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Örebro 2009
– Återigen en lärorik och trevlig konferens

Ordförande Lennart Westberg
När vi nu summerar FSBS´s 35:e årskonferens så
kan vi i styrelsen inte känna oss annat än mycket
nöjda. I stort sett allt som vi planerat gick i lås.
Beröm och höga betyg på konferensen i enkätsvaren från deltagarna känns bra för oss i styrelsen.

vindkraft, och Rigmor Robert om besvärliga
människor .
På eftermiddagen hölls ett årsmöte för FSBS
samt en politikerträff. Onsdagen avslutades med
årsmiddag samt dans till orkestern Nova och diskotek.

De deltagare som kom till Örebro redan på tisdag kväll fick vara med på en trevlig kvällsaktivitet på vattentornet Svampen. Örebro kommun
visade en film om hur tornet byggdes samt bjöd
även på god mat och dryck. En trevlig förkväll
inför konferensen.

Torsdag morgon inleddes med en traditionell
”väckarklocka”. I år var det komikern Hasse
Brontén. Därefter följde fortsatta föreläsningar
av Sven-Åke Sonesson och Annika Gustafsson samt av Lars-Göran Wadén om tillgänglighet.
Per-Olof Johansson presenterade nästa års konferensort som blir Kalmar.

Onsdag morgon startade konferensen på Conventum. Vi hälsades välkomna till Örebro av
Rose-Marie Frebran, landshövding i Örebro
län, samt lyssnade på förläsningar av Martin
Storm om Boverkets pågående arbeten, SvenÅke Sonesson om nya PBL, Annika Gustafsson om rättsfall och JO-utlåtanden, Reigun
Thune Hedström om ny taxa, strandskydd,

Innan eftermiddagens stadsvandring och bussutflykt, som arrangerats och leddes av personal
från Örebro kommuns stadsbyggnadskontor, så
föreläste Eva Fransson om Örebros historia
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och Carl-Anders Lindstén om sevärda nedslag i
Örebrotrakten.
Torsdagen avslutades med en tillställning med
lite tävlingar och god mat på Örebro slott.

Tack alla inblandade
För att en konferens av detta slag, som pågår i tre
dagar med så många deltagare, ska kunna fungera
krävs stora insatser och resurser från flera håll.
Vi i styrelsen vill särskilt rikta Ett stort Tack till
Örebro kommun för det trevliga mottagandet
och allt stöd vi fick både före och under konferensen. Kvällen på Svampen, bussutflykt och
stadsvandring var mycket väl planerade och
genomförda arrangemang som uppskattades av
deltagarna.

Fredag morgon skulle inledas med en föreläsning
av Axel Danielsson. Då Axel inte dök upp och vi
fick besked om sjukdom fick programmet hastigt
ändras. Sven-Åke Sonesson ställde upp och tog
ett till pass, vilket vi i styrelsen är mycket tacksamma för.
Kjell Persson föreläste om kundnytta på webben och Per Stensson om att skriva i tjänsten.
Som avslutare hade vi som vanligt försökt få någon som ger oss något tänkvärt utöver det vanliga. Michael Södermalm levde verkligen upp till
det.

Vi i styrelsen vill tacka våra kontaktpersoner Görel Björkengren,
Ulla-Britt Eklund, Magnus Lagergren samt personalen på
stadsbyggnadskontoret.

Konferensmaterial från Örebro
I detta medlemsblad har vi tagit med en sammanfattning av konferensens föredrag.
Ett utförligare material, med bl.a. de bilder som
föredragshållarna visade på konferensen, har vi
lagt ut på hemsidan www.fsbs.se

På årsmötet avtackades Britt Höckerbo. Britt
har varit med i 12 år i styrelsen, varav de sista 4
åren som ordförande. Vi i styrelsen kommer naturligtvis att sakna Britt då vi arbetat tillsammans
under flera år och vi är därför glada att Britt inte
helt lämnar styrelseuppgifter då hon tackade ja
till att vara med i valberedningen.
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Nästa års konferens
2010 års konferens kommer att hållas i Kalmar.
Vi i styrelsen är redan i full färd med planeringen
av programmet. Vi kommer att träffas några dagar i slutet av november i Kalmar, där vi då utvärderar årets konferens, träffar representanter
för Kalmar kommun, besöker Kalmarsalen, förhandsbokar hotell mm. Men den viktigaste delen
är dock att få till ett program för konferensdagarna 2010. Vilka ämnen kan då vara aktuella och
vilka föredragshållare ska vi kontakta? Vi har fått
en del förslag i den enkät vi skickade ut efter
Örebro, och det kommer vi naturligtvis att titta
på.

Till ny ordförande valdes jag, Lennart Westberg, som varit med i styrelsen sen 2004. Det sista året har min uppgift varit att vara vice ordförande.

Förhoppningsvis har det ekonomiska läget ute i
kommunerna stabiliserats nästa år, så att även de
som inte fick delta i år kan komma till Kalmar.

Till nya styrelsemedlemmar valdes Birgitta
Bengtsson från Karlstad samt Christina Nilsson från Östersund. Birgitta och Christina kommer att få en särskild presentation i kommande
medlemsblad.

Styrelsen hälsar alla välkomna till nästa års konferens 22 – 24 september 2010 i Kalmar.

Lennart Westberg
Ordförande

I valberedningen slutade Harlan Grannas och
Christina Johansson. Harlan och Christina har
senaste åren trappat ner genom att ingå i valberedningen efter många år i styrelsen. Stort tack
för allt Ni bidragit med – och vi syns på kommande konferenser.
Ny i valberedningen förutom Britt blev även
Lisbeth Gunnars, från Orsa kommun.
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Reportage från konferensen
Onsdag den 16 september
Ordförande Britt Höckerbo öppnade FSBS
35:e årskonferens med att hälsa alla välkomna

Martin Storm, divisionschef på Boverket, berättade om vad
som är på gång och
vad de arbetar med
på Boverket.

Rose-Marie
Frebran,
landshövding
i Örebro län,
hälsade FSBS
och
konferensdeltagarna
välkomna till
Örebro.

- Aktuellt är
naturligtvis den
nya PBL.
- Förändringar i
strandskyddet –
en stor informationssatsning är på gång.
- Enkelt avhjälpta hinder – en stor informationssatsning är på gång med bl a seminarier
på 16 orter. Målet är att alla hinder ska bort.
- Klimatfrågan är det viktigaste för alla. Planering och byggande måste anpassas för morgondagens klimat. Men frågan är om PBL är
ett effektivt redskap.
- PBL är effektivt för ny bebyggelse, men ineffektivt för befintlig bebyggelse.
- Martin passar på att tala om att det fortfarande finns pengar att söka för att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 45 miljoner finns i projektpengar!
- Även för vindkraftsplanering finns bidragspengar kvar att söka.
- De kommunala översiktsplanerna är i många
fall gamla och regionala utvecklings- och tillväxtprogram saknas.
- Allt fler energideklarerar, 178 000 deklarationer är nu klara . Men en viss avmattning
märks nu. Målet är en energieffektivisering
med 20 % fram till 2020 och 50 % till 2050.
Statistik över deklarationerna finns på Boverkets webbplats. Tyresö ligger i topp.
- En byggnadsundersökning har gjorts av ett
stort antal småhus, flerbostadshus och lokaler
för att se hur våra hus mår, vad gäller ventilation, fukt och mögel, radon, inomhusbuller,
energianvändning mm.

Det första vi får se är en bild på landshövdingens
tjänstebostad sedan 1 år tillbaka – Örebro slott.

Mest känd av alla byggnader – förutom slottet är vattentornet Svampen, som är så speciell att
det byggts kopior av byggnaden. Svampen har
nyligen fyllt 50 år. Rose-Marie fortsätter sedan
med att visa bilder på byggnader av olika slag och
liknar Örebro vid en arkitektonisk mötesplats.
Per Johan Behrn är en stor fastighetsägare som
uppfört bl a två nya höghus. Behrn arena är idrottsstadion och ÖSK´s hemmaplan. Rose-Marie
är ordförande i denna klubb.
Det stora naturintresset som finns i kommunen
har manifesterats i Naturens Hus, nära Svartåns
mynning.
Utanför Hällefors ligger det välkända Grythyttans Värdshus och en nyuppförd restaurangskola.
Carl Jan Grankvist, Pia Sundhage, Peter Flack är
bara några av kändisarna som finns i Örebro.
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Advokat
Annika
Gustafsson
Efter
lunch tog Annika
Gustafsson
vid.
Denna gång talade
hon om byggnadsnämndens ansvar för
sin myndighetsutövning. Plan- och bygglagen har inga skadeståndsregler,
men
skadeståndslagen är
ganska sträng mot
kommunerna. En vanlig grund för att stämma en
kommun numera är någon typ av miss i handläggningen. Som exempel nämnde hon att kommunen inte har hört en berörd granne eller att
handläggningen har tagit för lång tid.

- Sven-Åke
Sonesson,
tidigare
Bygglovchef
mm.
Enligt förslag så
skulle den nya
PBL träda i kraft
1 mars 2010,
men nu är det
oklart när den träder i kraft. Förmodligen någon
gång under 2010.
Lagförslaget innehåller en hel del nytt som t ex:
definitioner, de tekniska egenskapskraven går in i
lagen igen, för detaljplaner ska lämnas planbesked, begreppet bygganmälan försvinner, bygglov
ska lämnas inom 10 veckor, tillgänglighet krävs
för tvåvåningsbyggnader, pliktbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked är nya begrepp, tekniskt samråd ersätter
byggsamråd, kvalitetsansvarig blir kontrollansvarig, BN ska göra minst ett arbetsplatsbesök.

Som kommun är det viktigt att tänka på relationer. En bygglovssökande kallas ofta för kund.
Men det är för den enskilde bättre att vara medborgare, eftersom man som medborgare i kommunen har lagliga rättigheter som en kund inte
har.

Det blir en hel del som förändras när den nya
PBL träder i kraft…..

Vidare talade Annika om olika rättsfall. Bland
dessa var de helt nyligen avgjorda altanfallen.
Avgörandena tyder på att en altan är en volymökning som kräver bygglov. Höjd över marken
verkar inte vara avgörande eftersom de olika altanerna är mellan 1.40 – 3.75 meter höga. Tak
finns inte heller över altanerna. Det som finns
under altangolvet är en volymökning som oavsett
om den är täckt, uppfylld eller öppen innebär
bygglovsplikt. Vistelsemöjlighet är inget krav. Likaså kan konstateras att en fristående altan torde
vara bygglovspliktig. Orden altan och terrass
finns inte definierade eller uppräknade i planoch bygglagen. Detta ändras förhoppningsvis när
lagen uppdateras och nya kommentarer skrivs.

Sven-Åke avslutade som brukligt med en limerick –

Apropå alla besked i PBL-förslaget:
En bygglovssökande man från Sannahed,
Som ej fick veta om hans ärende lagts ned,
Om PBL-förslaget sa´:
”Det tycker jag är bra,
För de´ innehåller mängder av besked”

Den PowerPoint-presentation Annika hade med
sig finns på FSBS hemsida. Ett utförligare rättsreferat av Annika finns i slutet av detta medlemsblad.
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Rigmor Robert
Efter en välbehövlig
kaffepaus kom så
äntligen
Rigmor
Robert och talade om
Besvärliga människor,
alltså oss själva, under
en dryg timme. Det
var nog många som
kände igen sig här och
där under hennes
framförande,
som
mycket handlade om att människor har två sidor.
Vänster sida är känsligare, mjukare hos alla för
beröring och smärta medan höger sida mer är en
strukturerad bestämd sida. Alla människor använder båda sidorna mer eller mindre. När den
vänstra sidan väger över är man mer sårbar än
när man använder sig av höger sida. Ett exempel
som gavs var hur ens barn beter sig när man hälsar på i skolan. Hemma har barnet ofta den
vänstra sidan mer aktiv. Barnet är öppet, men i
skolan kan barnet använda höger sida mer och
den vänstra döljs. När då föräldern är på besök
blir barnet osäker på vilken sida, alltså vilket sätt,
som ska användas.

Torsdagen den 17 september
Hasse Brontén
Hasse Brontén är
polisen som hoppade
av agentrollen på
SÄPO för att istället
använda humorn som
vapen. Trots att han
endast varit verksam i
branschen några år är
han
redan
en
fullfjädrad
och
respekterad komiker
vilket vi med stor behållning fick erfara på konferensen.
På väg till semester i Thailand mellanlandade han
i Conventum och bjöd på en charmig stand-up
med bland annat anekdoter från sitt yrkesverksamma liv som polis. Hasse rev ner mängder av
applåder från bänkraderna då han bland annat
berättade om hur poliser förgyller sin vardag och
andra dråpliga situationer han hamnat i.

En del människor, ofta män, delar mycket tydligt
på arbete och privatliv, medan andra, ofta kvinnor, blandar båda situationerna. De kan berätta
allt om sitt privatliv på sin arbetsplats. Detta kan
vara bra att veta i sina olika relationer. Rigmor
fortsatte med att beskriva olika personlighetstyper som ofta är representerade inom olika yrkestyper och hur man kan lära sig att se och bemöta
dessa på olika sätt.
Avslutningsvis sa hon att när man har fyllt 40 år
är man inne i en period som hon kallade för poröppningen. För män innebär detta ofta att de känner en ny känslighet, vemod och en klump i halsen. Indianerna kallar det för att bli vis, hitta hjärtat. För kvinnor som tidigare har anpassat sig efter sin känsla kan det innebära att de kommer på
att man vet aldrig hur länge man lever. Nu är det
JAG som gäller….
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Reigun
Thune
Hedström, arkitekt

Vad är tillgänglighet?
Journalisten
och
författaren
LarsGöran
Wadén,
föreläste med stor
inlevelse hur livet kan
vara ur ett rullstolsperspektiv

Reigun startade med
att bjuda in alla till
Boverket och SKL´s
halvdags seminarium
om enkelt avhjälpta
hinder, - Gratis! Och
det bjuds på lunch. Går man in på SKL´s hemsida och kalendarium kan man se vilka olika seminarium som är på gång och vart.

Handikapp? – Nej jag spelar inte golf. Handikapp får ingen förrän man ställs inför en situation man inte klarar av. En ”vanlig” människa
skulle också vara handikappad om den satte sig i
ett Jas-plan. Jag åker slalom, har flugit segelflygplan, jag är en vanlig Svensson, inte villa volvo,
vovve, men katt, hyundai och radhus, säger LarsGöran.

Nya strandskyddslagen träder i kraft 1 juli 2009
och från 1 februari 2010 finns möjligheten att ge
dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling. Översiktsplanen ska visa hur strandskyddsfrågorna ska hanteras i kommunen. Lagen vill
skydda de känsliga exploaterade områdena och
ge möjlighet att ge dispens i t.ex Arvidsjaur där
de har 3000 sjöar på 3400 innevånare. Lagstiftaren ville att lagen skulle vara rimlig och lätt att
begripa, den värnar människors rätt att fritt röra
sig i naturen och är ett skydd för växter och djur.

Det ska vara delaktighet och användbarhet för
alla december 2010. I Norge har man kommit
längre, där är det olagligt med otillgänglig miljö.
Vad kommer nya diskrimineringslagen att innebära? Men vilka krav kan man ställa idag? Är det
okey med en handikapplats på läktaren, ska jag
behöva sitta med motståndarlagets rullstolshuliganer?

Boverket och naturvårdsverket ger ut en handbok som ska vara en vägledning för planering
och prövning av strandskyddet, kommer 1 oktober 2009.

- Varför ser inte köpmännen att en tillgänglig butik är ett sätt att tjäna mer pengar? Tänk er 40talisterna, snart har vi en hel arme av rullatorer
ute på gatorna.

Vindkraft – När krävs tillstånd respektive anmälan och bygglov? Det framgår i förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gäller från och med den 1 augusti 2009.

Strävan att bli behandlad som alla andra är det
som driver Lars-Göran att föreläsa.

Viktigt att kommunerna vindkraftsplanerar för
att kunna styra i kommunen och inte överlämna
det åt länsstyrelsen.

Lästips: Lars-Göran Wadéns roman, Livet rullar
vidare, handlar om en kille i gymnasieåldern, som
sitter i en rullstol och går ut i krig mot samhällets
alla orättvisor mellan de som går och rullar.

Taxa för strandskyddsfrågor september/oktober
2009, Vindkraftstaxan oktober/november 2009
och den reviderade PBL taxan beräknas vara klar
vid årsskiftet 2009/2010.
Dokumentation på Reiguns föredrag finns på
hemsidan www.fsbs.se
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Eva Fransson stadsantikvarie

Carl-Anders Lindstén, författare m m

Med
utgångspunkt från
vykortsbilden
av
Örebro
med
Svampen,
slottet och
Vadköping fick vi en mer nyanserad bild av Örebros historia då Eva berättade om Örebros utveckling och vad som format staden. Staden växte fram där landsvägen korsade Svartån, och vid
vadstället kan man fortfarande besöka slottet
som byggdes där. Staden influerades av samtida
byggnadsstilar med bevarade miljöer från 15001700-talet i Vadköping och stortorget och Rådhuset. Stadens urprungliga rutnätsplan anlades av
Fridolf Winblad. Från 1850-talet byggdes stenstaden med bl.a. nyklassisistisk formgrammatik
och jugendhus vid Storgatan. Till byggnadshistorien hör numera även lägenhetsbyggnader från
50-talet. Industri och handel som det står i detaljplanerna, i Örebro förverkligat som bland annat Oscaria och Mariekexfabriken, har bidragit
till stadens identitet. Under en längre period har
man vänt sjön ryggen men det har på senare tid
ändrats och idag är Hjälmaren åter tillgänglig för
rekreation med kräftor och Hjälmargös.

CarlAnders
föredrog
om de rika
naturområden som
omgärdar
Örebro.
Och hur
Örebro förändrats till en stad vid stranden. CarlAnders gav en svindlande tillbakablick 10 000tals år då havets kraft bildade 113 grottor i Kilsbergen. Dessa berg och skogarnas storblockiga
stråk ger tillsammans med kulturlager från järnframställningsepoken Örebro en unik omgivning,
väl värd att bevara och säkerställa inför framtiden.
Eftermiddagen avslutades med en guidad stadspromenad eller en busstur i Örebros grannskap
varefter kvällen avslutades med en lekfull och kulinarisk upplevelse i slottsmiljö.
Bussturen
De som ville hinna med att få uppleva Örebro
och dess omgivningar valde bussturen, som med
kunnig guide tog oss med runt en slinga mellan
intressant arkitektur, stadsplanering och industrihistoria. En paus från bussätena gjordes vid Naturens hus där vi fick se och höra om hur man
omvandlat den gamla industrihamnen till ett naturskönt rekreations och fritidsområde i naturlärans tecken med Naturens hus som kronan på
verket som en port ut mot Hjälmaren.
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Fredagen den 18 september 2009
Konsult
Kjell
Persson
Kjell
inledde sitt föredrag med hur
man skapar rätt
information på
webben. Får man
inte rätt information måste man
ringa och det tar mycket tid av kommunens
tjänstemän.

Per
Stenson,
Bergmans Bokstäver
AB
Per Stenson, fil. dr. är
en
välrenommerad
språkkonsult
och
föreläsare,
tillika
författare till bl.a.
”standardverket” Skriva i tjänsten.
Per försökte på ett inspirerande och humoristiskt
sätt få oss att förstå hur man skriver begripligt.

Väljer medborgarna webben är det en kostnadseffektivisering för kommunen. 80-90 % av alla
som har internet föredrar att använda nätet.

Per Stensons
www.fsbs.se

E-tjänster ska göras bra annars skapar det merarbete. E-blanketter ska kunna påbörjas, sparas och
öppnas upp igen.

dokumentation

finns

på

Dokumentationen innehåller följande rubriker:
 Vem bestämmer?
 Svarta listan
 Komma till punkt
 Litteraturlista

Om ansökan gjorts via webben är det viktigt att
kunna få besked om när den ska behandlas.
Annars ringer man och frågar. En bekräftelse är
viktig för det gör att man känner sig trygg.

Om du har frågor till Per, p.stenson@telia.com

E-tjänster kan ha stor potential - dock många
och svåra fallgropar. En viktig del i det hela är att
underhålla webben. Kjell råder oss att göra en
vårstädning i maj och en höststädning i november för att rensa och arkivera gammalt material.

Svenska Akademiens ordlista
www.svenskaakademien.se/ordlista.
Svenska Akademiens ordbok
www.saob.se

Kjells råd är att testa den egna organisationen på
webben för att se hur den fungerar.

Svarta listan. Ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk. www.regeringen.se

Kjell avslutade med att lite olja behövs i webbmaskineriet för att få struktur, ordning och reda.

Nyhet – Svensk ordbok A-L och M-Ö
Här kommer några tips från Per …..…
Klockslag skrivs 14:00:00 (kolon bättre än punkt)
Tidplan, tidsplan – båda godkända
Byggnadsnämndssekreterare
Bygglov (s) granskare – ska vara bygglovsgranskare. Felaktigt att ta bort s.
Han är längre än jag. Han är längre än mej. Båda är
korrekta.
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Teckensnitt
Använd inte Arial i längre texter. Passar till rubriker.

Postadress ska skrivas 701 35 Örebro, inte två mellanslag och versaler.

Times New Roman är extremt svårläst på skärmen.
Personnummer 20071108-8991
Verdana är gjord för skärmarbete, 14 punkter. Bra
för korta texter.
I rubrik används alltid fetstil. Understrykning och
versaler förbjudet.

Datering av dokument 2009-09-18
18.09.2009 är EU-standard
Inne i text 18 september 2009

Skiljetecken
Sätt komma, där läsaren blir hjälpt av ett komma.
Långa meningar – sätt punkt.
Högst 20 ord i en mening och högst två komman.

Per avslutade med ett citat

Små och stora tal
Skriv bokstäver till och med tolv och siffror från
och med 13.
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”Han talar med bönder på bönders vis och med lärda män på latin”
eller som Per hade gjort om det till
”Han talar med bönder om bondens skit och med
lärda män om latrin”.

Bemötande och service är inte en handling,
det är en KÄNSLA!

Bemötande och service i världsklass
Michael Södermalm

Kommunikationsstrategi
1
Ord
7%
(i konsten att övertyga och påverka)
2
Rösten
38 %
(tonfall, styrka, hastighet, dialekter)
3
Kroppsspråk
55 %
(ögon, minspel, gester, hållning)
Behöver du ändra någon annan för att själv bli
nöjd, blir du aldrig nöjd. Det finns möjligen bara
en som du kan ändra, dig själv.
Michael Södermalm är en av Sveriges mest välrenommerade föreläsare inom områdena mental
träning, coaching, vinnande ledarskap, motivation, kommunikation, målbildsträning, service
och kundbemötande. Han har en bakgrund som
fil.kand. och marknadsekonom, och en karriär
som säljare och försäljningschef på ett av världens största IT företag.

Rätt attityder är viktigare än rätt resurser!
1. Attityd - Hur jag väljer att förhålla mig till
människor i olika situationer.
Rätt attityd
go (godhjärtad)
kärleksfull
positiv

Michael ville med sin föreläsning höja nivån på
oss som jobbar i kommunerna, att få oss att lyfta
ett par steg mentalt. När vi i vårt dagliga arbe-

2. Fokus – Fokusera på det du kan påverka, fokusera på din mentala kraft.

te ska tjäna samhällets medborgare behöver
vi vara bra på bemötande och att ge bra service.

3. Bemötande och service i världsklass
- se kunden
- ge bekräftelse
- le
Se, ge och le villkorslöst – ge utan krav att få något tillbaka.

Bemötande är samspelet mellan människor och
den inställning som personer har till och om varandra och hur det kommer till uttryck i tal, i
handlingar, i gester, i tonfall och ansiktsuttryck
och vilka signaler det skickar ut.

Ingen människa kan göra dig arg, endast väcka
upp känslor inom dig.

Vad är skillnaden som gör skillnaden?
glada
sura
framgång
motgång
flyt
oflyt
duktiga på att leverera
syrebrist
når ända fram
når inte fram

Respektfull kommunikation handlar om
1. Försök aldrig att förändra andra människor.
Om du är en som försöker – sluta. Titta på dig
själv först
2. Tala sanning
3. Konsten att lyssna
4. Ställ bättre och mer öppna frågor
– var, om, hur, vilka
5. Påstå inte andras känslor
6. Retorik – förmågan att förstå signaler med
ord, röst och kroppsspråk.
7. Be om ursäkt och ta ansvar, din skyldighet!

Kommunikation är förmågan att kunna påverka
och övertyga sig själv först och sen andra.
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Statistik Örebro 2009
Anmälda deltagare till årets konferens var
430 personer + 16 föredragshållare
2009

2008

2007

2006

2005

2004

Örebro

Visby

Östersund

Växjö

Varberg

Stockholm

Politiker

90

114

102 (18%)

119 (20%)

93 (17%)

108 st (17%)

Byggloving. /gransk. / handl.

96

164

86 (15%)

86 (15%)

67 (13%)

107 st (17%)

Stads- plan- bygglovarkitekter

42

74

76 (14%)

72 (12%)

79 (15%)

69 st (11%)

Assistenter

57

102

68 (12%)

72 (12%)

73 (14%)

92 st (14%)

Byggnadsinspektörer

47

68

67 (12%)

58 (10%)

60 (11%)

71 st (11%)

Sekreterare

48

72

64 (12%)

74 (13%)

64 (12%)

91 st (14%)

Chefer

42

49

50 (9%)

46 (8%)

40 (7%)

53 st (8%)

Ingenjörer

-

5

14 (3%)

26 (4%)

33 (6%)

23 st (3%)

Övriga

8

20

27 (5%)

33 (6%)

26 (5%)

32 st (5%)

Deltagare

127 av Sveriges 290 kommuner/städer var representerade.


deltagarna kom från Kiruna i norr till Ystad i söder



av deltagarna var 221 (51 %) kvinnor och 209 (49 %) män



av deltagarna var 201 (46 %) medlemmar och 229 (54 %) icke medlemmar



kommuner/städer med flest deltagare var: Uppsala 8, Sala 10, Järfälla 11, Kalmar 12,
Skellefteå 12,Nynäshamn 13, Örebro 19.

Medverkande föredragshållare var:
Rose-Marie Frebran, Landshövding, Örebro län
Martin Storm, Divisionschef, Boverket
Sven-Åke Sonesson, tidigare Bygglovchef m m
Annika Gustafsson, Advokat
Rigmor Robert, Föreläsare
Magnus Lagergren, Ordförande Västernärke byggnadsnämnd
Hasse Brontén, Komiker m m
ReigunThune Hedström Arkitekt, SKL
Lars-Göran Wadén, Författare
Eva Fransson, Stadsantikvarie
Carl Anders Lindstén, Författare
Kjell Persson, Konsult
Per Stenson, Konsult
Michael Södermalm, Föreläsare

14

FSBS konferensorter och Antal deltagare
1975 – 2009
Deltagare på FSBS utbildningsdagar
Örebro 09
Visby 08
Östersund 07
Växjö 06
Varberg 05
Stockholm 04
Sundsvall 03
Västerås 02
Norrköping 01
Luleå 00
Helsingborg 99
Sunne 98
Kalmar 97
Umeå 96
Borås 95
Uppsala 94
Falun 93
Kiruna 92
Ekerum Öland 91
Malmö 90
Stockholm 89
Karlstad 88
Piteå 87
Halmstad
Gävle 85
Skövde 84
Ronneby 83
Sundsvall 82
Örebro 81
Göteborg 80
Östersund 79
Eskilstuna 78
Karlskrona 77
Rättvik 76
Huddinge 75
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I pausen mellan föreläsningarna fick vi en pratstund med några av deltagarna som gav lite
feedback på evenemanget.
Konferensen knyter kontakter mellan olika
landsändar vilket skulle bevisas av denna brokiga
skara, samtalet var i full gång mellan dessa fyra,
då vi fick chansen att sticka emellan med några
frågor.

Från Borlänge kom Åsa Larsson och Emma
Haglind, Det var 4:e året som Emma gav sig av
från Dalarna för att gå på utbildningsdagarna.
Åsa var med i Visby första gången.

Från Järfälla kommer Linda Wångdal som varit
med på konferensen en gång tidigare, Kicki Söderbäck från Sala som varit på utbildningsdagarna två gånger, Ewa Juneborg från Kalmar var
med i Visby och Robert Kihlén från Upplands
Väsby.

Även om Visby programmet var gediget så tyckte
nog båda att årets innehåll var strået vassare Detta mycket tack vare att Rigmor Robert kom till
konferensen i Örebro.
Något som också var intressant var föreläsningarna där Sonesson gläntade på dörren till den pågående PBL-utredningen, men det gällde att vara
uppmärksam på vad som trätt i kraft och vad
som kanske skulle komma att gälla.

Alla tyckte att årets upplaga av konferensen var
bra med mycket bra blandning av föreläsare.
-Annika är alltid intressant och duktig och kom
med mycket nya rättsfall i år.

Vi lär få möjlighet att återse dessa båda damer på
nästa års utbildningsdagar, då bägge gärna beger
sig till Kalmar .
.

-Nästa år skulle man kunna tänka sig se mer av
varsamhet och estetik bland föreläsningsämnena
och självklart kommer vi till Kalmar.
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Anförande vid Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och byggnadsnämndssekreterares utbildningsdagar i
Örebro 2009

Advokat Annika Gustafsson
utöka altanen i förhållande till bygglovet.
Kommunen ansåg att utökningen var bygglovspliktig och anmodade fastighetsägaren att
ta bort den. Fastighetsägaren lämnade då
in en kompletterande bygglovsansökan. Kommunen avslog ansökan. Fastighetsägaren

Skadeståndsmål på PBL-området
Bygglovshantering vid ändrat höjdsystem ledde ej till skadestånd för kommunen
Svea hovrätts dom 2009-02-06, mål nr T 428708
Tingsrättens dom refererades förra året. Svea
hovrätt fastställde tingsrättens dom innebärande att byggföretagets talan ogillades eftersom
kommunen inte hade förfarit felaktigt vid handläggningen av bygglovsärendet. (AG ombud
för kommunen.)

överklagade till länsstyrelsen, vilken gjorde en
annan bedömning än kommunen och upphävde
kommunens beslut.
Fastighetsägaren vände sig sedermera till tingsrätten och krävde skadestånd på grund av fel
eller försummelse vid myndighetsutövning.
Tingsrätten menade att med hänsyn till att
kommunens beslut varit uppenbart felaktigt så
borde det ha varit högst rimligt att anta att beslutet skulle komma att ändras vid en korrekt
bedömning vid en förvaltningsrättslig överprövning, utan att fastighetsägaren hade behövt
vidta några åtgärder utöver att överklaga beslutet. Kostnaderna för juridiskt biträde var därför
inte ersättningsgilla, menade tingsrätten.

Att BN gjort annan bedömning angående
bygglovsplikt för altan leder inte automatiskt
till skadestånd
Hovrättens för Västra Sverige dom 2008-1002, mål nr T 4505-07
Kommunen gjorde en annan bedömning än
länsstyrelsen att en tillbyggd altan var bygglovspliktig. Det är dock inte tillräckligt att en
skönsmässig bedömning ändras för att den inledande bedömningen ska anses som en felaktig rättstillämpning. Någon ersättningsgill skada avsågs därför inte ha uppstått för den enskilde.

Hovrätten noterar att fastighetsägaren vidhåller
att kommunen handlat i strid med lag och gällande praxis genom att kräva bygglov för altanen. Hon har därvid refererat till bland annat
två domar från regeringsrätten. Kommunen å
sin sida har hävdat att rättsläget inte alls är klart
och har hänvisat till att nyligen meddelat prövningstillstånd i fyra mål som alla rör frågan om
en altan är bygglovspliktig.

I april 2001 beviljade Tjörns kommun en fastighetsägare bygglov för om- och tillbyggnader
av ett bostadshus. Bygglovet omfattade även
rätt att uppföra en altan. Fastighetsägaren lät
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Hovrätten konstaterade att det inte är uttalat i
lag att byggande av en altan inte är bygglovspliktigt. Gällande praxis kan enligt hovrätten
inte heller sägas vara så entydig att det klart
följer att den aktuella altanen inte är bygglovspliktig. Kommunen har således haft att avgöra
frågan om bygglov. Länsstyrelsen har gjort en
annan bedömning än kommunen i bygglovsfrågan, men enligt hovrätten är det inte tillräckligt
att en skönsmässig bedömning ändras efter ett
överklagande för att den inledande bedömningen ska anses som felaktig rättstillämpning.
Hovrätten anser att endast då ett beslut varit
uppenbart oriktigt bör skadeståndsskyldighet
komma ifråga. Fastighetsägarens överklagande
avslogs därför. (AG kommunens ombud i hovrätten.)

Efter överklagande hamnade målet hos kammarrätten som fann att byggnadsnämnden inte
haft ”förutsättningar att pröva …. bygglovsansökan enligt” 8 kap 21 § PBL. Anledningen var
att uppförandet av altan inte omfattas av PBLs
prövningssystem, enligt samma kammarrätt.
Grannarna överklagade på nytt och Regeringsrätten har nu i dom konstaterat följande: Fastigheten där altanen är belägen är mycket kuperad och marknivån varierar kraftigt. Bostadshuset är ett souterränghus. Ursprungligen upptog
altanen en yta om 85 kvm. Genom
den aktuella bygglovsansökan skulle altanen
minskas till cirka 69 kvm. Den var sammanbyggd med bostadshuset och består av brädgolv. Altangolvet bärs upp av pelare och
utrymmet under golvet omgärdas av stående
bräder av varierande höjd beroende på
höjdskillnad i marknivå. På altanens ena sida är
brädorna mer än 2 meter höga, vilket innebär
att altangolvet delvis ligger mer än 2 meter
ovanför marknivån. Runt altanen finns ett enkelt räcke, men över altangolvet finns varken
väggar eller tak. Två dörrliknande öppningar
har gjorts i brädväggarna under altangolvet.

Rättsfall från Regeringsrätten
Bygglovsplikt för altaner
Regeringsrättens dom 2009-08-05, mål nr
2027-05, Kungsbacka kommun
Vid besiktning hade byggnadsnämnden konstaterat att en altan uppförts på mark som enligt
detaljplan inte fick bebyggas. Området där fastigheten var belägen omfattades av detaljplan,
byggnadsplan fastställd 1972. Fastighetsägaren
ålades vid vite att avröja den olovligt uppförda
altanen. Detta beslut överklagades av fastighetsägaren men ändrades inte i länsstyrelsen eller länsrätten. Fastighetsägaren ansökte därefter
om bygglov för altanen. Efter diskussioner om
minskning av altanen m m beviljade byggnadsnämnden slutligen lov för
altanen. Detta överklagades av grannar som yrkade att lovet skulle upphävas och tidigare rivningsföreläggande fastställas.

Regeringsrätten konstaterade att det inte framgår av lagtexten vad som avses med ”tillbyggnader”. I förarbetena till PBL anges att med
tillbyggnad avses ”åtgärder som syftar till att
öka en byggnadsvolym oavsett i vilken riktning
det sker” (prop 1985/86:1 sid 676).
Regeringsrätten fann att den valda konstruktionen sedd från söder visuellt är mycket dominerande och ger intryck av att vara en tillbyggnad
där brädorna bildar väggar och altangolvet tak.
För att altanen skall betraktas som tillbyggnad
krävs dock enligt förarbetena och praxis att den
innebär en volymökning. Med hänsyn till att altangolvet till en inte oväsentlig del är beläget
mer än 2 meter över marknivån och då utrym-
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met under altanen klätts in med brädor fann regeringsrätten att ett slutet utrymme skapats under altangolvet. Att marknivån inuti detta utrymme skiftar och avses fyllas upp med jordmassor föranledde ingen annan bedömning. Eftersom det alltså var fråga om en tillbyggnad är
altankonstruktionen bygglovspliktig. Regeringsrätten upphävde därför kammarrättens dom
och visade målet åter till kammarrätten för
prövning i sak.

visade målet åter till kammarrätten för prövning i sak.
Regeringsrättens dom 2009-08-05, mål nr 60908, Linköpings kommun
Denna altan var belägen inom ett detaljplanelagt område (stadsplan). Golvytan på altanen
uppgick till 29 kvm. Den hade sammanfogats
med bostadshuset utan att bygglov sökts för åtgärden. Byggnadsnämnden bedömde att den
del av altanen som vette mot nordost inte var
bygglovspliktig eftersom altanen i denna del
var belägen 60 – 80 cm ovan mark med ett icke
användbart utrymme undertill. Den del av altanen som vette mot nordväst har däremot bedömts vara lovpliktig. Altanen uppgår i denna
del till cirka 21 kvm och har en högsta höjd om
1,8 meter ovanför ursprunglig marknivå. Efter
att befintliga marknivåer justerats är altanen nu
belägen på en högsta höjd om 1,4 meter ovan
mark. Utrymmet under altanen har en fasad
med liggande brädor och en 1,5 meter bred
öppning för att husets källare ska kunna nås.
Altanen är försedd med ett lägre räcke, men har
varken väggar eller tak.

Regeringsrättens dom 2009-08-05, mål nr
7070-06, Nacka kommun
I detta mål var fastigheten där altanen byggdes
belägen utanför detaljplanelagt område men
inom ett område som ingick i samlad bebyggelse. Altanen var cirka 43 kvm. Den var sammanfogad med den norra sidan av bostadshuset
som var ett tvåvåningshus med källare. Altanen
var belägen cirka 3 meter ovanför markplanet
och dess golv bestod av bräder. Altangolvet
bars upp av stolpar, varav de främre var cirka
3,25 meter höga. Altan hade varken väggar eller tak. Utrymmet under altanen var, förutom
den sida som utgjordes av bostadshusets vägg,
öppet. Marken under altanen är plan och har tidigare utgjort en terrass med en framkant av
sten. I husets vägg finns fönster som vetter ut
mot utrymmet under altanen.

Regeringsrätten grundade sin dom i förevarande fall på samma motivering som i de ovan redovisade fallen. Eftersom denna altan var belägen 1,8 meter ovanför ursprunglig marknivå
och då utrymmet under altanen klätts in med
brädor så fann regeringsrätten att ett slutet utrymme skapats under altangolvet. Att utrymmet fyllts upp med jordmassor föranledde ingen annan bedömning. Altankonstruktionen är
bygglovspliktig och nämnden hade fog för sitt
beslut att förelägga om undanröjande av den
olovligt uppförda altandelen. (Detta var det
enda fall där även kammarrätten delade kommunens åsikt att altanen var bygglovspliktig.)

Även i detta fall fann regeringsrätten att altanbyggnaden visuellt gav intryck av att vara en
tillbyggnad och att det ”under altanen befintliga utrymmet innebär en volymökning”. Det
förhållandet att utrymmet inte försetts med
väggar kunde enligt regeringsrättens mening
”inte tillmätas avgörande betydelse i ett fall
som det förevarande”. Kammarrätten borde
därför ha prövat frågan om bygglov och regeringsrätten upphävde kammarrättens dom och
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Både kommunen och regeringen brast i sin
kommunikation med arrendatorn när man beslutade om en ny detaljplan för studentbostäder
i Albano. Regeringsrätten anser trots det att besluten kan stå fast eftersom bristen på kommunikation sannolikt inte påverkat utgången i målet.

Slutsats – altandomarna 2009
Det är volymökningen som gör altanen bygglovspliktig enligt regeringsrätten. Volymtillskottet uppstår då ett altangolv byggs ut från
huskroppen på en viss höjd så att ett utrymme
skapas under altangolvet – som då blir tak i utrymmet. Om utrymmet är slutet eller öppet spelar ingen roll. Det är likafullt en volymökning
enligt domstolen. Inte heller har det någon betydelse om ägaren avser att fylla upp utrymmet
under altangolvet med massor – det är ändå en
volym som skapats. Synsättet gör bedömningen
lättare för BN. BN slipper ta ställning till altanens eventuella fasadpåverkan, eventuell förvanskning m m. Likaså slipper BN, i vart fall i
ett inledande skede, ta ställning till vilken omgivningspåverkan altanen kan ha, t ex i fråga
om olägenhet för grannar. Vad som dock inte
besvaras i domarna är frågan vad som ska gälla
altaner med en höjd under den i målen lägsta
höjden 1,4 m. Kan man säga att

Detaljplan för sjönära gruppboende står fast
(rättsprövning)
Regeringsrättens dom 2009-06-17, mål nr
4158-06
Samtliga fastighetsägare i Söderhagen har motsatt sig den detaljplan som tillåter byggandet av
30 radhus mellan befintlig bebyggelse och sjön
Drevviken. Radhusen är avsedda som gruppboende för utvecklingsstörda med personal, men
fastighetsägarnas överklagande avslogs.
Detaljplan för skola vid Mörtnäs består (rättsprövning)
Regeringsrättens dom 2009-06-11, mål nr
1238-06

altaner med ett golv placerat på en lägre höjd
än 1,4 m därför är bygglovsfria? Även med en
höjd av 1,35 eller 1,30 skapas ju en volym under. Regeringsrättens domar ger oss inget svar
på detta och vi får vänta tills det förhoppningsvis kommer fler domar som tydligare visar vad
som gäller. Tilläggas bör att ett golv placerat
direkt på mark, terrass, inte anses bygglovspliktig. (I alla händelser är det mycket nog att i
ett slag alla altaner av viss höjd plötsligt blivit
bygglovspliktiga den 5 augusti i år.)

Klagandena anser att vägen till skolan ska vara
allmän och underhållas av kommunen. Att en
bit text av misstag sett överstruken ut i planbestämmelserna gör inte planen ogiltig. Denna
står därmed fast, liksom gemensamhetsanläggningens huvudmannaskap för väghållningen i
området, dvs enskilt huvudmannaskap.
Enskilda intressen går före allemansrätten
(rättsprövning)
Regeringsrättens dom 2009-05-25, mål nr
4169-08

Detaljplan för Albano (studentbostäder) står
fast trots bristande kommunikation (rättsprövning)
Regeringsrättens dom 2009-06-18, mål nr
5657-08

Ändringen av en detaljplan i Mönsterås kommun anses leda till ett så pass stort intrång i två
enskilda fastighetsägares intressen att detaljplanen inte kan godtas. På grund av att det om-
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råde som i planen syftat till att säkerställa en
strandpromenad ofta översvämmats av havet,
så kommer promenerande att beträda enskild
tomtmark. Regeringsrätten ansåg att detta skulle träda deras hemfrid för när, dvs störa tomtägarna. Regeringens beslut om detaljplan upphävdes.

20 procents överträdelse - inte mindre avvikelse
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-06-02,
mål nr 2942-08
Även om pannrummet skulle innebära att
byggrätten på tomten överskreds med cirka 20
procent ansåg underinstanserna att det var en
mindre avvikelse från detaljplanen. Det ansåg
inte kammarrätten som upphäver bygglovsbeslutet.

Rättsfall från Kammarrätterna
Ej avstyckning på grund av riksintresse med
höga naturvärden
Kammarrättens dom 2009-06-16, mål nr 856308

Generationsboende inte mindre avvikelse
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-26,
mål nr 3036-08

En sjötomt i Stockholms närhet var bebyggd
med en sekelskiftesvilla och ett litet hus från
1960-talet. Miljödomstolen medgav strandskyddsdispens för att ersätta 60-talshuset med
ett tre gånger så stort hus. Såväl länsrätten som
kammarrätten sa nej till bygglov och avstyckning eftersom detta stred mot översiktsplanen.
Enligt översiktsplanen framgår att förtätningar
inte ska medges i detta område då det är utpekat som ett område med riksintresse och höga
naturvärden. Nämnden bedömde därför att det
allmänna intresset vägde tyngre än det enskilda
av att bebygga fastigheten och stycka av den.

Enligt planen får endast en huvudbyggnad i
form av enbostadshus uppföras på fastigheten.
Att bygga till en befintlig villa med ett separat
boendeutrymme för ytterligare en familj strider
därmed mot planen och utgör inte heller en
mindre avvikelse.
Får rätt att bygga med putsfasad
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-13,
mål nr 2948-08
Paret fick bygglov trots ett flertal avvikelser
från detaljplanen, bland annat ville man bygga
med delvis putsfasad. Länsrätten ansåg att det
var en för stor avvikelse från detaljplanen men
kammarrätten ger nu paret rätt.
Två avvikelser från plan inte mindre
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-05-18,
mål nr 3604-07

Mindre avvikelse?
Får tåla garage 2,5 meter från tomtgräns
Kammarrättens i Sundsvalls dom 2009-06-11,
mål nr 2878-08
Länsrätten avslog bygglovsansökan för ett
dubbelgarage då ett enkelgarage skulle kunna
uppföras längre från tomtgränsen. Kammarrätten anser dock att 2,5 meter från tomtgräns och
med 21 av 81 kvm garage på mark som inte får
bebyggas utan grannes medgivande är en mindre avvikelse från plan, varvid bygglov meddelas.

Med den av sökanden förespråkade beräkningsmetoden är villan i två våningar och 6.94
meter hög. Med Boverkets beräkningsmetod är
villan trevånings i suterräng och 7,7 meter hög.
Detta är inte en mindre avvikelse från den i
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planen tillåtna två våningar och sju meter, varför grannarnas överklagande medförde att
bygglovet upphävs.

Villaägare hade planterat en massiv thujahäck
mot radhusgrannarna. Dessa krävde att kommunen skulle ingripa eftersom deras fastigheter
skuggades i oacceptabel grad. Byggnadsnämnden beslutade dock att inte vidta någon åtgärd
eftersom man bedömde att olägenheterna inte
var betydande. Trots att häcken bitvis är över
fyra meter ansåg inte heller kammarrätten att
olägenheterna är betydande i PBL:s mening
varför byggnadsnämndens beslut fastställdes.

Betydande olägenhet?
Får rätt att uppföra hus och hallar nära
granne
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-06-03,
mål nr 2094-08
Ett par sökte, och fick positivt förhandsbesked
om bygglov, för två bostadshus samt åtta
ligghallar för hästar. Flera grannar överklagade
men överklagandet avslogs av alla instanser.
Ingen av domstolarna ansåg att huset eller hallarna utgör betydande olägenhet för grannarna.

Bygglov – frågor om anpassning, varsamhet
mm
Bygglov nära hästgård
Kammarrätten godtog bygglov för två enbostadshus belägna på ett avstånd av 100 meter
till stall och 10 meter till hästhage. Detaljplan
saknades och kammarrättens motivering av sin
dom var att hänsyn bör tas till om djurhållningen ska bedrivas inom eller utanför detaljplaneområde. Kammarrätten konstaterade att omgivningspåverkan från djurhållning i flera andra
fall ansetts böra accepteras på landsbygden. I
detta fall var hästhållningen också begränsad
och omfattade bara tre hästar. Det av kommunen meddelade förhandsbeskedet om bygglov
kunde därför fastställas.

Garage tilläts begränsa sjöutsikt
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-07-09,
mål nr 4395-08
Stadsbyggnadsnämnden hade beviljat lov för bl
a nybyggnad av garage. Grannarna överklagade
eftersom de ansåg att garagebyggnaden skulle
medföra betydande olägenhet för dem på grund
av minskat ljusinsläpp och förlorad havsutsikt
från villans bottenvåning.
Kammarrätten fastställde dock bygglovet eftersom klagandena fortfarande hade havsutsikt
från sin övervåning och viss utsikt kvar från sin
trädgård. Eftersom någon alternativ placering
inte fanns för garaget inom byggrätten i planen
ansågs olägenheten inte som så betydande att
lovet skulle upphävas.

Betydelsen av ”inspireras av” i detaljplan
Kammarrättens i Sundsvall dom 2009-03-20,
mål nr 700-08
I en detaljplan hade kommunen skrivit: ”Husen
skall till sin karaktär anpassas till bygdens traditionella byggnadsstil och placeras enligt illustrationen.” I planbeskrivningen sades bl a
följande: ”Planområdet föreslås bebyggas med
smala tvåvåningshus med huvudsakligen mindre hyreslägenheter som till sin karaktär inspireras av den äldre traditionella bebyggelsen i
byn.”

Fyra meter hög thujahäck inte betydande olägenhet
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-05-08,
mål nr 4084-08
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varit föremål för prövning i flera instanser.
Kammarrätten klargör dock att stor vikt ska
läggas vid den kommunala översiktsplanen och
enligt den är det aktuella området inte alls intressant från vindkraftssynpunkt.

En fastighetsägare hade byggt två balkonger i
strid mot bygglovet. Kommunen förelade om
rättelse eftersom balkongerna inte var anpassade till den lokala byggnadstraditionen. Kammarrätten upphävde kommunens föreläggande
bl a med motiveringen att uttrycket ”inspireras
av” i detaljplanen lämnade ett betydande tolkningsutrymme vid prövningen av om en åtgärd
ska vara förenlig med detaljplanen.

Återvinningsstation fick tillfälligt bygglov
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-04-27,
mål nr 4514-08
Byggnadsnämnden meddelade tillfälligt bygglov för en återvinningsstation trots att den varit
på samma plats sedan 1997. En av anledningarna var att stadsdelsnämnden i sitt beslut skrivit att parterna skulle verka för att hitta en alternativ placering av återvinningsbehållarna.
Återvinningsstationen ansågs därför vara av en
provisorisk karaktär och tillfälligt bygglov
kunde därför ges. En av kammarrättens ledamöter var skiljaktig och menade att eftersom
återvinningsstationen varit placerad på sin plats
sedan 1997, dvs i 12 år, kunde det ifrågasättas
om åtgärden har en sådan tillfällig karaktär som
krävs för tidsbegränsat bygglov.

Inget hinder mot inglasning av balkong
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-06-02,
mål nr 130-08
Söderfastigheten i Ringvägens början är byggd
på 1980-talet och balkongen vetter mot norr
och Skinnarviksberget. Kammarrätten anser till
skillnad mot underinstanserna att en inglasning
varken skulle påverka fastighetens karaktärsdrag eller dess helhetsbild.
Allmänna intressen - bygglovsprövning
Avvägning allmänt – enskilt intresse – skyddszon
Kammarrättens i Jönköping dom 2009-05-14,
mål nr 3997-07

Bygglovsplikt
Tillåtet bygga villor nära jordbruk
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-04,
mål nr 5724-07

En bygglovssökande fick nej till byggande av
en villa inom en skyddszon för en ammunitionsfabrik. Det allmänna intresset att inte lokalisera nya bostäder i en olämplig miljö och bolagets intresse av att bedriva fortsatt verksamhet ansågs väga tyngre än fastighetsägarnas intresse att bygga bostad.

En jordbrukare överklagade förhandsbesked
om bygglov för tre villor (utanför detaljplanelagt område). Anledningen var oro för att jordbrukarens djurhållning skulle kunna komma att
inskränkas om villaägarna kände sig störda av
djuren. Domstolarna fann dock inte att hinder
för att bevilja positivt förhandsbesked föreligger.

Översiktsplan stoppar vindkraftsetablering
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-08,
mål nr 1423-08

Hunddagis – väsentligen annat ändamål
Kammarrättens i Sundsvall dom 2009-04-30,
mål nr 3498-08

Frågan om bygglov för vindkraftverk och
transformatorstation norr om Kyrkheddinge har
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En person hade börjat bedriva hunddagis i en
bostadsfastighet. Cirka 10 hundar mottogs på
fastigheten dagligen. Kommunen ansåg inte att
bygglov krävdes men då verksamheten bedrevs
yrkesmässigt menade kammarrätten att verksamheten var bygglovspliktig och inte kunde
uppfattas som ett bostadskomplement. Hunddagiset var därför ett väsentligen annat ändamål och krävde bygglov.

ten vid vite av 1 miljon kr vardera och 100.000
kr/månad som byggnaden stod kvar efter den 1
april.
Såväl länsrätten som kammarrätten fastställde
kommunens beslut med undantag av föreläggandet om att bortforsla rivningsmaterialet, avstäda tomten och sänka marknivån.
Kammarrätten konstaterade att utgångspunkten
för beräkningen av den tioåriga preskriptionstiden ska vara den tidpunkt då regeringsrättens
beslut att inte meddela prövningstillstånd angående bygglovet vann laga kraft (först då blev
byggandet olovligt) – inte då byggnationen var
slutförd. Huset hade uppförts 1992, dvs det
byggdes utan att bygglovet hade vunnit laga
kraft.

Olovligt byggande
Ingen bygglovsplikt för buss vid villa
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-18,
mål nr 2877-08
Grannarna ville ha bort den tolv meter långa
och tre och en halv meter höga, knallgula bussen från utsikten. Bussen var uppställd på en
fastighet inom detaljplan, bebyggd med ett enfamiljshus. Bussen användes för familjens semesterresor. En parkeringsplats med 80 cm
uppfyllnad hade också anlagts. Byggnadsnämnden ansåg att det saknades möjlighet för
den att ingripa eftersom bestämmelserna i 8
kap 2 § medger parkering av egna fordon på
tomten. Parkeringsplatsen och uppställandet av
bussen är dock ingen bygglovspliktig åtgärd,
fastslår en oenig kammarrätt.

Boxarna byggdes upp för tillfällig uppstallning
av fyra hästar och revs direkt efter det att hästarna flyttat. Fastighetsägarna måste ändå betala den särskilda avgiften om 24 000 kronor eftersom boxarna varit bygglovspliktiga.

Från när räknas preskriptionstid vid olovligt
byggande?
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-07-07,
mål nr 7943-08

Fastighetsägare rätt adressat angående bortforsling av villavagnar
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-07-24,
mål nr 1156-09

En kommun hade beviljat bygglov för ett tvåbostadshus 1992, 1993, 1998, 2003 och 2005.
Samtliga lovbeslut överklagades av grannar
som bl a ansåg att deras utsikt stördes. Efter att
lovbesluten upphävts vid överprövning beslutade BN 2005 att förelägga fastighetsägarna att
senast i mars året efter ha rivit bostadshuset,
bortforslat rivningsmaterial och avstädat tom-

Bygglovsnämnden hade förelagt den lagfarne
ägaren till en fastighet att undanröja 27 st villavagnar med tillhörande taktäckta uteplatser,
altaner, räcken, staket m m.

Tillfälligt stall utan lov – särskild avgift
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-14,
mål nr 5777-08

Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut
och hävdade att han saknade rådighet över vil-
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lavagnarna och därför inte kunde följa föreläggandet.

En villaägare ville kunna ha upp till sex stycken ”hobbybilar” (i olika stadier av rostangrepp)
parkerade på tomten. Föreläggandet om att städa upp och ta bort alla bilar utom två kvarstår
emellertid. Kammarrättens lagman var dock
skiljaktig och menade att utredningen i målet
inte räckte som underlag för ett ingripande och
ville tillåta sex parkerade bilar.

Kammarrätten fastställde dock kommunens föreläggande.
Inga alternativ vid rivningsföreläggande
Kammarrättens i Stockholm beslut 2009-08-26,
mål nr 9425-08

Inget bygglov för tak på preskriberat svartbygge
Kammarrättens i Sundsvall dom 2009-05-11,
mål nr 2325-06

Ett föreläggande att inom viss tid riva en fallfärdig byggnad kan inte ges samtidigt med ett
föreläggande om att alternativt på annat sätt
undanröja den olägenhet som byggnaden orsakar. Underinstansernas avgöranden undanröjs
därmed och målet visas åter till den kommunala nämnden.

Det är inte möjligt att meddela bygglov i anledning av bygglovsansökan avseende taket på
en olovligt utförd byggnation som på grund av
preskription inte kan rättas genom myndighetsingripande.

Med stöd av 10 kap. 16, PBL förelades fastighetsägaren vid vite om 100 000 kronor att senast inom sex månader från lagakraft, ha rivit
byggnaden eller på annat sätt undanröjt den
olägenhet som byggnaden orsakade.

Övrigt
Fastighetsägare slipper röja snö på kommunal gångväg
Kammarrättens i Göteborg dom 2009-05-07,
mål nr 6652-08

Kammarrätten konstaterar nu att ett föreläggande att inom viss tid riva en byggnad inte
kan ges samtidigt med ett föreläggande om att
alternativt på annat sätt undanröja den olägenhet som byggnaden orsakar. Nämnden har i
stället haft att välja mellan att med stöd av 10
kap. 15 § PBL förelägga fastighetsägaren att
någon särskild åtgärd ska vidtas med byggnaden eller att med stöd av 10 kap. 16 § PBL förelägga denne att byggnaden ska rivas. Kammarrätten finner därför att underinstansernas
avgöranden ska undanröjas och målet visas åter
till nämnden för ny handläggning.

En fastighetsägare slipper sköta snöskottning
och renhållning på en gångväg som går utanför
hennes fastighet. Det saknas en naturlig koppling mellan fastigheten och gångvägen för att
hon skulle ha den skyldigheten.
Förtöjt fartyg inte avfall
Vänersborgs tingsrätt, Miljödomstolen 200908-11, mål nr M 2156-08
I april 2008 strandade fartyget Aila af Karlstad
inom naturreservatet Lurö skärgård. Fartygets
ägare förelades vid vite om 50 000 kronor att
transportera bort fartyget, såsom ett skräpigt
och

Inte mer än två bilar på villatomten
Kammarrättens i Stockholm dom 2009-05-14,
mål nr 1548-08
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förfulande inslag i en känslig miljö. Ett förtöjt
fartyg utgör dock inte nedskräpning, faststlår
miljödomstolen.

ningsförbud, som utfärdades samma dag som
det i nu aktuellt mål, kvarstår dock. I augusti
2008 fastställde miljödomstolen länsstyrelsens
föreläggande och den domen har vunnit laga
kraft.

I samband med bogsering av Aila af Karlstad
mellan Lidköping och Karlstad, i slutet av april
2008, drev fartyget iväg och strandade på en
holme i naturreservatet Lurö skärgård. Fartyget
förtöjdes provisoriskt mot holmen och fick sedan ligga kvar där. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade den registrerade ägaren till
fartyget att, vid vite om 50 000 kronor, senast
inom en vecka från det att han delgetts ha tagit
hand om skeppet och bogserat bort det till en
säker plats. Nämnden ansåg att skeppets placering inom naturreservatet, väl synligt från sjösidan utgjorde ett skräpigt och förfulande inslag i
en känslig miljö.

Några JO-utlåtanden angående PBL, MB m
fl kommunala frågor
Kritik mot en kommunal nämnd för brister i
handläggningen av ett ärende om klagomål på
ovårdad tomt; bl a frågor om beslutsunderlag,
dokumentation och besiktning av fastighet (dnr
816-2007).
Kritik mot en kommunal nämnd sedan en person ”portförbjudits” från ett bibliotek (dnr
2795-2007).

Fartygsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som upphävde föreläggandet. Beslutet
motiverades med att Svea hovrätt 2001, i mål
nr B 5546, funnit att ett ankrat skepp inte är att
anse som nedskräpning. Hovrätten uttalade
därvid att för att en placering utomhus på allmänt tillgänglig plats av ett föremål skulle bedömas som straffbar nedskräpning fordrades att
föremålet - på grunder som i möjligaste mån
var objektiva - framstod som övergivet, så gott
som värdelöst och främmande på ett negativt
och påtagligt sätt för den miljö där det fanns.
Då Aila af Karlstad syntes betinga ett värde på
i vart fall något eller några hundra tusen kronor
och även vara pantsatt fann länsstyrelsen därför
att det inte kunde betraktas som övergivet.

Efterforskning av syftet med en begäran att få
ut allmän handling; granskning av hur en förfrågan från en djurrättsorganisation handlagts
(dnr 4571-2007).
Kritik mot en kommunal nämnd som på olika
sätt förhalat utlämnandet av en allmän handling
i ett tillsynsärende (dnr 3948-2007).
Byggnadsnämndens skadeståndsansvar
I år är det 25 år sedan tre betydelsefulla rättsfall
kom från Högsta domstolen. De gällde kommunens ansvar för mark- och grundförhållanden. Rättsfallen som gällde Skövde, Nyköping
och Österåkers kommuner fick beteckningen
NJA 1984 sid 340 I – III. Fastän domarna är ett
kvarts sekel gamla så har de fortfarande s k
prejudikatintresse. I domarna lade HD fast en
nivå för byggnadsnämndens verksamhet. Underskrids den nivån blir kommunen skadeståndsskyldig på grund av ”fel eller försummelse vid myndighetsutövning”. Reglerna om

Miljödomstolen delar helt länsstyrelsens bedömning och avslog nämndens överklagande.
Länsstyrelsens vitesföreläggande, om bortforsling på grund av reservatsföreskrifternas förtöj-
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detta återfinns i skadeståndslagen. För att kunna göra bedömningar om fel eller försummelse
vid myndighetsutövning när det gäller BN:s
verksamhet är det därför nödvändigt att läsa
såväl PBL som skadeståndslagens aktuella bestämmelser och de HD-fall som finns. Då HD
bedömde dessa tre fall fanns ju inte PBL utan
det var den äldre lagstiftningen, byggnadslagen
och byggnadsstadgan som gällde. Ansvaret är
dock oförändrat vad gäller mark- och grundförhållanden. Det framgår bl a av propositionen
till PBL (prop 1985/86:1 sid 317 f).

bredd armerad betongplatta. Med hänsyn till
detta fann HD att tillräckliga skäl inte förelåg
för nämnden att fordra in en grundundersökning innan lov meddelades. Vid grundbottenbesiktningen som gjordes av inspektören aktualiserades i och för sig skaderisken, men med
hänsyn till byggmästarens erfarenhet och att
skaderisken inte kunnat framstå som så påtaglig, kunde ansvar för fel eller försummelse inte
läggas kommunen till last.
Kommunen friades därför från skadeståndsansvar av Högsta domstolen (i likhet med vad
som skett i såväl hovrätten som tingsrätten).

Vad handlar då de tre domarna om och vad kan
vi lära av dem?

Skövdemålet
Österåkersfallet
I Skövdefallet var det fråga om huruvida kommunen hade gjort en tillräckligt noggrann
grundundersökning i samband med upprättandet av stadsplan 1972. En småhusägare yrkade
skadestånd av kommunen då han fått översvämning i sin källare. Översvämningen visade
sig bero på att vatten trängt in från undergrunden. Att grundvattenförhållandena var besvärliga inom området, var välkänt för kommunen.
Kommunen kunde dock inte göras ansvarig på
grund av brister i planarbetet eftersom detta avslutats före den 1 juli 1972 då skadeståndslagens regler om fel och försummelse vid myndighetsutövning trädde ikraft. Däremot ansågs
byggnadsnämnden ha brustit i omsorg vid sin
handläggning av ärendet om byggnadslov genom att bevilja lov utan att ge föreskrifter om
skyddsåtgärder eller ”fästa den byggandens
uppmärksamhet på skaderisken”. HD menade
att man av kommunen borde kunnat begära ett
intresse för att närmare undersöka eller minska
de påtagliga risker som grundvattenförhållandena medförde inom området. Det gällde frågor
varöver kommunens myndighet haft en långt

På en nybyggd villa hade det uppkommit skador i form av sprickor och översvämningar beroende på sättningar. Dessa visade sig bero på
stora mängder fyllnadsmassor som lagts upp
utmed långväggen på byggnaden. Vid en senare gjord grundundersökning konstaterades att
det under huset fanns ett lager lös lera. Åtgärder vidtogs i form av t ex pålning och byggande av stödmur och skadorna reparerades. Fastighetsägaren yrkade sedan skadestånd av
kommunen och hävdade bl a att byggnadsnämnden varit försumlig genom att inte kräva
grundundersökning i vart fall efter det att
byggnadsinspektören gjort den vid denna tidpunkt vanligen förekommande grundbottenbesiktningen.
Hur bedömde då HD fallet?
HD konstaterade att grundundersökningar vid
tiden för prövningen av detta byggnadslov
(som det då hette) allmänt sett inte var särskilt
vanliga och att huset enligt ansökningshandlingarna skulle grundläggas på berg med en ut-
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bättre överblick än vad de kunde räkna med på
den byggandes sida.

dens försorg ansåg HD att nämndens verksamhet hållit en lägre standard än
vad som skäligen kunde krävas vid hanteringen
av bygglovsärenden. Fastighetsägarens talan
bifölls alltså och kommunen förpliktades betala
skadestånd till denne.

HD biföll därför fastighetsägarens talan och
kommunen förpliktades betala skadestånd till
fastighetsägaren.
Det skall nämnas att HD inte var enig beträffande detta fall. Oenigheten berodde på att,
som minoriteten uttryckte det, den direkta skadeorsaken (fuktinträngningen) synbarligen var
tillfällig och av svårförutsebar art och att därför
riskerna för fuktskador var vanskliga att bedöma.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att
dessa tre fall äger giltighet fortfarande även om
lagstiftningen ändrats och vi nu fått bestämmelser i PBL som har ett regelsystem som lägger betydligt större ansvar på den enskilda
byggande, byggherren, i själva byggskedet.
Kvar står dock att byggnadsnämnden har huvudansvaret för mark- och grundförhållanden i
samband med planläggningen och också ett
huvudansvar för mark- och grundförhållanden
då bygglov ges utanför planlagt område. I sistnämnda fall åligger det byggnadsnämnden att
se till att den byggande presenterar tillräckligt
ingående
grundundersökningar/geotekniska
undersökningar för att visa att marken lämpar
sig för den önskade bebyggelsen.

Nyköpingsmålet
Vid tiden för detta måls avgörande ingick Trosa i Nyköpings kommun. Fallet gällde en enfamiljsbyggnad i Trosa som råkade ut för kraftiga sättningar när den var nybyggd. Sättningarna berodde på att stora fyllnadsmassor i form
av sprängsten lagts upp på den tomt som skulle
bebyggas. Utfyllnaden var känd av byggnadsnämnden som beviljade byggnadslov utan att
grundundersökning gjorts. Grundbottenbesiktning företogs inte och en juridisk person godtogs som s k ansvarig arbetsledare, vilket vid
denna tid inte var tillåtet.

Vad kan då sägas om utvecklingen av BN:s
skadeståndsansvar under de senaste 25 åren?
Utan att ha någon officiell statistik som bevis
kan ändock konstateras att antalet skadeståndskrav mot kommunerna på grund av BN:s myndighetsutövning ökat – om inte lavinartat så i
vart fall mycket. Även om varje kommun inte
fått krav på sig än, så har många av de 290
byggnadsnämnderna upplevt att medborgarna
allt oftare kräver ersättning för allehanda påstådda försummelser.
En viss skillnad när det gäller arten av kraven
kan skönjas. Från att på 1980-talet ha gällt rent
fysiska skador på byggnader såsom sättningar,
översvämningar samt fukt och mögel verkat det
nu vanligare med ersättningskrav som kopplas
till byggnadsnämndens dröjsmål eller rena
handläggningsfel. Ett av de vanligaste felen är

HD konstaterade att byggnadsnämnden hade
godkänt en uppläggning av 400 ton fyllnadsmassor på fastigheten och att detta i och för sig
också krävde byggnadslov. Tillståndet gavs
utan att nämnden föreskrivit särskilda grundläggningsåtgärder, t ex pålning. Eftersom
stadsplan tillkommit utan någon geoteknisk
undersökning och då kommunen kände till att
det var gammal havsbotten, med lera, borde
geoteknisk undersökning krävts i samband med
bygglovsgivningen. När inte heller grundbottenbesiktning företogs genom byggnadsnämn-
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om byggnadsnämnden missat att höra en granne i ett bygglovsärende.

ett bygglovsärende inte stått sig vid överprövning. Att den självklara skyldigheten för byggnadsnämnden att göra skönsmässiga bedömningar inte bara ifrågasätts utan görs till föremål för polisutredning, åtal och så småningom
brottsmålsrättegång är något helt nytt.

Här ska genast sägas att formella brister inte
automatiskt leder till skadestånd. Även om
byggnadsnämnden således försummat att höra
en granne – i ett fall där det bort ske – är det
inte självklart att kommunen blir skyldig att betala skadestånd för det misstaget.

Än har inte domstolen sagt sitt men så småningom kommer svaret på frågan om det kan
vara straffbart att göra en felaktig bedömning i
ett bygglovsärende.

Först om misstaget lett till en ekonomisk skada
för sökanden samt vissa andra förutsättningar
är uppfyllda – kan ett kommunalt skadeståndsansvar komma ifråga.

Slutligen några ord om service.
Det är en skyldighet för byggnadsnämnden att
ge råd och service till medborgarna (som i en
del kommuner kallas kunder!!)
Att kalla medborgarna kunder är direkt fel.
Kund är man i snabbköpet, på torget eller på
krogen. Då kan man behandlas litet hur som
helst utan att något händer, annat än att den butik som inte värderar sina kunder får färre besök.

Vad blir då slutsatsen?
Att allt större krav på expertkunskap och noggrannhet ställs på byggnadsnämnderna.
Även om det fastslogs i PBL redan 1987 att
den byggande bär huvudansvaret för byggnadsarbetena och reglernas efterföljd så gäller fortfarande – naturligtvis – att byggnadsnämnden
svarar med sitt skadeståndsansvar för den
handläggning som sker i nämnden och av dess
tjänstemän. Skyldigheten att i vissa fall höra
grannar har redan nämnts. Andra vanliga skaderisker/handläggningsmisstag är felaktiga bedömningar angående om bygglov krävs och
storleken på mindre avvikelse.

Varför ska inte byggnadsnämnden kalla sina
medborgare kunder? Jo, skälet är att som medborgare och t ex sökande i ett bygglovsärende
eller granne till någon som bygger – så har en
person en lång rad viktiga grundlagsfästa rättigheter – som en ”kund” inte har!
Rätt att snarast få del av en allmän handling.
Rätt att få sitt ärende behandlat snabbt, billigt
och effektivt. Rätt att få en objektiv bedömning. Rätt att få reda på varför ett visst beslut
ges och rätt att överklaga det.

Hur och vilka olika skadesituationer som kan
uppkomma ser man bäst om man går igenom
rättsfall på området.
Det sistnämnda har i år – veterligen för första
gången i historien – lett till åtal mot en kommunal tjänsteman och en byggnadsnämnd.

Vi märker direkt att dessa rättigheter inte är
något man kan åberopa som kund i varuhuset.
Det är alltså mycket finare och bättre på alla
sätt att betraktas som medborgare och inte en
vanlig simpel kund.

Det är självfallet upprörande att en tjänsteman
och en nämnd åtalas för att dess bedömningar i
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Varför då denna envisa – av organisationsnissarna omhuldade strävan – att göra kommunmedborgarna till kunder?

tionen medborgarna – myndighet. (Ja, det var
ju den man ville bort ifrån.) Men det är farligt.
Rättssäkerheten sätts i fara. Myndigheten och
medborgarna är faktiskt MOTPARTER. Det är
ingen kompisrelation. I en affär kan vi ibland
pruta, komma överens, träffa överenskommelser. Det är inte så förvaltningen ska fungera.
Byggnadsnämndens personal ska inte sitta med
och träffa allehanda överenskommelser med
medborgarna. Byggnadsnämnden ska se till att
lagen följs – gör man inte det riskerar man att
bli stämd eller åtalad dagen därpå – av en
missnöjd kund som hänvisar till PBL och förvaltningslagen.

Jo det låter tjusigare. Som kund kan man köpa
det man vill; man får välja – världen av konsumtion öppnas.
Men det stämmer ju inte på bygglovshantering.
Där går inte att betala sig till ett lov (får vi
hoppas!). Lagen gäller, dvs PBL. Inte heller
kan sökanden välja att söka lov i Bjuv i stället
för i Åstorp. (Där fastigheten är ska lovet sökas.)
Allvarligast är ändå att ordet kund leder hela
tanken fel. Det leder bort från den faktiska rela-
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