på Apelvikens camping, 100 meter från havet! Passa på att
nyttja en lite annorlunda form av konferensövernattning – egna sovrum med gemensamt
kök/allrum till en överraskande låg kostnad per
person! När ni kan övernatta så billigt – åk då fler
till årets konferens!

Vi kommer att roa oss bl.a. på Societetsrestaurangen – byggd på 1880-talet och ritad 1883 av
Adrian Petersson. Restaurangen tillverkades på
nya snickerifabriken i Borås och elementen fraktades på järnväg till Varberg.
Konferensen förläggs till vår nya evenemangshall,
Sparbankshallen, som invigdes i slutet av förra
året. Arkitekt är Liljevall arkitekter AB i Göteborg.

För de som kommer resande på tisdag kväll blir
det en överraskning på Varbergs fästning med
anor från slutet av 1200-talet.

.
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•

Korta fakta om Varberg med 54.000 invånare.

•
•
•
•
•
•

Nya detaljplaner för utökning av hamnområdet. Varberg är idag Sveriges största exporthamn för sågade trävaror!
Det finns 8.000 fritidshus i kommunen.
Ringhals – Sveriges största kärnkraftverk.
Södra Cell bygger i år ett forskningslaboratorium.
Sveriges 13:e världsarv Radiostationen i Grimeton, ligger strax öster om Varberg.
Daglig färjeförbindelse till Grenå i Danmark.
Nystartad högskoleverksamhet.

•

I år startar byggnation av cirka 500 lägenheter.
Ett av projekten består av tre höghus, 12-, 13och 14 våningar med totalt 160 lägenheter, ritat av arkitekt Gert Wingård.
• Utbyggnad av vindkraften med tre nya vindkraftverk med en effekt av 2-2,5 MW/verk.
Storsatsning på SPA-verksamhet. Vi har flera fina
anläggningar med lite olika inriktningar.

•
•
•

Fungerande kallbadhus från 1903.
Avtal med Banverket om järnvägstunnel under stadskärnan.
Inland med ”Norrlandsnatur” och bokskogsområden – unika rekreationsområden!

STADSBYGGNADSKONTORET
Leif Håkansson
Asia SPA på stadshotellet har i år invigt en ny
bassäng på vinden - med utsikt över staden och
havet! Passa på och njut i våra unika SPAmiljöer!
Har utsetts till "Europas bästa SPA" i brittiska
branschtidningen "Professional Spa" prestigefulla
tävling.
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På föreningens hemsida finns också
FSBS Diskussion!
Sidan behöver få lite aktiv hjälp.

Antal
Tidpunkt
svar

Ämne

Författare

Bygga över fastighetsgräns

Heino Jöelaid

1

2005-1-21
18:42

Upplag

Stig Wallin

3

2005-1-21
17:46

personalresurser

Eilert Johansson

0

2005-1-14
17:13

Ersättning enligt 14:8

Madeleine
Arvidsson Wäli

0

2004-12-22
16:04

Byggnadsstadgan

Filip Olofsson

3

2004-12-18
21:07

Thermisol

Kenneth Ekebom

0

2004-12-7
15:58

Väsentlig ändring av eldstad?

Patrik Larsson

0

2004-11-25
17:57

Mast för amatörradio

Patrik Hassel

0

2004-11-10
23:24

Komplementbostad, BRA eller BTA

Susanne

0

2004-11-4
19:10

Pool

Håkan Andersson

2

2004-10-29
14:10

Register över avvikelser från bygglov, PUL etc.

Mats Carlsson

0

2004-10-17
17:52

Sökes: Expert på svartbyggeshantering

Dag Midböe

1

2004-10-15
15:19

Taxafråga

Madeleine
Arvidsson Wäli

0

2004-10-11
19:46

Handräckning enligt 10.12

Inger Carlsson

2

2004-9-29
16:18

trädfällningsförbud i dp

Madeleine
Arvidsson Wäli

5

2004-8-30
15:29

De som ställer frågor vill gärna att du delar med dig av din kunskap!
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PBL-utredningen - Byggprocessen
Efter två års utredande, diskuterande, sammanträdande och analyserande börjar
PBL-sekretariatet visa upp några tankar och förslag på en delvis rejält förändrad
PBL. Jag har fått Kjell Sundströms – sekreterare Byggprocessen - medgivande att
visa något av det senast utskickade materialet från sekreteriatet.
• Kommunen föreslås få möjligheter att
reglera lovplikten - obegränsat eller inom
vissa ramar.
• Byggherren har fortsättningsvis också
det fulla ansvaret för arbetenas genomförande.
• Byggherren kan fylla sitt ansvar på flera
sätt genom att visa upp en acceptabel
genomförande- och/eller kontrollorganisation
• KA får en betydligt ansvarsfullare roll
som den som kontinuerligt följer projektet och ser till att byggnaden uppförs
enligt de samhällskrav som gäller. Dagens märkliga Kontrollplan slopas. KA
intygar inför slutsamrådet att bygget klarar samhällskraven så långt det är möjligt att bedöma.
• KA ska företrädesvis vara fristående och
certifierad.
• Byggnadsnämnden får ett förstärkt tillsynsansvar i de inledande och avslutande skedena.
• Slutbeviset får en helt annan tyngd än
dagens dokument.
• Kanske kommer den ansvarige arbetsledaren tillbaka i mindre ärenden - villor
och tillbyggnader till dessa?

Det är viktigt att påtala att förslagen
nedan om lovplikt och anpassad
tillsyn inte på några punkter är beslutade eller godkända av PBLkommittén.
Kjell Sundström ser dock gärna att
ni som har funderingar eller synpunkter gärna delar mer er dessa till
honom.
Förslaget innehåller många stora och i
vissa fall kanske överraskande ändringsförslag:
• Bygglovsplikten måste kunna förstås
även av icke professionella.
• Likadan generell lovplikt inom som utom
detaljplan. Även ekonomibyggnader för
de areella näringarna ska bygglovprövas
liksom även skyltanordningar utanför detaljplan.
• Mindre undantag från lovplikten.
• En
sammanhållen
bygglovprocess.
Bygganmälan slopas. Planlösningar, tillgänglighet, lämplighet och tekniska arbeten/installationer bedöms i bygglovprövningen, dock ingen detaljprövning.
• Förhandsbesked ska kunna pröva inte
endast lokaliseringar, utan även tekniska
frågor, exempelvis om hiss är nödvändig
vid ett ändringsarbete.
• Vissa undantag från den generella lovplikten såsom vissa komplementbyggnader, skärmtak, plank samt byggnadsverk
för totalförsvaret. Dock stora skillnader
gentemot dagens undantag

Ja, som ni börjar förstå handlar de närmaste månaderna fram till halvårsskiftet
om mycket vånda och modiga ställningstagande för PBL-kommittén med sina utredare. Vid halvårsskiftet ska förslag finnas
klara. Härefter kommer ni alla på ett eller
flera sätt att få möjlighet att tycka till på
möten, seminarier eller remisser.
Yngve Käck
Ordförande FSBS
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Diskussionsunderlag inför referensgruppsmötet den 27 januari
2005

PBL-kommittén
M 2002:05

Kjell Sundström
Telefon 08 -405 56 86

Bygglovsplikten – gällande regler och möjliga förändringar
Inledning
I tidigare PM (2004-05-19) har redovisats påtalade problem och framförda förslag rörande bygglovspliktens omfattning, variationer och reglerbarhet. I denna promemoria redovisas nu gällande
bestämmelser för bygglovsplikt och anmälningsplikt och några av de synpunkter som framförts,
och ges ett preliminärt och översiktligt förslag till förändring, grundat på en sammanslagning av
lov- och anmälningsplikten och en förenkling av bestämmelserna. Möjligheterna till samordning
med anmälnings- och tillståndsplikten enligt miljöbalken ligger utanför denna redovisning.
Lovplikten är i dag reglerad i 8 kap. PBL genom
1§
Generella bestämmelser avseende byggnader
2§
Generella bestämmelser avseende anläggningar
3§
Särskilda bestämmelser för områden med detaljplan
4§
Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus
5-7 §§
Kommunala beslut om bygglovspliktens omfattning
8-9 §§
Åtgärder som kräver rivningslov eller marklov
10 §
Vissa för totalförsvaret avsedda byggnader m.m.
Därtill kommer anmälningsplikten, som är reglerad i 9 kap. PBL genom 2-3 §§.
Sålunda regleras lov- och anmälningsplikten i totalt tolv paragrafer med särskilda inriktningar och
en sammantaget avsevärd mängd variationer, villkor, inskränkningar, undantag och regleringsmöjligheter. Trots det – eller just därför – är lov- och anmälningsplikten föremål för ständiga diskussioner och överklaganden.
Gällande bestämmelser om lov- och anmälningsplikt återges i bilaga 1.
Sedan juli 1995 fordras bygglov i princip endast för nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnads yttre utseende eller användning, och prövas genom bygglov huvudsakligen byggnads läge,
storlek, form och användning. Invändiga ändringar fordrar enbart bygganmälan, och uppfyllandet
av de inre egenskapskraven skall kontrolleras av byggherren under tillsyn av byggnadsnämnden.
Vissa åtgärder fodrar både bygglov och bygganmälan.
Nedan redovisas några exempel på problem och synpunkter som förts fram, och skisseras därefter ett preliminärt och översiktligt förlag till utökad bygglovsplikt – men slopad anmälningsplikt –
inom en starkt förenklad struktur. (Marklov och rivningslov lämnas tills vidare utanför redovisningen.)
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Framförda problem och önskemål
Kritik och förslag har framförts bl. a. på nedanstående punkter.
• Bestämmelsernas borde göras mer tydliga och läsbara i fråga om t.ex.
– omfärgning och ändring av byggnads yttre utseende,
– friggebodar och andra bygglovsfria åtgärder, t.ex. skärmtak,
– vissa anläggningar, t.ex. småbåtshamnar, plank,
– innebörden och avgränsningen av begreppet byggnad,
– innebörden av vissa andra begrepp, t.ex. tillbyggnad och komplementbyggnad,
• Den generella bygglovsplikten borde vidgas avseende t.ex.
– inre ändringsåtgärder,
– undantagen utanför område med detaljplan, t.ex. ekonomibyggnader för jord- och skogsbruket,
– vissa ej lovpliktiga anläggningar, t.ex. altaner och bryggor.
• De lokala regleringsmöjligheterna genom detaljplan eller områdesbestämmelser
– borde förenklas, men
– leder inte alltid förenklingar för den enskilda utan kan skapa konflikter.
• Kopplingen till anmälningsplikten är problematisk när det gäller att
– hålla reda på skillnaden,
– hålla ihop ärendet,
- hålla isär sakfrågorna.
Förslag till reviderad bygglovsplikt
Bygglovsplikten syftar till att samhället genom byggnadsnämnden på förhand skall kunna bedöma
om ett byggnadsprojekt är lämpligt utifrån samhällets krav och bestämmelser rörande form, läge
och användning samt grannarnas rätt.
Det följande förslaget till reviderad och något utökad bygglovsplikt – och eliminerad anmälningsplikt – utgår från samma syfte, med tillägget att byggnadsnämnden ska kunna
• skaffa sig en uppfattning även om projektets förutsättningar med avseende på övriga
samhällskrav,
• få tidig kännedom om ändringsåtgärder i värdefulla byggnader,
• slippa ge bygglov för projekt som inte kan genomföras med stöd av bygglagstiftningen.
Förslagets konkreta utformning och innehåll ska ses som ett försök att
• skapa en enkel och överskådlig struktur genom att
• renodla den generella bygglovsplikten,
• samla ihop undantagen,
• generalisera regleringsmöjligheterna, och
• använda enkla begrepp och formuleringar.
Tanken bakom dessa ansatser är att
• bygglovsplikten måste kunna förstås även av icke professionella användare, som kan få
betala dyrt för misstag,
• åtskillnaden mellan lovplikten innanför och utanför område med detaljplan är förlegad
och skapar olikhet inför lagen i likartade ärenden,
• undantagen är alltför många, alltför spridda i regelverket, alltför varierade och komplicerade, och ibland självmotsägande,
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•

kommunernas förutsättningar är så olika att de bör ges vida möjligheter att anpassa lovplikten efter förhållandena, t.ex. att sänka den i områden på landsbygden eller utanför
områden med detaljplan.

Förslaget innebär att bygglovsplikten i princip regleras och sorteras i tre avdelningar, avseende
• åtgärder som kräver bygglov,
• åtgärder som inte kräver bygglov, samt
• hur lovplikten kan regleras av kommunerna.

Förslag
Generell bygglovsplikt för byggnader och andra anläggningar eller anordningar i den
byggda miljön
Bygglov krävs för att
• uppföra eller väsentligt ändra byggnader i fråga om
o användning helt eller delvis,
o exteriör (volym, form, färg, material, stil),
o lokalindelning och rumsutformning,
o bärande eller skyddande system,
o installationer för teknisk försörjning eller transport,
•

uppföra eller väsentligt ändra sådana andra anläggningar eller fasta anordningar, som
o genom storlek eller funktion utgör betydande inslag eller ingrepp i miljön, och som
o är särskilt förtecknade av regeringen eller den myndighet regeringen beslutar.

Med anordningar menas t.ex. reklamanordningar, också i annan form än traditionella skyltar, vilka
sålunda föreslås vara bygglovspliktiga även utanför område med detaljplan. Syftet med att överlåta förteckningen över lovpliktiga anläggningar åt regeringen eller t. ex Boverket, i stället för att
fastlägga den i lagen, är att den lättare ska kunna anpassas till nya behov utifrån förändringar i
tiden. Förslag till förteckning över bygglovspliktiga anordningar och anläggning ges i bilaga 2.
Bygglovsplikten för ändring av byggnader skulle kunna uttryckas lika enkelt och generellt som i
fråga om ändring av anläggningar, innebärande att ändringens betydelse för brukare eller andra
berörda skulle bli avgörande. Då kunde också listan och ordvalen rörande de lovpliktiga ändringsåtgärderna överlåtas åt regeringen, som i sammanhanget också skulle kunna definiera lovpliktiga byggnader och förteckna dithörande företeelser såsom husvagnar och husbåtar, och avgränsa dem från tält, kojor, lekstugor och annat som ofta belastar domstolarna.
Om enkla och generella formuleringar av bygglovspliktiga åtgärder inte håller för juridisk tillämpning, utan måste vidareutvecklas i lag, förordning eller föreskrift, framstår en generell formulering
av bygglovsplikten i lag med preciseringar i förordning eller föreskrift som ett intressant alternativ
även i fråga om byggnader.
Undantag från den generella bygglovsplikten
Bygglov krävs inte för att uppföra
• högst en friliggande komplementbyggnad eller tillbyggnad av sådan eller flera mindre på
sammantaget upp till 15 kvm,
• högst ett lätt skärmtak eller utbyggnad av sådant eller flera mindre på sammantaget upp till 15
kvm på huvudbyggnaden,
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•

högst ett eller två plank med en sammanlagd längd av högst 4 meter runt uteplats intill huvudbyggnaden,
på i samtliga fall minst 6 meters avstånd från gräns mot park eller gata –om inte detaljplan anger
annat – och närmare än så mot granntomt med ägarens medgivande,
• byggnadsverk för totalförsvaret.
De första tre punkterna är ett försök att förenkla och förtydliga friggebodsreglerna. Den föreslagna ökade ytan på de bygglovsfria bodarna och skärmtaken är bara att se som ett möjligt exempel, i syfte att göra dem mer användbara utan att bli avsevärt mer störande. Preciseringen av
avståndsvillkoren syftar till att värna om stadsbilden. Inom dessa villkor kan bodarna också sammanbyggas med andra komplementbyggnader, vilket inte är möjligt i dag. Även skärmtaken ska
kunna sammanbyggas – men till högst 15 kvm vara lovfria – vilket sker okontrollerat i dag.
Bygglovfriheten behöver inte begränsas till åtgärder rörande enbart en- och tvåbostadshus, under
förutsättning att de utformningskrav som gäller alla byggnader även ska tillämpas i dessa fall, och
falla inom byggnadsnämndens tillsynsansvar samt respekteras även av domstolarna. Under den
förutsättningen kan även mindre tillbyggnader av huvud-byggnaden övervägas – samt även något
större komplementbyggnader utanför samlad bebyggelse.
I övrigt föreslås inga undantag från bygglovsplikten utanför detalj-planelagt område. Det innebär
att ”ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden
som inte omfattas av detaljplan”, vilka i dag enligt 8 kap. 1 § kan uppföras och tillbyggas utan
bygglov, skulle göras bygglovspliktiga.
Motiven för att införa sådan bygglovsplikt skulle vara att
• landsbygden och glesbygden i dag rymmer många andra näringar än jord- och skogsbruk,
• uttrycket ”därmed jämförlig näring” skapar tolkningsproblem och en oklar och ojämlik uteslutning av andra näringar,
• konkurrensskillnader uppstår gentemot samma näringar inom planlagda områden,
• granneintressena kan vara väsentlig att värna även i glesbygden.
Det finns exempel på att ekonomibyggnader med en byggnadsarea på över tusen kvm uppförts
lovfritt i omedelbar närhet av småhus-bebyggelse.
Den utökade bygglovsplikten utanför område med detaljplan skulle även gälla väsentliga yttre
ändringar av byggnader samt uppförande av skyltanordningar. Motivet för detta är att en harmonisk landskapsbild inte är mindre känslig för iögonenfallande inslag, som ju skyltar ska vara och
byggnader ofta kan bli, än en mestadels mer brokig stadsbild. Det finns ingen anledning att samhället skulle lägre krav eller bry sig mindre om det offentliga rummet på landsbygden än i tätorten.
Att fundera över
Ska den generella bygglovsplikten vara lika eller olika inom respektive utom
område med detaljplan?
Föreslagna utvidgningar av bygglovsplikten skulle kunna mötas med vidgade och förenklade möjligheter för kommunerna att reducera lovplikten, där så är motiverat:
Möjligheter att reglera bygglovsplikten lokalt
Kommunen får införa bygglovsbestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, som innebär att
lovplikten för byggnader elimineras, ändras eller preciseras med hänsyn till förutsättningarna och
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behoven på platsen. Beslut om bygglovsplikten ska beakta de allmänna intressena enligt 2 kap.
PBL och ha stöd i gällande översiktsplan.
Det skulle innebära att
• kommunerna ges full rådighet över bygglovsplikten – inom ramen för PBL:s grundläggande
tankar och uttryck – med undantag endast för de särskilda objekt eller åtgärder regeringen beslutar eller låter annan myndighet besluta om,
• en ökad bygglovsplikt för inre ändringar eller underhållsåtgärder i särskilt värdefulla byggnader måste förutbestämmas av kommunerna för att kunna förutses av ägarna,
• bygglovsplikten avseende t.ex. inre och yttre ändringar kan preciseras i ofta svårbedömda fall
såsom byte av fönster eller fasadmaterial,
• den generellt ökade bygglovsplikten för byggande utanför område med detaljplan eller verksamheter på landsbygden kan kompenseras av kommunerna.
Det kan finnas författningsmässiga hinder eller andra invändningar mot att överlåta bygglovsplikten så fritt och förutsättningslöst åt kommunerna. Det skulle kunna resultera i stora ideologiskt
mer än sakligt grundade skillnader mellan olika kommuner med även likartade förutsättningar.
Men kommunerna skulle givetvis vara nödgade att motivera sina beslut om bygglovsplikten, och
vara beredda på att de kan överklagas. I det perspektivet skulle bygglovspliktens syften behöva
framhållas och förtydligas i lagen, som riktmärken för både kommunerna och domstolarna. Alternativet vore att som i dag begränsa och precisera förutsättningarna för att kommunerna ska
kunna reglera lovplikten.
Att fundera över
Hur långt och under vilka villkor ska kommunerna kunna reglera bygglovspliktens omfattning?
En annan fråga är formerna för regleringen. Förslaget innebär – som i dag – att justeringar ska
kunna göras genom bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det enda skälet för
detta är att inga enklare vägar har framkommit. Två alternativa möjligheter har föreslagits till utredningen, nämligen att bygglovsplikten ska kunna regleras redan i översiktsplanen eller genom
någon form av separat beslut i kommunfullmäktige.
Mot den första möjligheten finns inga författningshinder. Men konsekvensen skulle bli att översiktsplanen i denna del skulle bli juridiskt bindande, vilket många ställer sig tveksamma till.
Den andra möjligheten är oklar i alla avseenden. Syftet med att variera lovplikten bör vara att
anpassa den efter de lokala förutsättningarna och behoven. Det ter sig då följdriktigt att den förändrade lovplikten har en geografisk avgränsning, och inte avser hela kommunen. De naturliga
instrumenten är därför detaljplan och områdesbestämmelser, men kanske i förenklade tappningar.
Lovplikt och samhällskrav
Meningen med bygglovsplikten är att kommunerna ska kunna pröva och bevaka de krav samhället ställer på olika slags byggnadsverk. Bygglovsplikten i sig måste inte avgöra och avgränsa giltigheten eller tillämpningen av dessa krav, den har endast konsekvenser för möjligheterna att följa
upp dem. I dag kan kravens räckvidd i viss mån vara förbunden med både bygglovs- och
bygganmälningsplikten. Men en sådan koppling innebär inkonsekvent gällande krav och leder till
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onödiga oklarheter samt hinder för bygglovsbefrielse. Lovplikten ska styras av kraven snarare än
styra dem. Det finns ingen logisk anledning att eftersätta kraven på vissa objekt bara därför att
tillsynen måste prioriteras till andra.
En sammanläggning av bygglovs- och bygganmälningsplikten innebär emellertid att varje variation eller ändring av den sammanlagda lovplikten berör såväl lokaliseringsprövningen som tillsynen av de tekniska egenskapskraven. Det innebär att bygglovsbefrielse inte kan gälla enbart lokaliseringsprövningen utan också tillsynen av de tekniska egenskaperna, vilket kan uppfattas som
ännu ett hinder för lovbefrielse. I dag är anmälningsplikten oberoende av ändringar i lovplikten,
och i sig omöjlig att avreglera. En lösning skulle kunna vara att bygglovbefrielse genom detaljplan
eller områdesbestämmelser villkoras med någon form av – bygganmälan.
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Anpassad prövning
av byggprojekt
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PRÖVNING, KONTROLL OCH TILLSYN
FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR I SYSTEMET
Huvudpunkter
• Utökat förhandsbesked – avseende något eller några av samhällskraven.
• Sammanhållen bygglovsprocess, ingen separat bygganmälan.
• Prövning på två nivåer, ingen förskjutning avseende tillgänglighet och
varsamhet.
• Sammanhållet beslut, överklagbara delar.
• Byggherren behåller huvudansvaret.
• Ökade uppgifter, stärkt roll för KA.
• Byggnadsnämnden får ett förstärkt tillsynsansvar i de inledande och avslutande skedena.
• Samråd efter bygglovsansökan och före slutbevis.
• Slutbevis på att bygglovet följts och kraven uppfyllts så vitt kan bedömas.
• Slutbevis villkor för ibruktagande.
Byggherrens ansvar
Byggherren ska fylla sitt ansvar
• av egen kraft genom utvecklad kvalitetssäkring, eller
• genom ett utomstående ackrediterat kontrollorgan, eller
• med stöd av en särskilt utsedd medarbetare med bestämda uppgifter och
kvalifikationer, eller
• med stöd av krav på kompetenta utförare och kontrollanter, eller
• på egen hand med hjälp av byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens ansvar
Byggnadsnämnden ansvarar för
• hur ett byggnadsverk får placeras och gestaltas,
• under vilka villkor arbetena får påbörjas och genomföras,
• under vilka omständigheter det får tas i bruk.
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KA-rollen
• KA ska vara den ende med reglerat samhälleligt
– och därmed dubbelt – uppdrag.
• Krav kan ställas på fler aktörer med särskild kompetens.
• KA ska till namnet och gagnet vara kommunikationsansvarig.
• KA får nyckelroll och ska
o introduceras tidigt och följa projektering och byggnation fram till
slutbevis,
o företrädesvis vara certifierad, rekryterad av byggherren och fristående från övriga konsulter och entreprenörer i projektet,
o hålla byggherren och byggnadsnämnden underrättade om läget på
slutbevisfronten,
o vara obligatorisk i större ärenden – fr.o.m. betydande tillbyggnad
av enbostadshus – men kunna undvaras i mindre.
o kunna ha även andra uppdrag hos byggherren, om han kan skilja
dem åt.
• I ärenden där KA inte krävs, skall krav på ansvarig arbetsledare (AA)
ställas om det inte är uppenbart obehövligt.
Församråd
Vid församråd
• ska närvara byggherre, KA och/eller andra utsedda nyckelpersoner,
• ska gås igenom
• projektets överensstämmelse med DP och utformningskraven samt
• förutsättningar att uppfylla de tekniska och funktionella egenskapskraven,
o handlingarnas kvalitet,
o kritiska punkter, risker,
o avvägningar, avsteg,
• byggherrens förutsättningar att utöva kontrollen,
o organisation, nyckelpersoner,
o kapacitet, kompetens,
o kontroll- och kvalitetssystem,
• KA:s uppgifter och åtagande,
• kontrollernas utförande, samordning och dokumentation,
• krav på redovisningar,
• behov av tillsyn.
Viktiga bedömningar och ställningstaganden antecknas av byggnadsnämndens representant, men inga formella beslut fattas. KA:s åtagande skrivs
ned och undertecknas av byggherren och KA.

21

Bygglov
Byggnadsnämnden ska efter att bygglovsansökan inkommit
• meddela bygglov, eller
• ge byggherren instruktioner, eller
• kalla till samråd.
Byggnadsnämnden ska i lovbeslutet
• ta ställning till huruvida projektet fyller kraven på lämplig placering och
gestaltning och
• har förutsättningar att fylla de tekniska och funktionella egenskapskraven,
• meddela föreskrifter avseende avvägningar, avsteg, kontroller och tillsyn
för att kraven ska bli tydliga och tillgodosedda i processen,
• ta ställning till behov av och förslag till KA och/eller andra särskilda
funktionärer och kompetenser, samt
• ange övriga villkor för byggstart.
Slutsamråd
Vid slutsamråd
• ska närvara byggherre, KA och andra särskilt utsedda funktionärer,
• ska göras en avstämning av läget på platsen och en genomgång av
• förutsättningar i sak och vägar till slutbevis,
• eventuellt behov av slutbesiktning,
• tidplaner och villkor för ibruktagande.
Slutbevis
Den kommunikationsansvarige (KA)
• bedömer huruvida bygglov har följts och samhällskraven uppfyllts,
• redovisar eventuella avvikelser, och
• avger utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden
• gör en samlad bedömning,
• tar ställning till förekommande anmärkningar,
• beslutar om ingripanden, oberoende revision, eller
• utfärdar slutbevis med eller utan anmärkningar.
Oberoende revision innebär att ett ackrediterat kontrollorgan gör en utredning och lämnar ett utlåtande.
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Kritiska punkter
• Bygglovsbeslutet får inte bli flaskhals. Anpassad prövning – inte utökad
detaljgranskning. Rågången måste upprätthållas – KA kan biträda.
• Slutbeviset får inte förhalas. Byggherren avgör när frågan ska aktualiseras. KA gör utlåtande. BN fattar beslut – prompt.
• BN måste ha erforderlig kompetens och tillräckliga resurser.
• BN får inte överta byggherrens ansvar för kontroll och kvalitet, bara
klargöra samhällets krav.
Kanske nytt i 9:e kapitlet?
Senast en månad före planerat ibruktagande av nya eller ändrade bostäder
eller lokaler ska byggherren till byggnadsnämnden inlämna föreskrivet underlag för prövning av slutbevis…….
Öppna frågor
• Tillgänglighet och lämplighet
o granskas i detalj, eller
o bedöms i princip?
• Begreppet kvalitetsansvarig
o behålles,
o ändras …..??
• KA ska alltid vara
o certifierad,
o fristående?
• KA byggnadsnämndens förlängda arm?
• Ansvarig arbetsledare i enklare fall?
• Kan ibruktagande i praktiken hindras till dess slutbevis kan ges?
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Hur ser bygglovhandlingarna ut för dessa projekt?

Behövs PBL?
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