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gatubelysningen i småbyarna
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Sander Dijkstra (M) Anna Silver
Ordförande Sekreterare

Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden (2019-2022)

Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter:

                 1                               2

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1     Sander Dijkstra M
2  Ida Bornlykke S
3     Thony Blomgren SD
4 Maria Mickelåker C
5 Inger Åbonde S

ERSÄTTARE

Nr    Namn Parti Närv Ja Nej Av-
står

Ja Nej Av-
står

1    Per Jeppsson M
2    Henrik Nilsson S
3    Petra Blomgren SD
4 Håkan Jönsson C
5 Claes Melin MP
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
eva.larka@tomelilla.se

Tomelilla den 6 augusti 2020 Dnr SBN 2020/2

Samhällsbyggnadsnämnden

Dialoger och informationsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden genomför idag dialoger och information enligt 
följande:

1. Information från ordförande Sander Dijkstra (M)
- Yttrande till revisionen

2. Information från samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
- Så har sommaren varit

3. Information från VA-chef Anders Ledskog
- Översvämningsärenden
- VA-bolaget
- Onslunda 
- Tockabjär

4. Information från bygglovschef Ingrid Järnefelt
- Tockabjär

5. Information från teknisk chef Ulrika Olsson
-

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver 6 augusti 2020.

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Information 
 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. 

I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi 
och internkontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för 
revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag 
inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 

Revisorerna önskar att svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, 
handlingsplaner, protokoll mm. Dessa skall tillsammans med frågeformuläret vara tillhanda revisorerna senast den 31 
augusti så att revisorerna har underlaget till mötet den 22 oktober 

Svaren skickas till lars.jonsson@kpmg.se 

För revisorerna 
Lars Jönsson, KPMG  

 

Om Ni har frågor är Ni välkommen att ringa 070-211 67 37 eller maila lars.jonsson@kpmg.se 
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1 Mål och måluppfyllelse Ja Nej Delvis Kommentarer 

1.1 Nämnden har utifrån fullmäktiges mål och/eller uppdrag 
fastställda mätbara mål för sin verksamhet 

   Se bilaga 1 

1.2 Nämnden har kvalitetssystem som syftar till att säkerställa 
kvaliteten i verksamheten. 

    

1.3 Nämnden följer upp verksamhetens måluppfyllelse 
kontinuerligt. 

   Nämnden följer det årshjul som finns för mål och 
ekonomi. 
Se bilaga 5  

 

 

2 Ekonomistyrning Ja Nej Delvis Kommentarer 

2.1 Nämnden fattar beslut om åtgärder vid ekonomiska avvikelser 
inom verksamheten. 

   Har hittills inte varit tvungen att fatta sådana beslut. 

2.2 Nämnden har kontinuerliga ekonomiska uppföljningar som 
säkerställer att fullmäktiges budgetram efterlevs. 

   Se svar på 1.3. 

 

 

3 Intern kontroll Ja Nej Delvis Kommentarer 

3.1 Nämnden är delaktig i risk- och väsentlighetsanalysen som 
ligger till grund för den interna kontrollplanen. 

   Se bilaga 2-3 

3.2 Nämnden fattar beslut eller ger direktiv vid konstaterade 
avvikelser i den interna kontrollen avseende verksamheten. 

   Har hittills inte varit tvungen att fatta sådana beslut. 
 
I kommunens reglemente för intern kontroll framgår 
att resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen ska, med utgångspunkt från antagen 

plan, rapporteras till nämnden/styrelsen. Av 
rapporten ska framgå 

- vad som har granskats 
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- hur granskningen har genomförts (stickprov, 
intervjuer osv.) 

- resultatet av granskningen 

- åtgärder med anledning av resultatet samt tidpunkt 
för när förbättringen ska vara genomförd 

 

Det finns inget i reglementet som reglerar vilka 
åtgärder nämnden ska vidta vid konstaterade 
avvikelser och nämnden har inte heller internt 
utarbetat regler kring detta. Under senare år har inga 
större avvikelser konstaterats i uppföljningen men det 
är troligt att nämnden om sådana konstateras skulle 
fatta beslut om åtgärder för att komma till rätta med 
avvikelserna. 

 

Revisionsbevis 

TOMELILLA KOMMUN 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 

Nr B 17:1, Kf § 6/2017 

 

 

 

4 Riskanalys Ja Nej Delvis Kommentarer 
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4.1 Nämnden har gjort en riskanalys avseende verksamhetsåret 
2020. 

   Se bilaga 4 

4.2 Redogör för nämndens övergripande riskanalys och de risker 
som finns inom verksamhetsområdet kommande år. ( Ange 
minst fem övergripande risker) 

Kommande år 2021 är inte gjord än. De sex övergripande risker som finns för 
nuvarande år är: 

 Ej verkställd snöröjning 

 Avtalsuppföljning 

 Bristande underhåll 

 Felanmälningar 

 Upphandling 

 Vandalisering 

 

 

 

5 Specifika nämndsfrågor Ja Nej Delvis Kommentarer 

5.1  Nämnden utövar tillfredställande styrning och uppföljning 
avseende underhåll av gator och vägar. 

   I samband med att VA gör investeringar försöker 
numera gatu- och park göra sina investeringar 
tillsammans. Det finns en sammanställning av 
statusen på samtliga vägar, men den är några år 
gammal och därför bör den kompletteras med 
exempelvis de nya cykelvägar som byggts de senaste 
åren. 
 
De medel för investeringar som nämnden blir 
tilldelade redovisas tillbaka till nämnden i samband 
med årsredovisningen. 

5.2 Nämnden följer upp handläggningstider inom de olika 
verksamhetsområdena. 

   Det finns inga gällande lagar som styr nämndens 
verksamheter som reglerar handläggningstider. 

5.3 Vilken påverkan har coronapandemin haft på nämndens 
verksamhet? 

   Ganska stor påverkan. I början såg vi en ökad 
sjukfrånvaro i linje med folkhälsomyndighetens 
rekommendationer att stanna hemma vid symptom. 
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Vi har satt upp flaggor vid baden, spärrat av vissa 
områden, inga större interna möten, social 
distansering i arbetet, riskbedömningar är gjorda 
inom alla områden etc. 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
niklas.sommelius@tomelilla.se

Tomelilla den 10 maj 2019 Dnr SBN 2019/19

Samhällsbyggnadsnämnden

Mål för samhällsbyggnad 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningens förslag är att nämnden antar nedanstående mål för 2020.

Ärendebeskrivning
Nämnden ska ta fram mål för verksamheten som bygger på de 
övergripande målen. Enligt den instruktion som gått ut i förvaltningen får 
nämnden ha högst sex mål (helst färre) och enbart ett mål per 
målområden. De mål som tagits fram är uppföljningsbara och det går 
samtidigt går det att ta fram nyckeltal. Nämnden har arbetat de utmaningar 
och förbättringsområden som nämnden ansett är relevanta. Förvaltningen 
har presenterat ett stort antal nyckeltal för nämnden.

Förvaltningen kommer på augustinämnden att presentera vilka mätetal 
och målvärden som följer av målen. Eftersom det inte finns några mätetal 
eller nyckeltal framtagna för 2019 kommer även dessa att presenteras.

Nämndens mål för 2020 är följande:
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KS Nämndens mål
Målområde Målområde
1. Hållbar utveckling 1. Hållbar utveckling 2020 2021 2022
Förenkling leder till att fler kan 

göra det som är långsiktigt 
hållbart. Minska energianvändning

God utbildning ges.
2. Delaktighet och egenmakt
Delaktigheten i samhället ökar 
och invånarna upplever att de 
kan påverka sin vardag.

Förbättra dialogen med 
medborgarna

Livslångt lärande uppmuntras 
och människors möjlighet till 
egen försörjning underlättas.
3. Trygghet och hälsa

Inspiration ges till ett aktivt liv 
för bättre hälsa.

Gång och cykelleder ska 
utökas och 
sammankopplas

Den upplevda tryggheten ökar.
Skapa trygga och 
tillgängliga utemiljöer för 
ökad möjlighet till fysisk 
aktivitet och rekreation.

Mätetal/målvärde

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

 Kommunstyrelsen
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 oktober 2019

Justerandes sign

Sbn § 89 Dnr SBN 2019/284

Intern kontrollplan 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta in löpnummer 2, 7, 15, 16 och 30 
från riskanalysen i den interna kontrollplanen för 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga till två nya moment i 
riskanalysen: Felaktigheter i upphandlingsprocessen samt vandalisering 
generellt för samtliga enheter. Dessa moment läggs också in i den interna 
kontrollplanen för 2020.

Ärendebeskrivning
I enlighet med reglementet ska nämnden fatta beslut om 
internkontrollplanen. Samhällsbyggnadschefen har tillsammans med direkt 
underlydande chefer haft ett internat där vi har sammanställt en bruttolista av 
riskanalys. Denna lista framgår av bifogad bilaga. 

Utgångspunkten för förvaltningen är att denna lista är en tvåstegsraket där 
nämnden vid detta sammanträde fattar beslut om vilka riskmoment som 
förvaltningen ska granska. 

Vid nästkommande sammanträde kommer förvaltningen att återkomma med 
förslag på hur dessa moment ska följas upp, vid vilken frekvens, vem som 
gör kontroll samt vem detta återrapporteras till. 

Detta utgör sedan samhällsbyggnadsverksamhetens intern kontrollplan för 
2020.

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att 
följande riskmoment ska granskas

 Löpnummer X
 Löpnummer Y
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
18 oktober 2019

Justerandes sign

§ 89 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius, handlingsid: SBN 
2019.1847.
Riskanalys 2020, handlingsid: SBN 2019.1848.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommunstyrelsen för kännedom
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
15 november 2019

Justerandes sign

Sbn § 100 Dnr SBN 2019/284

Intern kontrollplan 2020

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har utarbetat en riskanalys som nämnden fattade beslut om vid 
sammanträdet den 18 oktober. Utöver den riskanalys som förvaltningen tog 
fram fattade nämnden att komplettera den med punkterna 50-51. 
Förvaltningen har därefter gjort en riskanalys på dessa punkter. Förslaget till 
internkontrollplan för 2020 framgår av bilagan.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta internkontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag
Bilaga Internkontroll 2020 – samhällsbyggnadsnämnden, handlingsid: Sbn 
2019.1971.

Tidigare behandling
Samnhällsbyggnadsnämnden § 89, 2019-10-18

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta in löpnummer 2, 7, 15, 16 och 30 
från riskanalysen i den interna kontrollplanen för 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga till två nya moment i 
riskanalysen: Felaktigheter i upphandlingsprocessen samt vandalisering 
generellt för samtliga enheter. Dessa moment läggs också in i den interna 
kontrollplanen för 2020.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

Riskanalys - Samhällsbyggnadsnämnden 

Verksamhet Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Löpnummer

Gatu-och 
park

       

 Skyfall Översvämning, 
kostnader

Rutiner, underhåll kännbar möjlig 2 1

 Ej verkställd snöröjning olycksrisk Rutiner, avtal allvarlig sannolik 4 2

 Ej verkställd renhållning risk för ohyra Rutiner och underhåll kännbar möjlig 2 3

 Risk för olyckor pga dålig 
asfalt

olycksrisk, for-
donskador

Investeringar, underhåll allvarlig möjlig 3 4

 Bristande avtalstrohet Skadestånd Rutiner, avtal, kännbar möjlig 2 5

 Uppföljning av arrenden utebliven intäkt Rutiner Försumbar mindre 
sannolik

0 6

 Brister i avtalsuppföljning i 
driftentreprenader

Misskötsel Rutiner, kontroller kännbar möjlig 2 7

 Brister i skogsskötsel personskador rutiner, underhåll lindrig möjlig 1 8

 Vandalisering ökade kostnader förebyggande åtgärder kännbar sannolik 3 9

Fastighet Brister i avtalsuppföljning misskötsel Rutiner kännbar möjlig 2 10
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

 Tillbud på badanläggningar personskador rutiner, rätt utbildning, per-
sonalstyrka

allvarlig möjlig 3 11

 Bristande hantering av kemi-
kalier

personskador, 
hälsorisk miljöska-
dor, 

rutiner, egenkontroller allvarlig möjlig 3 12

 Bristande kontroller och 
inspektioner

sanktionsavgifter, 
personskador

rutiner avseende myndig-
hetskrav

allvarlig möjlig 3 13

 Brand i fastighet personskador, 
kostnader, evakue-
ring 

Rutiner, brandlarm, SBA allvarlig möjlig 3 14

 Bristande underhåll minskat  ekono-
miskt värde, ökade 
kostander, ska-
dor/tillbud

 rutiner, underhållsplan, 
investeringar

kännbar möjlig 2 15

 Felanmälningar åtgärdas inte bristande under-
håll, klagomål

rutiner, felanmälningssy-
stem 

lindig möjlig 1 16

 Tomma lokaler minskade intäkter  rutin,lokalförsörjnings-
grupp

kännbar möjlig 2 17

 Inbrott, stöld, vandalisering ökade kostnader, 
begränsad verk-
samhetsbedrift

larm, låssystem, väktare, 
beredskap

kännbar sannolik 3 18

 Bristande kompensation för 
kostnadsökningar

underskott, mins-
kad underhålls-
peng

rutin, investeringsbered-
ningen

kännbar sannolik 3 19

 Mer anpassning än vad lagen 
tillåter (bostadsanpassning)

ökade kostnader rutiner lindrig mindre 
sannolik

0 20
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

 Belastningsregisterkontrollen personskador rutin allvarlig möjlig 3 21

 Missbruk av bensinkort ökade kostnader rutiner, kontroller kännbar möjlig 2 22

Verksamhet Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Löpnummer

Måltidsverkstan Inbrott, stöld, vandali-
sering Kan ej utföra uppdraget fullt ut. Rutiner, larm, låsning kännbar sannolik 3 23

 Skadedjur och annan 
smittspridning Sjukdom, matförgiftningar Rutiner i egenkontroll allvarlig mindre 

sannolik 2 24

 Allergena ämnen Sjukdom, allergisk reaktion Rutiner i egenkontroll allvarig möjlig 3 25

Va Skyfall Källaröversvämningar
Bygga bort kombinerade system, 
lokalt omhändertagande av dagvat-
ten

kännbar möjlig 2 26

 Ej fakturerad anlägg-
ningsavgift Lägre intäkter Tydliga och tillämpade rutiner, 

utbildning lindrig möjlig 1 27

 Avtalslösa abonnenter Förlorade tvister, minskade 
intäkter

Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning lindrig möjlig 1 28

 Ej funktionsdugliga 
mätare

Förlorade tvister, minskade 
intäkter

Byt mätare enligt lag. Tydliga och 
tillämpade rutiner lindrig möjlig 1 29

 Bristande provtagning Överskridande utsläppsvillkor, 
viten, sanktioner

Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning allvarlig möjlig 3 30

 Överuttag av vatten Överskridande uttagsvillkor, 
viten, sanktioner

Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning allvarlig möjlig 3 31

 Olovliga utsläpp till 
recipient

Förorening av vattendrag, 
fiskdöd etc

Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning allvarlig möjlig 3 32

 Bristande faktuering Lägre intäkter Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning lindrig möjlig 1 33
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

 Saknas industriavtal
Lägre intäkter, ökat förore-
ningsinnehåll till avloppssyste-
met

Teckna industriavtal med abonnen-
ter som har avvikande avloppsför-
hållanden

lindrig möjlig 1 34

 Brister i va-banken Felaktiga besked, risk för att 
ledningar grävs av

Ständig uppdatering och förbättring 
av uppgifter i VA-banken kännbar sannolik 3 35

 Bristande vattenmäta-
reavläsning

Felaktig debitering till kund, 
risk för lägre intäkter

Tydliga och tillämpade rutiner, 
utbildning lindrig möjlig 1 36

 
Översvämningar pga  
kombinerade avlopps-
/dagvattenledningar

Risk för skadestånd, besvär för 
abonnenter Bygg bort kombinerade ledningar kännbar sannolik 3 37

Exploatering Bristande redovisning 
av projekten

Kostnader för anläggning över-
stiger den ekonomiska nyttan 
av planen.

Rätt kunskap och fungerande styr-
ning och uppförljning av entrepre-
nadarbeten.

kännbar möjlig 2 38

 Kösystem
Problem med dubbelbokningar 
och otydlighet för kund om 
processen.

Rätt kunskap och fungerande ruti-
ner för tomtförsäljning med kösy-
stem och information om processen 
och de krav som ställs

kännbar möjlig 2 39

Verksamhet Risk/ Händelse Konsekvens Hur undvika/minimera? Konsekvens Sannolikhet Riskvärde Löpnummer

Avdelningsgemensam Missade garantibe-
siktning Uteblivna garantiåtgärder Rutiner för uppföljning, system för 

påminnelse kännbar möjlig 2 40

Avdelningsgemensam Sårbar projektledning Ej genomförda projekt, dåligt 
utförda projekt

Extern konsult eller tidsbegränsade 
anställningar kännbar möjlig 2 41

Avdelningsgemensam Hot och våld mot 
tjänstemän Psykisk ohälsa Polisanmälan, diskussion på arbets-

platser om olika händelser kännbar möjlig 2 42

Avdelningsgemensam Bristande avtalstrohet Färre som lämnar anbud, högre 
pris Kontroll av fakturor kännbar möjlig 2 43

Avdelningsgemensam Brister i avtalsupp-
följning

Kritik från allmänhet, följer inte 
uppställda mål och regler Rutin och återkoppling kännbar möjlig 2 44

Avdelningsgemensam Kunskap om lagar 
och regler Bristande handläggning Kompetensutveckling kännbar möjlig 2 45

Avdelningsgemensam Kunskap om diariefö-
ring Bristande handläggning Kompetensutveckling allvarlig möjlig 3 46
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

Avdelningsgemensam Mutor och jäv
Bristande förtroende, färre an-
budsgivare, högre priser, upp-
sägning

Vaksamhet, diskussion på arbets-
platserna kännbar möjlig 2 47

Avdelningsgemensam Sårbart ledarskap Ökad belastning på andra che-
fer

Ändra delegationsordningen, kom-
petensutveckling kännbar möjlig 2 48

Avdelningsgemensam Utlämnande av hand-
lingar

1. Sekretessbelagda eller annars 
känsliga handlingar lämnas ut 
utan föregående granskning och 
sorteirng/maskning                                    
2. Utlämning av handling förse-
nas.

Rätt kunskap om sektressbestäm-
melser och GDPR samt fungerande 
rutiner för kontroll av handlingar 
som begärs ut.

kännbar möjlig 2 49
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 Riskanalys 2020 Ärende SBN 2019/284

Riskvärdering 

Allvarlig 2 3 4

Kännbar 1 2 3

Lindrig 0 1 2

Försumbar 0 0 1
Mindre sannolik Möjlig Sannolik

sannolikhet

ko
ns

ek
ve

ns

Riskvärdering

Risker som bedöms i röd kategori 4 bör åtgärdas omgående
Risker som bedöms i röd kategori 3-4 ska följas upp
Risker som bedöms i gul kategori 2 bör följas upp
Risker som bedöms i grön kategori 0-1 behöver inte följas upp utöver normala rutiner
återrapporterar till nämnd enligt överenskommelse.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

Sbn § 40 Dnr SBN 2020/9

Ekonomisk uppföljning - tertial 1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport för januari-
april 2020 och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Resultatet för perioden visar på ett överskott för perioden på 4,8 mnkr. Detta 
beror främst på att verksamheten för samordnad varudistribution fakturerat 
medfinansierande kommuner för hela året. Vi har även överskott för 
perioden inom övriga verksamheter vilket beror på att en större del av året 
återstår.

Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr. Det 
finns osäkerhetsfaktorer beroende av Covid-19 pandemin, aktiviteter skjuts 
på framtiden samt ökade personalkostnader på måltidsverkstan och fastighet, 
intäkter på baden kan komma att minskas. 

Vatten och avloppsverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr.

Ingen avrapportering till nämnden har skett avseende uppföljning av intern 
kontrollplan 2020 under tertial 1. 

Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter vad gäller ekonomiska 
konsekvenser. Tertialrapporten uppvisar en positiv prognos för året 2020 för 
samhällsbyggnadsnämnden.

Barnperspektivet
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Verksamheten har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.
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TOMELILLA KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
29 maj 2020

Justerandes sign

§ 40 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport för januari-
april 2020 och lägga den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, ekonom Emilie Olsson, 2020-05-19, handlingsid: 
Sbn 2020.1210.
Tertialrapport 1, 2020 med verksamhetsanalys, ekonom Emilie Olsson, 
handlingsid: Sbn 2020.1274.
_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsnämnden
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 30 juni 2020 Dnr SBN  

Samhällsbyggnadsnämnden

Aktuella upphandlingar för 
samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Enheten presenterar information om samhällsbyggnadsnämndens 
pågående upphandlingar utifrån att samhällsbyggnadsnämnden på 
sammanträdet i januari gav enheten i uppdrag att löpande redovisa dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-06-30
Aktuella upphandlingar för samhällsbyggnadsnämnden, upphandlare 
Fredrik Gunnarsson, 2020-06-30

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Upphandlare Fredrik Gunnarsson
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Vara/tjänst Beskrivning Kontaktperson Verksamhet Entreprenör/Leverantör Status

FKU Grönegatan GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad På gång

Ramavtal El, Tele och Teknisk säkerhet Fastighet Ulrika Olsson Samhällsbyggnad På gång

Gatubelysningsservice GK Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Livsmedel (alla) Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Påbörjad

Ramavtal Glasarbeten Fastighet Inge Johansson Samhällsbyggnad Påbörjad

Elenergi SKL avrop Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Nybbyggnation vattenverk Brösarp VA Christina Jönsson Samhällsbyggnad Påbörjad

Utbyggnad av Smedstorp VV VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Malmberg Water AB Tilldelad

Tryckspill Kvärrestad VA Anders Ledskog Samhällsbyggnad Älmby Entreprenad AB Tilldelad

Badkemikalier Samordnad SÖSK Per-Olle Henriksson Samhällsbyggnad Brenntag Nordic Tilldelad

Ramavtal Gräsklippning GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad 
Österlens Entreprenad och 
Transport AB Tilldelad

FKU Anders Perssons väg GK och VA Jens Pettersson, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad VA Gruppen AB Tilldelad

Äpple Kosten Ingela Dejenfeldt Samhällsbyggnad Äppelriket Kivik Tilldelad
Vägmärke SKL avrop Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Blinkfyrar AB Tilldelad

FKU Tomelilla 10 Norra GK Ingrid Järnefelt Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Ramavtal Byggarbete Fastighet Håkan Johansen Samhällsbyggnad 
Skåne,  3. Ullstorps 
Fastighetsservice Tilldelad

Aktivitetsparken GK Ulrika Olsson Samhällsbyggnad Svevia AB Tilldelad

Beläggningsarbete SKL avrop Rasmus Simonsen, Fredrik Gunnarsson Samhällsbyggnad Utvärderas

Ramavtal Spolbilstjänster GK Rasmus Simonsen Samhällsbyggnad Puls AB Överprövad
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anders Ledskog
VA-chef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anders.ledskog@tomelilla.se

Tomelilla den 15 april 2020 Dnr SBN 2020/17

Samhällsbyggnadsnämnden

VA-taxan 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
taxan för vatten och avlopp för verksamhetsåret 2021.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår att brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs 
med 3 % från och med 1 januari 2021. Höjningen görs för att möta 
verksamhetens ökade kostnader, vilka främst består i högre 
kapitalkostnader för de nödvändiga investeringar som nu genomförs och 
som planeras för under kommande år.

Med föreslagen höjning ökar årskostnaden för ett medelhushåll (150 
m3/år) i Tomelilla kommun med 282 kr per år, från 9 408 kr/år till 9 690 
kr/år. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp ökar från 37,50 kr till 
38,63 kr per förbrukad kubikmeter vatten (1000 liter).

I figuren nedan redovisas dagens årskostnad för VA i Tomelilla 
tillsammans med våra grannkommuner och andra jämnstora kommuner i 
Skåne. Tomelilla ligger här strax över genomsnittet.  

Figur 1 Jämförelse av den genomsnittliga årskostnaden för kommuner av jämförbar 
storlek i Skåne. Typhus A innebär ett hushåll med en vattenförbrukning på 150 m3/år
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Avgiften för mottagning av externslam (trekammarbrunnar etc.) följer 
brukningsavgiften och höjs den också med 3 %.

Anläggningsavgiften för inkoppling av vatten och avlopp till en fastighet 
föreslås höjas med konsumentprisindex, KPI baserat på indextalet juli 
2019 vilket innebär en höjning med 0,53 %.

Höjningar under planåren 2021-2023
Förvaltningen har låtit upprätta en ekonomisk modell för VA-
verksamheten i kommunen där simuleringarna visar hur avgiften behöver 
höjas under kommande år för att möta verksamhetens kostnader. Utan 
avgiftshöjning kommer verksamheten att redovisa ett ökande underskott. 
Tidigare underskott ska vara reglerat senast år 2022. I figuren nedan visas 
förslaget som innebär att brukningsavgiften höjs med 3 % 2021, 2 % 2022 
och 0 % 2023. Inför varje års fastställande av taxan kommer dock en 
översyn att göras med de då aktuella förutsättningarna.

Röd linje visar utvecklingen av resultatfonden utan avgiftshöjning och blå 
linje visar resultatet med föreslagen avgiftshöjning.

Bakgrund till avgiftshöjningen
VA-enheten står inför en rad utmaningar som påverkar verksamhetens 
resultat åren framöver. Intäkterna har minskat samtidigt som kostnaderna 
har ökat, främst med anledning av ökade kapitalkostnader från 
genomförda investeringar. Investeringstakten måste dock öka för 
kommunens VA-anläggningar genom förnyelse av ledningar i marken 
samt renovering och kapacitetsökning av vattenverk och 
avloppsreningsverk. 

De ökade kostnaderna för VA-verksamheten är inte unikt för Tomelilla 
utan följer samma mönster som i resten av landet. De flesta VA-
anläggningarna byggdes under 60- och 70-talen och är nu helt avskrivna 
och samtidigt i behov av renovering och uppgradering.
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Precis som andra VA-verk i Sverige drivs verksamheten uteslutande på 
VA-avgifterna från anslutna abonnenter. Verksamheten får inte gå med 
vinst, utan avgifterna används fullt ut för att täcka alla nödvändiga 
kostnader. Höjningen av taxan kommer abonnenterna tillgodo genom 
förstärkning av ledningsnät, säkrare dricksvattenförsörjning och minskad 
miljöbelastning från reningsverken. 

Jämfört med 2020 års budget har kostnader för översvämningar 2019 
räknats med i dessa förutsättningar. Kostnaderna bedöms hamna på 2-3 
miljoner kronor. En översyn och förändring av avskrivningstider har 
också gjorts som kraftigt förbättrar förutsättningarna och gör att taxan 
trots översvämningskostnader och en aviserad höjning på 6 % till 2021 
kan hanteras med en höjning på 3 % till år 2021. 

Översyn av taxekonstruktionen
I samband med taxebeslutet inför 2020 gavs ett uppdrag att se över 
taxekonstruktionen. I bilaga framgår förslag på förändringar i befintlig taxa 
inför 2021. Utöver föreslagna förändringar föreslås att vidare studera 
möjligheten att i brukningstaxan införa en dagvattenavgift och en 
lägenhetsavgift i enlighet med Svenskt Vattens basförslag. Innan dessa 
parametrar kan införas krävs dock en inventering av antal lägenheter och 
dagvattenytor i kommunen och en simulering av utfallet av 
förändringarna, vilket innebär att detta kan införas tidigast år 2022. I 
samband med införande av dagvattenavgift ses också över möjligheterna 
att stimulera lokalt omhändertagande av dagvatten.

Under året har vårt gemensamma VA-bolag tillsammans med Simrishamn 
startats upp. Det finns också skäl att gemensamt se över de båda 
taxekonstruktionerna så att de i möjligaste mån harmoniserar med 
varandra. 
    
Ekonomiska konsekvenser
Genom denna taxehöjning erhålls ekonomisk balans i VA-verksamheten 
och tidigare underskott återställs inom 3 år som lagen kräver. 

Barnperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en 
hög kvalitet i VA-verksamheten och säkra vattentillgången till gagn för 
kommande generationer. 

Miljöperspektivet
Genom att öka investeringstakten förbättras möjligheten att bibehålla en 
hög kvalitet i VA-verksamheten och därmed minska miljöpåverkan från 
vår verksamhet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, VA-chef Anders Ledskog 
Förslag VA-taxa 2021 med höjning 3% 
VA-taxan 2021 Förslag till justeringar i taxan 
VA-projekt investeringar 2020-2025 

VA (vatten & avlopp)

Anders Ledskog
VA-chef

Beslutet skickas till:
VA-chef Anders Ledskog
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
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VA-taxa 2021 
för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Godkänd av kommunfullmäktige den XXX 2020.

Samhällsbyggnadsnämnden i Tomelilla kommun är huvudman. Huvudman betyder att man äger 
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till 
Tomelilla kommun, VA-enheten.

§ 1
För att täcka nödvändiga kostnader för Tomelilla kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning ska fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom verksamhetsområdet betala 
avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är även den som enligt 2, 4 och 5 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet dagvatten gata (Dg) är även den som 
ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i 
lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 
Avgifterna består av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§ 3
Förklaring av de olika fastighetstyperna: 

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som 
uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för 
vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. 

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Sjukvård
Butiker Utställningslokaler Stormarknader
Hotell Restauranger Sporthallar
Hantverk Småindustri Utbildning

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 
bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan 
jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts.
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är användbart, 
räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en 
lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar 
sådan mark.

§ 4
4.1 Avgift tas ut för följande ändamål:
Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Nej

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df börjar gälla när huvud-
mannen upprättat förbindelsepunkt och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens 
läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, börjar 
avgiftsskyldighet gälla när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta.

4.3 Avgiftsskyldighet för Dg börjar gälla när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit 
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är 
uppfyllda. 

4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller när avgiftsskyldighet börjar gälla. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt

§ 5 
5.1 Anläggningsavgift för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska betalas enligt 
följande:

Utan moms Med moms

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df

55 206 kr 69 008 kr

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df,

41 755 kr 52 194 kr

c) en avgift per lägenhet 27 007 kr 33 759 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 707 kr 12 134 kr

* Avgift enligt 5.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 
5.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt 5.1 a) delas 
lika mellan fastigheterna.

5.3 Antalet lägenheter bestäms enligt beviljat bygglov, eller efter annan ritning eller uppmätning 
som huvudmannen godkänner.

5.4 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska 
avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.5 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet ska avgift betalas enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet.

5.6 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för 
Df upprättats, ska avgift betalas enligt 5.1 d).
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§ 6 
6.1 Anläggningsavgift för annan fastighet ska betalas enligt följande: 

Utan moms Med moms

a) en avgift för framdragning av varje uppsättning 
servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och 
Df

55 206 kr 69 008 kr

b) en avgift för upprättande av varje uppsättning 
förbindelsepunkter för V, S och Df

41 755 kr 52 194 kr

c) en avgift per m2 tomtyta 14 kr 17 kr

d)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats.

9 707 kr 12 134 kr

* Avgift enligt 6.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b). Om avgift enligt 6.1 d) 
tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt inte lagts respektive upprättats.

Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, ska avgifter enligt
6.1 a) delas lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan består av fastighetens area enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan 
karta som huvudmannen godkänner.

6.4 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen ge anstånd med betalningen för 
tomtyteavgift för den mark som till vidare inte används på fastigheten. 

Anstånd ges för viss tid, högst 10 år. Om en fastighet ombildas under tiden anståndet gäller och 
mark frångår fastigheten ska anståndet upphöra och resterande tomtyteavgift ska betalas.  Obetalt 
belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades 
tills anståndet upphör, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska 
avgifter betalas enligt 6.1 a) och b). 

6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta. 

6.7 Tillkommer bortledande av Df till allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df 
har upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 d).
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§ 7 
7.1 För obebyggd fastighet ska del av anläggningsavgift betalas, enligt följande:

Bostadsfastighet Annan fastighet

Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100%

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100%

Lägenhetsavgift 5.1 c) 0%  -

Tomtyteavgift - 6.1c) 70%

Grundavgift för Df, om 
FP för Df inte upprättats 

5.1 d) 100% 6.1 d) 100%

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:
Bostadsfastighet Annan fastighet

Tomtyta 6.1.c) 30%

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100% -
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

§ 8 
8.1 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska avgifterna reduceras 
enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning

En ledning 80% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Två ledningar 90% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Tre ledningar 100% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Övriga avgifter
V S Df Dg

Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 30% 60% 10% -

Lägenhetsavgift 5.1 c) 30% 60% - 10%

Grundavgift Df utan FP 5.1 d) - - 100% -

Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 30% 60% 10% -

Tomtyteavgift 6.1 c) 30% 60% - 10%

Grundavgift Df utan FP 6.1 d) - - 100% -
För Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 d) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d). 
Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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8.2 Börjar avgiftsskyldighet gälla för ändamål, där avgiftsskyldighet inte tidigare funnits, ska 
avgifter betalas enligt 8.1.

8.3 Fastighetsägare som begär att en servisledning upprättas senare än övriga servisledningar 
ska betala avgift enligt 8.1 samt en etableringsavgift på 50% av avgiften enligt 5.1 a) eller 6.1 a). 

§ 9 
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala 
anläggningsavgift enligt följande:

Utan moms Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från hårdgjord yta

10,12 kr/m2 12,65 kr/m2

en avgift per m2 allmän platsmark för ordnande av 
dagvattenbortledning från grönytor

1,02 kr/m2 1,27 kr/m2

§ 10
Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på indextalet juli 2018 i konsumentprisindex, KPI. När detta 
index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.

§ 11 
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 5–8 för någon fastighet får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 12
12.1 Avgift ska betalas inom tid som anger i räkning, därefter betalas dröjsmålsränta enligt 6 § i 
räntelagen.

12.3
Om anläggningsavgiften är tyngande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra 
omständigheter så kan fastighetsägaren begära att avgiften delas upp på årliga inbetalningar under 
viss tid, som längst tio år, enligt 36 § lagen om allmänna vattentjänsten. Fastighetsägaren ska 
kunna säkerställa en godtagbar säkerhet. Från och med första betalningen ska ränta på det 
obetalda belopp betalas enligt 5 § räntelagen, på den del av beloppet som skulle varit betalt  
betalas ränta enligt 6 § i räntelagen.

12.4 Om bygglov meddelats för ändrat förhållande eller när det ändrade förhållandet inte kräver 
bygglov, exempelvis vid ökning av tomtyta, finns avgiftsskyldighet enligt 5.5, 6.6 eller 7.2.  
Fastighetsägaren ska omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet börjat 
gälla. Försummar fastighetsägaren anmälningsplikten, ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2 ut för 
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet började gälla och fram tills 
tilläggsavgiften betalas.
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§ 13 
13.1 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ledningarna läggs på 
annat sätt eller med andra installationer än vad huvudmannen bedömt nödvändiga, ska 
fastighetsägaren betala kostnaderna för detta.

13.2 Om huvudmannen, efter fastighetsägaren begäran, godkänner att ny servisledning läggs 
istället för den befintliga, ska fastighetsägaren betala kostnaderna för dels den nya 
servisledningens allmänna del med avdrag som är rimligt med hänsyn till den gamla 
servisledningens ålder och skick, dels för att ta bort den gamla servisledningens allmänna del. 

13.3 Anser huvudmannen att det är nödvändigt att lägga ny servisledning i stället för och med 
annat läge än befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med ett rimligt avdrag med 
hänsyn till den gamla servisledningens ålder och skick.
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Brukningsavgifter (§§ 14–22)   
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14
14.1 Brukningsavgift för bebyggd fastighet ska betalas per fastighet enligt följande:
a) Fast avgift per år och mätare Utan moms Med moms

2,5 m3/h i 1- och 2- bostadshus samt övriga 
fastigheter med årsförbrukning < 300 m3

2,5 m3/h i övriga fastigheter

6,0 m3/h (DN25)

10 m3/h (DN40) 

15 m3/h (DN50)

25 m3/h (DN65)

40 m3/h (DN80)

60 m3/h (DN100)

3 117 kr

7 739 kr

18 542 kr

30 877 kr

46 328 kr

77 178 kr

123 481 kr

185 260 kr

3 896 kr

9 674 kr

23 178 kr

38 597 kr

57 910 kr

96 472 kr

154 351 kr

231 575 kr

b) Rörlig avgift per m3 levererat

vatten & avlopp

avlopp

vatten

30,90 kr

18,54 kr

 12,36 kr

38,63 kr

23,18 kr

15,45 kr

c) Dagvattenavgift 

per år och varje påbörjat 100-tal m2 tomtyta 0 kr 0 kr
Brukningsavgift ska inte betalas för obebyggd fastighet.

14.2 Finns inte avgiftsskyldighet för samtliga ändamål i 4.1 reduceras avgifterna enligt följande: 

V S Df Dg

Fast avgift 14.1 a 40 % 60 % - -

Avgift per m3 14.1 b 40 % 60 % - -

Avgift efter tomtyta 14.1 c 0 % 0 % 100 % -

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska 
bestämmas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en uppskattad förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 100 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. Den 
fasta avgiften enligt 14.1 a) tas ut för fastigheter med en eller två lägenheter.
 
14.4 För byggvatten ska brukningsavgift betalas enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den 
förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. Avgiften för påsläpp av vatten enligt § 
16.1 tillkommer.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska en årlig avgift betalas 
motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Parallellkopplade vattenmätare räknas som 
ett mätställe.

14.6 Om fastighetsägare eller huvudman misstänker att om att mätaren inte visar rätt, ska 
huvudmannen undersöka mätaren. Undersökningen följer SWEDACs föreskrifter om vatten- 
och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, får huvudmannen 
uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark- och 
Miljödomstolen. 

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänns, ska 
fastighetsägaren betala undersökningen enligt § 16.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning 
(kylvatten o d), ska betalas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 b).

§ 15 
I de fall avloppsnätet tillförs större mängd spillvatten än levererad vattenmängd eller avleds inte 
hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvatten betalas för den 
mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden bestäms genom mätning av vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som 
huvudmannen och fastighetsägaren kommer överens om. Mätningen betalas av fastighetsägaren.

Om en fastighet använder annat dricksvatten än huvudmannens och släpper ut förbrukat vatten 
till huvudmannens spillvattenanläggning, ska mätning göras på fastighetens dricksvatten-
anläggning. Utformning av mätplats samt villkor enligt ABVA. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är stor.
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§ 16
16.1 Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska vidta åtgärd eller om huvudmannen 
stängt av eller reducerat vattentillförseln på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet 
utgår avgifter med:

Utan moms Med moms

Nedtagning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr

Uppsättning av vattenmätare 808 kr 1 009 kr

Avstängning av vatten 808 kr 1 009 kr

Påsläpp av vatten 808 kr 1 009 kr

Uppsättning och nedtagning av 
strypbricka i vattenmätare 1 000 kr 1 250 kr

Undersökning av vattenmätare 1 465 kr 1 831 kr

Tömning av vattenmätarbrunn 508 kr 635 kr

Besök i onödan 1 000 kr 1 250 kr

Avläsning på grund av utebliven självavläsning
trots påminnelse 1 000 kr 1 250 kr

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.

16.2  
Fastighetsägare, som avleder spillvatten med föroreningshalter som överstiger de som finns i 
normalt hushållsspillvatten eller som avleder mer svårbehandlade föroreningar, ska utöver fast 
och volymberoende avgift betala en särskild reningsavgift. Denna avgift ska täcka de extra 
kostnader som behandling och hantering som sådant spillvatten medför. Om avloppsvattnets 
innehåll avsevärt avviker från normalt hushållsvatten eller att va-förhållandena i övrigt avsevärt 
avviker, görs ett industriavtal. I industriavtalen ligger föroreningsgraden till grund för debitering. 
Överhaltsavgift betalas enligt följande:

 Normalhalt Överhaltsavgift 
utan moms

SS, suspenderad substans 260 g/m3 3,48 kr/kg

BOD7, biokemisk syreförbrukning 300 g/m3 5,11 kr/kg

Ptot, totalfosfor 14 g/m3 38,75 kr/kg

Ntot, totalkväve 40 g/m3 70,52 kr/kg
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16.3 Avgifter för mottagning av slam utgår med:
Utan moms Med moms 

Icke avvattnat slam 128 kr/m3 160 kr/m3

Komprimerat slam 175 kr/m3 219 kr/m3

16.4
Om dagvatten tillförs spillvattennätet 6 månader efter skriftlig begäran om omkoppling utgår 
följande avgifter:

Ansluten hårdgjord yta m2 Utan moms Med moms

0 -1 000 m2 7 752 kr 9 690 kr

1 001 – 2 000 m2 10 520 kr 13 151 kr

2 001 – 4 000 m2 20 949 kr 26 186 kr

4 001 - 26 302 kr 32 878 kr

§ 17 
Om kostnaden för att förse någon eller några fastigheter med vatten och avlopp avviker avsevärt 
från fastigheterna i verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter betalas enligt särskilt antagen 
särtaxa, enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Är det inte rimligt att beräkna avgift enligt §§ 14–16 för någon fastighet, får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 18
Avgift enligt 14.1 a) och c) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial eller 
halvårsvis enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott enligt 
mätning av förbrukad vattenmängd eller på annan grund som anges i §§ 14 och 15.

Betalas inte räkningen i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 12.2. Huvudmannen får debitera 
uppskattade förbrukning om inte mätaravläsning skett inför varje debitering. Avläsning och 
debitering kan även ske på fastighetsägaren begäran i samband med ägarbyte. 

§ 19
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska göra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 
användandet av anläggningen eller har fastighetsägaren av andra själ begärt en särskild åtgärd, får 
huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens 
storlek.

§ 20
Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet juli (2018) i konsumentprisindex, KPI. När detta 
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index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång 
årligen.

Taxans införande

§ 21
Denna taxa gäller från och med 2020-01-01. Brukningsavgifter, enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt 
§15, mätning hos fastighetsägare, gäller för den mängd vatten som levereras och den mängd 
spillvatten som släpps ut från och med taxans införande. 

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen gällande användning och tolkning av 
denna taxa prövas av Mark- och Miljödomstolen enligt § 53 lagen om allmänna vattentjänster.
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Förvaltningsnamn 
Besöksadress: Gustafs torg 16 

273 80 Tomelilla  

Växel 0417-180 00 
Fax 0417-144 00 
Bankgiro 5346-0465 
www.tomelilla.se 
 

 

Handläggare: 
 

Anders Ledskog 

VA-chef 

Direkt AnsvarigTlfn 
Mobil AnsvarigMobil 
anders.ledskog@tomelilla.se 

 

Tomelilla den 15 april 2020 Dnr SBN 2020/17 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

Förslag till förändringar i VA-taxan 2021 

 

Ärendebeskrivning 
  

Utöver vad som föreslås i tjänsteskrivelsen avseende VA-taxan 2021 

föreslås följande förändringar i taxan: 

 

§14.1 Reduktion för storförbrukare tas bort.  

Motiveringen till detta är att kostnader för att uppdimensionera nät och 

produktionsanläggningar är högre för dessa kunder.  

 

§14.4 Om mätning av byggvatten inte sker antas den förbrukade 

vattenmängden till 100 m3 per lägenhet, tidigare 30 m3 per lägenhet. 

 

§16.1 Avgift för uppsättning och nedtagning av strypbricka i vattenmätare 

höjs från 980 kr till 1250 kr inkl moms. 

 

Avgift för besök i onödan höjs från 980 kr till 1250 kr inkl moms. 

 

Avläsning på grund av utebliven självavläsning trots påminnelse höjs från 

980 kr till 1250 kr inkl moms. 

 

 

 

 

 

  

 

VA (vatten & avlopp)    

Anders Ledskog 

VA-chef  
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VA-enhetens planering INVESTERINGAR

Var? Vad?

Typ Objekt/ Anläggning Projekt/Åtgärd Drift/ Investering
Finansiering, ev. 

intäkt

Bedömd total-

summa tkr
2020 2021 2022 2023 2024

A Fågeltofta ARV Flödesmätning, projektering nytt ARV, upphandling Re-Investering 5 100 100 2 000 3 000

A Eljaröds ARV Åtgäder pst, slutlig omkoppling Re-Investering 100 100

A Skåne Tranås ARV Ombyggnad sed.bass. + flockning Re-Investering 500 500

A Brösarps ARV Utredning, proj., upphandling ombyggnad Re-Investering 6 000 1 000 5 000

A Kverrestad ARV Överföring avlopp Kverrestad -> Lunnarp Ny-Investering 2 000 2 000

L/V Brösarps ledningsnät Utbyggnad vattenledning mot Kivik Ny-Investering Delvis S-hamn 18 500 5 500 13 000

L/V Ledningsnät Byte diverse ventiler Re-Investering 4 000 1 000 500 500 500 1 000

L Ledningsnät Utbyggnad VA på landsbyggnad - enstaka Ny-Investering Ansl.avgift 7 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500

L/K Ledningsnät Sanering Sjöstedts väg, Uppfartsgatan mfl Re-Investering 6 000 6 000

L/K Ledningsnät Sanering  Västergatan mfl Re-Investering 5 800 5 800

L/K Ledningsnät Sanering Hantverkaregatan Re-Investering 4 000 4 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Grönegatan 200 m Re-Investering 2 000 2 000

L Ledningsnät Svamparondellen mm Ny-Investering Ansl.avgift 11 000 3 000 1 000

L/S Tomelilla s-ledningsnät Relining inloppsledning Rosendal Re-Investering 4 200 1 200 3 000

L/S Ledningsnät Relining, utbyte div spillvattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

L/V Ledningsnät Utbyte div vattenledningar Re-Investering 2 000 1 000 1 000

V Brösarps VV Nytt Vattenverk Ny-Investering Delvis S-hamn 14 000 5 000 9 000

V Onslunda VV Utvändig renovering, nytt tak, fönster, staket, etc. Re-Investering 500 500

V Smedstorps VV Ombyggnad Re-Investering 14 000 5 000 9 000

V Fyledalen vattentäkt Borrning och anläggande av ny huvudborra Re-Investering 200 200

V Tomelilla VV Byggentreprenad invallning kemtankar mm Re-Investering 2 000 2 000

V Tomelilla VV Ombyggnad vattenverk, avhärdning, filter… Re-Investering 8 000 4 000 2 000 2000

L/V Ledningsnät Skåne-Tranås Relining vattenledningar Re-Investering 1 500 1 500

L/S Eljaröd s-ledningsnät Relining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 000 2 000

L/V Eljaröd v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 2 500 1 500 1 000

L/V Fågeltofta v-ledningsnät Reling vattenledning (återstående del) Re-Investering 1 500 1 500

L Skåne Tranås ledningsnätVA- utbyggnad, 5 nyanslutningar Investering Ansl.avgift 1 000 1 000

L/S Skåne Tranås s-ledningsnätRelining spillvattenledningar och brunnar Re-Investering 2 500 2 500

L/V Smedstorp v-ledningsnät Omläggning v-ledning 245 m Re-Investering 600 600

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Brogatan 100 m Re-Investering 1 000 1000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Nygatan under jvg Re-Investering 5 000 5 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Kopparslagareg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/K Tomelilla ledningsnät Sanering Mellanvägsg 80 m Re-Investering 2 000 2 000

L/V Tomelilla v-ledningsnät Relining äldre vattenledning T-la - Lunnarp Re-Investering 1 000 1 000

L/V Övraby v-ledningsnät Reling vattenledning Re-Investering 1 500 1 500

A Övraby ARV Ombyggnad och modernisering Re-Investering 1 000 1 000

L Ledningsnät Flytta Lunnarpsledningar längs spåret Investering Trafikverket 100% 3 000

L Ledningsnät Övriga investeringar ledningsnät Investering 17 200 200 3 000 6 000

A Avloppsanläggningar Övriga investeringar avloppsanläggningar Investering 3 200 300 300 300 2 000

V Vattenverk Övriga investeringar vattenverk Investering 3 500 500 1 000 2 000

Ö Övrigt Fastighetsinvesteringar Investering 4 000 1 000 1 000 1 000

Aktuell budget 153 600 35 400 39 600 28 300 24 800 25 500

Exkl intäkter 117 200 22 000 25 100 27 300 20 800 22 000

Tidigare redovisad 118 800 22 000 27 600 26 200 20 800 22 200

budget

V:\Samhällsbyggnad\Arbetslag VA\1_Övergripande VA\Ekonomi\Investeringar o planering projekt\2020\VA-projekt investeringar 2020 2025  20200608.xlsx
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 30 juli 2020 Dnr SBN 2020/208

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för markanvisning Tomelilla kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta 
riktlinjer för markanvisningar enligt bifogad handling: Förslag till riktlinjer 
för markanvisningar Tomelilla kommun, handlingsid: Sbn 2020.2099.

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschefen att 
besluta om objektspecifika markanvisningar.

Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska 
en kommun ha riktlinjer för markanvisningar om man gör 
överenskommelser mellan kommunen och byggherrar som ger byggherren 
ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 
med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen 
ägt markområde för bebyggande. De senaste åren har Tomelillas 
attraktivitet för externa exploatörer ökat påtagligt, och därmed har också 
intresset för att köpa mark för att utveckla till exempel bostäder ökat.

Kommunen behöver därför besluta om de lagstadgade riktlinjerna för 
markanvisningar.

Samhällsbyggnadsavdelningen har i samarbete med ekonomiavdelningen 
tagit fram riktlinjer för markanvisningar. Förvaltningen föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta anta 
riktlinjer enligt bifogat dokument. 

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för markanvisningar vilket på sikt kan 
öka intresset för externa aktörer att investera i kommunen.
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Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida markanvisningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-07-30.
Förlag till Riktlinjer för markanvisning Tomelilla kommun 2020-08-10.
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

Plan och exploatering
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef
Plan- och byggchef
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Riktlinjer för markanvisning i Tomelilla kommun 

Den 26 juni 2014 antogs en ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Lagen 

anger att alla kommuner som ämnar använda markanvisningar för tilldelning av kommunal mark ska ha 

antagit riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska antas av Kommunfullmäktige. 

Syftet med dessa riktlinjer är att beskriva övergripande hur Tomelilla kommun arbetar med markanvisningar. 

Riktlinjerna förtydligar kommunens roll och utgångpunkter i olika exploateringsprocesser och att säkra att 

marken i Tomelilla används på ett sätt som gynnar såväl allmänheten som den enskilde medborgaren. Genom 

planmonopolet har kommunen rätt att ställa krav på bebyggelsen som uppförs inom all mark oavsett ägarskap.  

Markanvisningar innebär att kommunen tillsammans med privata aktörer skapar förutsättningar för att 

Tomelilla ska fortsätta växa och utvecklas. Markanvisning är ett avtal för exploatering av mark som ägs av 

kommunen och som senare kommer att överlåtas till exploatören. Detaljerade villkor och bedömningskriterier tas 

fram för varje enskilt objekt. Markanvisningsavtal ska beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden. 

Vad är en markanvisning? 

Markanvisning definieras i lagen som ”en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en given tid och givna villkor förhandla med kommunen 
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.  

Markanvisning är det inledande avtal som tecknas mellan kommunen och byggherren. Det är ett 
civilrättsligt avtal som reglerar förutsättningarna inför ett överlåtelseavtal. Avtalet är främst en 
bekräftelse av att kommunen valt en viss byggherre, och att denne accepterar kommunens 
generella villkor för markanvisningen. I vissa fall kan markanvisningsavtalet kombineras med ett 
överlåtelseavtal. 

Val av byggherre sker utifrån de bedömningskriterier och förutsättningar som ges vid varje 
enskild markanvisning. För att tilldelas markanvisningsavtal ska det vara uppenbart för 
kommunen att byggherren har avsikt och kapacitet att genomföra projektet. Om 
markanvisningsavtalet tecknas under pågående detaljplanearbete kan byggherren få inflytande 
över planen. 

Ett markanvisningsavtal är alltid tidsbegränsat. Tidsramen anpassas beroende på om området är 
planerat och projektets förutsättningar. Målet med markanvisningen är överföring av marken från 
kommunen till byggherren genom överlåtelse (köp) eller i vissa fall upplåtelse (tomträtt). 

Försäljning av enskilda småhustomter benämns inte som markanvisning, utan dessa fastigheter 
förmedlas via kommunens tomtkö. 
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Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att beskriva hur Tomelilla kommun arbetar med markanvisningar. 
Policyn ska bidra till att skapa tydlighet och transparens i förvaltningen av kommunens mark och 
underlätta handläggning av markanvisningsärenden. Dokumentet riktar sig till tjänstemän och 
politiker inom kommunorganisationen samt alla som är, eller kan komma att bli, intresserade av 
att teckna ett exploateringsavtal med Tomelilla kommun. 

Riktlinjerna är ett vägledande styrdokument. Kommunen får göra avsteg från riktlinjerna i 
enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt genomföra en markanvisning.  

Riktlinjerna för markanvisning innehåller: 

• Generella utgångpunkter och mål för markanvisningar 

• Generella bedömningsgrunder när markanvisning utannonseras 

• Riktlinjer för markprissättning 

• Riktlinjer för ansvarsfördelning och rutiner i kommunens hantering av markanvisningar 

• Riktlinjer för markanvisningsavtalets innehåll, tidsram och villkor 

1.4 Tilldelning av markanvisning 

Direktanvisning 

En direktanvisning är en markanvisning som genomförs utan att föregås av någon form av 
jämförelse mellan olika byggherrar. Processen kan initieras av byggherren som lämnar in ett 
förslag för exploatering av det tänkta området. Om kommunen är positiv till förslaget börjar 
förhandlingar om priset på marken och därefter kan ett markanvisningsavtal tecknas. 

Processen kan också initieras av kommunen genom att vissa områden i översiktsplanen utpekats 
som lämpliga för bebyggelse, eller genom att kommunen kontaktar exploatörer för att höra efter 
om de är intresserade av en viss markanvisning (mindre attraktivt område). Direktanvisning kan 
också bli aktuellt efter en anbudsanvisning som inte lockat några intressenter. 

Skillnaden mot en anbudsanvisning är att markanvisningen inte utannonseras allmänt på t.ex. 
kommunens hemsida. 

Anbudsanvisning 

En anbudsanvisning är en markanvisning som föregåtts av någon form av anbudsförfarande där 
en jämförelse av intresserade byggherrar skett. Det måste vara minst två intresserade byggherrar 
till ett markområde för att en anbudsanvisning ska kunna genomföras. Utöver intresserade 
byggherrar krävs det att kommunen har fastslagit hur de inkomna anbuden ska jämföras och 
bedömas mot varandra. Kommunen kan också sätta upp villkor såsom att ett visst antal bostäder 
av en viss typ måste ingå i förslaget. 
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Intressenternas anbud innehåller t.ex. skisser och projektbeskrivning, som visar att exploateringen 
stämmer överens med kraven som kommunen ställt upp för markanvisningen. 

Det kan vara ett eller flera bedömningskriterium som är avgörande för vilken byggherre som får 
markanvisningen. Markpriset är ofta den avgörande faktorn, om inte kommunen tidigare har 
beslutat om ett fast pris för marken (rutin kring detta varierar mellan kommuner). Byggherrarna 
kan också konkurrera med andra aspekter. Vad som ska bedömas bestäms av kommunen i varje 
enskilt fall, men det kan vara t.ex. gestaltning, miljöhänsyn, tidsplan och tidigare referensprojekt. 

Ett sekundärt syfte med anbudsanvisningar är att kommunen får en klarare bild av markens 
marknadsvärde. 

Markanvisningstävling 

Olika former av tävlingsförfaranden mellan byggherrar för att få en markanvisning är en variant 
av anbudsanvisning. Dock brukar tävlingsförfarandet innebära att byggherren ska inlämna ett mer 
detaljerat anbud till kommunen än vid ett vanligt anbudsförfarande. Tävlingsförfarandet används 
oftast vid större och mer attraktiva projekt, och kräver vanligen ett mer genomarbetat 
exploateringsförslag från intresserade byggherrar. 

Lagar och styrdokument 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

§ 1 Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 

§ 2 En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. 

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser 
av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer. 

Kommunallagen 

Exempel på paragrafer som kan vara relevanta vid markanvisningar: 

Kap 2 § 3 Likställighetsprincipen 

Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. 

Kap 2 § 6 Självkostnadsprincipen 
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Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de 
tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. 

Kap 2 § 8 Stöd till andra näringsverksamheter 

Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen 
eller regionen. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl 
för det. 

Kap 11 § 1 Mål för den ekonomiska förvaltningen 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i kap 10 §§ 2 - 6. 
Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller 
regionen. Om kommunen eller regionen har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i § 14, 
ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  

Jordabalken  

I jordabalken (SFS 1970:994) regleras rättsliga bestämmelser angående fast egendom. Lagen 
innehåller bland annat regler kring den fasta egendomen, det som tillhör denna, hur gränser dras 
mellan olika egendomar och vad som gäller då man köper, byter, eller ger bort en fastighet eller 
tomt. Reglerna rör även nyttjanderätten av en egendom och det är därför som de också påverkar 
exempelvis hyreskontrakt. 

EU:s statsstödsregler 

Reglerna i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF) syftar till att 
motverka snedvridning av den fria konkurrensen. Enligt dessa bestämmelser får kommunen inte 
utdela stöd som gynnar ett visst företag eller en viss produktion, finansiera ett sådant stöd med 
offentliga medel, genom stöd snedvrida konkurrensen eller påverka handeln mellan 
medlemsstaterna. 

Av detta följer bland annat att försäljning av kommunägd mark ska ske till marknadspris för att 
inte klassas som otillåtet statsstöd. Marknadspris säkerställs genom jämförelse mellan anbud. Om 
förmedlingen sker genom direktanvisning har EU fastslagit att kommunen dessförinnan måste 
låta utföra en oberoende expertvärdering. 

Kommunala styrdokument 

• Visionen 

• Översiktsplan 

• Områdesbestämmelser 

• Detaljplaner 
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• Fastighetsplaner 

• VA-plan 

• Bostadsförsörjningsstrategi 

• Kulturmiljöprogram 

• Miljömål 

Markanvisningspolicy för Tomelilla kommun 

Allmänna utgångspunkter och mål 

• Om två eller fler aktörer anmäler intresse för markköp ska markanvisningar ske med 
anbudsförfarande. Val av förfarande beslutas av kommunstyrelsen. 

• Vid anbudsförfarande ska markanvisningen annonseras ut på kommunens hemsida samt 
skickas till intressenter. Vilka särskilda krav kommunen ställer i markanvisningen ska 
framgå i det utannonserade underlaget. 

• Vid val av byggherre ska kommunen verka för att främja goda konkurrensförhållanden. 
Fler företag, både stora och små, ska ges möjlighet till att etablera sig och kommunen ska 
sträva efter att få in flera olika intressenter i samma område. 

• Markanvisningar ska ligga i linje med de mål och riktlinjer som anges i kommunens 
styrande dokument, såsom översiktsplanen, miljömålen, riktlinjer för bostadsförsörjning 
och tillgänglighet. 

Bedömningskriterier 

• Områdets gestaltning och bostädernas utformning, både inomhus och utomhus. 

• Referenser på tidigare markanvisningar och byggprojekt. 

• Trovärdig organisation och ekonomisk möjlighet till färdigställande av projektet.  

• Förmåga att uppfylla krav på byggnation som kommunens ställer i projektet.  

Principer för markprissättning 

Försäljning av kommunägd mark ska utgå ifrån marknadsvärdet. Kommunen beställer vid behov 
en oberoende värdering av marken. Försäljningspriserna på detaljplanerad mark beslutas av 
kommunfullmäktige. Utöver priset på mark står exploatören själv för alla övriga kostnader som 
fastighetsbildning, vatten- och avloppsanslutning, elanslutning, bredbandsanslutning och 
eventuella andra. Om fastigheten upplåts med tomträtt regleras avgälden av Jordabalkens kapitel 
13. I de fall marken upplåts med arrende, grundar sig avgiften på marknadsvärdet av 
avtalsinnehållet. 
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Markpriset kan beslutas innan anbud eller tävlingsförfarande, men kan även vara ett av 
urvalskriterierna. För varje område ska ett acceptpris anges för att markanvisningen ska 
genomföras. Beslut om acceptpris fattas av kommunfullmäktige. 

Ansvarsfördelning och rutiner 

Jämförelsen av anbud sker i en grupp som ekonomiavdelningen och 
samhällsbyggnadsavdelningen sätter samman inför varje markanvisning. Medlemmarna i gruppen 
ska ha kompentens inom mark- och exploatering, detaljplaner, bygglov, miljö och infrastruktur. I 
gruppen ska kommunens ombud, som utses av Samhällsbyggnadsnämnden, ingå. Beslut om 
tilldelning fattas formellt av ombudet och ska ske i snarast efter utvärdering. Tidsåtgången beror 
på områdets komplexitet. 

Markanvisningsavtalets innehåll 

I ett markanvisningsavtal ska fördelningen av ansvar och kostnader mellan kommun och 
exploatör regleras. Bland annat ska ansvaret för att anlägga, bekosta och sköta de ytor som ska 
vara gemensamma regleras. Hit hör till exempel vägar, belysningar eller planteringar. Den som 
tilldelas mark kan åläggas att utföra åtgärder även utanför exploateringsområdet om det behövs 
för genomförande av detaljplanen. 

Markanvisningsavtalet ska tydligt visa vilken mark det rör sig om och till vilket pris denna säljs. 
Det ska också innehålla bestämmelser om byggherrens tillträde till fastigheten och allmänhetens 
tillträde efter det att marken övergått i byggherrens ägo (servitut). Avtalets exakta struktur och 
innehåll varierar beroende på projektets förutsättningar. 

Om avtalet tecknas innan detaljplan tagits fram bekostar den som ska köpa marken 
exploateringskostnaderna för detaljplan och utredningar. Där det är lämpligt kan 
markanvisningsavtalet då kompletteras med ett separat exploateringsavtal. 

Den som köper mark och exploaterar bekostar alltid 

• Anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell annan 
infrastruktur. 

• Flytt av ledningar. 

• Nödvändiga lov och tillstånd. 

Den som köper mark och exploaterar kan i vissa fall även bekosta 

• Byggnation av infrastruktur som krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. 

• Fastighetsbildning eller annan lantmäteriförrättning. 

Markanvisningsavtalets tidsram 

En markanvisning begränsas till 6 mån–24 månader, räknat från kommunstyrelsens beslut att 
godkänna markanvisningsavtalet. Om en bindande överenskommelse om köpekontrakt inte 
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träffats senast på den dag då markanvisningen upphör står det kommunen fritt att göra en ny 
markanvisning, utan ersättning eller kompensation till byggherren. En förlängning av 
markanvisningen kan medges av kommunstyrelsen under förutsättning att båda parter är överens 
om detta. 

Generella avtalsvillkor 

• Kommunen förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud till en markanvisning om 
inget uppfyller ställda krav. 

• Kommunen ska ha rätt att återta en markanvisning under den angivna perioden om 
byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på 
det sätt som avsågs vid markanvisningen. Återtagen markanvisning ger inte byggherren 
rätt till ersättning. 

• Markanvisning får inte överlåtas utan kommunstyrelsens godkännande. Detta gäller även 
överlåtande till närstående företag. 

• Kommunen kan inte garantera byggrätter vid markanvisning, om inte lagakraftvunnen 
detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet tas fram. 

• Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser Typ av säkerhet 
beslutas av kommunen, t.ex. genom inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti eller 
borgen. 

• Projekt som avbryts i förtid ger inte rätt till ny markanvisning. 

• Marköverlåtelse- och genomförandeavtal ska tecknas inom tiden för 
markanvisningsavtalet. Om bindande marköverlåtelse- och genomförandeavtal inte 
tecknas inom avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa 
marken till annan byggherre.  
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Start Dokument & lagar Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

SFS nr: 2014:899

Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN 

Utfärdad: 2014-06-26 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar.

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en 

kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande.

2 §   En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar.

Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 

handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 

principer för markprissättning.

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att 

anta sådana riktlinjer.

Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar

Page 1 of 2Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar Svensk författningssam...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/la...
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All offentlig makt i Sverige utgår från 

folket och riksdagen är folkets 

främsta företrädare. 

Page 2 of 2Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar Svensk författningssam...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/la...
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 11 augusti 2020 Dnr SBN 2020/226

Samhällsbyggnadsnämnden

Riktlinjer för exploateringsavtal Tomelilla 
kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta anta 
Riktlinjer för exploateringsavtal enligt bifogat Förslag till riktlinjer för 
exploateringsavtal Tomelilla kommun 2020-08-10.  

Ärendebeskrivning
1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (SFS 2014:900) så att nya 
regler för exploatering infördes. Bestämmelserna innebär att det ställs krav 
på att en kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer 
för sådana avtal.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra kommunens grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen 
av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför en tydlig struktur för exploatering vilket på sikt kan öka 
intresset för externa aktörer att investera i kommunen.

Barnperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet ger inga direkta konsekvenser för barnperspektivet.

Uppföljning
Riktlinjerna används vid framtida avtal om exploateringar.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-08-11.
Förlag till Riktlinjer för exploateringsavtal 2020-08-10.
Plan- och bygglag (2010:900).

Plan och exploatering
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Plan- och byggchef
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Riktlinjer för exploateringsavtal i Tomelilla kommun 
 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) ändrades 1 januari 2015 så att nya regler för exploatering infördes. De 
nya bestämmelserna finns i plan- och bygglagen kapitel 6 §§ 39 - 43 och innebär att en kommun som avser att 
ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna ska antas av Kommunstyrelsen. 
 
Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra kommunens grundläggande principer för fördelning av kostnader 
och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en exploatör och/eller fastighetsägare om 

genomförandet av en detaljplan när det berörda markområdet inte ägs av kommunen. Syftet med 

exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter. Dessa riktlinjer redogör för de 

övergripande avtalsvillkoren när exploateringsavtal tecknas med Tomelilla kommun. Detaljerna i 

exploateringsavtalens innehåll varierar beroende på varje områdes unika förutsättningar. Exploateringsavtal ska 

beslutas av den organisation som beslutar om antagande av detaljplan. 
 
När det gäller kommunens interna hantering av exploateringsekonomiska frågor, se Policy 
för exploateringsredovisning. 

 

Utgångspunkter och mål för byggande i Tomelilla kommun 
 
I Tomelilla kommun finns vägledande/styrande dokument. Den version som gäller vid 

varje given tidpunkt ska vara utgångspunkten när avtal ska tecknas med externa exploatörer. 

De styrdokument som finns för närvarande är: 
 

 Visionen
 Översiktsplan
 Områdesbestämmelser
 Detaljplaner
 Fastighetsplaner
 VA-plan
 Bostadsförsörjningsstrategi
 Kulturmiljöprogram
 Miljömål

 
Därutöver finns en tillgänglighetsplan som behöver uppdateras. Det kan även tillkomma nya 
styrdokument som ska användas som underlag vid upprättande av exploateringsavtal. 
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Förslag 2020-08-10/IJ 
 

 

Exploateringsavtal 
 

För exploateringsprojekt där kommunen inte äger marken men är huvudman för allmän 

plats regleras genomförandet av detaljplanen genom att exploatören och kommunen tecknar 

ett exploateringsavtal. Avtalen tecknas antingen 
 

 under planprocessen innan beslut fattas om antagande av en ny detaljplan eller


 för ett område med redan gällande detaljplan innan beslut fattas om överlåtelse 
av marken.

 

Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören för genomförandet av 

allmänna anläggningar. Kostnader och ansvar för detta regleras i ett exploateringsavtal och är: 
 

 marköverlåtelser, markupplåtelser och allmänna anläggningar (gator, vägar, allmänna 
platser)


 projektering och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar (vatten- och 

avloppsledningar)
 eventuell lantmäteriförrättning

 

Som grundprincip står exploatören för lantmäteriförrättningskostnaderna och överlåter utan 

ersättning allmän platsmark till kommunen. Vanligtvis begär Tomelilla kommun en ekonomisk 

garanti (bankgaranti) för genomförandet av de kommunaltekniska anläggningarna. En del av 

kostnaderna kan komma att debiteras exploatören redan i samband med påbörjad projektering. 
 

Om exploateringsområdet är tänkt att anslutas till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet 

görs detta efter en anmälan från exploatören och debiteras efter vid varje anvisningstillfälle gällande 

vatten- och avloppstaxa. Separata avtal om genomförande, finansiering och anslutning till vatten- 

och avlopp kan i vissa falla tecknas i samråd med VA-enhet eller motsvarande. 
 

Dessutom ingår följande i avtalet: 
 

 Avtalets giltighetstid
 Villkor för eventuell förlängning av avtalet
 Villkor för vad som händer om projektet inte genomförs
 Exploatören får inte överlåta avtalet utan kommunens godkännande.

 

Ett exploateringsavtal godkänns genom ett beslut i Kommunstyrelsen och gäller inte förrän 
båda parter skrivit på avtalet. 

 

Planläggning och utredning 
 

Exploatering prövas genom planläggning. Om markägaren är privat ska kommunen och 

exploatören komma överens om fördelningen av ansvar och kostnader för detaljplaneringen i 

ett planavtal. När kommunen bekostar planläggningen kan kommunen besluta att kostnaden tar 

ut i efterhand genom planavgifter i samband med bygglov. 
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Förslag 2020-08-10/IJ 
 

 

Ledningsnät för vatten, avlopp och dagvatten ska utredas vid all nyexploatering, och vid behov 

även för redan planlagda områden. Denna utredning görs företrädesvis i samband med 

planprocessen, eller senast innan exploateringsavtal tecknas för äldre planlagda områden. 
 

Utbyggnad av allmän plats och kommunaltekniska anläggningar 
 

Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska vara 

huvudman ska upphandling ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling om inte 

kommunen utför arbetet i egen regi. 
 

Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte ska vara 

huvudman utför och bekostar exploatören arbetet efter att kommunen har fått möjlighet att 

granska och godkänna projekteringen av allmän plats och VA, fiber och annan teknisk 

infrastruktur. 
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Start Dokument & lagar Plan- och bygglag (2010:900)

SFS nr: 2010:900

Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN BB 

Utfärdad: 2010-07-01 

Ändrad: t.o.m. SFS 2020:603

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

• 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

• 2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

• 3 kap. Översiktsplan 

• 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 

• 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser 

• 6 kap. Genomförandet av detaljplaner 

• 7 kap. Regional fysisk planering 

• 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna 

platser 

• 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

• 10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder 

• 11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

• 12 kap. Byggnadsnämnden 

• 13 kap. Överklagande 

• 14 kap. Skadeersättning och inlösen 

• 15 kap. Domstolsprövning m.m. 

• 16 kap. Bemyndiganden 

• Övergångsbestämmelser

Plan- och bygglag (2010:900)

t.o.m. SFS 2020:603
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1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 

1 §   I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten 

och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den 

enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och 

goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer.

2 §   Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt denna lag.

3 §   Lagen innehåller bestämmelser om

    1. lagens syfte, innehåll och definitioner (1 kap.),

    2. allmänna och enskilda intressen (2 kap.),

    3. översiktsplan (3 kap.),

    4. reglering med detaljplan och områdesbestämmelser (4 kap.),

    5. att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser (5 kap.),

    6. genomförandet av detaljplaner (6 kap.),

    7. regional fysisk planering (7 kap.),

    8. krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser 

(8 kap.),

    9. bygglov, rivningslov och marklov m.m. (9 kap.),

    10. genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder (10 kap.),

    11. tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder (11 kap.),

    12. byggnadsnämnden (12 kap.),

    13. överklagande (13 kap.),

    14. skadeersättning och inlösen (14 kap.),

    15. domstolsprövning m.m. (15 kap.), och

    16. bemyndiganden (16 kap.).

Lag (2018:1732).

4 §   I denna lag avses med 

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som 

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, 

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,

bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra 

anläggningar än byggnader, 

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, 

byggnads-, rivnings- eller markarbeten, 
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byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och 

väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 

mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 

vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens 

uppgifter enligt denna lag, 

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning, 

byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett 

byggnadsverk, 

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om 

medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 

fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte 

avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig 

transportinfrastruktur, 

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska 

bestämmas enligt 4 kap. 21-25 §§, 

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats 

eller vattenområde, 

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande,

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en 

fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att 

betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en 

viss väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på 

miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare 

uppförd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller 

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik 

och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en 

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till 
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varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens volym, 

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 

avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning 

till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för 

avsett ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller 

återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende 

eller kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde. Lag (2019:949).

5 §   Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, ska det som sägs i denna 

lag om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträttshavaren 

eller tomträtten. En tomträttshavare är dock inte skyldig att bekosta 

anläggande av gator och andra allmänna platser.

6 §   Den som innehar egendom med ständig besittningsrätt eller med 

fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt förordnande utan att 

äganderätten tillkommer någon ska vid tillämpning av denna lag anses 

som egendomens ägare.

2 kap. Allmänna och enskilda intressen 

1 §   Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen.

2 §   Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska syfta till att mark- och vattenområden används för det 

eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning 

som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna 

om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ 

miljöbalken ska tillämpas. Lag (2014:862).

3 §   Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och 

kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och 

regionala förhållanden främja

    1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,
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    2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar 

för alla samhällsgrupper,

    3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror 

samt goda miljöförhållanden i övrigt,

    4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och

    5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen 

som anges i första stycket 1-5. Lag (2013:867).

4 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om 

marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.

5 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked 

enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 

som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

    1. människors hälsa och säkerhet,

    2. jord-, berg- och vattenförhållandena,

    3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,

    4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt 

bullerstörningar, och

    5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av 

energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

energiförsörjningen och energihushållningen. Lag (2018:636).

6 §   Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende 

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 

som är lämpligt med hänsyn till

    1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan,

    2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor 

och andra olyckshändelser,

    3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna 

av stridshandlingar,

    4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- 

och hygienförhållanden,

    5. möjligheterna att hantera avfall,

    6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
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    7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga att använda området, och

    8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska 

bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga 

och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 

göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 

Lag (2014:477).

6 a §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 

bostadsbyggnader

    1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 

omgivningsbuller, och

    2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för 

människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt 

medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som 

inte är ringa eller helt tillfällig.

Första stycket 1 tillämpas även i ärenden om förhandsbesked.

Lag (2014:902).

7 §   Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att 

det inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 

bebyggelse finns

    1. gator och vägar,

    2. torg,

    3. parker och andra grönområden,

    4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och

    5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell 

service.

8 §   Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska 

byggnadsverk som placeras under markytan i skälig omfattning utformas 

så att det inte försvårar användningen av marken ovanför.

9 §   Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, 

placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar 

enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller 
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byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 

påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 

människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

10 §   Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska 

miljökvalitetsnormerna i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.

11 §   Planläggning och annan prövning enligt denna lag som avser en 

användning av ett mark- eller vattenområde som också har prövats eller 

ska prövas enligt annan lag ska samordnas med det andra arbetet, om 

det lämpligen kan ske.

3 kap. Översiktsplan 

1 §   Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela 

kommunen.

Översiktsplanens syfte

2 §   Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. 

Planen ska även ge vägledning för beslut om 

    1. hur mark- och vattenområden ska användas, och 

    2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Planen är inte bindande. Lag (2020:76).

Översiktsplanens innehåll

3 §   Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om 

den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 

kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta. 

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Lag (2020:76).

4 §   Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med 

hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse 

för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 

eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. 
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Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att 

    1. riksintressen ska tillgodoses, 

    2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och 

    3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag 

(2020:76).

5 §   Av översiktsplanen ska även följande framgå 

    1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder, 

    2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 

samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen,

    3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 

avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

    4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 

följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 

samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra, 

    5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt 

den gör det och skälen för avvikelsen, och 

    6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera 

kommuner eller är av regional betydelse. 

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i 

planen. Lag (2020:76).

6 §   Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt 

framgår. 

Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan 

detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt. Lag (2020:76).

6 a §   Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga 

konsekvenser. Lag (2020:76).

6 b §   Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som 

avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa 

miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 

kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som 

avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin 

bedömning i den frågan. Lag (2020:76).

Att ta fram en översiktsplan 
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7 §   Innan kommunen antar en översiktsplan ska kommunen 

    1. upprätta ett förslag till plan som uppfyller kraven i 3-6 b §§, 

    2. vid upprättandet av förslaget genomföra ett samråd enligt 8-11 §§, 

och 

    3. låta förslaget granskas enligt 12-18 a §§. Lag (2020:76).

Samråd om kommunens förslag

8 §   När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan ska kommunen 

samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. 

Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra 

myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 

väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt 

och att ge möjlighet till insyn och påverkan. 

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skä- len för 

förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har 

betydelse för bedömningen av förslaget. Lag (2020:76).

9 §   Inom ramen för samrådet enligt 8 § ska kommunen undersöka om 

genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 

§ miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till 

den bestämmelsen. 

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på 

det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra 

styckena miljöbalken. 

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om 

betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen 

har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken. Lag (2020:76).

9 a §   Om genomförandet av översiktsplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 

8 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ 

miljöbalken. 

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas 

bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter 

enbart samråda med länsstyrelsen. Lag (2020:76).
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10 §   Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 

    1. ta till vara och samordna statens intressen, 

    2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i 

fråga om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som hänsyn bör tas till 

vid beslut om användningen av mark- och vattenområden, 

    3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, 

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att 

redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är 

förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

    4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 

lämpligt sätt, och 

    5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med 

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 

bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag 

(2020:76).

11 §   Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet i en 

samrådsredogörelse som också ska innehålla de förslag som framförda 

synpunkter har gett anledning till.

Samrådsredogörelsen ska finnas tillsammans med planförslaget.

Granskning av kommunens förslag

12 §   Kommunen ska låta planförslaget granskas under minst två 

månader (granskningstid). 

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för 

granskning. Kommunen ska också se till att samrådsredogörelsen och det 

förslag som samrådet har avsett finns tillgängliga. Lag (2020:76).

13 §   Kommunen ska före granskningstidens början kungöra att 

planförslaget finns tillgängligt för granskning. Kommunen ska anslå 

kungörelsen på kommunens anslagstavla och införa den i en ortstidning. 

Av kungörelsen ska det framgå 

    1. var planförslaget hålls tillgängligt för granskning, 

    2. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det senast 

under granskningstiden, och 

    3. på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 

ärenden hos myndighet m.m. Lag (2020:76).
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14 §   Kommunen ska senast den dag då kungörelsen anslås på 

kommunens anslagstavla skicka planförslaget och kungörelsen till 

länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs.

Lag (2020:76). 

15 §   Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra det 

skriftligen under granskningstiden. Lag (2020:76).

16 §   Länsstyrelsen ska under granskningstiden lämna ett 

granskningsyttrande över planförslaget. 

Länsstyrelsen ska i yttrandet enbart ange om 

    1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken, 

    2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 

miljöbalken inte följs, 

    3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

    4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden 

som angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

och 

    5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion. Lag (2020:76).

17 §   Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande 

sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag 

som synpunkterna gett anledning till.

Lag (2020:76). 

18 §   Om planförslaget ändras väsentligt efter granskningstiden, ska 

kommunen låta förslaget granskas på nytt. Lag (2020:76).

18 a §   På kommunens begäran ska länsstyrelsen tillhandahålla ett 

reviderat granskningsyttrande enligt 16 §, om 

    1. kommunen ändrar planförslaget efter granskningstiden utan att en ny 

granskning enligt 18 § äger rum, och 

    2. länsstyrelsens yttrande till följd av ändringen helt eller delvis inte 

längre är relevant. Lag (2020:76).

Antagande

19 §   Kommunfullmäktige beslutar i frågor om antagande av 

översiktsplanen. Lag (2020:76).
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19 a §   Kommunen ska senast dagen efter det att beslutet att anta 

översiktsplanen har tillkännagetts 

    1. skicka ett meddelande om detta och ett protokollsutdrag med 

beslutet till länsstyrelsen, och 

    2. hålla planen tillgänglig på sin webbplats. 

Skyldigheten enligt första stycket 2 upphör om beslutet upphävs efter ett 

överklagande eller när planen inte längre gäller därför att ett beslut att 

anta en ny plan har fått laga kraft. Lag (2020:76).

20 §   Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 

16 § tillsammans med översiktsplanen. Lag (2020:76).

21 §   Ett beslut att anta översiktsplanen gäller först sedan beslutet har fått 

laga kraft. Lag (2020:76).

22 §   När ett beslut att anta översiktsplanen har fått laga kraft, ska 

kommunen inom sex veckor skicka följande handlingar till Boverket, 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, regionen och de kommuner som 

berörs:

    1. översiktsplanen, 

    2. den samrådsredogörelse som avses i 11 §, 

    3. det granskningsyttrande som avses i 16 §, 

    4. det utlåtande som avses i 17 §, och 

    5. ett protokollsutdrag med beslutet. Lag (2020:76).

Översyn av planens aktualitet

23 §   Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 

månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige 

    1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för 

översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med 

översiktsplaneringen, och 

    2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven 

i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §. 

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val. 

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny 

översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).

24 §   När kommunfullmäktige har antagit eller ändrat planeringsstrategin 

ska kommunen inom två veckor från det att beslutet har tillkännagetts

    1. skicka strategin och ett protokollsutdrag med beslutet till Boverket, 

länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs, och 

    2. hålla strategin tillgänglig på kommunens webbplats, tills en ny 

strategi antas. Lag (2020:76).

Page 12 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
71



25 §   En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft eller 

kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram 

till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan 

strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är aktuell. 

En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första 

stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en 

planeringsstrategi. Lag (2020:76).

26 §   Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana 

statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för 

översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra 

halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige. 

I underlaget ska länsstyrelsen ange 

    1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och 

    2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när 

kommunen begär det. Lag (2020:76).

Ändringar

27 §   En översiktsplan kan ändras för en viss del av kommunen. Den kan 

också ändras genom ett tillägg för att tillgodose ett visst allmänt intresse. 

Om inte annat följer av 28 §, ska 1-22 §§ tillämpas när planen ändras. 

När planen ändras ska sambanden med och konsekvenserna för den som 

helhet redovisas. Lag (2020:76).

28 §   Om ett förslag till ändring avser endast en viss del av kommunen är 

det, trots det som sägs i 12 §, tillräckligt att granskningstiden är sex 

veckor. Lag (2020:76).

4 kap. Reglering med detaljplan och 
områdesbestämmelser 

1 §   Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, 

bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller 

områdesbestämmelser enligt detta kapitel.

Krav på reglering med detaljplan

2 §   Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller 

vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 

bebyggelsemiljöns utformning för
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    1. en ny sammanhållen bebyggelse med bygglovspliktiga 

byggnadsverk, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller 

till förhållandena i övrigt, 

    2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen 

behöver ske i ett sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som 

åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller omfattning eller till 

förhållandena i övrigt,

    3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om 

byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan 

som avses i 9 kap. 4 a §, och

       a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande, eller

       b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som 

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

    4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet 

som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan 

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller 

förhandsbesked och varken byggnadsverket eller dess användning kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2018:1325).

3 §   Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller 

vattenområdes lämplighet för ett vindkraftverk, om

    1. vindkraftverket omfattas av krav på bygglov eller anmälan enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 eller 8 §,

    2. det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och

    3. kraftverket inte kan prövas i samband med prövning av ansökan om 

bygglov, förhandsbesked eller anmälan.

4 §   Trots 2 och 3 §§ behöver reglering inte göras med en detaljplan, om 

tillräcklig reglering har gjorts med områdesbestämmelser.

5 §   I en detaljplan ska kommunen

    1. bestämma och ange gränserna för allmänna platser, kvartersmark 

och vattenområden,

    2. bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som 

kommunen är huvudman för, och

    3. bestämma användningen av kvartersmark och vattenområden.

Markreservat och allmänna platser
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6 §   I en detaljplan får kommunen bestämma markreservat för sådana 

trafik- och väganläggningar, energianläggningar, anordningar för 

elektroniska kommunikationsnät och ledningar som behövs för allmänna 

ändamål.

7 §   Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får 

dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att 

huvudmannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna 

platser. Lag (2014:900).

8 §   I en detaljplan får kommunen bestämma

    1. hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, och

    2. hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas 

och utformas. Lag (2014:900).

9 §   I en detaljplan får kommunen bestämma om stängsel samt utfart eller 

annan utgång mot allmänna platser.

Markytan

10 §   I en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och om 

markytans utformning och höjdläge.

Bebyggandets omfattning och byggnaders omfattning och 
användning

11 §   I en detaljplan får kommunen bestämma

    1. bebyggandets omfattning över och under markytan,

    2. byggnaders användning, och

    3. andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och 

lägenheternas storlek.

Skydd mot störningar

12 §   I en detaljplan får kommunen bestämma

    1. skyddsåtgärder för att motverka markförorening, olyckor, 

översvämning och erosion,

    2. skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen, och

    3. om det finns särskilda skäl för det, högsta tillåtna värden för 

störningar genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller andra 

olägenheter som omfattas av 9 kap. miljöbalken.

Parkering
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13 §   I en detaljplan får kommunen bestämma

    1. de krav i fråga om att ordna utrymme för parkering, lastning och 

lossning som behövs med hänsyn till 8 kap. 9 § första stycket 4,

    2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och

    3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.

Bygglov, rivningslov och marklov

14 §   I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked för 

en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning 

endast får ges under förutsättning att

    1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller 

avlopp, som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd,

    2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller 

fått den ändrade användning som anges i planen,

    3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats,

    4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en 

markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har 

vidtagits på tomten,

    5. åtgärder som förebygger olägenheter från omgivningsbuller har 

vidtagits. Lag (2014:902).

15 §   I en detaljplan får kommunen bestämma omfattningen av kraven på

    1. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§,

    2. rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 och andra stycket, och

    3. marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§.

Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och 
tomter

16 §   I en detaljplan får kommunen

    1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och 

tomter,

    2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs 

för att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 

17 och 18 §§,

    3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, 

tomter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § 

tredje stycket och 8 kap. 13 §,

    4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning 

enligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och

    5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma 

sådana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och 

bestämma undantag från sådana krav.

Lag (2014:900).
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Strandskydd

17 §   I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. 

miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om 

intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen 

väger tyngre än strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande 

får dock inte avse ett sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 

3 miljöbalken omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna 

i 7 kap. 18 c-18 g §§ miljöbalken ska tillämpas på 

detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd. Lag 

(2014:1014).

Fastighetsindelning m.m.

18 §   I en detaljplan får kommunen bestämma en största eller minsta 

storlek på fastigheter och bestämma markreservat för 

gemensamhetsanläggningar.

Om det behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i 

fastigheter eller för att annars underlätta detaljplanens genomförande, får 

kommunen också bestämma

    1. hur området ska vara indelat i fastigheter,

    2. de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska 

bildas, ändras eller upphävas,

    3. de anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, och

    4. de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de 

utrymmen som ska tas i anspråk för anläggningarna.

En detaljplanebestämmelse om områdets indelning i fastigheter eller om 

servitut eller liknande särskilda rättigheter ska vara förenlig med 3 kap. 1 § 

och 5 kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). En 

detaljplanebestämmelse om inrättande av en gemensamhetsanläggning 

ska vara förenlig med 5 och 6 §§ anläggningslagen (1973:1149). En 

detaljplanebestämmelse om ledningsrätt ska vara förenlig med 6 § 

ledningsrättslagen (1973:1144). Lag (2015:668).

18 a §   Bestämmelserna i 18 § om fastigheter ska tillämpas också på 

mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Lag 

(2011:335).

19 §   Har upphävts genom lag (2012:187).

20 §   Har upphävts genom lag (2012:187).

Detaljplanens genomförandetid
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21 §   I detaljplanen ska kommunen ange en genomförandetid. Tiden ska 

bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men 

tiden får inte vara kortare än fem år och inte längre än femton år.

Tiden räknas från den dag då beslutet att anta planen vinner laga kraft. 

Om någon del av planen får genomföras tidigare på grund av ett 

förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket, räknas tiden från den dag 

då genomförandet får påbörjas. Detta gäller dock inte om kommunen i 

planen har bestämt att tiden ska räknas från en senare tidpunkt eller 

bestämt olika tider för skilda områden av planen.

22 §   Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också 

för den fråga som ändringen avser.

Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om 

genomförandetid, ska kommunen med tillämpning av 21 § bestämma en 

särskild genomförandetid för den fråga som ändringen avser.

Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan 

fråga som innebär upphävande av en del av detaljplanen eller av en 

detaljplanebestämmelse.

Lag (2015:668).

23 §   Om detaljplanen saknar uppgift om genomförandetidens längd, ska 

längden anses vara femton år. Om planen saknar uppgift om när tiden ska 

börja räknas, ska den räknas enligt 21 § andra stycket.

24 §   Innan genomförandetiden har gått ut får den förlängas med högst 

fem år i sänder. Efter det att genomförandetiden har gått ut, får den 

förnyas med högst fem år i sänder.

En förlängning eller förnyelse får avse ett visst område av detaljplanen.

25 §   Om någon i fråga om en viss fastighet har påbörjat åtgärder för att 

genomföra detaljplanen men inte hinner fullfölja åtgärderna före 

genomförandetidens utgång och förseningen beror på omständigheter 

som kommunen råder över, ska kommunen förlänga genomförandetiden 

för den fastigheten.

Förlängningen ska ske med den tid som är skälig.

En ansökan om förlängning ska göras före genomförandetidens utgång.

Tillfällig användning

26 §   I detaljplanen får kommunen bestämma tillfällig användning av mark 

eller byggnader som inte genast behöver tas i anspråk för det ändamål 

som anges i planen.
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27 §   Den tid som den tillfälliga användningen får pågå ska bestämmas i 

planen.

Tiden får bestämmas till högst tio år och ska räknas från den dag som 

följer av 21 § andra stycket.

28 §   Om detaljplanen saknar uppgift om hur lång tid en tillfällig 

användning får pågå, är tiden fem år.

29 §   Tiden för tillfällig användning får förlängas med högst fem år i 

sänder.

Den sammanlagda tiden får dock inte överstiga tjugo år.

Detaljplanens omfattning och utformning

30 §   En detaljplan ska bestå av en karta över det område som planen 

omfattar (plankarta) och de bestämmelser i övrigt som behövs. Av 

plankartan ska det framgå hur planområdet delas upp för skilda ändamål 

och vilka bestämmelser som gäller för olika områden.

Om det behövs för att planen ska bli tydlig, får reglering av frågor som 

avses i 18 § andra stycket redovisas på en särskild plankarta. Lag 

(2015:668).

31 §   En beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras 

(planbeskrivning) ska finnas tillsammans med planen.

32 §   En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs 

med hänsyn till planens syfte och genomförandetid.

Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i 

övrigt ska tydligt framgå av planen.

Detaljplanen får inte vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till 

planens syfte. Lag (2011:335).

33 §   Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av

    1. planeringsförutsättningarna,

    2. planens syfte,

    3. hur planen är avsedd att genomföras,

    4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med 

hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, och

    5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör 

det och skälen för avvikelsen.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för 

att förstå planen.
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Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska, 

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 

planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt 

samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och 

andra berörda. Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå 

exploateringsavtal eller genomföra markanvisningar, dessa avtals 

huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis 

genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2015:668).

33 a §   Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska 

planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till 

bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 

omgivningsbuller

    1. vid bostadsbyggnadens fasad, och

    2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 

byggnaden. Lag (2014:902).

33 b §   Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut 

som avses i 5 kap. 11 a § andra stycket, ska skälen för bedömningen i 

den frågan anges i redovisningen enligt 33 § första stycket 4. Lag 

(2020:76).

34 §   Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som 

avses i 5 kap. 11 a § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har 

meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 

§ första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som 

följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken. 

Redovisningen ska också uppfylla kraven i 6 kap. 35, 37 och 43 §§ 

miljöbalken och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa 

bestämmelser, om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för

    1. industriändamål,

    2. ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat projekt för 

sammanhållen bebyggelse,

    3. en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,

    4. en hamn för fritidsbåtar,

    5. ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, 

utanför sammanhållen bebyggelse,

    6. en permanent campingplats,

    7. en nöjespark,

    8. en djurpark,

    9. en spårväg, eller

    10. en tunnelbana.

Lag (2020:76).
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35 §   Redovisningen enligt 33 § första stycket 4 behöver inte innehålla 

någon miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upprättad för 

detaljplaneärendet, om planen är en sådan som avses i 5 kap. 7 a § och 

miljökonsekvensbeskrivningen i det andra ärendet återges i och är aktuell 

och tillräcklig för detaljplaneärendet. Lag (2014:900).

36 §   Detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till befintliga 

bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på 

planens genomförande.

I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller särskild 

rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 

13 eller 16 § ska planen vara utformad så att de fördelar som kan vinnas 

med den överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda. Lag 

(2014:900).

37 §   En detaljplan får innebära en närmare reglering av möjligheterna att 

bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt för det.

Detaljplanens giltighet

38 §   En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs.

39 §   En detaljplan får inte ändras eller upphävas före 

genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs 

motsätter sig det.

Första stycket gäller inte om ändringen eller upphävandet behövs

    1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat 

förutses vid planläggningen, eller

    2. för införande av bestämmelser enligt 18 § andra stycket.

Lag (2015:668).

40 §   De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte 

att detaljplanen ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång.

Områdesbestämmelser

41 §   Kommunen får anta områdesbestämmelser för att i vissa 

avseenden reglera begränsade områden av kommunen som inte omfattas 

av en detaljplan.

42 §   Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera

    1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för 

bebyggelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra 

jämförliga ändamål, om det behövs för att säkerställa syftet med 

översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken,
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    2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning,

    3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken 

på tomter för sådana hus,

    4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 

och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 

9 kap. 13 §, och

    5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och 

i samband med det bestämma

       a) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom 

sådana områden som avses i 9 kap. 13 § 1,

       b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från 

omgivningen som avses i 12 § 1, och

       c) i frågor som avses i 16 § 2, 4 och 5.

I samband med en reglering enligt första stycket 2 eller 5 får kommunen 

även reglera skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter 

och bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 

13 § samt för sådan mark för gemensam användning som är särskilt 

värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt. Lag (2014:900).

43 §   Kommunen ska redovisa områdesbestämmelserna och skälen för 

dem i en särskild handling. Handlingen ska utformas så att det tydligt 

framgår hur bestämmelserna reglerar bebyggelse, byggnadsverk och 

miljön i övrigt.

Ett beslut om att ändra eller upphäva områdesbestämmelser och skälen 

för det ska också redovisas i en särskild handling.

5 kap. Att ta fram detaljplaner och 
områdesbestämmelser 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur en detaljplan och 

områdesbestämmelser upprättas, antas, ändras och upphävs samt om 

besked från kommunen om att inleda en sådan planläggning. Lag 

(2011:335).

Planbesked

2 §   På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan 

förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller att 

områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett 

planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan 

planläggning. Lag (2011:335).
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3 §   En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en 

beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden 

och en karta som visar det område som berörs.

Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en 

beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

4 §   När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller 

kraven i 3 § ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om 

kommunen och den som har gjort begäran inte kommer överens om något 

annat.

5 §   Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en 

planläggning.

Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i 

planbeskedet ange den tidpunkt då planläggningen enligt kommunens 

bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 

eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva 

områdesbestämmelser.

Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i 

planbeskedet ange skälen för det. Lag (2011:335).

Processen innan en detaljplan antas

6 §   Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett 

planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas enligt 8-10 och 11-

37 §§. 

För vissa detaljplaner gäller enligt 7 och 7 a §§ även särskilda 

bestämmelser. Lag (2020:76).

7 §   Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 c § 

första stycket, 11 d, 11 e och 17 §§, 18 § andra och tredje styckena samt 

25 § för en detaljplan som 

    1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 

granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,

    2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse, eller

    3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Det utökade planförfarandet ska även tillämpas om den del av 

översiktsplanen som har betydelse för planförslaget inte är aktuell enligt 3 

kap. 25 § när ärendet påbörjas. Lag (2020:76).
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7 a §   Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i 11 

c § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra 

stycket för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och 

länsstyrelsens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart 

gäller 

    1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, 

eller

    2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 

järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Bestämmelserna om ett samordnat planförfarande är endast tillämpliga 

om den del av översiktsplanen som har betydelse för planförslaget är 

aktuell enligt 3 kap. 25 § när ärendet påbörjas. Lag (2020:76).

Underlag för detaljplanearbetet

8 §   I arbetet med att ta fram en detaljplan ska det, om det inte är 

uppenbart onödigt, finnas en eller flera kartor som är lämpliga för 

ändamålet (grundkartor) och en fastighetsförteckning.

9 §   Av fastighetsförteckningen ska det framgå

    1. vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld 

för flera fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda,

    2. vilka som är ägare till de fastigheter, den mark och de vattenområden 

som avses i 1,

    3. vilka som är innehavare av någon annan särskild rätt till egendom 

som avses i 1 än bostadsrätt eller hyresrätt, och

    4. vilka gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen 

(1973:1149) som är berörda och vilka som är ägare till de fastigheter som 

deltar i anläggningarna.

Om en samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsanläggning som 

avses i första stycket förvaltas av en samfällighetsförening enligt lagen 

(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, ska föreningen anges i 

förteckningen i stället för ägare eller innehavare.

10 §   Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 

detaljplanearbetet, ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål 

i ett särskilt program.

Planeringsbesked

10 a §   Under arbetet med att ta fram en detaljplan får kommunen begära 

ett planeringsbesked enligt 10 f §.

Lag (2017:424).
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10 b §   En kommun som avser att begära ett planeringsbesked innan 

samråd enligt 11-17 §§ är klart ska ge lantmäterimyndigheten, de 

kommuner som berörs och de myndigheter, sammanslutningar och 

enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse i de frågor som begäran 

avser tillfälle att komma in med synpunkter. Lag (2017:424).

10 c §   En kommun som, innan samråd enligt 11-17 §§ är klart, avser att 

begära ett planeringsbesked i fråga om en åtgärd som kommunen avser 

att planera för i ett sådant planförslag som avses i 7 § ska kungöra detta.

En sådan kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in 

i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå

    1. vilken fråga som begäran om planeringsbesked avser,

    2. vilket område åtgärden avser,

    3. om åtgärden avviker från översiktsplanen,

    4. var underlaget för begäran om planeringsbesked finns tillgängligt, 

och

    5. inom vilken tid, dock minst tre veckor, och till vem synpunkter på 

åtgärden ska lämnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 

ärenden hos myndighet m.m. Lag (2017:424).

10 d §   Kommunen ska redovisa dels de synpunkter som har kommit 

fram till följd av förfarandet enligt 10 b och 10 c §§, dels de kommentarer 

som kommunen har med anledning av synpunkterna. Lag (2017:424).

10 e §   En begäran om planeringsbesked ska vara skriftlig och innehålla 

en redovisning enligt 10 d eller 17 §. Lag (2017:424).

10 f §   Om kommunen begär det, ska länsstyrelsen ge ett 

planeringsbesked. 

I beskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, 

bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för i en detaljplan 

har en sådan innebörd som anges i 11 kap. 10 § andra stycket. Ett 

planeringsbesked får förenas med villkor. 

Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig 

begäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med 

hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter. Lag 

(2017:424).

Samråd och kungörelse
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11 §   I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till 

en detaljplan ska kommunen samråda med 

    1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,

    2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster 

och boende som berörs,

    3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om 

förhandlingsordning för en berörd fastighet eller, om någon 

förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation 

inom vars verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och

    4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett 

väsentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, 

hyresgäster, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är 

uppenbart att förslaget saknar betydelse för dem.

För samråd enligt första stycket 2-4 är det tillräckligt att kommunen ger 

tillfälle till samråd. Lag (2020:76).

11 a §   Inom ramen för samrådet enligt 11 § ska kommunen undersöka 

om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. Undersökningen ska ske på det sätt som anges i 6 kap. 6 

§ miljöbalken och föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till 

den bestämmelsen. 

Kommunen ska efter undersökningen avgöra frågan i ett särskilt beslut på 

det sätt och med det innehåll som anges i 6 kap. 7 § första och andra 

styckena miljöbalken.

Kraven enligt första och andra styckena gäller inte om frågan om 

betydande miljöpåverkan redan är avgjord i föreskrifter som regeringen 

har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken eller om planen omfattas 

av undantaget i 6 kap. 3 § andra stycket 1 samma balk. Lag (2020:76).

11 b §   Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, ska kommunen inom ramen för samrådet enligt 

11 § även uppfylla kraven på avgränsningssamråd i 6 kap. 9 och 10 §§ 

miljöbalken. 

Trots det som sägs i 6 kap. 6 och 10 §§ miljöbalken om samråd med 

andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas 

bli berörda av planen, ska kommunen i fråga om statliga myndigheter 

enbart samråda med läns- styrelsen. Lag (2020:76).
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11 c §   Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska 

kommunen kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som 

ska vara minst tre veckor (samrådstid).

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i 18 

a §. Lag (2020:76).

11 d §   En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras 

in i en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå

    1. vilket område detaljplanen avser,

    2. om förslaget avviker från översiktsplanen,

    3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är,

    4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 

samrådstiden, och

    5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 

ärenden hos myndighet m.m. Lag (2020:76).

11 e §   Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt 

för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag 

som avses i 8-10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt 

som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget.

Lag (2020:76).

12 §   Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som 

möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

13 §   Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa 

förslaget, skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse 

och hur kommunen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli 

att redovisa skälen för planförslaget och planeringsunderlaget om det är 

uppenbart obehövligt.

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta.

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal eller genomföra 

markanvisningar, ska kommunen redovisa dessa avtals huvudsakliga 

innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs 

med stöd av ett eller flera sådana avtal. Lag (2015:668).

14 §   Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt 

    1. ta till vara och samordna statens intressen,

    2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, 

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd 

enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
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    3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett 

lämpligt sätt, och

    4. verka för att en bebyggelse inte blir olämplig eller ett byggnadsverk 

olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen 

av 2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 

bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt. Lag 

(2020:76).

15 §   Under samrådet ska lantmäterimyndigheten särskilt

    1. verka för att ett förslag till detaljplan är förenligt med 4 kap. 7, 18 och 

18 a §§ samt 33 § första stycket 3 och tredje stycket, och

    2. ge råd om tillämpningen av 6 kap. 40-42 §§. Lag (2014:900).

16 §   För ett planförslag som avses i 7 a § behöver samråd enligt 11-15 

§§ endast ske om prövningen av det andra ärendet är avslutad och

    1. den utredning som finns i det ärendet inte är tillräcklig eller inte 

längre är aktuell för detaljplaneärendet, eller

    2. samråd inte har skett i det andra ärendet med alla dem som ska 

omfattas av samråd enligt 11 §.

I ett fall som avses i första stycket 2 är det tillräckligt att komplettera 

detaljplaneärendet så att samråd sker med dem som inte omfattades av 

samrådet i det andra ärendet.

Lag (2014:900).

17 §   Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i 

samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har med 

anledning av synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 

§, ska redovisningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit 

fram (samrådsredogörelse). För andra planförslag än sådana som avses i 

7 § är det tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 

23 §. Lag (2017:965).

Granskning

18 §   När samrådet enligt 11-17 §§ är klart ska kommunen i en 

underrättelse informera om sitt planförslag och låta det granskas under en 

viss tid (granskningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 

11 § har godkänt planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas. 
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Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, 

om alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 

7 § 1 och 2 ska granskningstiden dock vara minst tre veckor och för ett 

sådant planförslag som avses i 7 § 3 minst 30 dagar.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett 

sådant som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på 

det sätt som anges i 11 d §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller 

det har ändrats väsentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i 

stället avse granskningstid. Lag (2020:76).

18 a §   Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen 

kungöra förslaget på det sätt som anges i 11 d § och låta det granskas. 

Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse granskningstid. 

Granskningstiden ska vara minst tre veckor. 

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra 

ärendet som avses i 7 a §. Lag (2020:76).

19 §   En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens 

anslagstavla. Av underrättelsen ska det framgå

    1. vilket område detaljplanen avser,

    2. om förslaget avviker från översiktsplanen,

    3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång 

granskningstiden är,

    4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under 

granskningstiden,

    5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och

    6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon 

skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att 

anta planen. Lag (2017:761).

20 §   Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på 

kommunens anslagstavla skicka

    1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare 

och dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och

    2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till 

länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs. Lag 

(2014:900).

21 §   Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt 

för alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att det underlag 

som avses i 8-10 §§ och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns 

tillgängliga liksom det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser 

har betydelse för bedömningen av förslaget.
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Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 

samordnats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin 

skyldighet enligt första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i 

det andra ärendet tillgänglig i den mån informationen finns där. Lag 

(2014:900).

22 §   Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över 

planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

    1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

    2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

    3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser,

    4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 

lämpligt sätt, eller

    5. en bebyggelse annars blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt 

med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion.

Lag (2020:76).

22 a §   Under granskningstiden ska lantmäterimyndigheten yttra sig över 

planförslaget om myndigheten bedömer att förslaget inte är förenligt med 

4 kap. 7, 18 och 18 a §§ samt 33 § första stycket 3 och tredje stycket. Lag 

(2014:900).

23 §   Efter granskningstiden ska kommunen göra ett 

granskningsutlåtande. Det ska innehålla en sammanställning av de 

skriftliga synpunkter som har kommit in under granskningstiden och en 

redovisning av kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har 

samordnats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också 

behandla de skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet 

och har betydelse för detaljplaneprövningen. Lag (2014:900).

24 §   Kommunen ska så snart som möjligt skicka granskningsutlåtandet 

eller ett meddelande om var det finns tillgängligt till dem som inte har fått 

sina synpunkter tillgodosedda.

Granskningsutlåtandet ska finnas tillgängligt tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet.

25 §   Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt, 

ska kommunen låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och 

andra styckena samt 19-24 §§. Om kommunen bedömer att förslaget är 

ett sådant som avses i 7 § och det inte har kungjorts tidigare, ska 

Page 30 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
89



kommunen dessutom kungöra det ändrade förslaget på det sätt som 

anges i 11 d §. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i stället avse 

granskningstid. Lag (2020:76).

Föreläggande om anspråk på ersättning eller inlösen

26 §   Om ett förslag till detaljplan kan medföra en sådan skada som 

avses i 14 kap. 7, 10 eller 12 §, får kommunen förelägga den som kan 

komma att drabbas av skadan att inom en viss tid anmäla sitt anspråk på 

ersättning eller inlösen.

Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att rätten till ersättning 

annars kan gå förlorad.

Föreläggandet ska innehålla upplysningar om förslagets innebörd.

Tidsfristen för anmälan ska bestämmas till minst två månader. En 

bestämmelse om att kommunen inte får anta planen innan tidsfristen har 

löpt ut finns i 28 §.

Antagandet av en detaljplan

27 §   En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får 

uppdra åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta en plan som 

inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Ett sådant uppdrag får inte delegeras. Lag (2017:424).

28 §   Om kommunen har meddelat ett föreläggande enligt 26 §, får 

kommunen inte anta detaljplanen innan tidsfristen för anmälan av anspråk 

har löpt ut. Lag (2014:900).

29 §   När detaljplanen har antagits ska kommunen skicka ett meddelande 

om detta till 

    1. länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten,

    2. de kommuner som är berörda och till regionen om det i länet ska ske 

planering enligt 7 kap., och

    3. dem som anges i 11 § första stycket 2 och 3 och dem som får 

överklaga enligt 13 kap. 12 eller 13 § och 

       a) senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter 

som inte blivit tillgodosedda, eller 

       b) har rätt att överklaga beslutet enligt 13 kap. 11 § andra stycket 1.

Meddelandet ska innehålla ett protokollsutdrag med beslutet och 

upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra.
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Kommunen ska till länsstyrelsen skicka det granskningsutlåtande som 

avses i 23 § tillsammans med meddelandet om att planen har antagits, 

om kommunen inte redan har skickat utlåtandet enligt 24 §. Lag 

(2019:949).

30 §   Meddelandet enligt 29 § ska skickas senast dagen efter det att 

justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på 

kommunens anslagstavla.

31 §   Har upphävts genom lag (2017:965).

32 §   När beslutet att anta detaljplanen har fått laga kraft ska kommunen 

    1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen fick laga kraft 

och, om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, 

det datum då förordnandet meddelades,

    2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och 

fastighetsförteckningen enligt 9 § till länsstyrelsen och 

lantmäterimyndigheten, och

    3. med en kungörelse på det sätt som anges i 11 d § eller med ett 

skriftligt meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till 

ersättning enligt 14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 

kap. 12 § kan ha motsvarande rätt till ersättning samt i underrättelsen 

upplysa om innehållet i 15 kap. 5 §. Lag (2020:76).

Meddelanden till samfälligheter och bostadsrättshavare

33 §   Ett meddelande enligt 20, 24 eller 29 § som ska skickas till en 

samfällighet får skickas till

    1. en ledamot av den styrelse som finns för samfälligheten,

    2. den som är utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, eller 

3. om det inte finns någon styrelse eller förvaltare, någon av 

samfällighetens delägare för att hållas tillgänglig för de andra delägarna.

34 §   Ett meddelande enligt 20, 24 eller 29 § som ska skickas till en 

bostadsrättshavare som saknar känd adress, får i stället skickas till en 

ledamot av styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Meddelanden till ett stort antal personer

35 §   Om ett meddelande enligt 20, 24 eller 29 § ska skickas till ett stort 

antal personer som inte är samfälligheter eller bostadsrättshavare, och det 

skulle innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med 

hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av 

dem, får kommunen

    1. om meddelandet är ett sådant som avses i 20 §, låta bli att skicka det 

enligt 20 § 1, och

    2. om meddelandet är ett sådant som avses i 24 eller 29 §, i stället för 

Page 32 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
91



att skicka det, kungöra meddelandet genom att anslå det på kommunens 

anslagstavla och

       a) föra in det i en ortstidning, eller

       b) sprida ett informationsblad om kungörelsen till de boende som är 

berörda, om det stora antalet mottagare av meddelandet är boende.

Om kungörelsen avser ett meddelande enligt 29 §, ska det av 

kungörelsen framgå vilket beslut som meddelandet avser, när beslutet 

tillkännagavs och vad den måste göra som vill överklaga beslutet. Om 

kungörelsen förs in i en ortstidning, ska det ske samma dag som beslutet 

tillkännages.

36 §   Om ett meddelande avser en detaljplan som innebär att ett mark-

eller vattenområde eller ett utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 

kap. 13 eller 16 §, får 35 § inte tillämpas för meddelanden till ägaren eller 

innehavaren av en särskild rätt till området eller utrymmet. Lag 

(2014:900).

37 §   I fråga om den som har fått ett föreläggande enligt 26 § får 

kommunen inte tillämpa 35 § för att meddela att detaljplanen har antagits.

Att ändra och upphäva detaljplaner

38 §   Det som enligt detta kapitel gäller i fråga om förslag till och 

antagande av en detaljplan ska också gälla i fråga om förslag till och 

beslut om att ändra eller upphäva en detaljplan.

38 a §   Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver 

18 § första och andra styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas. Samråd 

enligt 11 § krävs endast med lantmäterimyndigheten och kända sakägare 

inom det berörda området. Lag (2020:76).

38 b §   I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § 

första och andra styckena samt 19-25 §§ inte tillämpas när planens 

genomförandetid har gått ut, och upphävandet av planen 

    1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens 

granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 §,

    2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse, och

    3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt 

skicka samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns 

tillgänglig till dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. 
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Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska 

kommunen trots första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt 18 

§ första och andra styckena samt 19-24 §§.

Bestämmelserna i första-tredje styckena är endast tillämpliga om den del 

av översiktsplanen som har betydelse för upphävandet är aktuell enligt 3 

kap. 25 § när ärendet påbörjas. Lag (2020:76).

38 c §   Bestämmelserna i 38 b § tillämpas också i fråga om förslag till att 

upphäva en detaljplanebestämmelse enligt 4 kap. 18 § andra stycket 1 

eller 2 eller motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser. I fråga om 

sådana förslag behöver samråd enligt 11 § inte ske med andra kommuner 

eller sakägare utanför det berörda området. Lag (2015:668).

Att anta, ändra och upphäva områdesbestämmelser

39 §   I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva 

områdesbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om 

förslag till och antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § i den del som avser 

fastighetsförteckning, 9, 10 och 11 §§, 11 c § första stycket, 11 d-15 §§, 

17, 18, 19 och 20 §§, 21 § första stycket, 22 och 22 a §§, 23 § första 

stycket, 24, 25, 27, 29 och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33-35 och 38 §§. Vid 

tillämpningen ska det som sägs om detaljplan avse 

områdesbestämmelserna. Lag (2020:76).

Effekten av beslut enligt detta kapitel

40 §   Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser gäller först sedan beslutet har vunnit laga kraft.

Bestämmelser som innebär att beslutet kan få tillämpas innan det har 

vunnit laga kraft finns i 13 kap. 17 § tredje stycket.

41 §   Områdesbestämmelser upphör att gälla när ett beslut att anta en 

detaljplan för området vinner laga kraft eller när en detaljplan för området 

får genomföras med stöd av ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje 

stycket.

6 kap. Genomförandet av detaljplaner 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om genomförande av 

detaljplan för allmänna platser när kommunen är huvudman.

Bestämmelserna avser
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    1. kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen,

    2. ordnandet och underhållet av allmänna platser, och

    3. fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader m.m.

Kapitlet innehåller även bestämmelser om exploateringsavtal.

Vid enskilt huvudmannaskap tillämpas bestämmelserna om inrättande av 

anläggning som är gemensam för flera fastigheter i anläggningslagen 

(1973:1149). I anläggningslagen finns även bestämmelser om underhåll 

av vägar och andra allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap. 

Lag (2014:900).

2 §   Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning 

som kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§. Lag (2014:900).

3 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

4 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

5 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

6 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

7 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

8 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

9 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

10 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

11 §   Har upphävts genom lag (2012:187).

12 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

Kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra 
utrymmen

13 §   Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt 

detaljplanen ska användas för

    1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller

    2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets 

användning för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå.

Kommunens rätt enligt första stycket 2 upphör att gälla om kommunen ger 

bygglov enligt 9 kap. 32 a § första stycket.

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa in mark eller annat 

utrymme finns i 14 kap. Lag (2014:900).
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14 §   Om ett markområde enligt detaljplanen ska vara en enda fastighet 

men vid genomförandetidens utgång omfattar flera fastigheter med olika 

ägare och kommunen enligt planen är huvudman för en allmän plats, får 

kommunen lösa in fastigheter eller delar av fastigheter så att 

fastighetsindelningen överensstämmer med planen.

Lag (2014:900).

15 §   Om kommunen är huvudman för en allmän plats som är avsedd att 

tillgodose en kvartersmarks eller ett annat utrymmes behov av den 

allmänna platsen och kvartersmarken eller utrymmet vid 

genomförandetidens utgång inte har bebyggts på ett sätt som i huvudsak 

följer detaljplanen, får kommunen lösa in marken eller utrymmet.

Första stycket gäller inte om marken eller utrymmet omfattas av ett 

bygglov som får tas i anspråk. Lag (2014:900).

16 §   Om någon har särskild rätt till mark eller annat utrymme som 

omfattas av kommunens rätt enligt 13, 14 eller 15 §, får kommunen också 

lösa in den särskilda rätten. Lag (2014:900).

17 §   Om kommunen använder sig av sin rätt enligt 13, 14, 15 eller 16 §, 

ska ersättningen bestämmas enligt 4 kap. expropriationslagen (1972:719).

Ordnandet av allmänna platser

18 §   Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, ska 

kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är 

huvudman för, så att platserna kan användas för deras avsedda ändamål.

Kommunen ska upplåta platserna för allmän användning så snart det 

område som platserna finns inom har bebyggts enligt planen eller, om 

genomförandetiden har löpt ut, efter hand som bebyggelsen färdigställs.

När platserna upplåts för allmän användning ska de vara ordnade på ett 

ändamålsenligt sätt och i enlighet med ortens sed. De ska i fråga om 

gatubredd, höjdläge och utformning i övrigt följa detaljplanen. Kommunen 

får göra små avvikelser från planen, om det inte motverkar syftet med 

planen.

19 §   I den mån staten är väghållare inom ett område som omfattas av 

detaljplanen, ska det som enligt 18 § gäller i fråga om kommunens 

skyldighet att ordna gator i stället gälla staten.

Om en gata ges en större bredd eller ett dyrbarare utförande i övrigt än 

vad som behövs med hänsyn till trafiken, ska kommunen trots första 

stycket betala merkostnaden.
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Regeringen får i det enskilda fallet besluta att staten ska svara för den 

merkostnad som avses i andra stycket.

20 §   Innan kommunen har hunnit ordna den gata som en fastighet ska 

ha utgång till eller den avloppsledning som en fastighet ska få vara 

ansluten till, får den som vill bygga på fastigheten

    1. själv ordna utfartsväg och avloppsanläggning, och

    2. utan ersättning använda kommunens mark för utfartsvägen och 

avloppsanläggningen, om marken är avsedd för det ändamålet.

Lag (2011:335).

Underhållet av allmänna platser

21 §   Kommunen ska svara för underhållet av gator och andra allmänna 

platser som kommunen är huvudman för. Detta gäller även om 

detaljplanen upphävs.

22 §   Om staten är väghållare för en allmän väg inom ett område som 

omfattas av detaljplanen, ska staten svara för att vägen underhålls i 

enlighet med väglagen (1971:948).

Om underhållet blir dyrare än vad som behövs med hänsyn till trafiken, 

ska kommunen trots första stycket betala merkostnaden. Detta gäller dock 

inte om regeringen beslutar att staten ska betala merkostnaden.

23 §   Har upphävts genom lag (2014:900).

Fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader 
m.m.

24 §   Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga 

eller förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd 

som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och 

av anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen besluta 

att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana 

åtgärder.

Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist 

sätt.

Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska 

omfattas av fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna 

för fördelningen.
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25 §   Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga 

eller förbättra en gata, får kommunen i stället för att tillämpa 24 § besluta 

att kostnaderna för detta ska betalas av ägarna till de fastigheter som 

ligger vid gatan.

Kostnaderna får fördelas mellan fastigheterna så att

    1. varje fastighet svarar för hälften av den del av kostnaden som 

belöper på gatan framför fastigheten,

    2. kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata 

fördelas lika, och

    3. kostnaden för att anlägga ett gatukors fördelas lika mellan 

fastigheterna vid gatukorset.

Om kostnaden för att anlägga eller förbättra en gata inte är densamma 

utmed hela gatan, får kommunen besluta att kostnaden ska fördelas 

mellan fastigheterna på något annat sätt som är skäligt och rättvist.

Det som enligt denna paragraf gäller för en gata ska också gälla för andra 

allmänna platser än gator.

26 §   Om en fastighet ligger vid en allmän plats som inte är en gata, ska 

platsen vid tillämpningen av 24 och 25 §§ anses ha en bredd som 

motsvarar fem fjärdedelar av den högsta byggnadshöjd som enligt 

detaljplanen gällde för fastigheten när den mark som platsen ligger på 

uppläts för allmän användning.

27 §   Till grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning 

enligt 24 eller 25 § får kommunen lägga

    1. de faktiska kostnaderna, eller

    2. beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande 

utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser.

Samråd och granskning före beslut om kostnadsfördelning

28 §   Innan kommunen beslutar om betalningsskyldighet enligt 24 eller 25 

§, ska kommunen utreda frågan och upprätta det förslag till 

kostnadsfördelning som utredningen föranleder.

Kommunen ska ge sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och 

boende som berörs av förslaget samt andra sammanslutningar och 

enskilda som kan ha ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle till samråd 

med kommunen. Samrådet ska syfta till ett utbyte av information och 

synpunkter. Under samrådet bör kommunen redovisa skälen för förslaget, 

det planeringsunderlag som har betydelse och de viktigaste följderna av 

förslaget.

Kommunen ska redovisa resultatet av samrådet och de förslag som 
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samrådet har gett anledning till i en samrådsredogörelse.

29 §   Om kommunens förslag avser kostnadsfördelning enligt 24 §, ska 

kommunen kungöra att förslaget finns tillgängligt för granskning. 

Kungörelsen ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i en 

ortstidning enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och ärenden hos 

myndighet m.m.

Av kungörelsen ska det framgå vilket område som förslaget avser, att den 

som vill granska förslaget och lämna synpunkter får göra det inom en viss 

angiven granskningstid och till vem synpunkterna ska lämnas. 

Granskningstiden ska vara minst tre veckor. Kommunen ska skicka en 

underrättelse om kungörelsen och dess innehåll i brev till de kända 

fastighetsägare som berörs men som inte skriftligen har godkänt förslaget.

30 §   Under granskningstiden enligt 29 § ska kommunen hålla förslaget 

till kostnadsfördelning och samrådsredogörelsen enligt 28 § tillgängliga för 

dem som vill granska förslaget.

31 §   Om kommunens förslag avser kostnadsfördelning enligt 25 §, ska 

kommunen ge de kända fastighetsägare som berörs men som inte 

skriftligen har godkänt förslaget tillfälle att senast en viss dag yttra sig över 

förslaget och samrådsredogörelsen.

32 §   Kommunen får inte slutligt besluta om kostnadsfördelning

    1. enligt 24 § förrän granskningstiden enligt 29 § har löpt ut, eller

    2. enligt 25 § förrän tiden för yttrande enligt 31 § har löpt ut.

Jämkning av betalningsskyldigheten

33 §   En fastighetsägares betalningsskyldighet enligt 24 eller 25 § ska 

jämkas, om

    1. kostnaden för kommunens åtgärder är oskäligt hög, eller

    2. den eller de åtgärder som kostnaden avser har en omfattning eller ett 

utförande som går utöver det som kan anses normalt med hänsyn till den 

användning som är tillåten för fastigheten.

Fullgörandet av betalningsskyldigheten

34 §   Om kommunen beslutar att en fastighetsägare ska betala kostnader 

enligt 24 eller 25 §, inträder betalningsskyldigheten när den anläggning 

som betalningen avser kan användas för fastigheten på avsett sätt.

35 §   När betalningsskyldighet har inträtt enligt 34 §, ska betalningen ske 

när kommunen begär det.

På obetalt belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § 

räntelagen (1975:635) betalas från förfallodagen.
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36 §   Trots 35 § får betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar 

med minst en tiondel årligen, om

    1. betalningsskyldigheten är betungande för fastighetsägaren med 

hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft eller andra omständigheter, 

och

    2. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet.

På obetalt belopp som inte har förfallit till betalning ska ränta enligt 5 § 

räntelagen (1975:635) betalas från den dag då den första inbetalningen 

ska ske.

På obetalt belopp som har förfallit till betalning ska ränta enligt 6 § 

räntelagen betalas från förfallodagen.

37 §   Betalningsvillkoren enligt 36 § ska jämkas, om de är alltför 

betungande för fastighetsägaren.

38 §   Om en fastighetsägare har blivit betalningsskyldig enligt 34 § och 

fastigheten därefter byter ägare, är den nya ägaren betalningsskyldig i 

samma omfattning som den tidigare ägaren var. Detta gäller dock inte 

belopp som har förfallit till betalning före tillträdesdagen.

Exploateringsavtal

39 §   Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen 

anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. 

Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för

    1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av 

detaljplaner,

    2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om 

sådan ersättning, och

    3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 

konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Lag (2017:181).

40 §   Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en 

fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, 

vägar och andra allmänna platser och av anläggningar för 

vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara 

nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under 

förutsättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att 

den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas 

öka i värde.

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande 

till dennes nytta av planen. Lag (2017:181).
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41 §   Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en 

byggherre eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta 

byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en 

skyldighet enligt lag att tillhandahålla.

Lag (2014:900).

42 §   Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har 

vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett 

steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar 

medfinansieringsersättning.

Lag (2017:181).

Kapitlets tillämpning på samfälligheter

43 §   Det som gäller i fråga om fastigheter enligt detta kapitel ska också 

tilllämpas på mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter 

gemensamt. Vid en sådan tillämpning ska

    1. det som gäller i fråga om fastighetsägaren gälla ägarna till de 

fastigheter som har del i samfälligheten, och

    2. en samfällighet som inte är avsedd för bebyggelse anses vara 

bebyggd när samfälligheten i väsentlig omfattning har tagits i anspråk för 

sitt avsedda ändamål.

Om en samfällighet ska anses vara bebyggd enligt första stycket 2, ska 

den högsta tillåtna byggnadshöjden anses vara den genomsnittliga högsta 

tillåtna byggnadshöjden för de fastigheter som har del i samfälligheten. 

Lag (2014:900).

7 kap. Regional fysisk planering 

1 §   Regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

Regionen ansvarar för denna planering. 

Regionen ska

    1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,

    2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring 

av en sådan plan,

    3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

    4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska 

miljö till länsstyrelsen, andra berörda regioner och de kommuner, 

regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter som berörs,

    5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under 

granskningstiden i fråga om hur dessa planer förhåller sig till 

regionplanen,
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    6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av 

bostäder kan tillgodoses, och

    7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan 

och dess effekter.

Regionen ska lämna regeringen de uppgifter om den regionala fysiska 

planeringen som regeringen begär. Lag (2020:76).

Regionplan

2 §   En regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark-

och vattenområden och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och 

byggnadsverk som har betydelse för länet. Planen ska ge vägledning för 

beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Lag (2018:1732).

Regionplanen är inte bindande.

3 §   Av regionplanen ska det framgå 

    1. hur hänsyn har tagits till allmänna intressen enligt 2 kap., hur 

riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken har tillgodosetts och på vilket 

sätt miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken har följts,

    2. hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den 

regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional 

transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer 

för bostadsförsörjning samt nationella och andra regionala och 

kommunala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling i länet, och

    3. hur planen är avsedd att genomföras.

Planen ska även ha det innehåll som följer av 3 kap. 6 b §. Vid 

tillämpningen ska det som sägs där om översiktsplan i stället gälla 

regionplan och det som sägs om kommunen gälla regionen.

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planförslaget ska redovisas 

tillsammans med regionplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen 

i en viss del, ska det anmärkas i planen.

Lag (2020:76).

4 §   Regionplanen ska utformas så att innebörden och konsekvenserna 

av den tydligt framgår. Lag (2018:1732).

5 §   Bestämmelserna i 3 kap. 7 § 2 och 3 och 8-18 a §§ om samråd och 

granskning gäller i tillämpliga delar också i fråga om förslag till regionplan 

eller förslag till ändring av en sådan plan. Vid tillämpningen ska det som 
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sägs där om översiktsplan i stället gälla regionplan och det som sägs om 

kommunen gälla regionen. Granskningstiden ska dock vara minst tre 

månader. Lag (2020:76).

Prövning av regionplanens aktualitet

6 §   Regionen ska minst en gång under tiden mellan två ordinarie val till 

fullmäktige pröva om regionplanen är aktuell i förhållande till kraven i 2-4 

§§ (aktualitetsprövning). Vid denna prövning ska regionen begära 

länsstyrelsens och berörda kommuners synpunkter i fråga om sådana 

intressen som anges i 7 och 8 §§. Lag (2020:76).

7 §   När regionen begär länsstyrelsens synpunkter enligt 6 §, ska 

länsstyrelsen i ett underlag till regionen redovisa sådana statliga och 

mellankommunala intressen som kan ha betydelse vid 

aktualitetsprövningen. I underlaget ska länsstyrelsen ange 

    1. hur dessa intressen förhåller sig till regionplanen, och

    2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller. 

Lag (2020:76).

8 §   När regionen begär berörda kommuners synpunkter enligt 6 §, ska 

kommunerna redovisa sina synpunkter i fråga om sådana kommunala 

intressen som kan ha betydelse vid aktualitetsprövningen. Lag 

(2019:949).

Beslut om regionplan

9 §   Regionfullmäktige beslutar i frågor om antagande, 

aktualitetsprövning och ändring av en regionplan.

Lag (2019:949).

Expediering av beslut

10 §   När regionen antar, prövar aktualiteten hos eller ändrar en 

regionplan ska den 

    1. senast dagen efter att beslutet har tillkännagetts skicka ett 

meddelande om tillkännagivandet och ett protokollsutdrag med beslutet till 

länsstyrelsen och kommunerna i länet, och

    2. skicka planen eller beslutet om aktualitetsprövning till Boverket, 

länsstyrelsen och kommunerna i länet när beslutet har fått laga kraft.

När regionen antar eller ändrar en regionplan ska den även skicka planen 

till den statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2020:76).

Underlag från andra myndigheter
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11 §   Om regionen begär det, ska länsstyrelsen, andra berörda regioner 

och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra 

myndigheter som berörs lämna det underlag som behövs för att regionen 

ska kunna fullgöra de uppgifter som anges i 1 § andra stycket. Lag 

(2019:949).

8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter 
och allmänna platser 

Byggnadsverks utformning

1 §   En byggnad ska

    1. vara lämplig för sitt ändamål,

    2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och

    3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.

2 §   Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt 

att de,

    1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden,

    2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är 

rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt 

förnyas genom ombyggnaden, och

    3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om 

ändringen.

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller 

användbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket 

alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa.

3 §   I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kap. 2 § ska det som

    1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan 

anläggning, och

    2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och 

ljusanordningar.

Byggnadsverks tekniska egenskaper

4 §   Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga 

i fråga om

    1. bärförmåga, stadga och beständighet,

    2. säkerhet i händelse av brand,
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    3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,

    4. säkerhet vid användning,

    5. skydd mot buller,

    6. energihushållning och värmeisolering,

    7. lämplighet för det avsedda ändamålet,

    8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga,

    9. hushållning med vatten och avfall,

    10. bredbandsanslutning, och 

    11. laddning av elfordon.

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §. Lag 

(2020:239).

4 a §   En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 

§§ eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, 

ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid 

planläggning, i andra ärenden enligt denna lag eller i samband med 

genomförande av detaljplaner.

Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. Lag 

(2014:900).

5 §   Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de

    1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en 

byggnad än ombyggnad, och

    2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara 

uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.

De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är 

de krav som gäller när uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska 

uppfyllas i samma omfattning av byggnaden som anges i 2 § första 

stycket, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 2 §.

Det som enligt första och andra styckena gäller i fråga om byggnad ska 

också tillämpas på andra anläggningar än byggnader.

Undantag från utformnings- och egenskapskraven på 
byggnadsverk

6 §   Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första 

stycket 8 gäller inte i fråga om

    1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den 

verksamhet som lokalen är avsedd för,

    2. ett fritidshus med högst två bostäder, och
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    3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till 

terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

Lag (2011:335).

7 §   Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ 

anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens 

omfattning eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens 

förutsättningar och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot 

förvanskning i detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första 

stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till ändringens 

omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens standard är uppenbart 

oskäligt att uppfylla kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § 

första stycket 8 alltid göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 

kvadratmeter inreds på en vind.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tillämpas 

också på andra anläggningar än byggnader.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska 

uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. 

Lag (2014:224).

8 §   I fråga om en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan 

enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 

får kraven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras i den 

utsträckning som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. 

Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast 

om det med hänsyn till åtgärdens omfattning och byggnadens standard är 

uppenbart oskäligt att uppfylla kraven.

Första stycket gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag (2011:335).

Tomter

9 §   En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 

kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att

    1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,

    2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte 

uppkommer,

    3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten 

samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser 

kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,

    4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 

lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon,
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    5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 

komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 

med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och

    6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera 

bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig 

verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt 

stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns 

tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt första 

stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

10 §   Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och 

lossning och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig 

utsträckning också tillämpas om tomten är bebyggd.

11 §   I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en 

byggnad som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder som kräver anmälan 

enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § ska 9 § 

tillämpas i den utsträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för 

arbetet och tomtens särskilda egenskaper. Lag (2011:335).

Allmänna platser och andra områden

12 §   Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig 

utsträckning tillämpas också på allmänna platser och på områden för 

andra anläggningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den 

utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska 

alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335).

Förbud mot förvanskning

13 §   En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

Första stycket ska tillämpas också på

    1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,

    2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en 

detaljplan eller i områdesbestämmelser,

    3. allmänna platser, och

    4. bebyggelseområden.
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Underhåll och varsamhet

14 §   Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att 

dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak 

bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt.

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de 

särskilda värdena bevaras.

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, ska 

hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

15 §   En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för 

olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 

trafiken inte uppkommer.

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kraven i 

9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller sitt 

ändamål.

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att 

risken för olycksfall begränsas.

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att 

befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla 

kraven i första stycket.

16 §   Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § 

ska i skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på 

områden för andra anläggningar än byggnader.

17 §   Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras 

varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 

vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och 

konstnärliga värden.

18 §   Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 

17 § ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som 

kräver bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

7 §.

Byggprodukters lämplighet

19 §   En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är 

lämplig för den avsedda användningen.
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En byggprodukt ska anses lämplig om den

    1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska 

ingå i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första 

stycket 1-6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt 

sätt, eller

    2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

6 §. Lag (2013:306).

Utsläppande på marknaden

20 §   Bestämmelser om villkor för att släppa ut och tillhandahålla 

byggprodukter på marknaden finns i 

    1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 

9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av 

byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, och 

    2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 av den 9 

mars 2016 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 

2000/9/EG. 

En byggprodukt som inte omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 eller 

förordning (EU) 2016/424 får säljas här i landet för avsedd användning 

endast om den är lämplig enligt 19 §. Lag (2018:59).

21 §   Bestämmelserna om märkning i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 

och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och 

upphävande av förordning (EEG) nr 338/93 och lagen (2011:791) om 

ackreditering och teknisk kontroll gäller för byggprodukter som ska vara 

CE-märkta enligt

    1. förordning (EU) nr 305/2011, 

    2. förordning (EU) 2016/424, eller 

    3. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 

2. Lag (2018:59).

Typgodkännande och tillverkningskontroll

22 §   Material, konstruktioner och anordningar får typgodkännas för 

användning i byggnadsverk. Ett sådant typgodkännande får endast 

meddelas av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med 

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 

och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller som 

uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom 

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
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Om det följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 6 § 

första stycket 4 ska ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller 

anordning vara typgodkänd för att få användas i ett byggnadsverk 

(obligatoriskt typgodkännande).

Även om ett typgodkännande inte är obligatoriskt, får ett typgodkännande 

meddelas på ansökan (frivilligt typgodkännande).

Ett visst materialslag eller en viss konstruktion eller anordning som är 

typgodkänd ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 

§ i de avseenden som typgodkännandet gäller. Lag (2011:795).

22 a §   När CE-märkning ska vara den enda märkning som styrker en 

byggprodukts överensstämmelse med angivna prestanda i enlighet med 

artikel 8.3 i förordning (EU) nr 305/2011, får typgodkännande inte 

meddelas och redan meddelade typgodkännanden ska upphöra att gälla. 

Lag (2013:306).

23 §   Ett typgodkännande enligt 22 § får förenas med ett villkor om att 

tillverkningen av produkten fortlöpande kontrolleras (tillverkningskontroll).

Även i fråga om materialslag, konstruktioner eller anordningar som inte är 

typgodkända får den som är behörig att typgodkänna enligt 22 § på 

ansökan besluta att tillverkningen ska omfattas av tillverkningskontroll.

Material, konstruktioner och anordningar som är tillverkningskontrollerade 

ska anses uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § i de 

avseenden som tillverkningskontrollen gäller.

Hissar och linbaneanläggningar

24 §   Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska 

alltid ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att 

uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 §.

Ventilationssystem

25 §   Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att 

funktionen hos ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett 

tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, 

ska byggnadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig 

funktionskontrollant som är certifierad av någon som är ackrediterad för 

uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och 

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande 

av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering 

och teknisk kontroll eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i 

ett annat land inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet. Lag (2011:795).
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Dispens

26 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i 

det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i detta kapitel.

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m. 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om 

    1. bygglov, rivningslov, marklov och anmälningsplikt, 

    2. förhandsbesked och villkorsbesked, 

    3. handläggningen av lovärenden, 

    4. förutsättningar och villkor för lov, 

    5. vad ett beslut om lov ska innehålla, hur det ska expedieras och hur 

länge det gäller, och 

    6. handläggningen av anmälningsärenden.

Lag (2018:1136).

Bygglov

2 §   Det krävs bygglov för

    1. nybyggnad,

    2. tillbyggnad, och

    3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär 

att

       a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett 

väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för 

eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den 

avsedda användningen kommit till stånd,

       b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon 

ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

       c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 

eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som 

omfattas av en detaljplan.

Undantag för ekonomibyggnader m.m.

3 §   Trots 2 § första stycket 1, 2 och 3 b krävs det inte bygglov för en 

ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring, om 

åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Lag 

(2011:335).
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3 a §   Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad om byggnaden 

    1. placeras inom en allmän plats som kommunen är markägare till,

    2. placeras på platsen högst tre månader, 

    3. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och 

    4. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Om en byggnad enligt första stycket flyttas inom samma allmänna plats 

krävs bygglov. Lag (2017:424).

3 b §   Trots 2 § krävs det inte bygglov för nybyggnad av ett fristående 

väderskydd för kollektivtrafiken om byggnaden

    1. inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter, och 

    2. har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter.

Första stycket gäller inte om 

    1. väderskyddet placeras i direkt anslutning till ett annat väderskydd, 

eller

    2. åtgärden vidtas inom ett bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. 

Lag (2017:424).

3 c §   Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en 

byggnad montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens 

form även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. 

Första stycket gäller inte om 

    1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver 

bygglov,

    2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som 

avses i 8 kap. 13 §, eller 

    3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som 

avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken.

Lag (2018:1324).

Undantag för en- och tvåbostadshus inom och utanför 
detaljplan

4 §   För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, 

garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, 

trots 2 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte 

bygglov för att

    1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 

meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 

meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,

    2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över 

en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra 

skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav 
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på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte 

placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller

    3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en 

komplementbyggnad som

       a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts 

på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna 

paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större 

byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter,

       b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och

       c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om 

de grannar som berörs medger det.

Första stycket 3 gäller inte

    1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden 

kräver bygglov, eller

    2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som 

avses i 4 a §. Lag (2014:900).

4 a § /Upphör att gälla U:2020-08-01/ Trots 2 § krävs det inte bygglov 

för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller 

bygga till en byggnad som 

    1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) 

eller en komplementbyggnad, 

    2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med 

stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 

kvadratmeter i fråga om ett komplementbostadshus eller 25,0 

kvadratmeter i fråga om en komplementbyggnad,

    3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,

    4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och

    5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 

meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett 

sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare 

gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan 

åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens 

infrastrukturförvaltare medger det.

Lag (2020:13).
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4 a § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, 

i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till 

en byggnad som 

    1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) 

eller en komplementbyggnad, 

    2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med 

stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 

kvadratmeter, 

    3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 

    4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 

    5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 

meter. 

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett 

sådant komplementbostadshus som avses i första stycket. 

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare 

gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan 

åtgärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens 

infrastrukturförvaltare medger det.

Lag (2020:589).

4 b §   För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att

    1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 

kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som 

inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller

    2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller 

på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, 

där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något 

ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 

meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett 

komplementbostadshus. Lag (2014:477).

4 c §   För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i 

byggnaden inreda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett 

sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus. Lag 

(2014:477).
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4 d §   En åtgärd som avses i 4 a-4 c §§ får inte vidtas utan bygglov

    1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden 

kräver bygglov, eller

    2. på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 

§.

En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd 

enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom 

eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket 

miljöbalken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

Lag (2014:477).

4 e §   Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte 

anses utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första 

stycke. Lag (2014:477).

4 f §   För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus 

krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en 

altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om 

altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 

4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 

meter, om de grannar som berörs medger det. 

Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett 

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.

Lag (2019:412).

Undantag för en- och tvåbostadshus inom detaljplan

5 §   För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader 

inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att 

färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om 

åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har 

bestämt att åtgärden kräver bygglov.

Lag (2018:636).

5 a §   För en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan krävs 

det, trots 2 §, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, 

burspråk och uppstickande byggnadsdel, om den inte placeras närmare 

gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än 4,5 

meter, om de grannar som berörs medger det.

Page 55 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
114



Första stycket gäller inte om 

    1. kommunen enligt 8 § första stycket 8 har bestämt att åtgärden kräver 

bygglov, eller

    2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som 

avses i 8 kap. 13 §. Lag (2017:424).

Undantag för en- och tvåbostadshus utanför detaljplan

6 §   För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, 

murar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 § och 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för 

att

    1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen 

än 4,5 meter, eller

    2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar 

närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 

meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, 

om de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första 

stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas 

inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till 

omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. Lag (2014:900).

Undantag för andra byggnader inom detaljplan

6 a §   För andra byggnader än sådana som avses i 5 § inom ett område 

med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta 

fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på fasad eller tak som 

vetter mot kringbyggd gård.

Första stycket gäller inte om 

    1. kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt att åtgärden kräver 

bygglov, eller

    2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som 

avses i 8 kap. 13 §. Lag (2017:424).

Undantag i detaljplan eller områdesbestämmelser

7 §   I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § 

har bestämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, 

trots 2 §, inte bygglov för att

    1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och 

under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller

    2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt 
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som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna

       a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad,

       b) göra en liten tillbyggnad,

       c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, 

eller

       d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller 

annan liknande byggnad.

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i 

första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att 

åtgärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs 

med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är 

nödvändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen.

Krav i detaljplan eller områdesbestämmelser

8 §   Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning 

som framgår av 

    1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 

    2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö

       a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses 

i 4 § första stycket 3 eller 4 a-4 c §§,

       b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om 

att underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som 

avses i 8 kap. 13 §,

    3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om 

att utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § 

första stycket 1 och 2,

    4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om 

ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

    5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har 

bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för 

sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken,

    6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i 

området färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,

    7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om 

att i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller 

taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt 

påverkar byggnadens yttre utseende,

    8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan 

tillbyggnad som avses i 5 a §,

    9. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan 

åtgärd som avses i 3 c §.
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Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en 

bygglovsprövning. Lag (2018:1324).

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

9 §   Om ett bygglov används för ett ändamål som har en sådan 

säsongskaraktär att den åtgärd som omfattas av bygglovet behöver 

upprepas under två eller flera år i följd, får åtgärden vidtas igen utan ny 

prövning, om det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades.

Rivningslov

10 §   Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en 

byggnad

    1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt 

något annat i planen, och

    2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i 

områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får 

uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

Marklov

11 §   Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område 

med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom 

en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det 

trots första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den 

nivån. Lag (2014:900).

12 §   Det krävs marklov, om kommunen har bestämt det i detaljplanen, 

för

    1. trädfällning,

    2. skogsplantering, och

    3. markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.

Trots första stycket 3 krävs det inte marklov för åtgärder för att anlägga 

gata, väg eller järnväg på mark som enligt detaljplan får användas för det 

ändamålet. Lag (2018:1370).

13 §   Det krävs marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och 

skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om

    1. åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse 

eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, 

statlig flygplats, annan flygplats för allmänt bruk, kärnreaktor, annan 
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kärnenergianläggning eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller 

säkerhetsområde, och

    2. kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att det krävs sådant 

marklov i området.

Lov för åtgärder som inte kräver lov

14 §   Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver 

bygglov, rivningslov eller marklov, får den som avser att vidta åtgärden 

ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad som 

om åtgärden krävde lov. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med 

denna lag.

Åtgärder för totalförsvaret

15 §   Bestämmelser om bygglov, rivningslov och marklov gäller inte 

åtgärder med byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för 

totalförsvaret och som är av hemlig natur. Sådana åtgärder ska föregås av 

samråd med länsstyrelsen som på lämpligt sätt ska underrätta kommunen 

om åtgärderna och var de ska utföras.

Anmälningsplikt

16 §   Även om en åtgärd inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får 

åtgärden inte påbörjas i strid med föreskrifter om skyldighet att anmäla 

åtgärden som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §.

Förhandsbesked

17 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas 

på den avsedda platsen.

18 §   Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är 

bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 

bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga 

kraft.

Villkorsbesked

19 §   Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 

byggnadsnämnden i ett villkorsbesked redovisa sin bedömning i fråga om 

åtgärden kan antas komma att bli föremål för villkor för att uppfylla kraven 

i 8 kap. 1 och 2 §§. Ett sådant villkorsbesked är inte bindande.

Handläggningen av ärenden om lov och förhandsbesked

20 §   Ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked 

prövas av byggnadsnämnden.
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21 §   En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och 

innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för 

prövningen.

En ansökan om lov ska dessutom innehålla

    1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara 

kontrollansvariga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och

    2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., om 

ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller 

tvåbostadshus.

22 §   Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga 

sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska 

innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att 

ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte 

följs.

Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller 

avgöra ärendet i befintligt skick.

23 §   Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med 

ansökningen också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan 

myndighet, ska nämnden upplysa sökanden om detta.

24 §   Om ansökningen avser en åtgärd som måste anmälas till 

kommunen enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § 

miljöbalken, ska byggnadsnämnden underrätta miljönämnden om sitt 

ärende. Byggnadsnämnden och miljönämnden ska samordna 

handläggningen av ärendena så att

    1. berörda myndigheter, organisationer och enskilda parter ges tillfälle 

att i ett sammanhang yttra sig i båda ärendena, och

    2. beslut i båda ärendena meddelas i ett sammanhang.

Om det finns särskilda skäl, får nämnderna besluta att någon samordning 

enligt första stycket inte ska ske. Innan de fattar ett sådant beslut ska de 

ge varandra och de berörda parterna tillfälle att yttra sig.

25 §   Byggnadsnämnden ska underrätta dem som avses i 5 kap. 11 § 

första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan 

som avser en åtgärd som

    1. innebär en avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller

    2. ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan, inte är 

reglerad i områdesbestämmelser och inte heller är en sådan åtgärd som 

avses i 31 a § 1.
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Om ett stort antal personer ska underrättas, får nämnden tillämpa 5 kap. 

35 § första stycket 2.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte ske om det är uppenbart 

att lov inte kan ges. Lag (2015:668).

26 §   Om det inte är uppenbart onödigt, får en fråga om lov eller 

förhandsbesked inte avgöras utan att sökanden och fastighetsägaren har 

underrättats om vad andra har tillfört ärendet och fått tillfälle att yttra sig 

över det.

27 §   Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och 

förhandsbesked skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller 

förhandsbesked inom tio veckor från

    1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller

    2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från 

sökanden på hans eller hennes initiativ.

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 

eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist 

i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen 

avhjälptes.

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i 

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med 

högst tio veckor.

Lag (2018:1136).

27 a §   När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till 

byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om 

    1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan, 

    2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för 

beslut överskrids, och

    3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut. 

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan 

kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen. 

Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information 

om förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga 

tidsfristen har gått ut.

Lag (2018:1136).

27 b §   Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad 

handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag 

(2018:1136).
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28 §   Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller 

ett markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd 

eller av ett påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan 

eller områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet 

om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om 

expropriationstillstånd har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om 

kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att 

ansökningen om lov eller förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, 

ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked avgöras utan dröjsmål.

29 §   Om ett bygglov för en åtgärd tidigare har vägrats på grund av att ett 

tillstånd till expropriation har getts och det tillståndet har upphört att gälla, 

får en ny ansökan om bygglov till åtgärden inte avslås på grund av ett nytt 

expropriationstillstånd förrän tio år har förflutit från den dag då det första 

expropriationstillståndet gavs.

Förutsättningar för bygglov

30 §   Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

    1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

       a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

       b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en 

tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller 

vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen 

fastighetsbildningslagen (1970:988),

    2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

    3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och

    4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 

och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 

6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden 

inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller 

motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av 

om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. 

Lag (2018:636).

30 a §   Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på 

grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre 

bestämmelser avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om 

bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som 
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avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en 

liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte.

Lag (2014:900).

31 §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 

om åtgärden

    1. inte strider mot områdesbestämmelser,

    2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och

    3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

31 a §   Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, 

om åtgärden

    1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 

2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 

med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad,

    2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 

§ första stycket 3 eller 5 c, och

    3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 

§§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser. Lag (2014:900).

31 b §   Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för 

en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 

avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 

syfte och

    1. avvikelsen är liten, eller

    2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag 

(2014:900).

31 c §   Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får 

bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från 

detaljplanen, om åtgärden

    1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller

    2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör 

ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i 

detaljplanen. Lag (2014:900).

31 d §   Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 

31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande 

åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900).
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31 e §   Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan 

antas medföra

    1. betydande miljöpåverkan, eller

    2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Lag (2014:900).

32 §   För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark 

för allmänt ändamål, får bygglov ges endast om ändamålet är närmare 

angivet i planen.

32 a §   Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen 

utgör kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett 

offentligt organ.

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock 

bygglov enligt första stycket ges endast om åtgärden innebär att 

fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det 

allmänna ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har 

använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att 

den avsedda användningen kommit till stånd.

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten 

avvikelse från den senaste eller avsedda användningen. Bygglov får dock 

inte ges om åtgärden kan antas medföra

    1. betydande miljöpåverkan, eller

    2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

Lag (2014:900).

Tidsbegränsade bygglov

33 §   För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 

förutsättningar enligt 30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 

om tillfällig användning av byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 

överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som 

avses i 9 §. Lag (2014:900).

33 a §   /Upphör att gälla U:2023-05-01 genom lag (2017:267)./ För 

nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett 

tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan 

återställas och åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30-32 a §§. 
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Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens 

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får 

dock inte överstiga femton år.

Lag (2017:266).

Förutsättningar för rivningslov

34 §   Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller 

byggnadsdel som inte

    1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller

    2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Förutsättningar för marklov

35 §   Marklov ska ges för en åtgärd som

    1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

    2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för 

bebyggelse,

    3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar 

som anges i 13 § 1,

    4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, 

och

    5. uppfyller de krav som

       a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet 

avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller

       b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i 

områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med 

detaljplan.

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig 

med syftet med planen eller bestämmelserna. Lag (2011:335).

Villkorade lov

36 §   Om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser inte har vunnit laga kraft, får ett bygglov, 

rivningslov eller marklov för en åtgärd som avses att vidtas inom det 

område som detaljplanen eller områdesbestämmelserna omfattar ges 

med villkoret att planbeslutet vinner laga kraft. Beslutet om lov ska i så fall 

innehålla en upplysning om att åtgärden inte får påbörjas innan 

planbeslutet har vunnit laga kraft.
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37 §   I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden bestämma att 

byggnadsarbeten inte får påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat 

ersättning för gator eller andra allmänna platser eller har ställt säkerhet för 

ersättningen.

37 a §   Om kommunen i en detaljplan med stöd av 4 kap. 14 § har 

bestämt att lov endast får ges om en viss förutsättning är uppfylld, får ett 

lov ges med villkoret att förutsättningen i stället ska vara uppfylld för att 

startbesked ska få ges. Lag (2014:900).

38 §   I ett bygglov eller marklov för en åtgärd som redan har utförts, får 

byggnadsnämnden bestämma om skyldighet att vidta de ändringar i det 

utförda som behövs. I beslutet ska nämnden i så fall ange den tid inom 

vilken ändringarna ska vara utförda.

Beslutets innehåll

39 §   Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas ska 

innehålla

    1. en upplysning om att förhandsbeskedet endast gäller om bygglov för 

åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vann 

laga kraft,

    2. en upplysning om att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får 

påbörjas, och

    3. de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska vara förenligt 

med de förutsättningar som gäller för den kommande 

bygglovsprövningen.

40 §   Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå

    1. vilken giltighetstid lovet har,

    2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, och

    3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.

Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 

37 eller 38 § eller behövs i övrigt.

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad 

utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses 

obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade 

värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lag 

(2014:902).
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40 a §   Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett 

ärende om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift 

redovisa hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136).

Expediering och kungörelse

41 §   Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska, tillsammans med en 

uppgift om vad den som vill överklaga beslutet måste göra, delges

    1. sökanden och annan part, och

    2. dem som anges i 25 § och har lämnat synpunkter i ärendet som inte 

har blivit tillgodosedda.

Om delgivning är uppenbart obehövligt ska beslutet i stället skickas till 

dem som avses i första stycket.

Delgivning med sökanden får inte ske enligt någon av bestämmelserna i 

34-38 eller 47-51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Lag (2015:668).

41 a §   Ett beslut om att ge lov eller positivt förhandsbesked ska 

kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes Tidningar. I 

meddelandet ska beslutets huvudsakliga innehåll och var beslutet hålls 

tillgängligt anges. Lag (2015:668).

41 b §   Det meddelande som kungörs enligt 41 a § ska senast den dag 

då kungörandet sker skickas till

    1. ägaren eller innehavaren av en särskild rätt till en tomt eller fastighet, 

som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet 

avser, eller som skiljs åt från denna endast av en väg eller gata, och

    2. övriga kända sakägare, om antalet inte är så stort att det skulle 

innebära större kostnader och besvär än vad som är försvarligt med 

hänsyn till ändamålet med meddelandet att skicka det till var och en av 

dem.

Första stycket gäller inte dem som enligt 41 § ska delges det beslut som 

meddelandet avser. Lag (2011:335).

42 §   Om byggnadsnämndens beslut omfattas av ett beslut enligt 11 kap. 

12 § om att länsstyrelsen ska pröva beslutet, ska byggnadsnämnden 

genast skicka beslutet till länsstyrelsen.

Lag (2011:335).

Verkställbarhet av beslut om lov

42 a §   Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får 

verkställas fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, 

även om det inte har fått laga kraft. 
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Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant beslut 

får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse 

kräver det. Lag (2018:674).

Giltighetstiden för lov

43 §   Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov 

eller marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 

kraft.

Handläggningen av anmälningsärenden

44 §   En anmälan för en åtgärd som avses i 16 § ska vara skriftlig och 

göras till byggnadsnämnden.

Lag (2018:1136).

45 §   Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i 16 § 

skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra 

veckor från 

    1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller 

    2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från 

anmälaren på hans eller hennes initiativ. 

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 

eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmälan, 

räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes. 

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i 

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med 

högst fyra veckor.

Lag (2018:1136).

46 §   Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om 

ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i 

27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid 

tillämpningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje 

stycket avse 45 § tredje stycket. Lag (2019:412).

47 §   Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av en 

anmälan, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har 

fastställts. Lag (2018:1136).

10 kap. Genomförandet av bygg-, rivnings- och 
markåtgärder 
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1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om

    1. förutsättningar för att få påbörja vissa åtgärder och ta ett 

byggnadsverk i bruk,

    2. byggherrens skyldighet att kontrollera genomförandet och ha en 

kontrollplan,

    3. kontrollansvariga och deras uppgifter,

    4. tekniskt samråd och startbesked innan åtgärderna påbörjas,

    5. utstakning av en planerad byggnad, tillbyggnad eller anläggning,

    6. byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, och

    7. slutsamråd och slutbesked i samband med att åtgärderna avslutas.

2 §   Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som 

meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, 

en tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot

    1. det lov som har getts för åtgärden, eller

    2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de 

områdesbestämmelser som gäller för området.

Åtgärder som avses i 9 kap. 4-4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot 

en detaljplan eller områdesbestämmelser.

En åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § får, trots första stycket 2, strida mot en 

detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller en åtgärd som 

avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 §, om åtgärden

    1. vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande 

komplementbostadshus, och

    2. inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett 

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2019:412).

Startbesked och slutbesked

3 §   En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked, om åtgärden kräver

    1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller

    2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 8 §.

4 §   Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett 

startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett 

slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet

5 §   Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 

byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som 

gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 
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meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, 

ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som 

byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Kontrollplan

6 § /Upphör att gälla U:2020-08-01/ Byggherren ska se till att det finns 

en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § 

(kontrollplan) med uppgifter om

    1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,

    2. vem som ska göra kontrollerna,

    3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,

    4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när 

besöken bör ske,

    5. vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till, och

    6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

6 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Byggherren ska se till att det finns en 

plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd som avses i 3 § 

(kontrollplan) med uppgifter om

    1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse,

    2. vem som ska göra kontrollerna,

    3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden,

    4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när 

besöken bör ske,

    5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas 

om hand, och

    6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas 

om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra

       a) materialåtervinning av hög kvalitet, och

       b) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Lag (2020:603).

7 §   Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda 

fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett 

ändamålsenligt sätt säkerställa att

    1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls,

    2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och

    3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls.

Lag (2011:335).

8 §   Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska 

utföras

    1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller

    2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om 
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sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin 

sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har 

ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 

och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och 

upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om 

ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller 

motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska 

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2011:795).

Kontrollansvariga

9 §   För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera 

kontrollansvariga som

    1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för 

uppgiften och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och

    2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd 

som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon av 

dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon som 

har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 

och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och 

upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om 

ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller 

motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska 

unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Certifieringen 

ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. Lag (2011:795).

10 §   Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om

    1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden 

inte beslutar annat, eller

    2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 10 §.

11 § /Upphör att gälla U:2020-08-01/ En kontrollansvarig ska

    1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som 

krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen 

av farligt avfall och annat avfall,

    2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 

åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

    3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera 

byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
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    4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt 

vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

    5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan 

vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

    6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked, och

    7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till 

byggnadsnämnden.

11 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ En kontrollansvarig ska

    1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som 

krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara 

byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till,

    2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 

åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,

    3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera 

byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,

    4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt 

vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,

    5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan 

vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,

    6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som 

underlag för slutbesked, och

    7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till 

byggnadsnämnden. Lag (2020:603).

12 §   Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska 

byggherren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om en 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny 

kontrollansvarig.

13 §   Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska 

byggnadsnämnden utse en ny kontrollansvarig.

Tekniskt samråd

14 §   I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden 

utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett 

sammanträde för tekniskt samråd, om

    1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,

    2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller

    3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
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Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a-4 

c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om 

byggnadsnämnden inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att 

tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till 

byggherren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska 

också skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att 

delta i samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges 

tillfälle att delta. Lag (2015:668).

15 §   Om samrådet rör byggåtgärder som avser en arbetslokal eller ett 

personalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares 

räkning, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som ansvarar för 

arbetsmiljöfrågor (arbetsmiljömyndigheten) och en representant för 

arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Om det behövs, ska nämnden 

även i andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet.

Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder för 

sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en representant 

för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet.

Vid tillämpningen av denna paragraf ska det som gäller i fråga om 

arbetstagare också gälla andra som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) 

ska likställas med arbetstagare.

16 §   Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs ett 

färdigställandeskydd enligt lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, ska 

byggnadsnämnden ge den som svarar för skyddet tillfälle att delta i 

samrådet. Lag (2014:228).

17 §   Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett 

skyddsrum, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 

1 § lagen (2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig.

18 §   Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till 

byggnadsnämnden lämna

    1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt

    2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 9 

kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om 

startbesked.

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det 

enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan.
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19 § /Upphör att gälla U:2020-08-01/ Vid det tekniska samrådet ska man 

gå igenom

    1. arbetets planering och organisation,

    2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som 

byggherren har gett in,

    3. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om 

samrådet avser en rivningsåtgärd,

    4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av 

andra tillsynsåtgärder,

    5. behovet av ett färdigställandeskydd,

    6. behovet av utstakning,

    7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om 

kontrollplan eller startbesked, och

    8. behovet av ytterligare sammanträden.

Lag (2014:228).

19 § /Träder i kraft I:2020-08-01/ Vid det tekniska samrådet ska man gå 

igenom

    1. arbetets planering och organisation,

    2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som 

byggherren har gett in,

    3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har 

gjorts,

    4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av 

andra tillsynsåtgärder,

    5. behovet av ett färdigställandeskydd,

    6. behovet av utstakning,

    7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om 

kontrollplan eller startbesked, och

    8. behovet av ytterligare sammanträden.

Lag (2020:603).

20 §   Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som det tekniska 

samrådet avser kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan 

myndighet, ska nämnden upplysa byggherren om detta under samrådet.

21 §   Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet.

Förfarandet när det inte behövs något tekniskt samråd

22 §   Om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd, ska 

byggnadsnämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt därefter eller 

efter det att anmälan har kommit in
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    1. ge startbesked, eller

    2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs 

för nämndens prövning i frågan om startbesked.

Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan 

avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa 

byggherren om detta.

Byggnadsnämndens startbesked

23 §   Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd 

som avses i 3 § får påbörjas, om

    1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt 

denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

    2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § 

har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

    3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om 

det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om 

skyddsrum,

    4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp 

för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) 

om energideklaration för byggnader, och

    5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 

uppfyllda.

Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a-4 c §§ ska 

byggnadsnämndens bedömning enligt första stycket endast omfatta det 

som anges i första stycket 1. Lag (2015:668).

24 §   I startbeskedet ska byggnadsnämnden

    1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt 

byggherrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet 

eller annars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka 

som är sakkunniga eller kontrollansvariga,

    2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 

behövs,

    3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om 

utstakning behövs,

    4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslut 

om slutbesked, och

    5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 

upplysningar behövs.

25 §   Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då 

beslutet om lov upphör att gälla.
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Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter 

att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats 

och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett 

nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för 

slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.

Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked 

enligt första stycket upphör att gälla.

Utstakning

26 §   När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska 

nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut 

byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, 

om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och 

omständigheterna i övrigt.

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av 

gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen.

Arbetsplatsbesök

27 §   Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en 

gång under arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, 

om

    1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och

    2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt.

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort eller 

komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid 

det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök.

28 §   Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. 

Protokollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige.

Kompletterande villkor

29 §   Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg-

eller rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om

    1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och

    2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs.

Slutsamråd

30 §   I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt 

samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för 

slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.
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31 §   En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till

    1. byggherren,

    2. den eller de kontrollansvariga, och

    3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta.

32 §   Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna 

har genomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom:

    1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande 

villkor har följts,

    2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna,

    3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6,

    4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över 

besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets 

utförande,

    5. behov av andra åtgärder, och

    6. förutsättningarna för ett slutbesked.

33 §   Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet.

Byggnadsnämndens slutbesked

34 §   Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller 

flera åtgärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om 

byggåtgärder, att byggnadsverket får tas i bruk, om

    1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt 

lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor 

är uppfyllda, och

    2. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap.

35 §   Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet 

som är försumbara.

Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som behövs 

med anledning av bristerna.

36 §   Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är 

försumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver 

göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är 

beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt 

slutbesked). Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt.

Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som 

gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva 

frågan om slutbesked enligt 34 §.

Lag (2014:900).
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37 §   Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart 

nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för 

prövningen. Handläggningen ska ske skyndsamt.

Om nämnden finner att det finns skäl för ett ingripande enligt 11 kap., ska 

nämnden också handlägga den frågan skyndsamt.

11 kap. Tillsyn, tillträde, ingripanden och påföljder 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om

    1. tillsynen allmänt, möjlighet att få ett ingripandebesked samt 

skyldighet att ge tillträde och lämna upplysningar för tillsynen,

    2. tillsynen över kommunala beslut,

    3. förelägganden som behövs för att regler, domar och beslut ska följas,

    4. genomförande på den försumliges bekostnad och förbud mot fortsatt 

arbete eller användning av byggnadsverk,

    5. ingripanden mot kontrollanter och kontrollansvariga,

    6. att förelägganden och förbud får förenas med vite eller ska 

genomföras omedelbart,

    7. handräckning,

    8. anteckningar av förelägganden och förbud i fastighetsregistret samt 

verkan av förelägganden och förbud vid ägarbyte,

    9. byggsanktionsavgifter,

    10. överlåtelse av egendom efter en överträdelse,

    11. tystnadsplikt, och

    12. avgift vid tillsyn.

Lag (2018:1732).

Allmänt om tillsynen

2 §   Tillsynen över att denna lag och EU-förordningar i frågor inom lagens 

tillämpningsområde samt föreskrifter, domar och andra beslut som har 

meddelats med stöd av lagen eller en sådan EU-förordning följs utövas 

enligt detta kapitel och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap.

3 §   Tillsynen ska utövas av regeringen, länsstyrelsen och den eller de 

statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer och av 

byggnadsnämnden (tillsynsmyndigheterna).

Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta med varandra samt med sådana 

statliga och kommunala organ som fullgör uppgifter av betydelse för 

tillsynsverksamheten.
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4 §   Har upphävts genom lag (2018:578).

5 §   En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av 

att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 

föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av 

lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 

tillämpningsområde.

6 §   Det som gäller för byggnadsverk i detta kapitel ska tillämpas också i 

fråga om skyltar och ljusanordningar.

Ingripandebesked

7 §   Om någon begär det, ska byggnadsnämnden i ett skriftligt 

ingripandebesked redovisa om det i fråga om ett visst byggnadsverk har 

vidtagits någon åtgärd som enligt nämndens bedömning motiverar ett 

ingripande enligt detta kapitel.

Tillträde och upplysningar

8 §   För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har 

    1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens 

eller länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till 

fastigheter och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs 

för att utföra arbetet,

    2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och 

handlingar från byggherren som behövs för tillsynen över bygg-, rivnings- 

och markåtgärder, och

    3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller representerar 

den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggprodukter 

som omfattas av tillsynen

       a) få tillgång till produkter för kontroll,

       b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

       c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte 

bostäder.

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den som 

installerar hissar.

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att 

fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som 

anges i första stycket 1, dock inte till bostäder.
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Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehållet i 

ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på 

myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen 

behöver inte vara auktoriserad. Lag (2016:140).

8 a §   En tillsynsmyndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska 

bedömningsorgan enligt artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011 har rätt 

att hos bedömningsorganen

    1. på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och

    2. få tillträde till lokaler.

Lag (2013:306).

8 b §   Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den 

som importerar eller saluför byggprodukter ska efter beslut från 

tillsynsmyndigheten ersätta myndigheten för kostnader vid provtagning 

och undersökning av prov, om en produkt vid tillsyn enligt 2 § visar sig inte 

uppfylla gällande krav. Lag (2013:306).

8 c §   Den som tillverkar eller representerar den som tillverkar och den 

som importerar eller saluför byggprodukter ska få ersättning från 

tillsynsmyndigheten för produkter som ska kontrolleras enligt 8 § första 

stycket 3, om det finns särskilda skäl för det. Lag (2013:306).

9 §   Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde 

enligt 8 §. Lag (2014:769).

Tillsyn över kommunala beslut

10 §   När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett 

meddelande om att en kommun beslutat att anta, ändra eller upphäva en 

detaljplan eller områdesbestämmelser, ska länsstyrelsen inom tre veckor 

besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte. 

Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas 

innebära att 

    1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,

    2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt 

sätt,

    3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,

    4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, eller

    5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion.

Lag (2020:76).
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10 a §   Om länsstyrelsen har gett ett planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f 

§ om att en åtgärd inte har en sådan innebörd som anges i 10 § andra 

stycket, får överprövning enligt 10 § eller upphävande enligt 11 § inte ske 

med hänvisning till den fråga som beskedet avser. Om ett 

planeringsbesked förenats med villkor och villkoret har iakttagits, får inte 

heller sådan överprövning eller sådant upphävande ske med hänvisning 

till den fråga som beskedet avser. 

Första stycket gäller inte om åtgärden eller förutsättningarna för 

planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som 

planeringsbeskedet avser. Lag (2017:424).

11 §   Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller 

upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser i dess helhet, om 

beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra stycket. Om 

kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.

Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att 

länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt 10 § första stycket om 

inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller 

andra särskilda omständigheter. Lag (2017:424).

12 §   För ett visst geografiskt område får regeringen eller länsstyrelsen, 

om det finns särskilda skäl, besluta att det som enligt 10 och 11 §§ gäller 

för länsstyrelsens prövning av kommunens beslut också ska tillämpas i 

fråga om byggnadsnämndens beslut om lov eller förhandsbesked enligt 9 

kap.

Om länsstyrelsen beslutar att överpröva ett lov eller förhandsbesked, får 

länsstyrelsen besluta att lovet eller förhandsbeskedet inte ska gälla förrän 

prövningen har avslutats.

13 §   Har upphävts genom lag (2018:1732).

14 §   Har upphävts genom lag (2018:1732).

Planförelägganden

15 §   Regeringen får förelägga en kommun att inom en viss tid anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser 

(planföreläggande), om det behövs för att tillgodose ett intresse som 

avses i 10 § andra stycket 1 eller 2.

16 §   Om kommunen inte följer ett planföreläggande, får regeringen

    1. besluta att länsstyrelsen på kommunens bekostnad ska ta fram det 

förslag och i övrigt göra det arbete som enligt 5 kap. behövs för att 

detaljplanen eller områdesbestämmelserna ska kunna antas, ändras eller 
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upphävas, och

    2. anta, ändra eller upphäva detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna.

Lovförelägganden

17 §   Om en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har 

vidtagits utan lov, ska byggnadsnämnden i ett föreläggande ge 

fastighetens eller byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid 

ansöka om lov, om det är sannolikt att lov kan ges för åtgärden 

(lovföreläggande).

Förelägganden om underhållsutredning

18 §   Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får 

byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av 

underhållsåtgärder. Innan nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska 

nämnden i ett föreläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en 

viss tid ge synpunkter på uppdraget och på frågan om vem som ska 

betala kostnaderna för uppdraget.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2.

Åtgärdsförelägganden

19 §   Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, 

kontrollansvarig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att 

vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag 

eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 

byggnadsnämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande).

Rättelseförelägganden

20 §   Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har 

vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som 

har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den 

som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss 

tid (rättelseföreläggande).

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har 

förflutit mer än tio år från överträdelsen.

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen är 

att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för 

ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335).

Rivningsförelägganden
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21 §   Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning 

och inte sätts i stånd inom skälig tid, får byggnadsnämnden förelägga 

ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket (rivningsföreläggande).

Förelägganden för ökad trafiksäkerhet

22 §   Om ett byggnadsverk inom ett område med detaljplan innebär stora 

olägenheter för trafiksäkerheten på grund av att förhållandena har 

ändrats, får byggnadsnämnden förelägga ägaren att ta bort 

byggnadsverket eller att vidta någon annan åtgärd med det som avhjälper 

eller minskar olägenheterna.

Om byggnadsverket är en byggnad, får ett föreläggande att ta bort eller 

flytta byggnaden meddelas endast om byggnaden kan flyttas utan 

svårighet eller har ett ringa värde.

23 §   Byggnadsnämnden får förelägga ägaren av en fastighet eller en 

byggnad inom ett område med detaljplan att anordna stängsel eller ändra 

utfart eller annan utgång mot gator eller vägar, om det behövs med 

hänsyn till trafiksäkerheten.

Förelägganden om stängsel kring industrianläggningar som 
inte används

24 §   Om ett byggnadsverk för industriändamål inte längre används, får 

byggnadsnämnden förelägga ägaren att anordna stängsel kring det, om 

det behövs till skydd mot olycksfall.

Produktförelägganden

25 §   Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om det 

föreläggande eller förbud som från skyddssynpunkt behövs för att 

bestämmelsen om byggprodukter i 8 kap. 20 § andra stycket ska följas. 

Lag (2013:306).

26 §   Om en byggprodukt som omfattas av förordning (EU) nr 305/2011 

inte uppfyller de krav som fastställs i förordningen eller om 

tillsynsmyndigheten har tillräckliga skäl att anta att produkten inte uppfyller 

förordningens krav får myndigheten vidta de åtgärder som följer av 

artiklarna 56-59.

Om en byggprodukt som omfattas av förordning (EU) 2016/424 inte 

uppfyller de krav som fastställs i förordningen eller om tillsynsmyndigheten 

har tillräckliga skäl att anta att produkten inte uppfyller förordningens krav 

får myndigheten vidta de åtgärder som följer av artiklarna 39-43.
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Om en byggprodukt inte uppfyller de krav som följer av föreskrifter 

meddelade med stöd av 16 kap. 6 § första stycket 2 får 

tillsynsmyndigheten vidta de åtgärder som följer av artiklarna 19-21 i 

förordning (EG) nr 765/2008. 

Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta om det föreläggande 

som behövs för att de krav på byggprodukter som avses i första-tredje 

styckena ska uppfyllas. Lag (2018:59).

Genomförande på bekostnad av den som fått ett 
föreläggande

27 §   Om ett föreläggande enligt 17 § inte följs, får byggnadsnämnden 

besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och 

beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att 

pröva frågan om lov.

När den tid för synpunkter som har angetts i ett föreläggande enligt 18 § 

har gått ut, får byggnadsnämnden uppdra åt en sakkunnig att på ägarens 

bekostnad utreda behovet av underhållsåtgärder.

Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § inte följs, får 

byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den 

försumliges bekostnad och hur det ska ske.

28 §   Byggnadsnämnden får besluta om genomförande enligt 27 § endast 

om föreläggandet har innehållit en upplysning om detta.

Nämnden ska se till att genomförandet inte ger upphov till oskäliga 

kostnader.

29 §   Kronofogdemyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att 

genomföra en åtgärd som avses i 27 § tredje stycket.

Förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd

30 §   Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete 

eller en annan åtgärd äventyrar en byggnads hållfasthet eller medför fara 

för människors liv eller hälsa, ska byggnadsnämnden förbjuda att arbetet 

eller åtgärden fortsätter.

31 §   Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete 

eller en annan åtgärd strider mot denna lag eller en föreskrift eller ett 

beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter.
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32 §   Om byggherren i fråga om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete 

eller en annan åtgärd inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, får 

byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess bristerna har 

avhjälpts.

32 a §   Byggnadsnämnden får i samband med ett föreläggande enligt 20 

§ förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver bygglov. 

Lag (2014:900).

Förbud mot användning av byggnadsverk

33 §   Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt 

till ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om

    1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem 

som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller

    2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 

eller 35 §.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk 

med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta 

beslut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga 

skäl för det. Lag (2014:900).

Byte av och ingripanden mot en funktionskontrollant eller 
kontrollansvarig

34 §   Om byggnadsnämnden finner att en funktionskontrollant som avses 

i 8 kap. 25 § har åsidosatt sina skyldigheter, får nämnden besluta att en 

annan funktionskontrollant ska utses.

Nämnden ska anmäla sitt beslut till den som har certifierat kontrollanten.

35 §   Om byggnadsnämnden finner att en kontrollansvarig som avses i 

10 kap. 9 § har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 §, ska 

nämnden

    1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta den 

som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och

    2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig.

36 §   Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får 

den som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen.

Vite

37 §   Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett 

beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.
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Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.

Lag (2014:900).

Omedelbart genomförande

38 §   I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § eller ett beslut 

enligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd 

som föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots 

att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart, 

om något annat inte bestäms.

Lag (2014:900).

Handräckning

39 §   Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av tillsynsmyndigheten 

besluta om handräckning för att genomföra en åtgärd

    1. som avses i 8 §, eller

    2. som avses med ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24 eller 25 

§ och det inte har förflutit mer än tio år från den överträdelse som 

föreläggandet avser.

Den tioårsgräns som anges i första stycket 2 gäller inte om överträdelsen 

är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet för 

ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål.

Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om 

betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2011:335).

Anteckningar i fastighetsregistrets inskrivningsdel m.m.

40 §   Den myndighet som beslutar om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 

22 eller 23 § eller förbud enligt 33 § ska genast skicka sitt beslut till 

inskrivningsmyndigheten.

41 §   När ett beslut som avses i 40 § har kommit in till 

inskrivningsmyndigheten, ska myndigheten genast göra en anteckning om 

det i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Om föreläggandet eller förbudet 

har förenats med ett löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten, 

ska myndigheten göra en anteckning också om detta.

Inskrivningsmyndigheten ska genast i ett rekommenderat brev underrätta 

den som senast har sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt om 

anteckningen, om föreläggandet eller förbudet inte är riktat mot denne. 

Lag (2011:335).
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42 §   Om byggnadsnämnden återkallar ett föreläggande eller ett förbud 

som avses i 40 §, ska nämnden genast anmäla återkallelsen till 

inskrivningsmyndigheten.

43 §   Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett 

föreläggande eller förbud som avses i 40 § har upphävts genom ett 

lagakraftvunnet beslut eller av annan anledning har upphört att gälla, ska 

nämnden anmäla detta till inskrivningsmyndigheten.

44 §   Så snart byggnadsnämnden har fått kännedom om att ett 

föreläggande som avses i 40 § har följts, ska nämnden anmäla detta till 

inskrivningsmyndigheten.

45 §   När en anmälan enligt 42, 43 eller 44 § som avser en anteckning 

som har gjorts enligt 41 § har kommit in till inskrivningsmyndigheten, ska 

myndigheten ta bort anteckningen.

Verkan av ett föreläggande eller förbud vid ägarbyte

46 §   Om ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 § eller förbud 

enligt 33 § har riktats mot fastighetens ägare och fastigheten därefter 

byter ägare, gäller föreläggandet eller förbudet i stället mot den nya 

ägaren.

47 §   Om ett föreläggande eller förbud i ett fall som avses i 46 § har 

förenats med löpande vite enligt 4 § lagen (1985:206) om viten och 

ägarbytet har skett genom köp, byte eller gåva, gäller vitet mot den nya 

ägaren räknat från och med den första tidsperiod som börjar löpa efter 

äganderättsövergången under förutsättning att vitesföreläggandet 

dessförinnan har antecknats enligt 41 §.

48 §   Andra viten än sådana löpande viten som avses i 47 § gäller inte 

mot den nya ägaren vid ett ägarbyte som avses i 46 §. 

Byggnadsnämnden får i stället besluta om ett särskilt vitesföreläggande 

mot den nya ägaren.

49 §   Det som enligt 46 och 48 §§ gäller i fråga om byte av ägare till en 

fastighet ska tillämpas också på byte av ägare till en byggnad på mark 

som tillhör någon annan.

50 §   I ärenden om förelägganden eller förbud som avses i 46 § ska 

rättegångsbalkens bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet 

överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas.

Byggsanktionsavgifter

Page 87 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
146



51 §   Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap. eller i föreskrifter 

eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 

16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på 

byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 

särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 12 §.

52 §   Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som 

regeringen har meddelat med stöd av 16 kap. 12 §. Avgiften får uppgå till 

högst 50 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 

När regeringen meddelar föreskrifter om avgiftens storlek, ska hänsyn tas 

till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som 

överträdelsen avser. Lag (2013:307).

53 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har 

skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till

    1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv 

eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet,

    2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige 

inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 3. vad den 

avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

53 a §   En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften 

inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften 

får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om 

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 

överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag 

(2013:307).

54 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan 

om sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till 

överläggning vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten.

55 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen har medfört 

att ett vite har dömts ut.

56 §   En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om överträdelsen avser 

rivning av en byggnad och rivningen har

    1. gjorts med stöd av annan lag eller författning,

    2. varit nödvändig för att undanröja risk för människors liv eller hälsa 

eller för att avvärja eller begränsa en omfattande skada på annan 
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egendom, eller

    3. gjorts på grund av att byggnaden till väsentlig del var skadad till följd 

av en eldsvåda eller någon annan liknande händelse.

57 §   En byggsanktionsavgift ska tas ut av

    1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller 

det byggnadsverk som överträdelsen avser,

    2. den som begick överträdelsen, eller

    3. den som har fått en fördel av överträdelsen.

58 §   Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift 

ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas 

mot inte har getts tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

59 §   Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den 

avgiftsskyldige.

60 §   Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de 

solidariskt ansvariga för betalningen.

61 §   En byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att 

beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §. 

Det gäller dock inte, om tillsynsmyndigheten i beslutet har bestämt en 

senare betalningsdag.

Ett beslut om byggsanktionsavgift får efter sista betalningsdagen 

verkställas som en dom som har vunnit laga kraft.

Om ett beslut om byggsanktionsavgift inte har verkställts inom tio år från 

det att beslutet vann laga kraft, behöver avgiften inte betalas.

62 §   Byggsanktionsavgiften ska tillfalla kommunen när det är 

byggnadsnämnden som har beslutat att ta ut avgiften och i övrigt tillfalla 

staten.

63 §   Om en skyldighet att betala en byggsanktionsavgift har upphävts 

genom ett beslut som har vunnit laga kraft, ska tillsynsmyndigheten 

återbetala avgiften jämte ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) för tiden 

från den dag avgiften betalades till och med den dag återbetalningen sker.

Överlåtelse av egendom efter en överträdelse
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64 §   Bestämmelserna om rätt till avdrag på köpeskilling eller hävning av 

köp i 4 kap. 12 § jordabalken ska tillämpas när egendom överlåts mot 

ersättning efter en överträdelse som avses i 51 § men innan rättelse har 

skett, om inte överlåtaren vid överlåtelsen upplyst om överträdelsen eller 

förvärvaren annars känt till eller bort känna till överträdelsen.

Tystnadsplikt

65 §   Den som i ett ärende som gäller tillsyn enligt denna lag eller EU-

förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde samt föreskrifter, 

domar och andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller en 

sådan EU- förordning har fått information om någons affärs- eller 

driftsförhållanden eller förhållanden av betydelse för landets försvar, får 

inte obehörigen röja eller utnyttja informationen.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400).

Avgift vid tillsyn

66 §   Den myndighet som ska övervaka och utvärdera tekniska 

bedömningsorgan i enlighet med artikel 29.3 i förordning (EU) nr 305/2011 

ska ha rätt att ta ut avgift för att täcka kostnaderna för övervakning och 

utvärdering. Lag (2013:306).

12 kap. Byggnadsnämnden 

1 §   I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd.

2 §   Utöver de uppgifter som byggnadsnämnden har enligt andra 

bestämmelser i denna lag ska nämnden

    1. verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande 

stads- och landskapsmiljö,

    2. uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och 

dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om 

planläggning, byggande och fastighetsbildning,

    3. samarbeta med de myndigheter, organisationer och enskilda vars 

arbete och intressen rör nämndens verksamhet, och 4. lämna råd och 

upplysningar i frågor som rör nämndens verksamhet.

3 §   Om någon begär det, ska byggnadsnämnden ge skriftliga 

upplysningar om planläggning, byggande och fastighetsbildning.
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4 §   Om det behövs en karta för prövningen av en fråga om bygglov inom 

ett område med sammanhållen bebyggelse (nybyggnadskarta) och 

sökanden begär det, ska byggnadsnämnden tillhandahålla en sådan 

karta.

5 §   Bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om nämnder ska gälla 

för byggnadsnämnden. Lag (2017:761).

6 §   Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 9 kap. 30 § 

och 37 § andra stycket kommunallagen (2017:725) får, utöver det som 

följer av 6 kap. 38 § kommunallagen, inte omfatta befogenhet att 

    1. avgöra ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt,

    2. i andra fall än som avses i 11 kap. 30-32 §§ och 33 § 1 besluta 

förelägganden eller förbud som förenas med vite,

    3. besluta förelägganden som förenas med en upplysning om att den 

åtgärd som föreläggandet avser kan komma att utföras genom 

byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggandet 

riktas mot, eller

    4. avgöra frågor om byggsanktionsavgift enligt 11 kap.

Lag (2018:578).

7 §   Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till 

sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den 

särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina 

uppgifter på ett tillfredsställande sätt.

8 §   Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

    1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

    2. beslut om lov, 

    3. tekniska samråd, 

    4. slutsamråd, 

    5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

    6. upprättande av nybyggnadskartor, 

    7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

    8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

    9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Lag (2018:1136).

8 a §   Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om 

förhandsbesked enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 

eller 9, ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka 
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som en tidsfrist enligt 9 kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften ska 

dock inte reduceras om tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 

9 kap. 28 §. 

Om en avgift enligt 8 § 1, 3 eller 9 tas ut för handläggningen av en 

anmälan för en åtgärd som avses i 9 kap. 16 §, ska avgiften reduceras 

med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 

§ första stycket överskrids. Lag (2018:1136).

9 §   Byggnadsnämnden får ta ut en planavgift för att täcka 

programkostnader och kostnader för andra åtgärder som behövs för att 

upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om

    1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad, 

och

    2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller 

områdesbestämmelserna.

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska också 

tilllämpas på en anläggning som kräver bygglov enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 §.

10 §   En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens 

genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning 

som avgiften avser.

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som 

beslutas av kommunfullmäktige.

11 §   En avgift enligt 8 eller 9 § ska betalas av den som är sökande eller 

har gjort anmälan i det ärende som beskedet, beslutet eller 

handläggningen avser.

Avgiften får tas ut i förskott.

13 kap. Överklagande 

Överklagande av kommunala beslut

1 §   Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som 

gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725): 

    1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,

    2. kommunfullmäktiges beslut om planeringsstrategi för 

översiktsplanering,

    3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att 

anta, ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

    4. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att 
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fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator 

och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan 

betalning,

    5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

    6. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna 

för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser 

och om generella villkor för sådan betalning,

    7. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos 

byggnadsnämnden,

    8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal,

    9. regionfullmäktiges beslut om regionplan, och

    10. regionfullmäktiges beslut om aktualitetsprövning av regionplan. Lag 

(2020:76).

2 §   Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de 

avser 

    1. avbrytande av ett planarbete,

    2. planbesked enligt 5 kap. 2 §,

    3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6,

    4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §,

    5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §,

    6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller 

slutsamråd,

    7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller

    8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, 

områdesbestämmelser eller ett förhandsbesked.

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol 

framgår av 15 kap. 10 §.

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § andra stycket om 

huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas 

särskilt. Lag (2020:76).

2 a §   Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen. Lag 

(2016:252).

3 §   Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i 1-2 a §§ 

får överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252).

Överklagande av länsstyrelsens och andra statliga 
förvaltningsmyndigheters beslut
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4 §   Följande beslut av länsstyrelsen får inte överklagas: 

    1. beslut enligt 3 kap. 18 a § om ett reviderat granskningsyttrande,

    2. beslut enligt 11 kap. 10 § i frågan om att överpröva kommunens 

beslut, eller

    3. beslut enligt 11 kap. 12 § om att överprövningsbestämmelserna 

också ska gälla lov eller förhandsbesked inom ett visst geografiskt område 

eller att ett lov eller förhandsbesked inte ska gälla förrän en överprövning 

har avslutats.

Lag (2020:76).

5 §   Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del 

upphäva kommunens beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov 

eller förhandsbesked får överklagas hos regeringen.

5 a §   Länsstyrelsens beslut om planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f § får 

överklagas till regeringen. Lag (2017:424).

6 §   Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som avses i 4, 5 

och 5 a §§ och andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet enligt 

denna lag får överklagas till mark- och miljödomstol. Lag (2017:424).

7 §   Om ett ärende som har överklagats hos en mark- och miljödomstol 

rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, 

Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, 

ska domstolen överlämna målet till regeringen för prövning.

Rätten att överklaga

8 §   Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 

5 och 6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:845).

9 §   Enbart det förhållandet att någon har underrättats eller ska ha 

underrättats enligt denna lag ger inte denne rätt att överklaga beslut som 

avses i 2 a, 3, 5 och 6 §§.

Lag (2016:252).

10 §   Ett beslut som gäller staten i egenskap av fastighetsägare eller 

innehavare av en särskild rätt till en fastighet får överklagas av den 

statliga myndighet som förvaltar fastigheten.

10 a §   Ett beslut om planeringsbesked enligt 5 kap. 10 f § får överklagas 

endast av kommunen. Lag (2017:424).

11 §   Ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser får överklagas endast av den som före utgången 

av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit 

tillgodosedda.

Page 94 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SF...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
153



Den inskränkning i rätten att överklaga som följer av första stycket gäller 

inte om

    1. beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter 

granskningstiden, eller

    2. överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga 

ordning.

12 §   En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 

kap. 13 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva 

en detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på 

grund av att planområdet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder 

som anges i 4 kap. 34 § denna lag.

13 §   En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 

kap. 13 § miljöbalken eller en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 

14 § miljöbalken får överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en 

detaljplan som innebär att ett område inte längre ska omfattas av 

strandskydd enligt 7 kap.

miljöbalken.

14 §   Ett beslut om lov eller förhandsbesked inom sådana skydds- eller 

säkerhetsområden som avses i 9 kap. 13 § får överklagas av

    1. Transportstyrelsen, om beslutet rör en civil flygplats,

    2. Strålsäkerhetsmyndigheten, om beslutet rör en kärnkraftsreaktor eller 

annan kärnteknisk anläggning, och

    3. Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, i andra fall än de som anges i 1 och 2.

15 §   Ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller 

anmälaren i ärendet. Lag (2015:668).

Överklagandetid m.m.

16 §   Bestämmelser om överklagande av ett beslut som avses i 2 a, 3, 5, 

5 a och 6 §§ finns i 43-47 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Tiden för överklagande av ett beslut att anta, ändra eller upphäva en 

detaljplan eller områdesbestämmelser räknas dock från den dag då 

beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på 

kommunens anslagstavla. När beslutet har fattats av kommunfullmäktige, 

ska det som enligt 43-47 §§ förvaltningslagen gäller i fråga om den 

myndighet som har meddelat beslutet i stället gälla kommunstyrelsen.
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Tiden för överklagande av ett beslut om lov eller förhandsbesked räknas, 

för alla som inte ska delges beslutet enligt 9 kap. 41 §, från den dag som 

infaller en vecka efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar.

Lag (2018:845).

Prövningen av ett överklagande

17 §   Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, 

ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser ska endast 

pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt 

som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna.

Om myndigheten vid en prövning enligt första stycket finner att beslutet 

strider mot en rättsregel, ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska 

beslutet fastställas i sin helhet. Beslutet ska inte upphävas om det är 

uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Om kommunen har 

medgett det, får dock beslutet upphävas i en viss del eller ändras på 

annat sätt. Ändringar som har ringa betydelse får göras utan kommunens 

medgivande.

Om kommunen begär det, får myndigheten förordna att det överklagade 

beslutet i sådana delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet 

får genomföras trots att överklagandet inte har avgjorts slutligt. Ett sådant 

förordnande får inte överklagas.

18 §   Om länsstyrelsen enligt 11 kap. 12 § har beslutat att överpröva en 

kommuns beslut om ett lov eller förhandsbesked, får länsstyrelsen besluta 

att ett överklagande av samma kommunala beslut inte ska prövas förrän 

ärendet om överprövning enligt 11 kap. är slutligt avgjort.

Lag (2016:252).

14 kap. Skadeersättning och inlösen 

1 §   Detta kapitel innehåller bestämmelser om

    1. skyldighet för kommunen att betala ersättning för skador som 

uppkommer till följd av beslut enligt denna lag,

    2. skyldighet för kommunen och andra att lösa in eller på annat sätt 

förvärva rätt till egendom,

    3. hur en skada ska bedömas och ersättning beräknas,

    4. kommunens rätt till ersättning i vissa fall, och

    5. att rätten till ersättning eller inlösen kan gå förlorad.

Ersättning i samband med en myndighets tillträde m.m.
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2 §   Om en skada har uppkommit till följd av en åtgärd som avses i 11 

kap. 8 § första stycket 1 eller tredje stycket, har den skadelidande rätt till 

ersättning av kommunen eller, om åtgärden har vidtagits på uppdrag av 

en statlig myndighet, av staten. Lag (2018:59).

Ersättning vid vissa förelägganden

3 §   Om byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 22 eller 23 § har 

meddelat ett föreläggande som innebär att ett byggnadsverk ska tas bort 

eller bli föremål för en annan åtgärd eller att en utfart eller annan utgång 

ska ändras, har den som äger byggnadsverket rätt till ersättning för den 

skada som föreläggandet medför. Lag (2014:900).

Ersättning på grund av vägrat bygglov

4 §   Om ersättning har betalats för gatukostnader enligt 6 kap. 24 eller 25 

§ eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, ska kommunen betala 

tillbaka ersättningen i den mån skada uppkommer genom att 

fastighetsägaren på grund av att bygglov vägras inte kan använda 

fastigheten på det sätt som förutsattes när ersättningen togs ut.

Kommunen ska också betala ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från 

den dag ersättningen betalades till kommunen.

5 §   Om bygglov vägras för en åtgärd som avser att en byggnad som är 

förstörd genom en olyckshändelse eller riven ska ersättas med en i 

huvudsak likadan byggnad, har fastighetens ägare rätt till ersättning av 

kommunen för den skada som det vägrade bygglovet medför.

Om den byggnad som ska ersättas inte är förstörd genom en 

olyckshändelse, gäller rätten till ersättning endast om den skada som det 

vägrade bygglovet medför är betydande i förhållande till värdet av den 

berörda delen av fastigheten.

Rätten till ersättning gäller endast om ansökan om bygglov har gjorts inom 

fem år från det att byggnaden revs eller förstördes.

Ersättning på grund av vägrat marklov

6 §   Om marklov vägras med stöd av 9 kap. 35 § första stycket 2 eller 3, 

har fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som 

det vägrade marklovet medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om det vägrade marklovet innebär 

att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen 

av fastigheten.
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Ersättning på grund av rivningsförbud eller vägrat 
rivningslov

7 §   Om en detaljplan eller områdesbestämmelser innehåller ett 

rivningsförbud eller om ett rivningslov vägras enligt 9 kap. 34 §, har 

fastighetens ägare rätt till ersättning av kommunen för den skada som 

rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om den skada som 

rivningsförbudet eller det vägrade rivningslovet medför är betydande i 

förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.

Ersättning när en detaljplan ändras eller upphävs

8 §   Om ett område som enligt en detaljplan har varit avsett för allmän 

samfärdsel kommer att helt eller delvis användas för ett annat ändamål 

eller få sitt höjdläge ändrat när en ny eller ändrad detaljplan genomförs, 

har den som äger en fastighet som ligger intill området rätt till ersättning 

av väghållaren för den skada som genomförandet av den nya eller 

ändrade detaljplanen medför för ägaren.

9 §   Om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens 

utgång, har den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för 

den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren.

En sådan rätt till ersättning gäller också om ändringen eller upphävandet 

sker efter genomförandetidens utgång och skadan avser en åtgärd som 

när genomförandetiden löpte ut omfattades av ett bygglovsärende som 

inte var slutligt avgjort.

Ersättning på grund av bestämmelser om skydd, placering, 
utformning och utförande av byggnadsverk och tomter

10 §   Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i 4 

kap. 8 § 1 eller 16 § 3 eller i områdesbestämmelser inför en bestämmelse 

som avses i 4 kap. 42 § andra stycket, har den som äger en fastighet som 

berörs av bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada 

som bestämmelsen medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av 

fastigheten.

Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud. 

För sådana bestämmelser gäller i stället 7 §. Lag (2014:900).
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Ersättning på grund av områdesbestämmelser om vegetation 
och markyta

11 §   Om kommunen i områdesbestämmelser för ett område som avses i 

9 kap. 13 § inför en bestämmelse om vegetation eller om markytans 

utformning eller höjdläge, har den som äger en fastighet som berörs av 

bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada som 

bestämmelsen medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att 

pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av 

fastigheten. Lag (2011:335).

Ersättning till innehavare av särskild rätt

12 §   Det som enligt 5-11 §§ gäller i fråga om fastighetens ägare ska 

gälla också den som har en särskild rätt till fastigheten.

Inlösen

13 §   Om ett beslut som avses i 5, 6 eller 7 §, 9 § första stycket eller 10 

eller 11 § medför att användningen av fastigheten synnerligen försvåras, 

är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 

fastigheten.

14 §   Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in 

mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för

    1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller

    2. annat än enskilt byggande.

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte om bygglov ges enligt 9 

kap. 32 a § första stycket. Lag (2014:900).

15 §   Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för 

en allmän plats som har enskilt huvudmannaskap, är den som ska vara 

huvudman för platsen skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva 

äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken eller 

utrymmet.

Första stycket gäller inte om staten enligt 16 § eller kommunen enligt 17 § 

är skyldig att lösa in marken eller utrymmet. Lag (2014:900).

16 §   Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för 

en väg som staten ska vara väghållare för enligt väglagen (1971:948) och 

som har enskilt huvudmannaskap, är staten skyldig att på 

fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan 

särskild rätt till marken eller utrymmet. Lag (2014:900).
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17 §   Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för 

en väg som kommunen ska vara väghållare för enligt väglagen (1971:948) 

men som har enskilt huvudmannaskap, är kommunen skyldig att på 

fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan 

särskild rätt till marken eller utrymmet. Lag (2014:900).

18 §   Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för 

enskilt byggande men också för en allmän ledning, en allmän 

trafikanläggning eller en trafikanläggning som är gemensam för flera 

fastigheter, är den som ska vara huvudman för anläggningen skyldig att 

på fastighetsägarens begäran förvärva nyttjanderätt eller annan särskild 

rätt i den omfattning som behövs för ändamålet.

19 §   Den som är skyldig att förvärva en rätt till mark eller utrymme enligt 

15, 16, 17 eller 18 § får bestämma vilken rätt som förvärvet ska avse.

20 §   Skyldigheterna i 14-17 §§ gäller inte för tid då tillfällig användning 

av marken eller utrymmet enligt detaljplanen får pågå enligt det som följer 

av 4 kap. 26-29 §§.

21 §   Har upphävts genom lag (2012:187).

Bedömningen av en skadas betydelse

22 §   Vid bedömningen av en skadas betydelse enligt någon av 

bestämmelserna i 5-7 och 10-13 §§ ska hänsyn också tas till

    1. andra beslut som avses i 5-7 och 10-13 §§,

    2. beslut enligt 3 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950),

    3. beslut enligt 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken,

    4. beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 

28 b-29 a §§ miljöbalken inte ges,

    5. förelägganden eller förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket 

miljöbalken,

    6. beslut som innebär att dispens inte ges i fråga om de bestämmelser 

som avses i 1-5,

    7. beslut enligt 18 § skogsvårdslagen (1979:429), och

    8. inverkan av föreskrifter som har meddelats med stöd av 30 § 

skogsvårdslagen.

Första stycket gäller endast i fråga om beslut och föreskrifter som har 

meddelats inom tio år före det senaste beslutet. 

Page 100 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. ...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
159



Att en talerätt eller rätt till ersättning eller inlösen med anledning av ett 

beslut som avses i första stycket har gått förlorad till följd av 

bestämmelserna i 15 kap. 4 § eller motsvarande bestämmelser i 

miljöbalken eller kulturmiljölagen hindrar inte att hänsyn tas till beslutet. 

Lag (2017:568).

Ersättningens bestämmande

23 §   Vid bestämmande av ersättning enligt detta kapitel ska 4 kap.

expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

24 §   I fall som avses i någon av bestämmelserna i 3 och 5-8 §§, 9 § 

första stycket samt 10-12 §§ ska, trots det som sägs i 23 §, ersättning för 

minskning av en fastighets marknadsvärde bestämmas

    1. som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter 

beslutet eller den åtgärd som avses i 8 §, och

    2. utan hänsyn till förväntningar om ändring av markanvändningen.

Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra stycket 

expropriationslagen (1972:719) tillämpas.

I fall som avses i 5, 7 och 12 §§ ska ersättningen minskas med ett belopp 

som motsvarar det som på grund av 5 § andra stycket och 7 § andra 

stycket ska tålas utan ersättning.

Ersättning för kommunens kostnader enligt detta kapitel

25 §   Om kommunens införande av ett rivningsförbud som avses i 7 § 

eller en bestämmelse som avses i 10 § har gjorts efter ett 

planföreläggande enligt 11 kap. 15 § och för att tillgodose ett riksintresse 

enligt 3 eller 4 kap.

miljöbalken, är staten skyldig att ersätta kommunen dess kostnader för 

ersättning eller inlösen.

26 §   Om kommunen har betalat ersättning på grund av någon av 

bestämmelserna i 6, 11 och 12 §§, är ägaren till den anläggning för vilken 

skydds- eller säkerhetsområdet har beslutats skyldig att ersätta 

kommunen dess kostnader för ersättning eller inlösen.

Förlorad rätt till ersättning eller inlösen

27 §   Den som inte anmäler sina anspråk inom den tid som avses i 5 kap. 

26 § förlorar sin rätt till ersättning eller inlösen.

Trots det som sägs i första stycket gäller rätt till ersättning eller inlösen om 

skadan inte rimligen kunde förutses inom den angivna tiden.
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15 kap. Domstolsprövning m.m. 

1 §   Om annat inte anges i denna lag, ska, utöver det som följer av 6 kap. 

17 § och 14 kap. 23 och 24 §§ denna lag, expropriationslagen (1972:719) 

tillämpas i mål om

    1. inlösen enligt 6 kap. 13, 14, 15 eller 16 §, och

    2. ersättning eller inlösen eller förvärv av nyttjanderätt eller annan 

särskild rätt i fall som avses i någon av bestämmelserna i 14 kap. 2-18 §§.

2 §   En talan om inlösen enligt 6 kap. 13 § får väckas även om beslutet 

att anta detaljplanen inte har vunnit laga kraft.

3 §   Om en talan om inlösen av ett markområde enligt 6 kap. 14 § har 

väckts, ska mark- och miljödomstolen omedelbart underrätta 

lantmäterimyndigheten.

Om det vid prövningen av målet om inlösen pågår ett ärende om 

fastighetsbildning i överensstämmelse med den detaljplan som gäller för 

markområdet, ska målet om inlösen förklaras vilande till dess att 

fastighetsbildningsärendet är slutligt avgjort.

Om en fastighet bildas som överensstämmer med detaljplanen, förfaller 

kommunens talan om inlösen.

4 §   En talan om inlösen av mark eller utrymme enligt 6 kap. 15 § ska 

väckas inom tre år efter utgången av detaljplanens genomförandetid.

Om det vid prövningen av målet om inlösen pågår ett ärende om en 

förlängning eller förnyelse av genomförandetiden, ska målet om inlösen 

förklaras vilande till dess ärendet om genomförandetiden är slutligt 

avgjort.

Om genomförandetiden förlängs eller förnyas, förfaller kommunens talan 

om inlösen.

5 §   I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 9-13 §§ ska talan väckas inom två 

år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft.

I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den 

dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes.

En talan får dock väckas senare än som anges i första och andra 

styckena, om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden.
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6 §   Ersättning enligt 14 kap. 2, 3 och 5-13 §§ ska bestämmas i pengar 

som ska betalas på en gång eller, om det finns särskilda skäl, med ett 

visst årligt belopp. Om ersättningen ska betalas årligen och förhållandena 

ändras, ska det årliga beloppet omprövas på begäran av kommunen, 

fastighetsägaren eller den som har en särskild rätt till fastigheten.

Om kommunen begär det och det inte är uppenbart oskäligt, ska 

domstolen förordna att ersättning enligt 14 kap. 7, 10 eller 12 § ska 

betalas ut först när vissa åtgärder med byggnaden har utförts.

7 §   Om kommunen och fastighetsägaren eller den som har en särskild 

rätt till fastigheten har träffat avtal eller uppenbarligen förutsatt att något 

ska gälla i fråga om ersättning gäller det även mot en ny ägare av 

fastigheten eller en ny innehavare av den särskilda rätten.

8 §   Om domstolen i ett mål som avses i 1 § ogillar en talan på grund av 

att en fastighetsägare eller någon som har en särskild rätt till en fastighet 

har inlett rättegången utan tillräckliga skäl, får domstolen förordna att den 

som väckte talan ska bära sina egna kostnader. Om rättegången inleddes 

trots att det måste ha varit uppenbart för den som väckte talan att talan 

väcktes utan skälig grund, får domstolen dessutom förplikta den som 

väckte talan att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader.

9 §   På begäran av den som har rätt till ersättning som har fastställts i ett 

mål om inlösen enligt denna lag, ska den väckta frågan om avstående av 

mark eller annat utrymme förfalla i den del som rör dennes rätt, om

    1. ersättningen inte har nedsatts på det sätt som sägs i 

expropriationslagen (1972:719), och

    2. marken eller utrymmet inte har tillträtts eller övergått enligt 6 kap. 10 

§ expropriationslagen.

10 §   En tvist mellan kommunen och en fastighetsägare om ersättning för 

gatukostnader eller kostnader för andra allmänna platser eller om villkoren 

för betalning av sådan ersättning prövas av den mark- och miljödomstol 

inom vars område fastigheten ligger.

I ett sådant mål ska lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar 

tilllämpas. I mål om jämkning av ersättning enligt 6 kap. 33 § ska dock 

expropriationslagen (1972:719) tillämpas i fråga om rättegångskostnader.

Om fastighetsägaren förlorar ett mål om jämkning på grund av att 

fastighetsägaren har inlett rättegången utan tillräckliga skäl, får domstolen 

förordna att fastighetsägaren ska bära sina egna kostnader. Om 

fastighetsägaren inledde rättegången trots att det måste ha varit 
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uppenbart för fastighetsägaren att talan väcktes utan skälig grund, får 

domstolen dessutom förplikta fastighetsägaren att ersätta kommunens 

rättegångskostnader. Lag (2012:820).

16 kap. Bemyndiganden 

Föreskrifter om planer och områdesbestämmelser

1 §   Regeringen får meddela föreskrifter om 

    1. när genomförandet av en detaljplan på grund av en sådan 

användning som avses i 4 kap. 34 § andra stycket kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, och

    2. undantag från kommunens skyldighet enligt 5 kap. 32 eller 39 § att 

skicka handlingar om detaljplaner eller områdesbestämmelser till 

länsstyrelsen. Lag (2020:76).

1 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om standarder för utformning av 

    1. översiktsplaner enligt 3 kap.,

    2. detaljplaner med planbeskrivningar och områdesbestämmelser enligt 

4 kap., 

    3. grundkartor enligt 5 kap. 8 §, och

    4. regionplaner enligt 7 kap.

Lag (2020:76).

Föreskrifter om byggnadsverk, tomter och allmänna platser 
m.m.

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om

    1. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 och 2 §§ ska 

tillämpas också på en annan anläggning än en byggnad,

    2. att det som gäller i fråga om en byggnad i 8 kap. 1 § 2 ska tillämpas 

också på skyltar och ljusanordningar,

    3. vad som krävs för att ett byggnadsverk, skyltar och ljusan- ordningar 

ska anses uppfylla kraven i 8 kap. 1 och 4 §§,

    4. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämp- ning av 8 kap. 7 

och 8 §§ alltid ska uppfyllas vid nybyggnad, ombyggnad eller annan 

ändring av en byggnad,

    5. att vissa krav trots 8 kap. 2 och 5 §§ eller vid tillämp- ning av 8 kap. 7 

och 8 §§ inte behöver uppfyllas vid nybygg- nad, ombyggnad eller annan 

ändring av en byggnad,

    6. att krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 6 trots 8 kap. 5 § alltid ska 

uppfyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus när detta behövs till 
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följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, och 

    7. att krav enligt 8 kap. 4 § första stycket 11 trots 8 kap. 5 § alltid ska 

uppfyllas i fråga om andra byggnader än bostadshus. Lag (2020:239).

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om att vissa slags hinder mot tillgänglighet eller 

användbarhet vid tillämpningen av 8 kap. 2 eller 12 § ska anses vara 

enkla att avhjälpa.

4 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om sådana undantag från de tekniska egenskapskrav 

som avses i 8 kap. 4 § som det finns särskilda skäl för och avser 

nybyggnad eller ändring av en byggnad i experimentsyfte. Undantagen får 

inte medföra en oacceptabel risk för människors hälsa eller säkerhet.

5 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela de föreskrifter om krav på byggnadsverk, tomter, allmänna 

platser och annat som omfattas av 8 kap. och som utöver 

bestämmelserna i 8 kap. behövs

    1. till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, och

    2. för en lämplig utformning av byggnadsverk, tomter, områden för 

andra anläggningar än byggnader och allmänna platser.

Föreskrifter om byggprodukter

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om 

    1. vad som krävs för att en byggprodukt enligt 8 kap. 19 § ska anses 

lämplig för att ingå i ett byggnadsverk,

    2. märkning av byggprodukter enligt 8 kap. 21 § 3 som förutsättning för 

att de ska få släppas ut på marknaden och användas,

    3. typgodkännanden och tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§,

    4. att en byggprodukt måste vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att 

få användas i ett byggnadsverk, 

    5. på vilket eller vilka språk handlingar och information inom denna lags 

tillämpningsområde ska tillhandahållas, när krav på tillhandahållande är 

en följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, 

    6. sådan ersättning som anges i 11 kap. 8 b och 8 c §§, och 

    7. avgift vid tillsyn enligt 11 kap. 66 §. 

Föreskrifter enligt första stycket 4 får endast avse typgodkännande som 

behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa. Lag (2018:59).

Föreskrifter om bygglov
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7 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att det, utöver det som följer 

av 9 kap. 2-7 §§, krävs bygglov för

    1. skyltar och ljusanordningar, och

    2. andra anläggningar än byggnader, om anläggningarna genom sin 

storlek eller funktion kan ha en betydande inverkan på omgivningen.

Föreskrifter om anmälningsplikt

8 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att anmälan krävs för vissa 

åtgärder enligt 9 kap. 16 §.

Lag (2018:1136).

Föreskrifter om funktionskontrollanter, kontrollansvariga och 
sakkunniga

9 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela

    1. föreskrifter om funktionskontrollanter enligt 8 kap. 25 §,

    2. föreskrifter om vad som i fråga om kunskap, erfarenhet och 

certifiering krävs av sådana kontrollansvariga och sakkunniga som avses i 

10 kap., och

    3. de föreskrifter i övrigt om kontrollansvariga och sakkunniga som 

behövs utöver bestämmelserna i 10 kap. 9-13 §§.

10 §   Regeringen får meddela föreskrifter om vilka små åtgärder som 

enligt 10 kap. 10 § 2 innebär ett undantag från kravet på kontrollansvarig 

enligt 10 kap. 9 §.

Föreskrifter om kontroll

11 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

meddela ytterligare föreskrifter om 

    1. kontroll av att föreskrifter som har meddelats med stöd av 2, 5 eller 6 

§ följs, och 

    2. kontroll av att kraven enligt förordning (EU) 2016/424 uppfylls. Lag 

(2018:59).

Föreskrifter om tillsyn och byggsanktionsavgifter

12 §   Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn och 

byggsanktionsavgifter enligt 11 kap.

Föreskrifter i extraordinära situationer

13 §   Om det har inträffat en naturhändelse med synnerligen omfattande 

negativa effekter på miljön eller egendom och om det behövs för att 

nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får regeringen meddela 

föreskrifter om tidsbegränsade undantag från
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    1. krav på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering av 

bebyggelse enligt 2 kap.,

    2. krav på byggnader, andra anläggningar, tomter, allmänna platser och 

områden för andra anläggningar än byggnader enligt 8 kap.,

    3. krav på att en åtgärd ska vara förenlig med en detaljplan eller 

områdesbestämmelser,

    4. krav på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap., samt

    5. bestämmelserna i 10 kap. om förfarandet efter bygg- och rivningslov 

m.m.

13 a §   Om tillströmningen av asylsökande har varit eller kan väntas bli 

särskilt omfattande och om det är nödvändigt för att boenden för 

asylsökande snabbt ska kunna anordnas, får regeringen meddela 

föreskrifter om undantag från 

    1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen vid lokalisering 

av bebyggelse enligt 2 kap. 6, 9 och 10 §§, 

    2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra 

anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9-12 §§, 

    3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10-13 

§§, och 

    4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och 

markåtgärder i 10 kap. 2-4 §§. 

Sådana föreskrifter om undantag ska vara proportionella i förhållande till 

de intressen som de bestämmelser som anges i första stycket 1-4 avser 

att skydda och främja. Föreskrifterna får endast avse åtgärder för ändring 

av byggnadsverk eller nybyggnad av enkla byggnadsverk och avse 

åtgärder som pågår under högst tre år. Lag (2017:985).

13 b §   Om spridningen av en samhällsfarlig sjukdom innebär en påtaglig 

risk för att lokalerna för hälso- och sjukvård inte räcker till, och om det 

behövs för att nödvändiga åtgärder snabbt ska kunna vidtas, får 

regeringen meddela föreskrifter om tidsbegränsade undantag från 

    1. kraven på att hänsyn ska tas till allmänna intressen enligt 2 kap. 6, 9 

och 10 §§, 

    2. kraven på tomter, allmänna platser och områden för andra 

anläggningar än byggnader enligt 8 kap. 9-12 §§, 

    3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap. 2 och 10-13 

§§, och 

    4. bestämmelserna om genomförandet av bygg-, rivnings- och 

markåtgärder i 10 kap. 2-4 §§. 

Föreskrifterna om undantag ska vara proportionella i förhållande till de 

intressen som de bestämmelser som anges i första stycket avser att 

skydda och främja. Lag (2020:253).
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14 §   Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana 

utomordentliga förhållanden som beror på krig eller krigsfara som riket har 

befunnit sig i, får regeringen meddela sådana från denna lag avvikande 

föreskrifter som är av betydelse för totalförsvaret eller som behövs för att 

nödvändig byggnadsverksamhet i övrigt ska kunna utföras. 

Övergångsbestämmelser

2010:900

    1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011 då plan- och bygglagen 

(1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, m.m. ska upphöra att gälla.

    2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för mål och ärenden som har 

påbörjats före den 2 maj 2011 och mål och ärenden som avser 

överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller 

ärendet är slutligt avgjort.

    3. För överträdelser som har ägt rum före den 2 maj 2011 ska äldre 

bestämmelser tillämpas på prövningen i sak. Den nya lagen ska dock 

tillämpas, om den leder till lindrigare påföljd.

    4. Generalplaner som den 1 maj 2011 gäller som 

områdesbestämmelser enligt 17 kap. 3 § första stycket i den upphävda 

plan- och bygglagen ska även i fortsättningen gälla som 

områdesbestämmelser.

    5. Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer 

och bestämmelser som den 1 maj 2011 enligt 17 kap. 4 § i den upphävda 

plan- och bygglagen ska anses ha antagits med stöd av den upphävda 

lagen ska även i fortsättningen anses ha antagits med stöd av den 

upphävda lagen. Bestämmelserna i 17 kap. 4 § sista stycket i den 

upphävda plan- och bygglagen gäller fortfarande för sådana planer.

    6. Bestämmelserna i 6 kap. 15 § gäller inte i fråga om planer som avses 

i punkten 5.

    7. Bestämmelserna i 4 kap. 7 § gäller inte inom områden som omfattas 

av en byggnadsplan eller avstyckningsplan som avses i punkten 5. Lag 

(2011:335).

    8. Bestämmelserna i 9 kap. 32 § gäller inte inom områden som 

omfattas av en stadsplan eller byggnadsplan som avses i punkten 5.

    9. Fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen och 

tomtindelningar som före den 2 maj 2011 gäller som fastighetsplaner 

enligt 17 kap. 11 § i den upphävda lagen ska i fortsättningen gälla som 

detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 18 § i den nya lagen.
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    10. Sådana förbud mot nybyggnad som avses i 17 kap. 14 § i den 

upphävda plan- och bygglagen ska i fortsättningen gälla som 

detaljplanebestämmelser enligt 4 kap. 14 § 1 i den nya lagen.

    11. I områden som avses i 17 kap. 16 § första stycket i den upphävda 

plan- och bygglagen ska det som gäller för detaljplaner i 11 kap. 10 och 

11 §§ i den nya lagen också tillämpas i fråga om bygglov, marklov och 

förhandsbesked.

    12. Kravet på marklov för schaktning, fyllning, trädfällning eller andra 

åtgärder enligt 17 kap. 16 § andra stycket eller 17 § i den upphävda plan- 

och bygglagen ska gälla även i fortsättningen. För marklovsprövningen 

gäller 9 kap. 11-13 §§ i den nya lagen.

    13. I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan 

avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller 

tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och 

bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § 

första stycket 1 b i den nya lagen. Lag (2011:335).

    14. Har upphävts genom lag (2014:900).

    15. Den upphävda plan- och bygglagen gäller fortfarande för ersättning 

med anledning av

       a) ett sådant beslut som avses i 14 kap. 3, 5, 7 och 8 §§ i den lagen, 

om beslutet har meddelats före den 2 maj 2011, och

       b) en sådan åtgärd som avses i 14 kap. 4 och 6 §§ i den lagen, om 

åtgärden har utförts före den 2 maj 2011.

    16. För sådana mål och ärenden som har påbörjats före den 2 maj 

2011 men som vid denna tidpunkt inte har inletts hos en allmän 

förvaltningsdomstol respektive hos regeringen ska, trots vad som anges i 

punkten 2, bestämmelserna om instansordningen i den nya lagen 

tillämpas. Lag (2011:413).

    17. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 § 

får den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 

kap. 14 § i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig 

före den 1 juli 2013, om det finns synnerliga skäl för det. Lag (2012:820).

    18. Förordnanden som avses i 17 kap. 19 § i den upphävda plan- och 

bygglagen om skyldighet att avstå eller upplåta mark ska upphöra att gälla 

efter utgången av år 2018.

Lag (2014:900).

    19. Förordnanden enligt 6 kap. 19 § i den upphävda plan- och 

bygglagen om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme 

ska upphöra att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går 

ut, dock tidigast efter utgången av år 2018. Lag (2014:900).
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    20. Om en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller 

anläggningslagen (1973:1149) eller ett mål om inlösen enligt 6 kap. 17 § 

eller 14 kap. 1 § i den upphävda plan- och bygglagen eller motsvarande 

äldre bestämmelser pågår när förordnanden som avses i punkten 18 eller 

19 ska upphöra att gälla, ska förordnandena att avstå eller upplåta mark 

eller annat utrymme fortsätta att gälla till dess att målet eller ärendet är 

slutligt avgjort.

Detsamma ska gälla för mål och ärenden som avser överklagande av 

beslut i ett sådant förrättningsärende eller inlösenmål till dess målet eller 

ärendet är slutligt avgjort.

Lag (2014:900).

2012:187

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande 

för ärenden om exploateringssamverkan enligt lagen (1987:11) om 

exploateringssamverkan.

2012:444

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vägar och järnvägar som 

planeras eller prövas enligt väglagen (1971:948) eller lagen (1995:1649) 

om byggande av järnväg i den lydelse lagarna hade före den 1 januari 

2013.

2012:820

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna i 15 kap. 10 

§ i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.

2013:307

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelserna i 11 kap. 53 a § 

tillämpas dock för tid från och med den 2 maj 2011.

2013:867

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som har påbörjats 

före den 1 januari 2014.

2014:224

    1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för översiktsplaner som har 

påbörjats före den 1 juli 2014.
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2014:477

    1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.

    2. För åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i 

dess äldre lydelse.

    3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första 

stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 

kap. 4 § första stycket 3 ska bygglov krävas även för sådana åtgärder 

som avses i 4 a-4 c §§, till dess att kommunen bestämmer annat.

2014:900

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

    2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden om detaljplaner 

och områdesbestämmelser som har påbörjats före den 1 januari 2015 och 

för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana 

detaljplaner och områdesbestämmelser till dess målet eller ärendet är 

slutligt avgjort.

    3. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ansökningar som har gjorts 

före den 1 januari 2016 avseende länsstyrelsens prövning enligt den 

upphävda 6 kap. 5 § om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat 

utrymme.

    4. Beslut enligt de upphävda 6 kap. 3 och 4 §§ om skyldighet att avstå 

eller upplåta mark eller annat utrymme ska upphöra att gälla den dag då 

genomförandetiden för detaljplanen går ut, dock tidigast efter utgången av 

år 2018.

    5. Om en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller 

anläggningslagen (1973:1149) eller ett mål om inlösen enligt 6 kap. 13 §, 

14 kap. 14 eller 15 § pågår när beslut som avses i punkten 4 ska upphöra 

att gälla, ska besluten att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme 

fortsätta att gälla till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort. 

Detsamma ska gälla för mål och ärenden som avser överklagande av 

beslut i ett sådant förrättningsärende eller inlösenmål till dess målet eller 

ärendet är slutligt avgjort.

    6. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för exploateringsavtal som 

avser sådana ärenden om detaljplaner som har påbörjats före den 1 

januari 2015.

2014:902

    1. Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.

    2. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för mål och ärenden som 

har påbörjats före den 2 januari 2015 och mål och ärenden som avser 

överklagande av beslut i ett sådant mål eller ärende till dess målet eller 

ärendet är slutligt avgjort.
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2015:235

    1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden som har 

påbörjats före ikraftträdandet och för mål och ärenden som avser 

överklagande av beslut om sådana mål och ärenden till dess att målet 

eller ärendet är slutligt avgjort.

2015:668

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

    2. För ärenden om detaljplaner som har påbörjats före ikraftträdandet 

gäller 4 kap. 33 § och 5 kap. 13 § i den äldre lydelsen. Detsamma gäller 

för mål och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana 

detaljplaner till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.

2016:252

    1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

    2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut 

som kommunen har meddelat före den 1 juni 2016.

2016:537

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

    2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver 

bygglov om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för 

åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.

2017:267

    1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

    2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ärenden 

som har påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som 

avser överklagande av beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet 

eller ärendet är slutligt avgjort.

    3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förlängning 

av ett lov som har getts med stöd av bestämmelsen.

2017:424

    1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

    2. Har en länsstyrelse före den 1 juli 2017 enligt 11 kap. 10 § första 

stycket beslutat om överprövning, ska tidsfristen om två månader i 11 kap. 

11 § andra stycket räknas från den 1 juli 2017.

    3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första 

stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 

kap. 4 b §, ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i 9 

kap. 5 a §, till dess kommunen bestämmer annat.
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2017:761

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

    2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för överklagande av beslut 

som har tillkännagetts före ikraftträdandet.

2017:965

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden om planer 

som har påbörjats före ikraftträdandet.

2018:59

    1. Denna lag träder i kraft den 21 april 2018. 

    2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för delsystem och 

säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på 

marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har 

installerats före den 21 april 2018.

2018:674

    1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

    2. Tidsfristen i 9 kap. 42 a § första stycket gäller inte för beslut som har 

meddelats före ikraftträdandet.

2018:1136

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

    2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om lov, 

förhandsbesked och anmälningar som avses i 9 kap. 16 § och som 

inkommit till byggnadsnämnden före ikraftträdandet. 

2018:1370

    1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden om antagande eller 

ändring av översiktsplan som har påbörjats före ikraftträdandet.

2018:1732

    1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

    2. En regionplan enligt 7 kap. ska antas senast den 31 december 2022.

    3. En regionplan som har antagits enligt äldre bestämmelser ska gälla 

som regionplan enligt 7 kap.

    4. Äldre bestämmelser gäller fortfarande

       a) för ärenden om regionplaner och översiktsplaner som har påbörjats 

före den 1 januari 2019, och

       b) vid överklagande och överprövning av beslut om sådana 

regionplaner och vid överklagande av beslut om sådana översiktsplaner 

till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

Page 113 of 115Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. ...

2020-08-10https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/pl...
172



2020:76

    1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

    2. Bestämmelserna i 3 kap. 25 § i den nya lydelsen, 5 kap. 7 § andra 

stycket, 7 a § andra stycket och 38 b § fjärde stycket tillämpas för första 

gången vid den tidpunkt då en planeringsstrategi senast ska ha antagits.

    3. Äldre bestämmelser, förutom 3 kap. 19 a och 22 §§, 7 kap. 10 § och 

16 kap. 1 a §, gäller fortfarande för ärenden om översiktsplaner, 

detaljplaner, områdesbestämmelser och regionplaner som har påbörjats 

före den 1 april 2020 och mål och ärenden som avser överklagande och 

överprövning av sådana planer och bestämmelser till dess målet eller 

ärendet är slutligt avgjort. 

    4. Översiktsplaner antagna före den 1 januari 2004 ska upphöra att 

gälla vid utgången av 2025. Även en översiktsplan som har antagits den 1 

januari 2004 eller senare men före den 1 april 2020 ska upphöra att gälla 

vid utgången av 2025, i den del planen innehåller en sådan ändring som 

avses i 3 kap. 27 § första stycket första meningen eller motsvarande äldre 

bestämmelser och där ändringen ursprungligen har antagits före den 1 

januari 2004.

2020:239

    1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020. 

    2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för 

       a) åtgärder som kräver bygglov, om ansökan om bygglov har gjorts 

före den 11 mars 2021, och 

       b) åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats 

med stöd av 16 kap. 8 §, om en sådan anmälan har gjorts före den 11 

mars 2021.

2020:253

    1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020. 

    2. Föreskrifter som meddelas med stöd av 16 kap. 13 b § får avse tid 

från och med den 15 mars 2020. 
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All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket och riksdagen är folkets 

främsta företrädare. 
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1 (2)

Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 30 juli 2020 Dnr SBN 2020/164

Samhällsbyggnadsnämnden

Försäljning av del av Tomelilla 237:78

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sälja del av Tomelilla 237:78 enligt 
bifogat köpekontrakt med kartskiss till ägaren till Tallen 14, handlingsid: 
Sbn 2020.2100 och Sbn 2020.2101.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta exploateringsavtal enligt bifogat 
förslag, handlingsid: Sbn 2020.2104, för genomförande av utveckling av 
bostäder/bostadskomplement på området.

Ärendebeskrivning
Tomelilla kommun har 2020 sålt fastigheten Tallen 14. Den nye ägaren har 
för avsikt att utveckla fastigheten för boende och har skrivit på planavtal 
med Tomelilla kommun för detta ändamål. I samband med diskussioner 
om utvecklingen av Tallen 14 har den nya ägaren frågat om kommunen 
kan tänkas sig att sälja en anslutande del av Tomelilla 237:78 (se kartskiss 
nedan) för att utveckla den tillsammans med de nya bostäderna. Avsikten 
är att fortsätta hålla området som park/rekreation.
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2 (2)

Det aktuella området, som omfattar knappt 1500 m2, är inte 
detaljplanerat, men läget gör att förvaltningen föreslår att köpeskillingen 
sätts utifrån detaljplanerad industrimark vilket ger en köpeskilling om ca 
123 750 kronor.

Området behöver även detaljplaneras, vilket enklast sker genom att 
planavtalet som är tecknat med ägaren till Tallen 14 utökas. Planavtalet 
hanteras som ett separat ärende. Ksau beslutade 2020-08-12 föreslå Ks att 
fatta beslut om utökat planavtal som villkoras med att föreliggande 
exploateringsavtal och köpekontrakt undertecknas av bägge parterna och 
godkänns av samhällsbyggnadsnämnden respektive fullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet ger vid försäljning en intäkt från försäljningen samt minskade 
driftkostnader för parkmark.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för miljöperspektivet.

Uppföljning
Beslutet följs upp genom planarbete och slutförande av försäljningen om 
ny detaljplan för området vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan- och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-07-30.
Undertecknat köpekontrakt, 2020-08-12.
Undertecknat exploateringsavtal, 2020-07-30.
Begäran att få köpa del av Tomelilla 237:78, 2020-08-12.

Plan och exploatering
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Ekonomichef Elisabeth Wahlström
Plan- och byggchefenheten
Ägaren till Tallen 14
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KÖPEKONTRAKT

Mellan Tomelilla kommun (org nr 212000-0886), Gustafs torg 16, 273 80 Tomelilla, 
nedan kallad Säljaren, och Projekt 6 Ystad AB med organisationsnummer 559211-2089, 
Aktergatan 3, 271 55 Ystad, nedan kallad Köparen, har följande köpekontrakt avtalats. 

§ 1 Överlåtelse

Säljaren överlåter och säljer härmed till Köparen del av fastigheten Tomelilla 237:38 (se 
bilaga) i Tomelilla kommun, nedan kallad Fastigheten. 

§ 2 Villkor

Detta köp är för sin fullbordan eller bestånd beroende av följande villkor:

1. fastighetsförrättning genomförs,
2. köpeskillingen i sin helhet erlagd,
3. ny detaljplan vunnit laga kraft och
4. exploateringsavtal tecknats och godkänts av kommunfullmäktige

I det fall villkoren ovan ej uppfylls ska köpet återgå i alla delar. 

§ 3 Köpeskilling

Köpeskilling baseras på av fullmäktige fastställd taxa för försäljning av industrimark. Ytan 
uppskattas till ca 1495 kvm och kan variera något då den fastställs slutligt av lantmäteriet 
vid avstyckning. Köpeskillingen är 123 338 kr.

§ 4 Köpeskillingens erläggande

Köpeskillingen ska erläggas kontant i sin helhet i enlighet med faktura (inom 30 dagar) 
efter undertecknande av detta kontrakt, dock tidigast efter att ny detaljplan över området 
vunnit laga kraft och exploateringsavtal är tecknat och godkänt av kommunfullmäktige.

§ 5 Tillträde

Köparen tillträder fastigheten när köpebrevet är signerat av säljaren, dock tidigast efter att 
ny detaljplan över området vunnit laga kraft.

178



§ 6 Köpebrev 

När köpeskilling är erlagd överlämnar säljaren kvitterat köpebrev till köparen. 

§ 7 Fastighetsbildning

Fastigheten ska regleras till nuvarande Tallen 14. Säljaren ansöker på köparens bekostnad 
om fastighetsrättsliga åtgärder efter att villkoren 2-4 i § 2 uppfyllts. Köparen bekostar alla 
erforderliga anläggningar.

§ 8 Lagfart

Med köpet förenade lagfarts- och stämpelkostnader söks och betalas av köparen. 
Expeditions- och uppläggningskostnader för nya lån, betalas av köparen. Lagfart får ej 
sökas på detta avtal. 

§ 9 Fastighetens skick

Fastigheten överlåts i befintligt skick och av köparen besiktat och godkänt skick. Köparen 
är informerad om att området inte är detaljplanerat. 

§ 10 Markarbeten 

Köparen ansvarar för all schaktning och övriga markarbeten, inklusive 
omhändertagandeav schaktmassor inom fastigheterna. Köparen ska vid markarbeten i 
fastighetsgräns ansluta till höjderna för anslutande kringliggande mark, om inte annan 
skriftlig överenskommelse träffats med kommunen.

§ 11 Garanti avseende inteckningar 

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej är intecknad eller belastas av andra 
nyttjanderätter eller förelägganden än vad som framgår av detta avtal. 

§ 12 Servitut

I det fall fastigheten belastas av underjordiska ledningar ska rättigheten följa med vid 
avstyckning eller fastighetsreglering. 

§ 13 Kostnader och ansvar

Köparen svarar för alla lagfarts- och stämpelkostnader som är förenade med detta köp. 

Anslutningskostnader såsom el, tele, bredband, vatten och avlopp samt dagvatten, betalas 
av köparen. Även övriga avgifter såsom eventuell bygglovsavgift, anmälningsavgift, 
planavgift, nybyggnadskarta och utsättning betalas av köparen. 
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Köparen ansvarar för att kontakta Tomelilla kommuns VA-enhet för reglerande av 
anmälningsavgifter och eventuella nya anslutningspunkter mm. 

§ 14 Överlåtelse av avtal

Köparen får ej överlåta avtalet till annan utan kommunens skriftliga godkännande.

§ 15 Tvist

Tvist avseende detta köpekontrakt ska avgöras i Ystads Tingsrätt som första instans. 

§ 16 Avtal

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Tomelilla den        /         2020

För säljaren, Tomelilla kommun

_________________________________
Niklas Sommelius 
Samhällsbyggnadschef

Säljarens namnteckning bevittnas

_________________________________ ________________________________

Ystad den        /         2020

För köparen, Anders Hassel

_________________________________

Köparens namnteckning bevittnas

_________________________________ ________________________________
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EXPLOATERINGSAVTAL

Mellan Tomelilla kommun genom dess Samhällsbyggnadsavdelning, här nedan kallad kommunen, 
och Projekt 6 Ystad AB, Aktergatan 3, 271 55 Ystad med organisationsnummer 559211-2089, här 
nedan kallad exploatören, träffas under förutsättning av samhällsbyggnadsnämndens 
godkännande följande avtal:

1. Kommunen överlåter del av Tomelilla 237:38, enligt bifogad kartskiss och separat 
köpekontrakt, till exploatören för utveckling av utemiljö, bostäder och 
bostadskomplement under förutsättning att ny detaljplan för området vinner laga kraft.

2. Exploatören erlägger köpeskilling till kommunen enligt separat köpekontrakt.

3. Exploatören bekostar ny detaljplan för området enligt separat planavtal.

4. Exploatören förbinder sig att senast 6 månader efter att detaljplan för området vunnit 
laga kraft ha påbörjat entreprenadarbeten/etablering för om- och/eller nybyggnationen 
av bostäder med tillhörande lokaler.

5. Kommunen ansöker på köparens bekostnad om fastighetsbildning med samtliga 
erforderliga åtgärder. Samtliga inskrivna belastningar och eventuella ej inskrivna 
belastningar för underjordiska ledningar inom området skall följa med markområdet vid 
regleringen/avstyckning. Detta avtal tillsammans med undertecknat köpekontrakt gäller 
som underlag till ansökan om lantmäteriförrättning.

6. Exploatören bekostar och ansöker om samtliga erforderliga tillstånd (ev marklov m m) 
för den nya verksamheten. Mark/bygglov ska vara beviljat senast månader efter att 
detaljplan för området vunnit laga kraft.

7. Exploatören erlägger vid behov till kommunen utökad anslutningsavgift för vatten-, 
dagvatten- och spillvattenavlopp enligt vid varje tidpunkt gällande taxa, beslutad av 
kommunfullmäktige.

8. Exploatören ansvarar för att genomföra geoteknisk undersökning, radonundersökning, 
mfl erforderliga mätningar, samt att beakta övriga myndighetskrav som kommer fram i 
plan- oh byggprocessen.

9. Till säkerhet för detta avtals bestånd skall exploatören senast efter detta avtals 
undertecknande och kommunfullmäktiges godkännande överlämna för kommunen 
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godtagbar säkerhet om 100 000 kronor. Sedan exploatören fullgjort sina skyldigheter 
enligt avtal äger denne återfå säkerheten.

10. Om villkoren i punkterna 1-4 och 6 inte är uppfyllt vid angiven tid enligt punkt 6 är detta 
avtal förfallet i sin helhet och säkerheten i punkt 9 tillfaller kommunen.

11. Exploatören förbinder sig att tillförbinda annan som kan komma i bolagets ställe att 
fullfölja åtagandet enligt detta avtal. Överlåtelse av avtalet får inte ske utan kommunens 
godkännande.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav vardera parten tagit var sitt.

För exploatören För kommunen
202…-……-…… 202…-……-……

Anders Hassel Niklas Sommelius
Projekt 6 Ystad AB Samhällsbyggnadschef
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ulrika Olsson
Teknisk Chef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 23 juni 2020 Dnr SBN 2019/284

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontroll 2020 - vandalisering

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa hög servicenivå och trygghetskänsla 
gentemot invånare, samt att garantera att resurser används rätt.

Internkontroll – Vandalisering
Ett ständigt problem i den offentliga miljön är vandalisering i dess olika 
former. Personal stöter på någon form av vandalisering vid flera tillfällen 
per månad, och enheten blir även uppmärksammad av anmälare som 
ringer eller skriver in om problemet.

Kontrollen visar att enheten alltid åtgärdar anmälningar och förekomster 
av vandalism omgående. 

Enheten har även ett nära samarbete och ständig kommunikation med 
fältassistenter och lokal polis, och deltar i trygghetsvandringar för att hålla 
sig á jour med invånarnas upplevda otrygghet, för att kunna förebygga och 
åtgärda i tid.

Ekonomiska konsekvenser
Vandalisering och skadegörelse leder i de allra flesta fall till någon form av 
ekonomisk konsekvens. Vid snabb åtgärd och återställning kan man 
begränsa dem något.

Barnperspektivet
Barn ska skyddas såväl från risker som kan uppstå vid vandalisering, t ex 
glassplitter, som från hatiska budskap, t ex rasistisk propaganda.
Miljöperspektivet
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Vandalisering av föremål kan leda till att vassa föremål kan hamna i 
naturen och bli skadligt för djur, vandalisering och skadegörelse kan även 
leda till att föroreningar hamnar i natur och vattendrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, driftchef gata/park Ulrika Olsson, 2020-06-23
Uppföljning av internkontroll gällande vandalisering, 2020-06-23

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Ulrika Olsson
Teknisk Chef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd.

Sammanfattning
Verksamhetens samlade bedömning visar att vandalismen som förekommer åtgärdas omgående. Saker som förstörs repareras och eventuella klistermärken med 
hatiska budskap saneras. Vandalisering en oförutsägbar händelse som kan ske när som under årets alla dygn, med mer eller mindre påverkan på medborgarens 
vardag. 

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar.

Granskning
Riskid 51

Risk Vandalisering

Kontrollmoment Klagomål

Kontrollmetod Har klagomålet åtgärdats?

Omfattning/ avgränsning En gång/år

Sammanfattande resultat 
av granskningen

En (1 st) felanmälan gällande vandalisering i februari månad, 2020.

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Vid genomgång av felanmälningar i februari 2020 visade det sig att endast ett (1) rörde vandalisering. Glasflaskor hade krossats på 
gamla Malmövägen på bron över järnvägsspåret, och en invånare hade anmält det via felanmälan. Samma dag var personal från 
Gata/Park på plats och undanröjde glasbitarna.

Granskningstidpunkt 2020-06-22

Utförd av Rasmus Simonsen, Driftchef Gata/Park
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Granskning
Riskid 51

Risk Vandalisering

Kontrollmoment Klagomål

Kontrollmetod Har eventuellt klagomål åtgärdats

Omfattning/ avgränsning En gång per år (april)

Sammanfattande resultat 
av granskningen

VA har inte haft någon vandalisering

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder
Granskningstidpunkt

Utförd av Anders Ledskog
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Granskning
Riskid 51

Risk Vandalisering 

Kontrollmoment klagomål

Kontrollmetod Har klagomålet åtgärdats

Omfattning/ avgränsning Rapport väktarrondering /Februari-2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Av månadens 29 dagar var där inrapporterat 19 ärenden vara ett ärende med vandalisering ”klotter” väntsal, järnvägsstationen

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Väntsalen stängdes under två dagar för sanering med klotterborttagning samt ommålning väggar. Stationen har väktarrondering, 
utvändig kamerabevakning samt begränsning av öppettid med låsningskontroll av väktare till väntsal/toalett.

Granskningstidpunkt Juni

Utförd av Håkan Johansen
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ulrika.olsson@tomelilla.se

Tomelilla den 14 augusti 2020 Dnr SBN 2019/284

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning internkontroll 2020 – felaktigheter i 
upphandlingsprocessen

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Krav ställs på respektive enhet att utföra kontroller av olika arbetsmoment 
i verksamheten för att säkerställa hög servicenivå och trygghetskänsla 
gentemot invånare, samt att garantera att resurser används rätt.

Internkontroll – felaktigheter i upphandlingsprocessen
Granskningen visar att det är små avvikelser i de köp av varor och tjänster 
som gjorts. Den största avvikelsen i kronor finns inom VA-verksamheten, 
medan gatu- och parkverksamheten har den största procentuella 
avvikelsen..

Ekonomiska konsekvenser
Granskningen har inte föranlett några ekonomiska konsekvenser som är 
av stor vikt. Det är möjligt att avvikelserna hade kunnat leda till ett lägre 
pris, men det är inte självklart.

Barnperspektivet
Finns inga konsekvenser utifrån barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Finns inga konsekvenser utifrån miljöperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Niklas Sommelius
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Uppföljning internkontrollplan 2020 – Samhällsbyggnadsnämnden
Denna rapport innehåller verksamhetens sammanfattande bedömning av uppföljningen av internkontrollplanen och dokumentation av hur granskningen är 
genomförd.

Sammanfattning
Gatu-och park: Inköpen som har gjorts utanför avtal utgör 9,3% av totalinköpen.  
Måltidsverkstan: Inköpen som har gjorts utanför avtal vilka utgör 1,5% av totalinköpen, är engångsinköp av specialutrustning utom kassarullarna till Österlenbadet 
som inte finns att få hos upphandlade leverantörer.
Fastighet: Inköpen som har gjorts utanför avtal vilka utgör 1,7% av totalinköpen, är engångsinköp av specialutrustning och inköp som inte är regelbundna  
Övergripande centralt. Marginella avvikelser.
Plan: Inga avvikelser
VA: Inköp utanför avtal är ca 225 tkr.

Dokumentation av granskning
Nedan dokumenteras granskningen av internkontrollplanens granskningar.

Granskning,
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

0,004 % inköp utanför avtal 
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 512 324 kr, utanför avtal 1893 kr dvs 0,004%

Granskningstidpunkt juni

Utförd av Ulrika Olsson

Granskning,
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

1,5 % inköp utanför avtal 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 527 177 kr, utanför avtal 7 982  kr dvs 1,5%

Granskningstidpunkt juni

Utförd av Ingela Dejenfelt

Granskning,
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy
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Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

9,3 % inköp utanför avtal 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 285 486 kr, utanför avtal 26 658  kr dvs 9,3%
De flesta inköp utanför avtal handlar om mindre summor, eventuellt kan en övergripande upphandling åtgärda detta.

Granskningstidpunkt Juni 2020

Utförd av Rasmus Simonsen

Granskning,
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

1,7 % inköp utanför avtal 

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 1 401 729 kr, utanför avtal 24 595  kr dvs 1,7%
En åtgärd är att titta över om fler avtal kan tecknas men flertalet är under gränsen för direktupphandling. Vissa inköp görs 
exempelvis bara vart 5:e år.

Granskningstidpunkt juni

Utförd av Håkan Johansen
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Granskning
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

Inga avvikelser

Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 65 000 kr.

Granskningstidpunkt juni

Utförd av Ingrid Järnefelt

Granskning
Riskid 50

Risk Felaktigheter i upphandlingsprocessen

Kontrollmoment Sker upphandling enligt framtagen policy

Kontrollmetod Stickprov

Omfattning/ avgränsning Alla fakturor i februari månad 2020

Sammanfattande resultat 
av granskningen

7,6 % inköp utanför avtal
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Detaljerad beskrivning av 
resultatet med förslag på 
eventuella åtgärder

Totalt belopp 2 955 676 kr, utanför avtal 225 963 kr dvs 7,6 %
Några avtal saknas på grund av avvaktan inför uppstart av det nya va-bolaget. Vissa avtal har Simrishamn tecknat som gäller för va-
bolaget. En komplettering och genomgång av avtalen sker i samband med start av va-bolaget som sker den 1 september. 

Granskningstidpunkt Juni

Utförd av Anders Ledskog
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 8 juli 2020 Dnr SBN 2020/219

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på förfrågan om kompensationsstöd till 
Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå Smedstorps Byalag och 
Bygdegårdsförenings förfrågan om kompensationsstöd.

Ärendebeskrivning
Smedstorps Byalag och bygdegårdsförening har den 5 juni 2020 inkommit 
med förfågan om kompensationsstöd med anledning av coronapandemin, 
vilket medfört uteblivna intäkter då de arrangemang de normalt sett 
anordnar fått ställas in. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser mycket positivt på den verksamhet som 
Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening bedriver och anser att den gör 
stor nytta för att uppnå en aktiv och levande by.

De statsbidrag som kommunen erhåller från staten är ägnade att stärka 
kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som 
vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik. Samhällsbyggnadsnämnden 
saknar därför möjlighet att använda dessa medel för andra ändamål.

Ekonomiska konsekvenser
För samhällsbyggnadsnämnden innebär förvaltningens förslag till beslut 
inga ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms inte påverkas i någon större 
bemärkelse.

Miljöperspektivet
Föreslaget beslut bedöms inte få någon negativ påverkan på miljön.
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Uppföljning
Ärendet bedöms inte vara av den art att uppföljning är behövlig.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse planeringsingenjör Håkan Berggren, 2020-07-08.
Förfrågan om kompensationsstöd till Smedstorps Byalag och 
Bygdegårdsförening, handlingsid: Sbn 2020.1440.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Smedstorps Byalag och Bygdegårdsförening
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 8 juli 2020 Dnr SBN 2020/176

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss gällande  Ksau § 139/2020 
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att svara enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Jeanette Andersson har den 28 maj 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

”Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gynna våran lilla by 
Lunnarp (som tyvärr är ganska intetsägande) i kommunen utan det 
kommer också att främja kommunmedborgarnas hälsa. Detta kommer i 
sin tur att kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer.

Framförallt behöver denna byn få vakna upp ur sin dvala. Det behövs 
något som får människor att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är 
blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där 
som en gång i tiden varit både en jästfabrik och senare en bilverkstad, 
denna mark äger kommunen.

Där vore det perfekt att skapa ett UTEGYM. 

Vet att där finns ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av 
motionsspåren till Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och 
körkort och det ligger en bra bit från busshållplatsen tyvärr. Likaså som 
tjej vågar man inte i heller alltid ta sig så långt från bebyggelsen. Det är 
ganska ensligt där och ja världen ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns 
perspektiv är inne i en by ett bättre alternativ.
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Förvaltningen förslag på yttrande.
Ett trevligt förslag som gynnar invånarna i Lunnarp och främjar en 
hälsosam fritid. I nuvarande budget för samhällsbyggnadsnämnden finns 
det dock inte utrymme för en investering av detta slag.
Samhällsbyggnad uppskattar investeringskostnaden för det aktuella 
utegymmet till ca 500 000:-.
Därefter tillkommer även drift och underhållskostnader för 
10-20 000 :-/år

Förvaltningens förslag till beslut är att frågan hanteras av 
investeringsberedningen och budgetberedningen för budgetåret 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget kommer att öka investeringbehovet samt driftsbudgeten 
belastas.

Barnperspektivet
Förslaget kommer att öka barnens möjligheter att aktivera 
sig på fritiden i Lunnarp.

Miljöperspektivet
Förslaget bedöms inte påverka miljön negativt.

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet 
behövs.

Beslutsunderlag
Denna skrivelse.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 139 Dnr KS 2020/116

Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Jeanette Andersson har den 28 maj 2020 inkommit med 
medborgarinitiativ med i huvudsak följande lydelse:

”Jag vill framför ett förslag som inte bara kommer gynna våran lilla by 
Lunnarp (som tyvärr är ganska intetsägande) i kommunen utan det kommer 
också att främja kommunmedborgarnas hälsa. Detta kommer i sin tur att 
kunna resultera i piggare, gladare personer som orkar mer.

Framförallt behöver denna byn få vakna upp ur sin dvala. Det behövs något 
som får människor att ta sig hit. Inte bara en gång om året då det är 
blomsterfestivalen.

På Bivägens slut finns där en ganska stor kilformad mark med gräs, där som 
en gång i tiden varit både en jästfabrik och senare en bilverkstad, denna mark 
äger kommunen.

Där vore det perfekt att skapa ett UTEGYM. 

Vet att där finns ett litet utegym vid Svampabanans parkering i början av 
motionsspåren till Kronoskogen. Men alla har som sagt inte bil och körkort 
och det ligger en bra bit från busshållplatsen tyvärr. Likaså som tjej vågar 
man inte i heller alltid ta sig så långt från bebyggelsen. Det är ganska ensligt 
där och ja världen ser ut som den gör. Ur ett säkerhetssyns perspektiv är inne 
i en by ett bättre alternativ.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 139 forts.

Lunnarp är en bra plats för det är nära till och från tåget. Bara cirka 200 
meter från bussen. Lite avsides så det inte stör och bredvid finns lekplatsen 
så föräldrar har möjlighet att kunna komma och träna i sällskap med sina 
barn. T ex ensamstående föräldrar som inte finner barnvakt. De vuxna tränar 
och barnen leker på lekplatsen. En kombination av träning och ändå ha 
översikt över sina barn. Dessutom perfekt tillfälle att nätverka och träffa nya 
människor. Ensamheten är ju ett stort problem i Sverige och det gynnar 
ingen och det kan leda till depression.

Det är även bra för ungdomarna i byn så de har något att roa sig med, alla 
har tyvärr inte råd att gå till riktiga gym som kan kosta ganska mycket pengar 
per månad.

Detta kan bli kanonbra. Få Lunnarp att vakna upp och samtidigt få friskare 
medborgare.

Win win på flera sätt.

Skickar med en ritning över marken med tillhörande planlösningsidé, något 
som självklart kan omarbetas senare. Lika så lite idéer om material med mera.
Hoppas ni ser de flertal positiva sakerna med detta förslag. Jag hoppas gärna 
få till ett möte mer er där vi kan diskutera detta och jag kan berätta mer om 
min ide.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp, handlingsid: Ks 2020.2085.
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (projektbeskrivning), handlingsid: Ks 
2020.2086.
Medborgarinitiativ - Utegym i Lunnarp (ritning), handlingsid: Ks 2020.2087.
_________  
  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 8 juli 2020 Dnr SBN 2020/175

Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på remiss gällande medborgarinitiativ - 
Behåll och modernisera gatubelysningen i 
småbyarna

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besvara medborgarinitiativet med samhällsbyggnadsnämndens yttrande.

Ärendebeskrivning

Jeanette Skog har den 25 maj 2020 inkommit med medborgarinitiativ med 
följande lydelse: 

”Gatubelysningens omfattning och status varierar. Det är helt förståeligt 
då olika placeringar och lösningar gjorts efter bästa förmåga under årens 
lopp.

Det som det inte finns någon som helst förståelse för är att kommunen nu 
är i färd med att plocka bort gatubelysning helt och hållet. I samband med 
att elledningar grävs ned så försvinner en del stolpar som även fungerat 
som fäste för gatlyktor. Att konsekvenserna av detta ska bli att 
gatubelysningen försvinner är helt ofattbart. Det mest naturliga hade 
såklart varit att i sammanhanget istället se över och modernisera 
belysningen. Att detta medför kostnader begriper alla men att belysning i 
småbyarna inte ska prioriteras känns mycket märkligt. Det är oftast vägar 
utan trottoar eller vägren, det kan tidvis vara starkt trafikerat, skolbussar 
ska hämta och lämna barn osv.

I en tid när vi pratar om att ”Hela Sverige ska leva” och det planeras och 
genomförs en mängd projekt som syftar till en utveckling av landsbygden 
och för att det ska vara enklare att bosätta sig utanför centralorterna då 
kan inte ett borttagande av gatubelysning ligga i linje med denna strategi.”
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Samhällsbyggnads förslag till yttrande.
Eftersom belysningsplanen inte antogs i den form som föreslogs så finns 
det idag inga planer på att ta bort belysningen på landsbygden. Istället 
påbörjas en inventering av stolparnas skick samt efterföljande analys av 
belysningens nytta och behov.

Ekonomiska konsekvenser
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell
kommer kostnaderna i nuläget vara oförändrade. 

Barnperspektivet
Förslaget kommer att ta hänsyn till att rätt platser belyses utifrån barnens 
behov.

Miljöperspektivet
Då ingen nedsläckning av belysningsstolpar i nuläget är aktuell
kommer miljöpåverkan vara oförändrad. 

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av medborgarinitiativet 
behövs.

Beslutsunderlag
Denna skrivelse. 
Beslut KS 2020/114

Gata/Park/Natur

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

Ksau § 138 Dnr KS 2020/114

Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera 
gatubelysningen i småbyarna

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.

Ärendebeskrivning
Jeanette Skog har den 25 maj 2020 inkommit med medborgarinitiativ 
med följande lydelse: 

”Gatubelysningens omfattning och status varierar. Det är helt förståeligt då 
olika placeringar och lösningar gjorts efter bästa förmåga under årens lopp.

Det som det inte finns någon som helst förståelse för är att kommunen nu är 
i färd med att plocka bort gatubelysning helt och hållet. I samband med att 
elledningar grävs ned så försvinner en del stolpar som även fungerat som 
fäste för gatlyktor. Att konsekvenserna av detta ska bli att gatubelysningen 
försvinner är helt ofattbart. Det mest naturliga hade såklart varit att i 
sammanhanget istället se över och modernisera belysningen. Att detta 
medför kostnader begriper alla men att belysning i småbyarna inte ska 
prioriteras känns mycket märkligt. Det är oftast vägar utan trottoar eller 
vägren, det kan tidvis vara starkt trafikerat, skolbussar ska hämta och lämna 
barn osv.

I en tid när vi pratar om att ”Hela Sverige ska leva” och det planeras och 
genomförs en mängd projekt som syftar till en utveckling av landsbygden 
och för att det ska vara enklare att bosätta sig utanför centralorterna då kan 
inte ett borttagande av gatubelysning ligga i linje med denna strategi.”

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka medborgarinitiativet till 
förvaltningen för beredning och därefter till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
10 juni 2020

Justerandes sign

§ 138 forts.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Behåll och modernisera gatubelysningen i småbyarna, 
handlingsid: Ks 2020.1925.
_________  

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Ingrid Järnefelt
Bygglovschef
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
ingrid.jarnefelt@tomelilla.se

Tomelilla den 14 augusti 2020 Dnr SBN 2020/220

Samhällsbyggnadsnämnden

Samrådsyttrande över förslag till Översiktsplan 2040 
för Sjöbo 

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avger yttrande 
enligt skrivelsen nedan, men särskilt påtalar att  är Översiktsplanen är väl 
utformad med tydligt och bra underlag. I planen finns inga mål eller 
utvecklingsstrategier som påverkar Tomelilla negativt, tvärtom finns det 
möjliga framtida samarbeten som kan leda till ökad sysselsättning och en 
hållbar utveckling i bägge kommunerna.

Ärendebeskrivning
Sjöbo kommun har tagit fram förslag till Översiktsplan 2040 för Sjöbo. 
Förslaget är utställt för samråd fram till 30 september 2020.

Förslaget utgår från Vision för Sjöbo kommun 2034:
Sjöbo – en plats vi skapar tillsammans
Visionen är indelad i tre målområden:

 Hela Sjöbo lever
 Naturen i Sjöbo förgyller livet
 Barn och unga känner sig hemma i Sjöbo

Konstateras att det finns en liten arbetsmarknadsregion mellan Tomelilla 
och Sjöbo som påminner om den mellan Tomelilla och Simrishamn. 
Pendlingen till och från Sjöbo är dock ca 3 gånger så stort och med lite 
övervikt för reandet mot Sjöbo, ca 300 resor till Tomelilla och ca 340 
resor från Tomelilla.

Även flyttning mellan tätorterna Sjöbo och Tomelilla ser ut att vara i 
balans, även om inga exakta siffror presenteras i planen.

Simrishamnsbanan ligger kvar som riksintresse genom Sjöbo vilket gör att 
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Tomelillas framtida möjligheter att ansluta inte stängs. Intressant är att 
Sjöbo lyfter fram att förbättrad kollektivtrafik är den viktigaste frågan för 
de unga i Sjöbo. Då efterfrågas kollektivtrafik som gör ett större utbud 
tillgängligt, gör det lättare att umgås och delta i fritidsaktiviteter, samt 
underlättar de ungas skolgång framöver. Framförallt lyfts kollektivtrafik till 
byarna fram. Sjöbo har också en liknande ortstruktur som Tomelilla, med 
en utspridd befolkning som gör det svårt att organisera hållbar 
kollektivtrafik. I Sjöbo menar man att man måste titta på andra lösningar, 
och tittar särskilt på möjligheterna att flytta resor från bil till cykel. Här 
finns kanske framtida gemensamma utvecklingsprojekt mellan Tomelilla 
och Sjöbo.

Även riksvägarna 11 och 13 som är viktiga försörjningsstråk för Tomelilla 
ligger kvar. Väg 11 lyfts fram som särskilt viktig för den regionala 
trafikförsörjningen och för den regionala balansen i Skåne.

Liksom i Tomelilla har Sjöbo kommun som mål att koncentrera ny 
bebyggelse till befintliga byar och samhällen för att främja till exempel 
lokal mat- och energiproduktion, men även öka underlaget för 
kollektivtrafik och spara rekreativt värdefulla landskapsområden.

Sjöbo lyfter också fram vikten av fiber och vattenförsörjning, liksom 
utveckling av förnyelsebar energi med målen att minska 
energianvändningen fram till 2034 och samtidigt öka andelen biobränslen, 
vattenkraft, solkraft, vindkraft och/eller återvunnen energi.

Annat som lyfts fram som framtida utveckling är till exempel ostörda 
områden som Sjöbo menar utgör en stor potential ur ett regionalt 
perspektiv och kan utgöra en stor tillgång för turism och rekreation.

Sammantaget är Översiktsplanen väl utformad med tydligt och bra 
underlag. I planen finns inga mål eller utvecklingsstrategier som påverkar 
Tomelilla negativt, tvärtom finns det möjliga framtida samarbeten som 
kan leda till ökad sysselsättning och en hållbar utveckling i bägge 
kommunerna.

Ekonomiska konsekvenser
Beslutet har inga särskilda ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Beslutet har inga särskilda konsekvenser för barnperspektivet.

Miljöperspektivet
Beslutet har inga särskilda miljökonsekvenser.
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Uppföljning
Beslutet skickas till KS för samlat svar från Tomelilla kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Plan och byggchef Ingrid Järnefelt 2020-08-14.
Länk till Sjöbo ÖP 2040:
https://www.sjobo.se/download/18.52cd4eca171b3d90f7b8feed/158979
2397947/%C3%96P2040_1.pdf 

Samhällsbyggnad centralt/övergripande
Ingrid Järnefelt
Bygglovschef

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Postadress 
Sjöbo kommun 
275 80  SJÖBO 

 
Besöksadress 
Gamla Torget 10 
Sjöbo 

 
Telefon 
0416-270 00 
(växel) 

 
Fax 
0416-51 17 92 

 
Postgiro/Bankgiro 
11 35 20-1 
662-7574 

 
Internet 
www.sjobo.se 
 

 

 Datum Vår referens 
 2020-06-05 PLAN.2018.1055 

  
 
UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD – Förslag till  
Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 

  
Sjöbo kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning och barnkonsekvensanalys. Samrådsbeslut för översiktsplanen togs 
av Kommunstyrelsen i Sjöbo, den 22 april 2020. Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta, 
med undantag för Sjöbo tätort och Blentarp. Där fortsätter fördjupade översiktsplaner att gälla. 
 
Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra 
som möjligt. Förslaget till Översiktsplan för Sjöbo kommun 2040 utgår ifrån kommunens politiska 
vision och ska fungera vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. 
Förslaget till en ny översiktsplan ska samrådas med bland andra Länsstyrelsen Skåne, Region 
Skåne, grannkommuner och kommuninvånare. Efter samrådet görs de ändringar som kommunen 
anser är befogade. Sedan granskas det slutliga förslaget ytterligare en gång. 
 
Mer information och länk till planförslaget finns på www.sjobo.se/OP2040.  
 
Samrådsperioden för Översiktsplan 2040 pågår mellan 5 juni och 30 september 2020. 
 

• Synpunkter kan lämnas skriftligen till Stadsbyggnadsförvaltningen, Sjöbo kommun,  
275 80 Sjöbo eller stadsbyggnad@sjobo.se, senast 2020-09-30. Frågor om process och 
innehåll hänvisas till samma mailadress.  

 
• I anslutning till planförslaget finns en Tyck till-funktion med möjlighet att lämna 

synpunkter på planförslaget digitalt. 
 

• På biblioteket i Sjöbo finns från och med mitten av juni en dator tillgänglig med förslaget 
till översiktsplan samt en brevlåda där du kan lämna synpunkter i pappersform.  

 
• I andra veckan i september bjuder kommunen in till ett möte i Vollsjö och ett i Lövestad. 

Information om tid och plats skickas ut i början av september. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN I SJÖBO KOMMUN 
 
Karina Hansson   Louise Andersson 
Kommundirektör   Enhetschef strategienheten 
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 8 juli 2020 Dnr SBN 2020/218

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande gällande strategi och riktlinjer för 
parkering för Ystads kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avge förvaltningens yttrande.

Ärendebeskrivning
Ystad kommun har tagit fram en trafikstrategi för att ta fram en samlad 
policy och plan för parkering för i Ystad kommun.

Förvaltningens förslag på yttrande: 
Tomelilla kommun saknar en analys eller hur stor del av närpendlingen till 
Ystad från grannkommunerna påverkar parkeringssituationen. 
Närpendlare använder till viss mån parkeringar vid sina arbetsplatser men 
även vid olika typer av samhällsservice som i större utsträckning finns i 
Ystad än på hemorten. Förslagsvis kompletteras strategin med detta.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv

Uppföljning
Förvaltningen anser inte att en uppföljning av remissen följs upp

212



2 (2)

Beslutsunderlag
Skriv in beslutsunderlag här. Texten kan flyttas till beslutsdokument.

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Ange mottagare för beslutsdokument här
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Medverkande: 
Tekniska avdelningen har ansvarat för framtagandet med stöd från kommunens övriga 
verksamheter. Projektledare har varit Emma Holgersson.  
 
Arbetsgrupp: 
Representanter från Tekniska avdelningen, Stadsbyggnadsavdelningen och 
Fastighetsavdelningen. 
 
Deltagande i workshops: 
Ystads kommun: Arbetsgruppen samt representanter från Marknads- och 
näringslivsavdelningen, Turism, Avdelningen för hållbar utveckling, Social omsorg samt 
Kultur och utbildning. 
Externa: Representanter från fastighetsägare i Ystad, centrumföreningen Ystad i Centrum, 
Räddningstjänsten. 
 
Konsultstöd från Ramboll: 
André Kingstedt, uppdragsledare 
Filip Arnehed 
 
 
 
Bild/foto: Ramboll om inget annat anges 
 
 
 
 
 
 
    
Gäller fr o m – t o m: Fastställd av: För revidering 

ansvarar: 
Ärendenummer: 

20xx-xx-xx - tills 
vidare 

xxx i Ystads kommun 
xx-xx-xx § xx 
 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 

SAM 2019/102 
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1. INLEDNING 

I trafikstrategin som antogs 2019 pekas behovet ut av att ta fram en samlad policy och plan för 

parkering i kommunen. Ett flertal strategier i trafikstrategin handlar om parkering och 

kommunens arbete med parkering är ett viktigt verktyg för att nå uppsatta mål för bland annat 

mobilitet och tillgänglighet, miljö och klimat och fysisk planering. 

 

I Ystads kommun pågår, och planeras det för, många exploateringsprojekt och 

ombyggnadsprojekt. I dessa projekt är parkering en viktig fråga att hantera. Olika 

ställningstaganden kring parkering behöver också ständigt göras i den löpande verksamheten 

utifrån tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och stadsmiljö för att möjliggöra och bibehålla 

Ystads kvalitet och attraktion. 

 

Syftet med parkeringsöversynen, som denna strategi är en del av, är att ta ett samlat grepp kring 

parkeringen i kommunen. Parkeringsstrategin omfattar både cykel- och bilparkering på allmän 

platsmark (gatuparkering samt samlade parkeringar) och kommunal kvartersmark samt hantering 

av parkering i detaljplaner och bygglov. 

 

Genom parkeringsstrategin beskriver kommunen hur parkeringen kan hanteras och vilka åtgärder 

som behöver vidtas för att utveckla kommunen i önskad riktning och nå Ystads kommuns 

uppsatta mål. Strategin tydliggör därmed kommunens ambition och mål för parkeringen samtidigt 

som den ger en samlad bild av nuläget och behov av åtgärder framöver. 

 

1.1 Process 
Arbetet med att ta fram parkeringsstrategin har drivits som en process i flera steg. Inledningsvis 

gjordes en nulägesanalys och insamling av kunskapsunderlag. Bland annat genomfördes en 

beläggningsstudie av bilparkering i Ystad med hjälp av drönare. Vidare arrangerades också 

workshops med interna och externa aktörer för att kunna identifiera utmaningar som 

parkeringsstrategin behövde behandla och för att skapa en gemensam förståelse för nuläge och 

problembild.  

 

Med stöd i denna nulägesanalysen och genomförda workshops har sedan mål och strategier för 

parkering i Ystads kommun arbetats fram. Tekniska avdelningen har ansvarat för framtagandet 

av parkeringsstrategin med stöd från kommunens övriga verksamheter. Externa representanter 

från fastighetsägare i Ystad, centrumföreningen Ystad i Centrum och Räddningstjänsten har också 

bidragit till processen genom deltagande i workshops. 

 

1.2 Dokumentets status 
Parkeringsstrategin har tagits fram med utgångspunkt i de mål och strategier som anges i 

kommunens trafikstrategi och kan därmed ses som underordnad trafikstrategin. Trafikstrategin är 

i sin tur underordnad kommunens översiktsplan, se figur 1. Parkeringsstrategin tar liksom 

trafikstrategin sikte på år 2030. Utifrån parkeringsstrategin kommer kommunen att ta fram en 

handlingsplan med konkreta åtgärder vad gäller parkering, en parkeringsplan. Som ett stöd till 

fastighetsägare har kommunen även tagit fram dokumentet ”Tips och råd för dig som ska ordna 

parkering”.  
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Figur 1. Parkeringsstrategins förhållande till andra kommunala styrdokument. 

Parkeringsplan

Konkret handlingsplan med åtgärder för att nå målen i parkeringsstrategin.

Parkeringsstrategi

Innehåller specifika mål och strategier vad gäller parkering. 

Trafikstrategi

Innehåller mål och strategier för utveckling av trafiksystemet i kommunen.

Översiktsplan / Fördjupad översiktsplan

Visar kommunens inriktning när det gäller användning av mark, vatten och bebyggelseutveckling.
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2. BAKGRUND OCH KUNSKAPSUNDERLAG 

2.1 Parkeringsfakta 
För att kunna arbeta med parkering på ett strategiskt sätt och styra arbetet i riktning mot målen 

är det viktigt att ha tillgång till kunskap om hur efterfrågan på parkering uppstår, hur parkering 

påverkar både staden och människors val av färdmedel och slutligen vilka juridiska ramar som 

finns. I kommande avsnitt utvecklas detta med hänvisningar till ytterligare kunskapsunderlag.  

Varför behövs parkering? 

Efterfrågan på parkering föds ur människors behov av tillgänglighet till sådant som arbete, service 

och sociala aktiviteter och som i sin tur genererar resor. Beroende på vilket transportmedel som 

väljs för resan kan då efterfrågan på parkering uppstå. Parkering kan alltså ses som en del i att 

säkerställa tillgänglighet i samhället. Samtidigt går efterfrågan och användningen av parkering att 

påverka i flera steg, från att resor överhuvudtaget uppstår till hur man väljer att parkera. Det är 

alltså viktigt att se parkering som en efterfrågan, det vill säga något som går att påverka, inte ett 

grundläggande behov.   

 

 

Figur 2. Schematisk beskrivning av hur efterfrågan på parkering uppstår. 

 

Beroende på syftet med resan kan parkeringen delas in i olika typer av parkering med delvis olika 

syften och förutsättningar.  

 

Besöksparkering vid allmänna besöksmål såsom handel, offentlig service, fritidsanläggningar, 

naturområden och liknande är ofta viktigt för tillgängligheten till verksamheterna. Eftersom 

besökare ofta parkerar kortare tider än boende och arbetstagare kan tidsreglering gynna 

besöksparkering vad gäller bilparkering. Besöksparkering med hög omsättning på parkörer 

innebär samtidigt mycket trafik till och från platserna. Lokaliseringen, tillräckligt nära 

målpunkterna och samtidigt på en plats som tål trafiken, blir då viktig.  

 

Arbetsplatsparkering tillgodoser arbetstagares efterfrågan av parkering vid arbetsplatsen och 

också efterfrågan på platser för eventuella tjänstefordon. Tillgång till parkering vid arbetsplatsen 

(för bil eller cykel) kan vara en förutsättning för att vissa ska kunna ta sig till jobbet och kan 

därför också vara en viktig del för att arbetsgivare ska kunna rekrytera rätt personer. Samtidigt 

kan tillgången till parkering vid arbetsplatsen också påverka hur man väljer att resa dit. I 

framförallt de centrala delarna av städer finns det ofta en konflikt mellan arbetsplatsparkering och 

besöksparkering där arbetsplatsparkeringen riskerar att tränga undan besöksparkering vilket kan 

missgynna centrumutvecklingen.  

 

Pendlarparkering kan ses som en typ av arbetsplatsparkering men som förläggs i anslutning till 

kollektivtrafiken istället för vid arbetsplatsen. Pendlarparkering som möjliggör smidiga byten från 

bil eller cykel till kollektivtrafik kan bidra till att fler väljer kollektivtrafik i kombination med cykel 

eller bil istället för bil hela resan.  

 

Boendeparkering avser förvaringen av bilen eller cykeln vid den egna bostaden. Detta ses av 

många som en rättighet och betalningsviljan är därför låg fastän kostnaderna för att ordna 

Arbete
Inköp

Sociala aktiviteter
Resor Transportmedel Parkeringsplats
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boendeparkering ibland är stora. För de som äger bil är boendeparkering och möjligheten att 

lämna bilen hemma hela dagen och även längre än så en förutsättning för att kunna välja andra 

färdsätt till arbetet.  

 

Angöring är viktig att skilja från parkering. Att stanna för att lasta eller lossa gods eller släppa 

av eller på en passagerare är inte att parkera utan ses som angöring. Vanligen kan det ställas 

lägre eller åtminstone andra krav på utformningen av ytor för angöring jämfört med ytor för 

parkering. Därför är det viktigt att fundera på om det är parkering eller angöring som behövs för 

en specifik verksamhet.  

 

Parkering i staden 

Samtidigt som parkering till viss del kan ses som en förutsättning för tillgänglighet finns det 

många utmaningar kopplade till parkering, särskilt gällande bilparkering. En av de stora 

utmaningarna är markanvändning och det faktum att parkering tar upp mycket yta i våra städer. 

En bilparkeringsplats tar i genomsnitt upp 25-30 m2 och sammantaget upptas cirka 5 % av ytan i 

svenska städer av öppen parkeringsyta (markparkering). Detta är en fjärdedel av den totala ytan 

för trafik i städerna, se figur 3. År 1940 var andelen parkeringsyta i svenska städer under 1 % 

och samtidigt som andelen parkeringsyta har ökat har även städerna glesats ut och den totala 

ytan per invånare i städerna ökat. Den ökade parkeringsytan kan ses som en del i en utglesning 

av städer som driver ökad bilanvändning och därmed ytterligare ökat parkeringsbehov. Eftersom 

en bil i snitt står parkerad 23 timmar per dygn finns det möjligheter effektivisera 

markanvändningen genom mer effektiv användning av fordonsflottan.  

 

 

Figur 3. Markanvändning i Lund 2010 (Karlsson, 2011). En motsvarande studie har gjorts för Borås med liknande 

slutsatser (Persson, 2014). I ”annan trafikyta” ingår bland annat järnvägar, säkerhetszoner runt vägar och 

impediment.  

Parkering som styrmedel 

Efterfrågan på parkering går att påverka men tillgången till parkering kan också påverka hur 

människor väljer att resa. Utbudet av parkering påverkar alltså efterfrågan. Det finns flera 

undersökningar och studier som visar att gratis och lättillgänglig parkering leder till att fler väljer 

att köra bil och att efterfrågan på parkering därmed också blir högre1. Gratis parkering kan alltså 

 
1 Till exempel (Roth, Hult, Hult, Vikengren, & Koucky, 2018), (Spacescape, 2018), (Spacescape, 2019), (Trafikverket, 2013), (Hamilton & Braun 

Thörn, 2013) 
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innebära att det skapas behov av mer parkering än om användarna av parkeringen behöver 

betala för den.  

 

I figur 4 visas resultat från Region Skånes resvaneundersökning som gjordes i hela Skåne 2018 

och som tyder på att det finns ett samband mellan tillgång till parkering och färdmedelsval.  

 

 

Figur 4. Färdmedelsval i förhållande till tillgång till parkering vid arbetsplatsen. Data från Region Skånes 

resvaneundersökning 2018.  

 

Genom att arbeta med parkering målstyrt, det vill säga utgå från de övergripande uppsatta målen 

för sådant som färdmedelsandelar, finns det goda möjligheter att använda parkeringsreglering 

och parkeringspolitik som ett styrmedel för att minska biltrafiken och uppmuntra till ökad gång, 

cykling och resande med kollektivtrafik. De tre främsta komponenterna med direkt koppling till 

parkering som kommunen kan arbeta med för att påverka efterfrågan är utbudet, 

prissättningen och tidsregleringen.  

 

När det gäller allmän parkering brukar det anges att prissättningen och utbudet bör anpassas så 

att en beläggningsgrad på 85 % eftersträvas2. Med den beläggningsgraden finns det alltid plats 

för nya besökare så att söktrafiken minimeras, samtidigt som stadens yta utnyttjas effektivt. 

Vilken prisnivå och vilket utbud detta motsvarar varierar från plats till plats och också över tid. 

Även utbudet och prissättningen i privata parkeringsanläggningar påverkar efterfrågan på allmän 

parkering.  

Parkering och handel  

God tillgänglighet är en förutsättning för handeln och parkering har en viktig roll i att skapa god 

tillgänglighet. God tillgänglighet är dock inte alltid att likställa med gratis bilparkering i direkt 

anslutning till målpunkten. Det finns i vissa fall en övertro på bilparkeringens betydelse för 

handelns attraktivitet och omsättning samtidigt som bilburna kunder ses som viktigare för 

omsättningen än övriga kunder. Flera studier visar dock att dessa etablerade bilder kan 

ifrågasättas.  

 

Några slutsatser om sambandet mellan parkering och handel kan sammanfattas i följande 

punkter3: 

• Parkering är oftast inte den primära faktorn för val av handelsplats. Istället är det utbudet 

av butiker, restauranger, kultur och så vidare som är avgörande. 

 
2 Se bland annat (Hamilton & Braun Thörn, 2013) och (Region Skåne, 2019) 

3 Se bland annat (Svensson & Hedström, 2010), (Hamilton & Braun Thörn, 2013), (Region Skåne, 2019), (Björke & Fondell, 2009) och (Grongstad, 

2017) 
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• Bilfria stadsmiljöer kan öka handelns omsättning.  

• En stor del av kunderna och besökarna i en stad tar sig dit på andra sätt än bil. Ju större 

stad desto lägre bilandel.  

• Det tycks inte finnas något tydligt samband mellan färdmedelsval och hur mycket 

kunderna spenderar. Enskilda studier visar att bilburna kunder spenderar mer men 

besöker centrum mer sällan och då också besöker färre butiker än de kunder som 

använder andra färdmedel.  

• Gratis bilparkering riskerar att missgynna handeln genom att platserna utnyttjas längre 

och därmed inte blir tillgängliga för nya kunder.  

 

Kostnader för bilparkering 

Den totala kostnaden för en bilparkeringsplats består förutom av själva anläggningskostnaden 

också av kostnader för bland annat övervakning, underhåll och administration. Privata aktörer 

kan också antas vilja göra vinst på parkeringen. Att tvinga fram anläggning av parkering innebär 

också att mark låses för ett specifikt ändamål trots att det kan finnas andra användningsområden 

för marken som hade varit mer önskvärda bland annat ur ett ekonomiskt perspektiv. Krav på 

parkering riskerar också att driva upp byggkostnaderna och därmed minska nybyggnationen av 

bostäder. 

 

Det är väldigt sällan som intäkter via parkeringsavgifter täcker hela kostnaderna för parkering. De 

sammanlagda kostnaderna för en markparkering uppgår enligt en sammanställning som Malmö 

stad gjort till mellan 400 kr och 2 500 kr per månad. Kostnaderna för en parkeringsplats i garage 

eller p-hus varierar mellan 1 500 kr och 4 500 kr per månad (Malmö stad, 2018). Dessa summor 

stämmer även med undersökningar som Ramboll gjort i andra mindre kommuner. Avgiften för att 

hyra en parkeringsplats är dock sällan över 1 000 kr per månad och i Ystad är den som högst 700 

kr i kommunens garage. Det innebär att en stor del av kostnaden för bilparkering inte finansieras 

genom parkeringsavgiften utan istället subventioneras av kommunen med skattepengar. Även när 

det gäller boendeparkering i parkeringshus eller parkeringsgarage subventioneras vanligtvis stora 

delar av parkeringens kostnad via bostadens hyra då betalningsviljan för parkering inte motsvarar 

den faktiska kostnaden. Detta innebär att även boende som inte har någon bil betalar för sina 

grannars parkeringsplatser.  

 

 

 

 

 

  

PARKERINGSEKONOMI 

Kostnader Intäkter 

Markupplåtelse Avgifter 

Anläggning och byggnation Parkeringsköp 

Övervakning Subventionering 

Drift och underhåll  

Overheadkostnader  

(Vinst)  
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Parkeringsjuridik 

Juridiken kring parkering styrs främst av plan- och bygglagen (PBL) som reglerar ansvar för att 

ordna parkering och trafikförordningen (TrF) som innehåller bestämmelser om hur och var man 

får parkera. Utöver dessa lagar finns bestämmelser om bland annat parkeringsavgifter, 

felparkeringsavgifter och parkering för rörelsehindrade i andra lagar och förordningar.  

Ansvar för parkering 

Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering enligt plan- och bygglagen. Det 

innebär dock inte att en kommun är skyldig att anordna parkering.  

 

Skyldighet att anordna parkering ligger i första hand på fastighetsägaren. Vid bygglov är det 

kommunens ansvar att se till att parkering ordnas ”i skälig utsträckning”. För att förenkla 

bedömningen av vad som är ”skälig utsträckning” tar många kommuner fram parkeringsnormer, 

parkeringsriktlinjer eller liknande som används i bedömningen. Med hjälp av parkeringsriktlinjer 

kan en fastighetsägare också i ett tidigt skede beräkna parkeringsefterfrågan som behöver 

tillgodoses i ett bygglov eller i ett avtal. I kapitel 5 presenteras plan- och bygglagens krav vad 

gäller parkering och Ystads kommuns riktlinjer för hantering av parkering i plan- och 

bygglovsprocessen.  

Reglering 

Möjligheterna att reglera parkering beror på om parkeringen ligger på kvartersmark eller på 

allmän platsmark. Detaljplanen reglerar om det är allmän platsmark eller kvartersmark. På allmän 

platsmark, till exempel på gator och torg, är det kommunen som fattar beslut om reglering 

genom lokala trafikföreskrifter. På grund av likställighetsprincipen är det inte möjligt att reservera 

platser på allmän platsmark, utöver platser för personer med rörelsenedsättning och 

ändamålsplatser för till exempel lastning och lossning. Det är exempelvis inte möjligt att 

reservera parkering för elbilar eller bilpoolsbilar på allmän platsmark vilket däremot är möjligt på 

kvartersmark.  

 

Avgifter för parkering på allmän platsmark beslutas av kommunfullmäktige och får bara tas ut ”för 

trafikens ordnande”. Detta innebär att det inte är möjlighet att sätta avgifter för parkering på 

allmän plats i förhållande till parkeringsavgifter på kvartersmark. Det är inte heller tillåtet att ta ut 

parkeringsavgifter för att finansiera annan kommunal verksamhet.  

 

På kvartersmark är det fastighetsägaren som beslutar om vilka regler som ska gälla. 

Trafikförordningens allmänna regler om parkering och kraven på utmärkning enligt 

vägmärkesförordningen gäller dock även på kvartersmark. Fastighetsägaren är fri att reservera 

platser för specifika användare eller fordon och kan också själv bestämma vilken avgift som ska 

tas ut för parkeringen. Förutsättningarna är lika oavsett om det är kommunen eller en privat 

aktör som är fastighetsägare till kvartersmark.  

 

2.2 Parkering i Ystad i nuläget 
Som underlag för arbetet med mål och strategier för parkering i Ystads kommun har en 

genomgång av nuvarande arbetssätt och en kartläggning av parkeringssituationen gjorts för 

Ystads kommun, med fokus på centrala Ystad.  

Parkering i planprocessen 

Ystads kommun har en parkeringsnorm för bilparkering som antogs av byggnadsnämnden 1992. 

Denna har dock inte tillämpats under de senaste åren utan bedömningar av efterfrågan på 
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parkering i enskilda bygglov har gjorts från fall till fall. I vissa fall har parkeringstal angivits i 

planbeskrivningen till detaljplaner.  

 

En sammanställning av parkeringstal för bilparkering som har tillämpats i beviljade bygglov för 

bostäder i Ystads tätort 2017-2019 har gjorts som en del av nulägesanalysen. För flerbostadshus 

har parkeringstalet varierat mellan 0,6 och 1,6 bilplatser per lägenhet och för par- och radhus har 

parkeringstalet varierat mellan 1,1 och 1,7 bilplatser per bostad. 

 

Under senare år har tillgång till bilpool tagits med i bedömningen av bilplatsbehov och 

kommunens krav på bilplatser har då sänkts med upp till 20 %. I de fall där det har varit svårt att 

lösa ny bilparkering i befintlig miljö, framförallt i centrum, har kommunen accepterat ett lägre p-

tal eller att fastighetsägaren hänvisar hyresgäster till parkering på andra fastigheter. 

Bedömningen av möjligheterna att lösa efterfrågan på parkering på detta sätt har dock gjorts från 

fall till fall.  

Bilparkering i Ystad centrum 

Merparten av den allmänna tillgängliga bilparkeringen i Ystads centrum ligger på allmän 

platsmark, det vill säga främst på gator och torg. Det är tekniska avdelningen på 

samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för drift av dessa parkeringar och 

myndighetsnämnden beslutar om reglering. I centrum är parkeringen på allmän platsmark 

uppdelad i tre olika zoner; gul, blå och röd zon. Alla zonerna är avgiftsbelagda på vardagar och 

lördagar med avgifter på 5 kr/timme för gul biljett, 10 kr/timme för blå biljett och 14 kr/timme 

för röd biljett och tidsregleringen är från 1-2 timmar i röd zon till 12 timmar i gul zon. På några 

platser finns också långtidsparkering i upp till 30 dagar. Parkering med laddningsmöjligheter finns 

på parkeringen vid Rådhusparken och på Sankt Knuts torg.  

 

Utöver bilparkeringen på allmän platsmark finns även parkering på kvartersmark, både på privat 

och kommunal mark. Fastighetsavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för 

parkeringen på kommunal kvartersmark, till exempel parkeringshuset Ziska och parkeringen vid 

Hamnplan. Prissättningen och regleringen för dessa platser varierar. På vissa av platserna finns 

också möjlighet att hyra fasta platser för 400-700 kr per månad.  

 

De parkeringsplatser på privat mark som är tillgängliga för allmänheten är bland annat Åhléns och 

parkeringen precis väster om stationen. Båda dessa sköts av Aimo park och har avgifter på 12 kr 

respektive 5 kr per timme. Även i de privata anläggningarna går det att hyra platser på 

månadsbasis. Månadskortet ger dock inte tillgång till en reserverad fast plats.  
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Figur 5. Allmän parkering i centrum. Utöver dessa platser finns även parkering längs vissa av gatorna.  

Beläggningsinventering 

Som en del i arbetet med parkeringsstrategin gjorde Ramboll en beläggningsinventering under 

fyra dagar, två tisdagar och två lördagar, våren och sommaren 2019 (21 och 25 maj, 16 juli och 

8 augusti). Vid inventeringen fotograferades parkeringsplatserna i centrum med drönare fyra 

gånger per dag vilket sedan sammanställts i kartformat. I figur 6 visas de platser som ingick i 

inventeringen och den genomsnittliga beläggningen per plats och i figur 7 visas beläggningen 

tisdagen den 16 juli klockan 12, det inventeringstillfälle då beläggningen på parkeringarna var 

som högst. 

 

Vid inventeringen var det generellt sett de allra mest centrala platserna, till exempel platserna vid 

Stortorget och kyrkan, som hade högst beläggning och som oftast var helt fulla. Detta innebär att 

det troligen uppstår en del söktrafik på grund av dessa platser när parkörer först kör till dessa 

platser för att sedan leta vidare om dessa är fulla.  

 

Åhléns 

Ystad arena 

Hamnplan 

Ziska 

Stortorget 
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Figur 6. Medelbeläggning för samtliga inventerade tillfällen. Storleken på cirklarna symboliserar antalet 

bilplatser på respektive parkering och siffrorna visar antalet upptagna platser respektive det totala antalet 

platser.  

 

 

Figur 7. Beläggning tisdagen den 16 juli kl. 12, det inventeringstillfälle då beläggningen på parkeringarna var 

som högst. Storleken på cirklarna symboliserar antalet bilplatser på respektive parkering och siffrorna visar 

antalet upptagna platser respektive det totala antalet platser. 
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Beläggningen på de olika platserna varierade mellan tidpunkt och tillfälle men totalt sett var 

beläggningen aldrig över 60 %, se figur 8. Minst 40 % av parkeringsplatserna var alltså alltid 

lediga vid inventeringen. Exkluderas parkeringarna runt arenan var beläggningen som högst 

70 %. Samtidigt tycks det finnas en generell upplevelse om att det är brist på bilparkering i 

Ystad. I medborgarenkäten som gjordes i samband med att trafikstrategin togs fram svarade 

drygt 40 % att de upplevde att det finns för få parkeringsplatser för bil.  

 

 

 

Figur 8. Sammanställning av total beläggning vid de inventerade tillfällena. Regn och kraftig blåst förhindrade 

inventering kl 17 tisdagen i juli och både kl 16 och 17 lördagen i augusti.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Parkeringen på Stortorget söder om kyrkan vid tre olika tillfällen, lördag i maj kl. 12 (till vänster), tisdag 

i juli kl. 16 (i mitten) och lördag i augusti kl 12 (till höger). 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Parkeringen på Sankt Knuts torg vid tre olika tillfällen, lördag i maj kl. 12 (till vänster), samma dag kl. 

16 (i mitten) och lördag i augusti kl 11 (till höger). 
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Figur 11. Parkeringen på Hamnplan vid tre olika tillfällen, tisdag i maj kl. 12 (till vänster), lördag i maj kl. 12 (i 

mitten) och lördag i augusti kl 11 (till höger). 

Uppehållstid 

Ungefär en fjärdedel av de som parkerar på kommunens parkeringsplatser betalar med tjänsterna 

Parkster eller SMS-Park och genom dessa tjänster är det möjligt att få fram uppehållstid för varje 

parkerat fordon. De genomsnittliga uppehållstiderna skiljer sig mellan de olika platserna, troligen 

främst på grund av regleringen. Men sett till alla platser är det ungefär 60 % av de som parkerar 

och som betalar med Parkster som stannar två timmar eller kortare. Även på de platser som 

tillåter parkering i upp till 12 timmar är det bara 20 % som parkerar länge än 6 timmar. I kartan 

nedan visas genomsnittlig uppehållstid för de olika parkeringsplatserna i centrum.  

 

 

Figur 12. Genomsnittlig uppehållstid på parkeringsplatser i centrala Ystad. Data från Parkster. 

Cykelparkering 

Allmän cykelparkering finns framförallt vid stationen och runt gågatan. Cykelparkeringarna 

erbjuder endast i undantagsfall möjligheter att låsa fast cykeln i ramen eller andra former av 
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förhöjd standard i enlighet med Ystads cykelplan. Vid stationen finns det ett flertal väderskyddade 

cykelparkeringsplatser som dock ligger för långt från perrongerna för att de ska vara attraktiva 

för cyklister att använda.  

 

Vid ett par tillfällen har kommunen gjort beläggningsinventeringar av cykelparkeringarna vid 

stationen respektive vid gågatan. Vid inventeringstillfället på gågatan var alla cykelparkeringar 

överbelagda och vid båda inventeringarna vid stationen var platserna närmast perrongerna och 

på Sankt Knuts torg överbelagda. Tomma platser fanns framförallt i de delar av parkeringen som 

saknar direkt anslutning till cykelnätet och i cykelställen under tak som ligger 100-250 meter från 

perrongerna. Den genomsnittliga beläggningsgraden för cykelparkeringarna runt stationen låg på 

cirka 60 %. 

Parkering för särskilda ändamål och grupper 

Företag som använder serviceutrustade fordon, särskilda sociala servicefunktioner eller fordon 

som transporterar gods i samband med service kan få nyttoparkeringstillstånd av kommunen mot 

en avgift. Nyttoparkeringstillståndet innebär att man under högst två timmar kan parkera 

fordonet som tillståndet gäller för på gatan eller plats med parkeringsförbud. Man har även 

tillstånd att parkera gratis under högst två timmar på kommunens avgiftsbelagda 

parkeringsplatser.  

 

Personer med rörelsenedsättning kan ansöka om parkeringstillstånd för att få parkera på 

parkeringsplatser för rörelsehindrade. Tillståndet medger också vissa undantag från övrig 

parkeringsreglering. Till exempel får en person med parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

parkera under högst tre timmar på gågata eller gata där parkering är förbjuden. Ett 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är utfärdat inom EU gäller i hela unionen.  

 

På Ystads kommuns hemsida finns en parkeringskarta där parkeringsplatser lämpliga för husbilar 

pekas ut. Vid Spanienfarargatan finns dessutom en parkering som är särskilt iordningsställd och 

reglerad för husbilar. När det gäller parkering för turistbussar finns även detta på 

Spanienfarargatan i Ystad samt i Kåseberga. Färjetrafiken till Polen och Bornholm innebär också 

att det finns en efterfrågan på bilparkering för färjeresenärer som inte tar med bilen på resan. 

 

Det finns även särskilda parkeringsplatser för motorcyklar på några platser i kommunen. På 

parkeringar som är reglerade för endast personbil klass 1 är det inte tillåtet att parkera 

motorcyklar. Sådana parkeringar finns bland annat i anslutning till stränderna.  

Bilparkering utanför Ystad  

Utanför Ystads tätort finns allmän parkering främst vid stränderna, vid stationerna i Svarte, 

Köpingebro och i Kåseberga. Dessa drivs och förvaltas av tekniska avdelningen och regleringen 

och avgifterna varierar. I de flesta fall är parkeringarna utanför Ystad dock avgiftsfria.  

 

Eftersom vissa platser i kommunen är utpräglade sommarresmål ser efterfrågan på parkering 

annorlunda ut på sommaren jämfört med under andra delar av året. Detta är främst kopplat till 

stränderna i Ystad, Sandhammaren och Kåseberga med Ale stenar.  
 

2.3 Omvärldsfaktorer  

Som underlag för arbetet med parkeringsstrategin har både omvärldsfaktorer och andra 

kommuners arbete studerats. Här redovisas kortfattat delar av denna omvärldsbevakningen om 

yttre trender och trendernas möjliga påverkan på parkeringssituationen i Ystad.  
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Fler bilar och minskad bilkörning?  

Hur efterfrågan på parkering ser ut och var den uppstår beror dels på antalet bilar och dels på hur 

bilarna används. Såväl nationellt som regionalt och kommunalt har utvecklingen gått mot ett allt 

större bilinnehav och bilinnehavet i Ystads kommun är klart högre än både Skåne och Sverige i 

genomsnitt, se figur 14. Bilinnehavet varierar dock beroende på boendetyp och lokalisering inom 

kommunen. Som figur 15 visar finns det en stor variation inom Ystads kommun där 

förutsättningarna för ett lägre bilinnehav är bättre i Ystad tätort.  

 

Samtidigt som antalet bilar per invånare har ökat över tid så visar statistiken att körsträckan per 

bil har minskat. Som visas i figur 13 har också andelen bilresor av det totala antalet resor minskat 

över tid. Om utvecklingen fortsätter med ett allt större bilinnehav kan även parkeringsefterfrågan 

antas öka, särskilt vid bostaden. En ökad efterfrågan på bilparkering vid hemmet är något som 

försvårar och fördyrar förtätning och minskar möjligheterna för samnyttjande. Sammantaget 

riskerar en sådan utveckling att försvåra ett effektivt markutnyttjande och istället leda till en 

stadsutglesning som i sin tur försvårar hållbart resande.  

 

 

Figur 13. Resultat av Region Skånes Resvaneundersökning för invånare i Ystads kommun.  

 

 

Figur 14. Utveckling av bilinnehavet de senaste 10 åren för Ystad, Skåne och Sverige. Statistik från SCB.   
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Figur 15. Sammanställning över hur antal bilar/1000 invånare varierar i olika delar av Ystads kommun. Statistik 

från Ystads kommun. Data visas endast för områden med mer än tio invånare.  

 

Elektrifiering 

Även om antalet elbilar än så länge är få sett till den totala fordonsflottan så förväntas 

försäljningen av elbilar öka stort de kommande åren. Trenden med en allt större andel elbilar har 

dock ingen uppenbar betydelse för den totala parkeringsefterfrågan. Oavsett drivmedel behöver 

bilarna parkeras. I och med att kostnaden per resa inte synliggörs i lika hög utsträckning som för 

traditionella drivmedel finns dock en viss risk för att attraktiviteten att resa med bil ökar och 

därmed också parkeringsefterfrågan vid målpunkter. I övrigt är trenden med elektrifiering snarare 

en fråga om utformning där hänsyn behöver tas till den allt större efterfrågan på 

laddningsmöjligheter. 

Automatisering och delning av fordon 

Automatisering av fordon förväntas få en stor påverkan på transportsystemet framöver. I nuläget 

finns det dock en stor osäkerhet kring hur utvecklingen kommer att se ut och när den kommer att 

ske. Även när det gäller frågan om hur självkörande bilar kan komma att påverka 

parkeringssituationen finns olika möjliga scenarier.  

 

Vid sidan av självkörande fordon spås delning av fordon bli en stor trend. Redan idag ser vi viss 

bildelning i form av exempelvis traditionella bilpooler och privat bildelning. Om utvecklingen av 

självkörande fordon går hand i hand med delningstrenden visar beräkningar att antalet bilar 

skulle kunna minska stort. Framförallt skulle efterfrågan på parkering kunna minska drastiskt i 

och med att varje fordon får en betydligt högre nyttjandegrad. Men om utvecklingen av 

självkörande fordon istället utgår från privat bilägande förväntas inte parkeringsefterfrågan 

minska i lika stor utsträckning.  
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Ökad e-handel 

E-handeln har redan idag fått en betydelse för stadsutvecklingen och framöver väntas en ännu 

större del av handelns omsättning vara kopplad till e-handel och digitala tjänster. Rimligtvis 

påverkar denna förändring även parkeringsefterfrågan vid butiker. En tänkbar utveckling är att 

om större del av livsmedel och dagligvaror handlas via internet så kommer traditionella 

dagligvarubutiker främst fylla ett syfte för kompletteringshandling. Om butikerna samtidigt 

krymper i storlek och flyttas närmare kundernas bostäder kan fler inköpsresor ske till fots eller 

med cykel och efterfrågan på bilparkering minskar. Om kompletteringshandling istället sker i 

befintliga butiker i externa bilorienterade lägen blir e-handelns inverkan på biltrafiken och 

parkeringsefterfrågan betydligt mindre.  

 

 

 

Sammanfattningsvis finns det många yttre trender och omvärldsfaktorer som kan komma att 

påverka parkeringssituationen i Ystad. Utifrån beskrivningen av trender ovan framgår dock att det 

finns en stor osäkerhet. Därmed behövs också ett flexibelt förhållningssätt till parkering som kan 

anpassas utifrån framtida utveckling och som fokuserar på målstyrning av parkeringssystemet 

och stadsutvecklingen istället för på en osäker prognosstyrning. Det parkeringsutbud som 

utvecklas idag bör om möjligt anpassas för att kunna ställas om till annan användning i 

framtiden.  
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2.4 Sammanfattning behov och utmaningar 
I arbetet med parkeringsstrategin har en mängd utmaningar och behov kopplade till parkering 

identifierats genom workshops med berörda intressenter och genom nulägesanalysen. I figur 16 

nedan presenteras alla de behov och utmaningar som har identifierats indelat i kategorierna 

Allmän parkering, Parkering i planprocessen, Hållbart resande och Handel och turism.  

 

 

Figur 16. Identifierade utmaningar 
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3. MÅL FÖR PARKERING I YSTADS KOMMUN 

Arbetet med parkering i Ystads kommun ska utgå från de uppsatta målen i kommunens 

trafikstrategi. Hänsyn behöver tas till alla de mål som anges i Trafikstrategin men det är särskilt 

målen för Karaktär, Resor och transporter samt Tillgänglighet som är mest relevanta för 

parkering.  

 

 

 

Utifrån trafikstrategins mål har specifika mål för arbetet med parkering tagits fram. Strategier och 

åtgärder för att nå målen utvecklas i kapitel 4 och 5.   

 

TRAFIKSTRATEGINS MÅL 

Karaktär 

• Kommunens olika unika karaktärer ska utvecklas och de positiva värden som 

finns ska förstärkas.   

• Hållbara trafikslag ska prioriteras i planeringen av trafiksystemet i kommunen. 

 

Resor och transporter 

• År 2030 ska Ystadsbornas resor ske till större del till fots, med cykel eller med 

kollektivtrafik och mindre med bil. 

 

 
Tillgänglighet 

• Tillgängligheten med gång, cykel och kollektivtrafik ska förbättras så att dessa 

transportsätt blir de naturliga valen.  
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3.1 Uppföljning 
Arbetet med trafikplanering i kommunen följs systematiskt upp i enlighet med trafikstrategin och 

de indikatorer som finns både i trafikstrategin och i cykelplanen. Flera av dessa indikatorer kan 

även användas för uppföljning av målen för parkering. Till exempel är resvaneundersökningen och 

trafikmätningar lämpliga indikatorer för hållbart resande. För att kunna följa upp hur effektivt 

parkeringen används behöver dessutom återkommande beläggningsinventeringar likt den som 

presenteras på sidan 10 göras.  

MÅL FÖR PARKERING I YSTADS KOMMUN 

Arbetet med parkering ska uppmuntra till ett mer hållbart resande 

De uppsatta målen för färdmedelsandelar 2030 ska vara vägledande för arbetet med 

parkering och åtgärder kopplade till parkering ska göra det lättare att välja hållbara 

färdsätt.  

 

Parkering ska ordnas så att kommunens markresurser utnyttjas så 

effektivt som möjligt 

För att Ystad ska kunna förtätas och för att stadens positiva värden med en attraktiv 

stadsmiljö ska kunna bevaras behöver parkering lösas på ett mer yteffektivt sätt än 

idag.  

 

Planeringen, lokaliseringen och regleringen av parkering i kommunen 

ska bidra till god tillgänglighet för alla människor 

Parkering är i vissa fall en förutsättning för tillgänglighet och i förlängningen en levande 

stadskärna. Därför behöver planeringen, lokaliseringen och regleringen också bidra till 

god tillgänglighet. Enligt trafikstrategin ska tillgänglighet för fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik prioriteras.  
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4. STRATEGIER 

Utifrån målen för parkering i Ystads kommun har sex strategier tagits fram. Strategierna utgår 

från de utmaningar och behov som identifierats i arbetsprocessen med parkeringsstrategin och 

beskriver hur Ystads kommun behöver arbeta för att uppnå målen för parkering.  

 

4.1 Övergripande strategi: Använd fyrstegsprincipen för parkering  
Arbetet med parkering i kommunen behöver, 

precis som trafikplaneringen i övrigt, utgå från 

fyrstegsprincipen. Detta gäller i första hand 

bilparkering då cykelparkering är ett område som 

historiskt varit relativt negligerat samtidigt som 

det finns behov av att förbättra tillgängligheten till 

cykelparkering av god kvalitet för att uppå 

kommunens mål om ökad cykling.  

Steg 1: Påverka efterfrågan på parkering 

Påverkan av efterfrågan på parkering kan ske i 

enskilda projekt och genom riktade 

mobilitetsåtgärder (se avsnitt 5.3 och Tips och råd 

för dig som ska ordna parkering (Ska tas fram). 

Men även den övergripande stads- och 

trafikplaneringen har en stor påverkan på behovet 

av bil, bilinnehav och därmed också på efterfrågan 

på bilparkering. Täthet, centralitet och tillgänglighet till kollektivtrafik av hög kvalitet är faktorer 

som har visat sig ha en avgörande påverkan på bilinnehavet.4 För att minska behovet av 

bilparkering bör därför en utbyggnad av ny bebyggelse ske där bebyggelse redan finns och i 

kollektivtrafiknära lägen med god tillgänglighet till fots och med cykel.  

 

Mer blandad bebyggelse innebär dels att behovet av bil kan minskas eftersom det blir möjligt att 

nå fler typer av målpunkter till fots och med cykel och dels att efterfrågan på parkering kan 

tillgodoses med färre parkeringsplatser. Detta eftersom parkeringsplatserna i en stadsdel med 

blandad bebyggelse kan samnyttjas av flera olika typer av verksamheter och bostäder vilket ger 

en effektivare användning över dygnet.  

 

 
4 Spacescape, 2018; Spacescape, 2019 

Figur 17. Schematisk beskrivning av de fyra stegen i 

fyrstegsprincipen. 
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Figur 18. Samnyttjande av parkering i en blandad stad. 

 

Eftersom även parkeringsutbud påverkar både bilinnehav och bilanvändning kan en restriktiv 

hållning till utbyggnad av ny parkering vara ett sätt att arbeta mot de uppsatta målen5.  

Steg 2: Effektivisera användningen av befintlig parkering 

Effektivisering av parkering kan ske på flera sätt. Ett sätt är genom samnyttjande dels mellan 

olika funktioner, det vill säga att en parkeringsplats nyttjas för ett annat ändamål då den inte 

behövs för parkering, och dels som parkering för olika typer av verksamheter. Principerna för 

samnyttjande beskrivs mer i rutan på nästa sida. Effektivisering av befintlig parkering kan också 

ske genom ny teknik där digitala tjänster kan användas för att kartlägga och kommunicera var 

det finns lediga parkeringsplatser.  

 

Att påverka omsättningen av parkerade fordon på en parkeringsplats är också ett sätt att 

effektivisera användningen. Om uppehållstiden för varje fordon blir kortare kan samma 

parkeringsplats betjäna fler besökare. Strategier för att påverka omsättning utvecklas mer i 

avsnitt 4.4.  

Steg 3: Ombyggnad av befintliga parkeringar 

I tredje hand kan det finnas behov av mindre ombyggnader av befintliga parkeringar. Om det 

konstateras att det finns behov av att utöka utbudet av parkering bör det i första hand ske genom 

att befintliga parkeringsplatser byggs ut eller effektiviseras, inte genom att bygga nya 

parkeringsplatser. Genom utbyggnad av befintliga platser kan samnyttjandet utökas och därmed 

kan ett mindre utbud svara mot lika stor efterfrågan.  

 

Det kan också finnas behov av att bygga om och utveckla befintliga parkeringsplatser för att 

stötta hållbart resande. Strategier för utveckling av parkeringsinfrastrukturen presenteras i 

avsnitt 4.4. 

Steg 4: Nybyggnation av parkering 

Nybyggnation av bilparkering är det sista steget enligt fyrstegsprincipen och kan bli aktuellt efter 

att åtgärder enligt de tidigare stegen genomförts eller som en del i ett paket där åtgärder enligt 

alla stegen ingår. Vid utbyggnad av större sammanhängande områden bör parkering för området 

 
5 Roth, Hult, Hult, Vikengren, & Koucky, 2018 
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samlas i en, eller vid behov flera större, gemensamma anläggningar. Kommunen kan ha en viktig 

roll i detta som byggherre och förvaltare av samlade parkeringsanläggningar.  

 

Ytterligare rekommendationer vad gäller utformning och lokalisering av nya parkeringar finns i 

dokumentet Tips och råd för dig som ska ordna parkering. (ska tas fram) 

 

 

SAMNYTTJANDE AV PARKERING 

Samnyttjande av parkering innebär att samma yta används för flera fastigheter och 

för flera ärendetyper. Det kan exempelvis betyda att en arbetsplatsparkering öppnas 

upp så att boende kan parkera där nattetid. Genom samnyttjande kan en 

parkeringsyta få en mer jämn beläggning över hela dygnet och det totala behovet av 

parkeringsytor minskar därmed. En förutsättning för att detta ska fungera väl är att 

staden har en blandad bebyggelse Samtidigt som samnyttjande är önskvärt är det 

också viktigt att de boende har möjlighet att lämna sin bil hemma, detta för att inte 

tvinga fram arbetspendling med bil. I figur 19 nedan visas ett exempel på hur 

samnyttjande av parkering kan frigöra yta och minska behovet av parkeringsplatser.  

 

 

Figur 19. Schematisk bild på vinsten med en samutnyttjad parkeringsanläggning 

 

Samnyttjande av parkering för olika ändamål är en nytta för fastighetsägaren som 

slipper onödiga kostnader för anläggning och underhåll. Det är också en nytta för 

kommunen som frigör värdefull mark till andra ändamål. Samnyttjande bör alltid 

övervägas i samband med nybyggnadsprojekt men kan också implementeras i 

efterhand där man behöver frigöra mark. Samnyttjande är i första hand en åtgärd för 

bilparkering men resonemangen nedan kan även användas för cykelparkering 

förutsatt att acceptabla gångavstånd klaras.  

 

För att samnyttjande ska kunna vara aktuellt ska följande villkor alltid vara uppfyllda:  

• Bilplatserna får inte vara reserverade för enskilda individer eller grupper 

• Samnyttjandet ska vara varaktigt bestående 
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4.2 Strategi: Prioritera rätt fordon på rätt plats 
Marken i staden är begränsad och särskilt i centrum är konkurrensen hög mellan olika behov och 

anspråk. För att kunna balansera mellan olika behov och anspråk och säkerställa är en tydlig 

prioritering nödvändig. 

Inriktning och satsningar för prioritering: 

 

• Prioritera besökare i centrum: I Ystad centrum ska bilparkering för besökare prioriteras 

framför bilparkering för boende och verksamma för att möjliggöra ett ökat flöde av 

människor och därmed gynna stadskärnans utveckling. Som besökare till Ystad centrum 

ska det vara enkelt att hitta parkering vilket underlättas av en hög omsättning på de mest 

attraktiva platserna. Såväl tidsreglering som parkeringsavgifter är möjliga verktyg för att 

tillämpa prioritetsordningen (se avsnitt 4.4). För prioriteringen mellan olika parkörer i 

centrum kan de riktlinjer för acceptabla gångavstånd som anges i tabell 5 på sid 43 ses 

som ett stöd.  

 

Som en del i att styra bilparkering bort från centrumkärnan samt hantera den stora 

säsongsvariationen i parkeringsefterfrågan kan hänvisning av turister inklusive husbilar 

ske till större parkeringsanläggningar/ytor utanför centrum. Även platser för av- och 

påstigning av turistbussar kan lokaliseras utanför centrum.  

 

• Tillämpa prioritering vid behov: Utanför centrum finns generellt sett inte samma 

konkurrens som gör att prioriteringar mellan olika användargrupper behövs för att 

säkerställa en god tillgänglighet. På vissa platser utanför centrum kan dock reglering och 

avgifter behöva användas för att säkerställa god tillgänglighet och framkomlighet. Oavsett 

läge i kommunen är grundregeln att parkering ska lösas på kvartersmark. Först om detta 

inte kan lösas kan bilplatser på allmän platsmark upplåtas efter följande 

prioriteringsordning: 

1. Angöring (på- och avstigning samt lossning och lastning)  

2. Parkering för personer med rörelsenedsättning  

3. Parkering för besökare 

4. Parkering för boende 

5. Parkering för verksamma/anställda 

 

• Frigör gatumark för andra värden: I vissa fall kan befintlig gatuparkering konkurrera med 

exempelvis god framkomlighet för räddningstjänst, värden gällande kulturmiljö, 

tillgänglighet för fotgängare och cyklister eller behov av mer grönska. I dessa fall kan 

kommunen undersöka möjligheterna att istället hänvisa bilparkering till befintliga 

parkeringsanläggningar i närområdet, i första hand på kvartersmark, för att på så vis 

frigöra gatuutrymme för andra syften.  

 

• Prioritera cykelparkering nära målpunkter: I centrum och vid viktiga målpunkter ska 

cykelparkering prioriteras framför bilparkering (vid eventuella konkurrenssituationer) i 

enlighet med Trafikstrategins målsättningar. Avståndet mellan cykelparkering och 

målpunkt ska generellt vara kortare än motsvarande avstånd för bilparkering. I särskilda 

fall kan kommunen utreda om bilparkering på allmän platsmark behöver omvandlas till 

cykelparkering för att öka tillgängligheten till en viss målpunkt för fler samt stimulera 

hållbart resande. Detta förutsätter att en god tillgänglighet för bilister fortsatt kan 

säkerställas i närområdet. 
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Utmaningar som hanteras genom strategin 

 

 

 

 

4.3 Strategi: Hållbar parkeringsplanering i plan- och byggprocessen  
Vid framtagandet av nya detaljplaner samt vid bygglovsprövning behöver hantering av parkering 

bidra till goda förutsättningar för hållbart resande, effektivt markutnyttjande och god 

tillgänglighet. I avsnitt 5 beskrivs detaljerat hur bil- och cykelparkering bör hanteras i plan- och 

bygglovsprocessen för att bidra till dessa mål samtidigt som kraven i gällande lagstiftning möts6. 

Kortfattat utgår arbetsprocessen från en tillämpning av flexibla parkeringstal där hänsyn tas till 

den lokala kontexten och möjligheterna till samnyttjande, parkeringsköp och mobilitetsåtgärder 

uppmuntras. Detta görs för att inte mer parkering än nödvändigt ska tillskapas och för att 

hållbara färdmedelsval ska uppmuntras.  

 

Parkeringsköp, i första hand genom avlösen, kan vara ett användbart verktyg för att effektivisera 

markutnyttjande samt öka möjligheterna för förtätning och samnyttjande. För att detta verktyg 

ska bli användbart behövs dock förändrade arbetssätt och rutiner internt på kommunen.  

Inriktning och satsningar för att möjliggöra parkeringsköp i plan- och 

bygglovsprocessen: 

 

• Rutiner för parkeringsköp: För att parkeringsköp ska kunna säkerställas långsiktigt 

behöver kommunen ha rutiner för registrering av parkeringsköp, något som saknas idag. 

Kommunen behöver därför utveckla en avtalsrättslig rutin för hantering och uppföljning 

av parkeringsköp. 

 

• Skapa förutsättningar för parkeringsköp i planer: Det är inte tillåtet att köpa parkering på 

allmän platsmark då dessa platser ska vara allmänt tillgängliga. Om kommunen ska 

erbjuda parkeringsköp måste kommunen ha tillgång till parkeringsplatser på 

kvartersmark. Kommunen behöver därför i tidiga planeringsskeden peka ut lämpliga 

platser för samlade parkeringsanläggningar för parkeringsköp och genom 

planbestämmelser säkerställa att marken kan användas för parkering på lång sikt.  

 

• Utred kommunalt parkeringsbolag: Utred möjligheterna att bilda ett kommunalt 

parkeringsbolag som kan bygga och förvalta bilparkeringsanläggningar och även sköta 

hantering av parkeringsköp. Satsningen på Hamnstaden och områdets möjlighet till 

hållbara resor skulle kunna möjliggöras genom att finansiera parkeringshusen inom ett 

parkeringsbolag. 

 
6 I dokumentet Tips och råd för dig som ska ordna parkering (ska tas fram) finns ytterligare vägledning när det gäller alternativ till parkering samt 

utformning och lokalisering av parkering. 
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Utmaningar som hanteras inom strategin 

  

 

 

 

4.4 Strategi: Arbeta med avgifter och reglering 
Genom att aktivt arbeta med reglering och en differentierad prissättning kan tillgängligheten för 

de som behöver köra bil förbättras samtidigt som incitamenten för att resa hållbart kan öka. 

Prissättning och tidsreglering på såväl kommunal kvartersmark som allmän platsmark ska vara 

verktyg för att få fler att välja att parkera utanför absoluta centrum samt styra mot samlade 

parkeringsanläggningar på kvartersmark. 

Inriktning och satsningar för avgifter och reglering: 

 

• Styr med avgifter och tidsreglering: Anpassa prissättning och tidsreglering av parkering 

för att styra användningen i enlighet med prioriteringarna på sidan 24 och samtidigt styra 

parkörer från små ytor i absoluta centrum till större anläggningar utanför centrum. En 

större differentiering av prissättningen samt tidsbegränsning av parkering kan även 

tillämpas för att styra användningen från parkeringar med hög beläggning till 

anläggningar med lägre beläggning och få till bättre samspel mellan parkering på 

gatumark och på kvartersmarl. På så vis kan både den faktiska och upplevda 

tillgängligheten förbättras. Detta innebär höjda avgifter på de mest centrala platserna och 

en utökning av området med avgifter för att undvika ökad söktrafik i bostadsområden och 

andra känsliga områden. Parkeringsavgiften för kantstensparkering ska normalt vara 

högre än för andra parkeringsalternativ. Detta för att minska trafikbelastningen på 

gatunätet.  

 

• Marknadsanpassa parkering: Arbeta för en större marknadsanpassning av parkering där 

parkörerna i större utsträckning står för parkeringens kostnader i såväl nybyggnation som 

befintliga anläggningar. På detta sätt kan den skattefinansierade subventioneringen av 

parkering minska samtidigt som incitamenten för hållbart resande ökar.  

 

• Förenkla reglering och prissättning: Om reglering och prissättning upplevs som otydlig 

riskerar både förståelsen för och efterlevnaden av regler att försämras. Arbeta därför för 

att skapa en tydlig reglering, prissättning och zonindelning som gör det lätt att parkera 

rätt och som minimerar onödig söktrafik. Exempelvis bör enstaka parkeringsplatser utan 

avgift undvikas i en zon med avgift i övrigt då detta kan generera söktrafik.  
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Utmaningar som hanteras genom strategin 

 

 

 

 

4.5 Strategi: Utveckla parkeringsinfrastrukturen 
Kommunens parkeringsinfrastruktur behöver utvecklas för att möta nya och förändrade behov 

och för att bidra till att uppnå de uppsatta målen. Utveckling av parkeringsinfrastrukturen bör 

framförallt ske kopplat till cykelparkering, laddinfrastruktur, multifunktionella parkeringar, 

pendlarparkering och samlade mobilitetsanläggningar.  

Inriktning och satsningar för utveckling av parkeringsinfrastrukturen: 

 

• Utöka utbudet av cykelparkering med hög kvalitet: Utbudet av cykelparkering av god 

kvalitet ska utökas i centrum och i anslutning till kommunala målpunkter. Riktlinjer och 

funktionskrav för cykelparkering finns i Cykelplan 2018-2028.  

 

• Utöka möjligheterna för laddning av elfordon: I takt med att elbilar och laddhybrider blir 

allt vanligare behöver möjligheterna till laddning utökas. Kommande lagstiftning ställer 

krav på att infrastruktur för laddning av elfordon ordnas vid nybyggnation av parkeringar 

men kommunen bör arbeta för att i samarbete med marknadens aktörer utöka utbudet av 

laddningsmöjligheter även i befintliga parkeringsanläggningar. Åtminstone alla de större 

offentliga parkeringsytorna bör ha laddpunkter för elfordon samt vara förberedda för 

utökning av dessa platser i framtiden. Ansvaret inom kommunens organisation för 

landningsplatser behöver klargöras framöver liksom kommunens roll i arbetet med 

laddinfrastruktur.  

 

• Multifunktionella parkeringsplatser: Även om samnyttjandet av parkeringar ökar så att de 

nyttjas mer effektivt över hela dygnet kommer det ändå att finnas parkeringsplatser med 

ojämnt nyttjande både över dygnet och över året. Kommunen bör därför sträva efter att 

bilparkeringar ska kunna vara flexibla och ha andra användningsområden då de inte 

används för parkering. Till exempel kan bollplaner bli parkering i samband med 

evenemang, skolgårdar kan bli parkeringar på sommarlovet och parkeringar som främst 

behövs sommartid kan bli snöuppläggningsplatser eller aktivitetsytor vintertid. 

 

• Pendlarparkeringar: Som en del i att möjliggöra fler resor med kollektivtrafik och färre 

med bil behöver kommunens pendlarparkeringar utvecklas så att det blir attraktivt att ta 

bilen till tåget eller bussen istället för att köra bil hela vägen till målpunkten. Vid 

stationerna i Svarte, Ystad och Köpingebro bör det finnas pendlarparkeringar för både bil 

och cykel. Kommunen behöver se över om det finns behov av fler platser samt se över 

utvecklingsbehov av befintliga platser. Cykelparkeringarna bör utformas i enlighet med 

Ystad cykelplans funktionskrav för långtidsparkering. Det är även viktigt att 
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bilparkeringen utformas så att den upplevs trygg och säker så att bytet mellan bil och 

kollektivtrafik blir så smidigt som möjligt.  

 

Utmaningen ligger bland annat i att hitta en reglering av pendlarparkeringen som 

uppmuntrar till kombinationsresor utan att parkeringen tas upp av andra målgrupper och 

därefter paketera och marknadsföra erbjudandet.  

 

• Samla parkering: Bilparkering bör i större utsträckning samlas i större anläggningar för 

att skapa förutsättningar för ett mer effektivt markutnyttjande med samnyttjande mellan 

verksamheter/användare samt en minskad söktrafik. Genom de planerade 

parkeringshusen inom Hamnstaden möjliggörs en omflyttning av parkering i och runt 

centrum som kan resultera i högre grad och samnyttjande och att värdefull mark kan 

frigöras för andra ändamål.  

 

Att samla parkering i större anläggningar och samnyttjande går hand i hand med frågan 

om parkeringsköp och ett kommunalt parkeringsbolag. Genom att ha ett kommunalt 

parkeringsbolag som tillhandahåller parkering i större anläggningar kan kommunen vara 

den aktör som genom parkeringsköp möjliggör samnyttjande av parkering mellan flera 

andra aktörer både i befintliga områden och men framförallt i nya utvecklingsområden.  

 

En förutsättning för att kunna samla och samnyttja parkering i högre grad i de befintliga 

parkeringsanläggningarna är att modellen för uthyrning av parkeringsplatser ses över. 

Idag är avtalen utformade så att de som hyr parkeringsplatser av kommunen har rätt till 

en specifik plats istället för att man hyr flytande platser inom ett område. Den senare 

modellen möjliggör att platserna kan samnyttjas av flera användare och effektiviteten 

förbättras därmed.  

 

• Från parkeringshus till mobilitetshus: Genom samlade parkeringsanläggningar skapas 

också möjlighet att komplettera parkeringen med andra tjänster kopplade till mobilitet 

och som gynnar ett mer hållbart resande – gå från parkeringshus till mobilitetshus. 

Exempel på tjänster för hållbart resande som kan samlas i ett mobilitetshus är cykel- och 

bilpool, cykelservice, busshållplats och varuboxar. Ystads kommun bör arbeta för att det i 

framtida parkeringshus även finns möjligheter för sådana mobilitetstjänster. Exakt vilka 

tjänster om är lämpliga behöver anpassas till förutsättningarna på den aktuella platsen.  

Utmaningar som hanteras inom strategin 

 

 

 

 

4.6 Strategi: Använd kommunikation som verktyg för måluppfyllelse  
Kommunikation och information är viktigt i alla typer av förändringar och för att underlätta för 

användare att göra rätt. Kommunikation i parkeringssammanhang kan innefatta både hur 

reglering utformas, hur syftet med olika åtgärder kommuniceras och hur kommunen informerar 

invånare och besökare om parkeringsutbudet. Alla dessa delar behöver samordnas och stämmas 

av mot parkeringsstrategins mål för att bidra till ökad måluppfyllelse.  
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Inriktning och satsningar för kommunikation: 

 

• Led och informera besökare: För besökare och turister i Ystad ska det vara enkelt att hitta 

parkering samtidigt som de negativa effekter av biltrafiken som parkeringen genererar 

minimeras. Det innebär att kommunen i parkeringsledning och information om parkering i 

första hand ska hänvisa till större anläggningar och parkeringsytor i utkanten av centrum 

där det i princip alltid finns ledig kapacitet. Parkeringskartor och liknande bör också tydligt 

innehålla information om tidsreglering och kostnad så att besökaren har möjlighet att 

välja rätt parkering för sitt syfte utan att leta. Om det är enkelt att hitta parkering kan 

också acceptansen att gå en längre sträcka öka, i synnerhet när det gäller turister.  

 

• Förenkla parkeringssystemet: När förändringar i reglering görs måste hänsyn tas till hur 

lättförståelig regleringen är för användarna. Fragmenterad reglering där till exempel p-

skiva kombineras med avgifter under vissa delar av dygnet bör undvikas och istället bör 

eventuella differentieringar över dygnet hanteras med parkeringsautomater eller digitala 

betallösningar. Detta för att inte skapa ett system där användarna riskerar att göra fel på 

grund av att regleringen är svårläst.  

 

I takt med att en allt större del av parkeringsavgifterna tas in via digitala tjänster såsom 

mobilappar behöver det också säkerställas att dessa lösningar är användbara för alla 

grupper, även turister och personer som av olika anledningar inte har tillgång till en 

smartphone.  

 

• Kommunicera syftet med åtgärder i parkeringssystemet: Parkeringsstrategin kan till viss 

del innebära ett nytt synsätt på parkering i kommunen och för att skapa acceptans för 

detta synsätt behöver prioriteringar och bakomliggande mål kommuniceras. En höjning av 

parkeringsavgiften bör till exempel tydligt kommuniceras med det bakomliggande syftet, 

såsom att minska trafiken på en viss gata eller att öka tillgängligheten för besökare. De 

lokala näringsidkarna som kan komma att påverkas är en viktig grupp att kommunicera 

med.   

 

• Använd kommunikation och beteendepåverkan för att påverka efterfrågan på parkering: 

Efterfrågan på bilparkering kan påverkas om människors val av färdmedel förändras från 

bil till gång, cykel och kollektivtrafik. Genom att i enlighet med trafikstrategin i samarbete 

med andra aktörer arbeta med kommunikation och beteendepåverkan kan andelen 

bilresor i kommunen minska vilket också minskar efterfrågan på parkering.  

 

• Förbättra samordningen av parkeringsfrågor: Idag är ansvaret för förvaltning och drift av 

kommunens parkering delvis splittrat mellan fastighetsavdelningen och tekniska 

avdelningen vilket innebär att hanteringen av parkeringarna, till exempel avgiftssättning 

och reglering, inte alltid är samordnad. Även andra aktörer såsom privata fastighetsägare 

och parkeringsbolag har stor påverkan på parkeringssituationen i kommunen. Genom 

arbetet med parkeringsstrategin har ett forum för diskussion skapats där alla aktörer har 

kunnat få gemensamma utgångspunkter. Det behövs dock en kontinuerlig kommunikation 

och dialog mellan de berörda parterna för att upprätthålla gemensamma mål och 

förståelse för olika intressen. 

 

244



Strategi och riktlinjer för parkering 

 

 

 

30/44 

Utmaningar som hanteras genom strategin 
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5. RIKTLINJER FÖR PARKERING I PLAN- OCH 

BYGGLOVSPROCESSEN 

Syftet med denna del av parkeringsstrategin är att säkerställa att parkering anordnas enligt plan- 

och bygglagen på ett sådant sätt som bidrar till att nå kommunens uppsatta planeringsmål. Den 

process och de riktlinjer för parkeringstal (p-tal) för bil och cykel som presenteras här fungerar 

därmed som en vägledning för hur parkering ska hanteras vid framtagandet av nya detaljplaner 

samt vid bygglovsprövning.  

 

Utgångspunkt är att det är fastighetsägarens ansvar att ordna parkering i tillräcklig omfattning 

och därmed är det också dennes ansvar att visa hur detta görs.  

5.1 Detaljplan respektive bygglov 
Parkering behöver behandlas både i detaljplaner och i bygglov. Figuren nedan och kommande 

avsnitt redovisar vad som behöver säkerställas i de olika skedena. 

 

 

Detaljplan 

I detaljplaner behöver det visas att plan- och bygglagens krav på utrymme för bil- och 

cykelparkering kan tillgodoses. Även om vissa åtgärder inte kan fastställas förrän i 

bygglovsskedet så bör parkeringsfrågan belysas redan i planskedet. I detaljplaneprocessen bör 

det belysas hur stort parkeringsbehovet kan tänkas bli, möjligheter till samnyttjande samt om 

parkering ska lösas inom fastigheten eller i form av parkeringsköp. Särskilt vid planläggning av 

nya större exploateringsområden behöver ett övergripande förhållningssätt redovisas i ett 

planprogram.  

 

Parkeringsfrågorna behöver belysas även när allmän platsmark införs. Om användandet av allmän 

platsmark förväntas generera ett behov av fordonsparkering ska lösningar för detta redovisas i 

planen. 

 

Varken på plankartan eller i planbeskrivningen bör specifika parkeringstal anges. Däremot bör det 

i planbeskrivningen finnas hänvisning till kommunens riktlinjer för parkering samt beskrivningar 

för hur parkering kan anordnas.  

Bygglov 

Vid bygglovsprövning och utformning av parkering i samband med bygglovsansökan är det viktigt 

att ta hänsyn till gällande detaljplan. Detaljplaner är juridiskt bindande och gäller före riktlinjer 

och vägledningar. I bygglovsskedet är det fastighetsägarens skyldighet att redovisa långsiktiga 

parkeringslösningar så att kraven i plan- och bygglagen, se nästa sida, och Boverkets byggregler 

uppfylls. 

 

 

 

Detaljplan

Planen säkerställer utrymme 
för parkering. Kommunen 
kan begära in 
parkeringsutredning från 
exploatören.

Bygglov

Fastighetsägaren redovisar 
hur parkering löses så att 
kraven i PBL och BBR 
uppfylls. 
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UTDRAG UR PLAN- OCH BYGGLAGEN 

Parkering i detaljplan  

I en detaljplan får kommunen bestämma  

1. de krav om att ordna utrymme för parkering, lastning och lossning som behövs [...],  

2. placeringen och utformningen av parkeringsplatser, och  

3. att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering.  

(PBL 4 kap 13§)  

Parkering i bygglov  

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska 

ordnas så att […] 

   4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme 

för parkering, lastning och lossning av fordon, […] 

 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller 

lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på 

tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 

utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och 

parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.  

(PBL 8 kap 9§) 

Bygglovsbefriade parkeringsplatser  

Att anlägga parkeringsplatser är bygglovspliktigt (Plan-och byggförordningen, PBF 6 kap 

1§ 8.). Det krävs dock inte bygglov om det på fastigheten endast finns ett eller två 

enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för 

fastighetens behov. Det krävs inte heller bygglov om parkeringsplatsen anläggs med stöd 

av väglagen eller på mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg (PBF 6 kap 2§ 

3.). Detta innebär att det inte heller krävs bygglov för att bygga bort parkeringsplatser 

som är bygglovsbefriade. Ansvaret för att ordna parkering för fastighetens behov är dock 

alltid fastighetsägarens även om det inte krävs bygglov för att anlägga eller ta bort 

parkeringsplatser.   

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga  

Vid utformning, dimensionering och lokalisering av bilparkering för personer med 

rörelsenedsättning ska Boverkets byggregler och Boverkets föreskrifter följas. Personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverket och på annat sätt kunna använda tomten, om det inte med hänsyn till 

terräng och förhållanden i övrigt anses orimligt (PBL 8 kap 9§ 5.). Enligt Boverkets 

byggregler ska parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning ordnas inom 25 

meters gångavstånd från entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 
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5.2 Process för hantering av parkering 
Figur 20 visar översiktligt hur processen för arbete med parkering i plan- och bygglovsprocessen 

bör se ut. Processen baseras på fyrstegsprincipen så som den är beskriven i kommunens 

trafikstrategi men är här reducerad till tre steg genom att steg 3 och 4 slagits ihop. Syftet med 

processen är att tydliggöra möjligheterna för både fastighetsägare och kommunen att påverka 

efterfrågan på parkering och även lyfta möjligheterna att använda befintliga parkeringsytor. Om 

steg 1-3 inte har utretts i detaljplaneprocessen behöver detta belysas i samband med 

bygglovsprövning. Härnäst beskrivs hur steg 1, 2 och 3 är tänkt att tillämpas som ett stöd för 

hantering av parkering i plan- och bygglovsprocessen.  

 

 

Figur 20. Process för hantering av parkering i planprocessen. 

 

5.3 Steg 1: Utred och påverka efterfrågan på parkering 
Det första steget i processen är att utreda och i den mån det går påverka efterfrågan på 

parkering. Efterfrågan av parkering styrs av många faktorer där bland annat kommunens 

översiktsplanering och detaljplanering kan påverka förutsättningar för olika färdmedelval. 

Beroende på vilken typ av bostäder och verksamheter som planeras och beroende på var i 

kommunen dessa planeras förväntas efterfrågan på bilparkering variera. Genom att först studera 

lokaltyp och zonindelning kan en grundefterfrågan på bilparkering räknas fram. Innan ett 

projektspecifikt parkeringstal anges kan det dock finnas en möjlighet för fastighetsägaren att 

påverka efterfrågan på parkering genom så kallade mobilitetsåtgärder. Grundtanken är att 

kommunens krav på parkering kan reduceras om fastighetsägaren kan uppvisa åtgärder som 

underlättar hållbart resande och förbättrar möjligheterna för ett lägre bilinnehav.  

Grundefterfrågan: Lokaltyp och zonindelning 

För bedömning av grundefterfrågan på parkering (utan några mobilitetsåtgärder) har grundtal 

tagits fram för bostäder. Dessa grundtal är förutom typ av bostad uppdelade på lokalisering i 

kommunen (zonindelning). 

 

För övriga lokalkategorier tillämpas särskilda utredningar som innebär att exploatören kan behöva 

genomföra en projektspecifik parkeringsutredning. Kommunen har dock möjlighet att begära in 

en parkeringsutredning från exploatören även när det gäller bygglovsprövning för bostäder.  

 

Grundefterfrågan: 
Lokaltyp (t.ex. 

 flerbostadshus) 

Grundefterfrågan: 
Zonindelning 

Påverka efterfrågan: 
Mobilitetsåtgärder 

Projektspecifikt 
parkeringstal 

Samnyttjande och 
parkeringsköp 

Planera för och bygg 
ny parkering 

Steg 1: Utred och påverka efterfrågan på parkering 

Steg 2: Effektivisera 

användningen 
Steg 3: Tillskapa 

parkering 
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Figur 21. Schema för framtagning av grundtal för efterfrågan på parkering. 

Grundtal för bil 

Ystads kommun tillämpar flexibla parkeringstal. Det innebär att det minikrav för bilparkering som 

anges som grundtal i tabell 1 kan reduceras om fastighetsägaren genomför mobilitetsåtgärder så 

som det beskrivs i avsnitt 5.3 under rubriken Påverka efterfrågan på bilparkering: 

Mobilitetsåtgärder. Besöksparkeringen kan inte reduceras.  

 

Grundtalen har räknats fram utifrån statistik för Ystads kommun på bilinnehav och antal boende 

per lägenhet och motsvarar därmed dagens efterfrågan. Om kommunen bedömer att särskilda 

förutsättningar råder kan kommunen begära in en parkeringsutredning från fastighetsägaren där 

efterfrågan för det specifika projektet utreds.  

 

Parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning ingår i grundtalen nedan. Se avsnitt 5.50 

för vidare riktlinjer om parkering för personer med rörelsenedsättning.  

 

Tabell 1. Grundtal för bilparkering till flerbostadshus, se figur 22 och figur 23 för kartor över zonindelningen. 

Bilparkering flerbostadshus, bilplatser per lägenhet 

Zon 
Små lägenheter, 

≤35 m² 

Övriga lägenheter, 

>35 m² 

A – Ystad centrum 0,35+0,1 0,7+0,1 

B – Övriga Ystad tätort 0,35+0,1 0,7+0,1 

C - Svarte 0,4+0,1 0,8+0,1 

D - Köpingebro 0,45+0,1 0,9 + 0,1 

E – Nybrostrand, Löderup  

      och Övriga kommunen 
0,5+0,1 1,0 +0,1 

*0,1 anger besöksparkering 

 

För en- och tvåbostadshus, det vill säga villor, parhus och radhus, är grundtalet 2 bilplatser per 

bostad. Om parkering ordnas gemensamt för ett helt område så att möjligheter för samnyttjande 

uppstår finns också möjlighet till reduktion, se avsnitt 5.4.  

 

Vad ska byggas?

Bostäder
Grundtal för 

efterfrågan beräknas 
enligt avsnittet nedan

Handel

Särskild utredning 
enligt avsnitt 5.3 med 

stöd av grundtal i 
tabell 4. 

Övriga lokalkategorier
Särskild utredning 
enligt avsnitt 5.3 
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Figur 22. Zonindelning för kommunen. 

 

TERMER 

En- och två- Bostadshus med endast en eller två bostadslägenheter. En- och  

bostadshus tvåbostadshus måste oavsett upplåtelseform och 

fastighetsförhållanden förfoga över egen tomt. Bostäder i 

sammanbyggda enbostadshus ska vara självständiga från varandra 

både visuellt och funktionellt.  

Parhus Två enbostadshus som är sammanbyggda i mellanliggande tomtgräns.  

Radhus Minst tre enbostadshus som är direkt sammanbyggda med varandra.  

Kedjehus Enbostadshus sammanbyggda via garage, förråd eller annat 

biutrymme.  

 

Flerbostadshus Bostadshus med fler än två bostadslägenheter där lägenheterna inte är 

självständiga från varandra.  

 

Källa: Boverket (https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--

byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/en--och-

tvabostad_tomt/en_tvabostad/) 
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Figur 23. Zonindelning i Ystad. 

 

Zonindelningen baseras på statistik över hur bilinnehavet varierar i kommunen. För en- och 

tvåbostadshus har efterfrågan på bilparkering bedömts vara liknande för hela kommunen varpå 

zonindelningen inte tillämpas för denna kategori. Det kan dock finnas särskilda förutsättningar 

som motiverar att en parkeringsutredning genomförs för en- och tvåbostadshus. I första 

hand bedöms detta gälla inom zon A men även i andra områden kan sådana 

förutsättningar finnas, se vidare beskrivning under rubriken Särskilda avvägningar på 

sid 37. 

Grundtal för cykel 

Utgångspunkten är att det ska finnas minst en plats per boende och att även besökare ska ha 

plats att parkera sina cyklar. Parkeringstalen som anges i Tabell 2 är baserade på statistik över 

antal boende i olika lägenhetsstorlekar i Ystad och inkluderar både parkering för boende och 

besökare. Talen är minimital och kan alltså inte reduceras genom mobilitetsåtgärder.  

 

För en- och tvåbostadshus förutsätts cykelparkering alltid lösas inom den egna tomten, och därför 

finns det inga grundtal för cykelparkering till en- och tvåbostadshus. Utgångspunkten är dock 

densamma att det ska finnas minst en plats per boende samt plats för besökare. I dokumentet 

Tips och råd för dig som ska ordna parkering (ska tas fram) finns vägledning när det gäller 

utformning och lokalisering av cykelparkering.  
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Tabell 2. Grundtal för cykelparkering till flerbostadshus. 

Cykelparkering flerbostadshus 

Lägenhetsstorlek, antal rum 
Antal cykelparkeringsplatser per 

bostad inkl. besöksparkering 

1 rok 1,5 

2 rok 2 

3 rok 2,5 

4 rok eller större 3 

 

Särskilda avvägningar 

Behovet av parkeringsplatser behöver alltid vägas mot andra intressen. Denna avvägning är 

särskilt relevant i Ystad centrum (Zon A) där det både finns en kulturhistoriskt värdefull miljö att 

ta hänsyn till och en hög konkurrens om markytan. Även när konkurrensen om markytan inte är 

lika hög som i centrum kan det finnas anledning att väga behovet av parkering mot 

kulturhistoriska värden, exempelvis på regementsområdet. 

 

Vidare ska etablering av mindre butiker, verksamheter och bostäder centralt i Ystad inte 

begränsas utan kunna möjliggöras genom exempelvis omvandling av befintliga lokaler. Därför bör 

kommunen vid ombyggnad eller ändrad användning av befintliga lokaler endast ställa krav på 

ytterligare parkering om kommunen bedömer att den nya användningen kommer att leda till 

avsevärt högre efterfrågan på parkering jämfört med vad nuvarande användning innebär.  

 

Om kommunen trots allt bedömer att efterfrågan på parkeringsplatser kommer att öka avsevärt 

vid ombyggnation eller ändrad användning behöver åtgärder genomföras för att påverka eller 

tillgodose efterfrågan. Eftersom det inte är önskvärt att tillskapa ny bilparkering i Ystad centrum 

bör fastighetsägaren i första hand studera möjligheter till parkeringsköp i befintlig anläggning och 

samnyttjande. Avsteg från de krav som anges i under rubriken Lokalisering av parkering på sid 43 

om exempelvis godtagbara gångavstånd kan vara aktuella i dessa fall. Mobilitetåtgärder kan 

också vara aktuella för att reducera kravet på parkering. 

 

En särskild avvägning som alltid behöver beaktas, oavsett zon, är att behovet av friyta alltid går 

före parkering om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering.  

 

Påverka efterfrågan på bilparkering: Mobilitetsåtgärder 

För att minska efterfrågan på bilparkering och uppmuntra till hållbart resande kan 

mobilitetsåtgärder genomföras. Genom att stimulera resande med andra sätt än egen bil och 

minska ytan för parkering är syftet också att bidra till attraktivare stadsmiljöer och skapa bättre 

ekonomiska förutsättningar för bostadsbyggande. Tillämpning av mobilitetsåtgärder är inget krav 

utan en möjlighet för fastighetsägare som vill kunna bygga färre bilparkeringsplatser än vad 

grundtalet för bostäder anger. Det är också möjligt att tillämpa mobilitetsåtgärder för 

verksamheter, exempelvis i form av så kallade gröna resplaner.  

Grundförutsättningar 

En grundförutsättning för att kunna reducera antalet parkeringsplatser genom mobilitetsåtgärder 

är att kommunen bedömer att det finns goda förutsättningar för andra trafikslag än bil i 

sammanhanget. En god sammanvägd tillgänglighet gällande service och möjligheter att gå, cykla 
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och åka kollektivt behöver finnas. Det är fastighetsägarens ansvar att visa på ett paket av 

åtgärder och motivera dess långsiktiga effekt för efterfrågan på bilparkering. Avdrag kan göras på 

maximalt 30 procent. En så pass stor reducering förutsätter dock att fastighetsägaren kan visa på 

ett omfattande paket med långsiktiga lösningar som motiverar en sådan reducering.  

 

 

Avtal 

Om en fastighetsägare önskar få reducering av p-talet genom mobilitetsåtgärder ska 

fastighetsägaren beskriva eventuella mobilitetsåtgärder gällande omfattning och tidsperiod. När 

det gäller fysiska åtgärder för exempelvis cykelparkeringar kan detta bekräftas genom ritningar. 

Men för att säkerställa mobilitetsåtgärder som inte är fysiskt kopplade till fastigheten ska 

fastighetsägaren kunna visa upp långsiktiga avtal i samband med bygglovsansökan. Avtal ska 

vara tecknade mellan fastighetsägaren och den aktör som ska tillhandahålla mobilitetsåtgärden. 

Avtalen behöver vara utformade så att åtagandet binds till fastigheten och inte fastighetsägaren. 

På så vis kan åtgärderna finnas kvar även vid ett eventuellt ägarbyte.  

 

Plan- och bygglagen slår fast att det är fastighetsägarens ansvar att tillgodose den efterfrågan på 

parkering som fastigheten genererar. Detta gäller även vid reducering genom mobilitetsåtgärder. 

Om mobilitetsinsatserna avslutas eller om åtgärderna inte ger den minskade efterfrågan på 

bilparkering som avsetts är det alltjämt fastighetsägarens och inte kommunens ansvar att 

tillgodose parkering. 

Exempel på åtgärder 

Erfarenheter visar att synergieffekter ofta uppstår om flera åtgärder genomförs tillsammans. För 

att möjliggöra reducering ska fastighetsägaren därför kombinera åtgärder till ett paket som 

sammantaget skapar ökade möjligheter till hållbart resande och en minskad efterfrågan på 

bilparkering. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga varierar mellan projekt och över tid. Därför 

välkomnar kommunen projektspecifika anpassningar och idéer från fastighetsägaren där de 

motiverar både hur resval och efterfrågan på parkering kan påverkas. Exempel på möjliga 

åtgärder som kan tillämpas listas här nedan. Vidare vägledning kring mobilitetsåtgärder och hur 

de kan tillämpas finns i dokumentet Tips och råd för dig som ska ordna parkering (ska tas fram).  

• Bilpool & fordonspool 

• Kollektivtrafikfrämjande åtgärder 

• Cykelfrämjande åtgärder 

• Åtgärder för att minska resebehovet 

• Digitala tjänster (MaaS) 

• Synliggörande av parkeringens kostnad 

• Samlad bilparkering utanför egen fastighet 

• Marknadsföring av åtgärder 

 

  

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MOBILITETSÅTGÄRDER 

✓ God tillgänglighet till service inom gång- och cykelavstånd 

✓ Utbyggt gång- och cykelnät i området och till viktiga målpunkter 

✓ Närhet till kollektivtrafik med god standard  

✓ Ett paket av åtgärder anpassade för det aktuella projektet 
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Särskilda utredningar  

För bostäder finns grundtal för parkering angivet i avsnitt 5.3. För övriga lokalkategorier bedöms 

parkeringsefterfrågan variera så pass mycket att generella parkeringstal inte har angetts för 

Ystads kommun. För exempelvis kontor, handel, restauranger och vårdlokaler behöver 

fastighetsägaren istället ta fram en särskild parkeringsutredning utifrån följande steg: 

Steg 1: Beräkna ett grundtal för parkering, med stöd av frågorna i rutan på nästa sida. 

Steg 2: Utred och redovisa eventuella mobilitetsåtgärder som kan reducera grundtalet. 

Steg 3: Utred och redovisa eventuella åtgärder kring samnyttjande och parkeringsköp.  

 

Stegen för att ta fram en särskild utredning följer alltså processen som beskrivs i figur 20. Utifrån 

dessa steg ska fastighetsägaren sammanställa en beskrivning för kommunen gällande hur 

parkering för bil och cykel ska lösas.  

Särskilda utredningar för handel 

Som utgångspunkt för en särskild utredning av parkeringstal för handel kan tabellen nedan 

användas. Utgångstalen i tabellen har räknats fram utifrån generella uppgifter om besökstäthet 

och antal anställda för de olika typerna av handel. Talen bygger alltså inte på Ystads-specifika 

uppgifter.  

 

Inom kategorin handel kan det även finnas en stor variation och nedanstående tal kan därför inte 

anses vara gällande för alla typer av handel. Mot denna bakgrund kan en särskild 

parkeringsutredning behöva tas fram utifrån stegen som beskrivs ovan med hänsyn till bland 

annat lokalisering, målgrupp och besökstäthet. 

 

Tabell 3. Utgångstal för handel. 

Utgångstal för handel 

 Bpl/1000 m2 BTA Cpl/1000 m2 BTA 

Dagligvarubutik 30 20 

Sällanvarubutik 20 10 
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Särskilda utredningar för skolor och förskolor 

För elever som går eller cyklar till skolan förbättras både hälsan och skolprestationerna. Samtidigt 

har andelen aktiva skolresor minskat kraftigt de senaste årtiondena. Detta riskerar att leda till en 

försämrad trafiksituation i anslutning till skolan och försämra barnens rörelsefrihet och hälsa. Mot 

denna bakgrund är det av stor vikt att skjutsandet minskas. Den särskilda parkeringsutredning 

STÖDFRÅGOR FÖR ATT BEDÖMA GRUNDTAL FÖR PARKERING  

A) Antal anställda och besökare samtidigt? 

Det första steget för utredningen är att ta hänsyn till förväntad besöks- och 

anställdtäthet. Normalt finns i plan- eller bygglovsskedet en uppskattning om hur stor 

den planerade lokalen ska vara och hur många besökare och anställda som den 

förväntas kunna generera. Det bör också finnas en uppskattning om hur antalet 

besökare och anställda kan variera över tid.  

 

B) Hur förväntas anställda och besökare resa till lokalen? 

Nästa steg i utredningen är att fundera kring hur anställda och besökare kommer att 

ta sig till och från anläggningen och hur deras efterfrågan på parkering ser ut. För att 

kunna utreda denna fråga listas här en rad faktorer att ta hänsyn till:  

• Lokalisering 

Var ska verksamheten finnas? Är det ett centralt eller perifert läge?  

 

• Resmöjligheter 

Hur är kollektivtrafikförsörjningen till området? Finns det cykelväg med god 

standard? Hur ser framkomlighet och tillgänglighet för bil ut i- och till 

området?  

 

• Utbud  

Vilken typ av tjänster erbjuder verksamheten och vad har verksamheten för 

öppettider? Hur snabbt förväntas parkeringsplatserna omsättas? 

 

• Resvanor 

Som ett stöd till frågorna ovan kan Region Skånes resvaneundersökning för 

Ystads kommun användas som ett stöd för bedömningen om förväntade 

resvanor till verksamheten. I resvaneundersökningen finns uppgifter om hur 

resvanorna ser ut idag för olika typer av resor, dels för kommunen som helhet 

och dels för Ystads tätort. I bedömningen av förväntade resvanor för besökare 

kan det även vara ett stöd att redovisa förväntad målgrupp. För vissa 

besöksmål, inte minst de som riktar sig till barnfamiljer, är antalet personer 

som färdas i varje bil klart högre än i genomsnitt vilket innebär ett lägre behov 

av parkering. För verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar är det 

sannolikt att en lägre andel kommer att köra bil till platsen.   

  

Utgångspunkt är att det ska finnas cykelparkering i tillräcklig utsträckning för 

att fler än idag ska kunna cykla. Cykelparkeringarna ska alltså möjliggöra de 

färdmedelsmål för cykel som finns antagna i Trafikstrategin för Ystads 

kommun (se även avsnitt 3 i detta dokument). 
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som tas fram i samband med etablering av skol- eller förskoleverksamhet ska tydligt bidra till 

detta.  

 

Behovet av bilparkeringsplatser vid skolor varierar stort beroende på skolans lokalisering och vilka 

åldrar eleverna har. Samma sak gäller för elevernas cykelparkering där den särskilda 

parkeringsutredningen behöver ta hänsyn till bland annat lokalisering och årskurser.  

 

Grundregeln är att parkering ska lösas inom den egna fastigheten. Plan- och bygglagen slår dock 

fast att om det på en tomt inte är möjligt att tillgodose behovet för både parkering och friytor för 

lek och utevistelse ska friytor prioriteras. I rutan nedan presenteras de utgångspunkter som gäller 

för särskilda utredningar för parkering vid skolor och förskolor. 

 

 

 

 

  

SÄRSKILDA UTREDNINGAR VID SKOLOR- OCH FÖRSKOLOR 

Följande utgångspunkter gäller för särskilda utredningar för parkering vid skolor och 

förskolor.  

✓ Bil- och cykelparkering ska lösas på ett sådant sätt att de bidrar till en ökad 

andel aktiva skolresor och en trygg, trafiksäker miljö. 

✓ I planeringen är det viktigt att skilja på lösningar för angöring, korttidsparkering 

respektive parkering för anställda.  

✓ Angöring för hämtning och lämning kan ofta ske på gatan.  

✓ Parkering och angöring för hämtning och lämning kan ordnas upp till 200 meter 

från skolan eller förskolan.  

✓ Möjligheter till samnyttjande av parkering med andra verksamheter eller 

samnyttjande av ytor för parkering med andra funktioner kan belysas i 

parkeringsutredningen.  
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5.4 Steg 2: Optimera och effektivisera användningen av befintlig 
parkering 

Efter steg 1 har ett projektspecifikt parkeringstal tagits fram med hänsyn till den bedömda 

grundefterfrågan på parkering och eventuella reducerande åtgärder för att påverka efterfrågan. I 

steg 2 studeras sen möjligheterna att effektivisera och optimera användningen av den totala 

parkeringsefterfrågan som ska tillgodoses. Detta kan göras genom att undersöka möjligheterna 

till samnyttjande och parkeringsköp.  

Samnyttjande 

Samnyttjande av parkering innebär att samma yta används för flera fastigheter och för flera 

ärendetyper. Det kan exempelvis betyda att en arbetsplatsparkering öppnas upp så att boende 

kan parkera där nattetid. Genom samnyttjande kan en parkeringsyta få en mer jämn beläggning 

över hela dygnet och det totala behovet av parkeringsytor minskar därmed. Samnyttjande 

beskrivs mer ingående i avsnitt 4.1. För att undvika att det anläggs mer parkering än nödvändigt 

ska så hög grad av samnyttjande som möjligt eftersträvas. Dock är det viktigt att de boendes 

möjlighet att lämna bilen hemma under arbetsdagen säkerställs. I alla plan- och bygglovsärenden 

bör möjligheterna för samnyttjande av redan befintliga parkeringar undersökas.  

 

Om bilparkering för en- och tvåbostadshus kan ordnas i en gemensam anläggning eller på en 

gemensam yta för ett helt eller en del av ett bostadsområde kan parkeringstalet sänkas. För 

gemensam parkering finns möjligheter till samnyttjande av framförallt de platser som är till för 

besökare varpå ett lägre parkeringstal kan accepteras.  

Tabell 4. Samnyttjande för bilparkering till en- och tvåbostadshus. 

Bilparkering en- och tvåbostadshus, bpl/bostad 

Enskild parkering Gemensam parkering 

2 1,5 

 

Juridiskt och administrativt kan samnyttjande ordnas genom servitut eller genom att en 

gemensamhetsanläggning för parkering bildas. Båda dessa alternativ garanterar varaktighet för 

lösningen och är därför att föredra ur detta perspektiv. För att ytterligare öka möjligheterna till 

samnyttjande kan även parkeringsköp, se nedan, vara en möjlighet.  

Parkeringsköp 

Parkeringsköp innebär att en fastighetsägare kan köpa bilplatser av kommunen eller av en annan 

fastighetsägare på annan fastighet än den egna. Det finns två olika metoder för parkeringsköp; 

friköp och avlösen. Av dessa alternativ är det framförallt avlösen som kan vara aktuellt i Ystad 

som ett sätt att möjliggöra ökat samnyttjande och tillgodose efterfrågan på parkering i de lägen 

där det inte går att ordna parkering på fastigheten.  

 

 

 

Avlösen
Fastighetsägaren förbinder sig till ett långsiktigt 
åtagande (vanligen avtal på 25 år) att hyra de 
bilplatser som motsvarar fastighetens 
efterfrågan
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För att parkeringsköp ska vara aktuellt krävs att det är ett acceptabelt avstånd, se tabell 5,  

mellan fastigheten och parkeringsanläggningen. Det är inte tillåtet att köpa parkering på allmän 

platsmark då dessa platser ska vara allmänt tillgängliga.  

5.5 Steg 3: Tillskapa ny parkering 
Om det inte går att lösa efterfrågan på parkering genom samnyttjande eller parkeringsköp 

återstår att tillskapa ny parkering. I dokumentet Tips och råd för dig som ska ordna parkering 

(ska tas fram) finns ytterligare vägledning när det gäller alternativ till parkering samt utformning 

och lokalisering av parkering. 

 

Parkering både för bil och cykel ska alltid ordnas på kvartersmark. Eventuell parkering på allmän 

platsmark kan inte användas för att tillgodose den efterfrågan som uppstår kopplat till en specifik 

fastighet.  

Angöring och parkering för personer med rörelsenedsättning 

För personer med rörelsenedsättning ska i enlighet med Boverkets byggregler angöring ordnas 

inom 25 meters gångavstånd från entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Även 

parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning ska kunna ordnas inom 25 meter från 

entré vid behov. Normalt är behovet mellan 2 och 3 % av det totala antalet platser. Det kan dock 

finnas platser där behovet är större, till exempel vid verksamheter som riktar sig till en äldre 

målgrupp eller vid bostäder som har fått ett kraftigt reducerat parkeringstal genom 

mobilitetsåtgärder.  

Lokalisering av parkering 

Avståndet från målpunkten till bilparkeringen kan påverka valet av färdmedel. Om avståndet till 

bilparkeringen är längre än avståndet till kollektivtrafiken och avsevärt längre än avståndet till 

cykelparkering kan detta bidra till att fler väljer att resa hållbart. Samtidigt krävs acceptabla 

gångavstånd för att säkerställa att parkeringen fyller sitt syfte. I tabell 5 anges därför riktvärden 

för längsta acceptabla gångavstånd till bilparkering som stöd för hantering av parkering i plan- 

och bygglovsprocessen. Tabellens avstånd syftar på faktiskt gångavstånd (ej fågelvägen) och 

visar på riktvärden som i vissa fall kan justeras om särskilda förutsättningar råder.    

Tabell 5. Riktvärden för gångavstånd mellan bilparkering och målpunkt. 

Målpunkt Acceptabelt gångavstånd  

Handel 200 m 

Boende 400 m 

Arbetsplats 600 m 

 

Cykelparkering bör vid nybyggnation betraktas som den mest prioriterade typen av parkering 

vilket också bör återspeglas i lokaliseringen. För bostäder ska cykelparkering ordnas inom 25 

meter från entré i enlighet med BBR avsnitt 3:23. Vilka avstånd som kan accepteras mellan 

cykelparkering och målpunkt för övriga lokalkategorier beror framförallt på parkeringens 

varaktighet. Vid kortare ärenden och för besökare, så som cykelparkering till handel, bör 

cykelparkering ordnas inom 25 meter från entré. Vid mer varaktig parkering eller om parkeringen 

erbjuder cyklisterna andra kvaliteter såsom väderskydd, övervakning eller annan service kan 

något längre gångavstånd accepteras.  
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Håkan Berggren
Planeringsingenjör
Direkt 0417-183 13
Mobil 0709-95 83 13
hakan.berggren@tomelilla.se

Tomelilla den 14 augusti 2020 Dnr SBN 2019/101

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning av trafiksäkerhetsuppdrag

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till uppföljning av 
trafiksäkerhetsuppdrag.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen presenterar här en uppföljning för planerade åtgärder 
utifrån undersökningen av platser/sträckor som har de största 
trafikolyckstalen i kommunen som är redovisades i.
Svar på trafiksäkerhetsuppdrag SBN 2019/101

Vi jobbar med en åtgärdsplan för investeringar som ökar trafiksäkerheten 
och minskar olycksrisken på de kommunala gatorna. 
I trafiksäkerhetsarbetet samplaneras investeringar enligt åtgärdsplan för 
cykelvägar samt belysningsplanen. 

För de listade åtgärderna finns det dels direkta åtgärder som ryms inom 
drift och underhållsbudgeten samt dels mer omfattande förslag som 
innebär större investeringar. Planen utifrån trafiksäkerhetsperspektivet 
beräknas vara klar i slutet av 2021 för prioritering av projekt inför 
budgetåret 2022 och framåt. 

När det gäller de statliga vägarna som är ca hälften av de särskilt utsatta 
lägena i kommunen måste det ske en diskussion med trafikverket som 
leder till lämpliga åtgärder och som då måste samordnas med kommunens 
eventuella investeringar på platsen och vice versa.
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Särskilt utsatta lägen, Tomelilla tätort. 

A. Korsning Adelgatan/Gustavsgatan: Otydligheter i mötet med 
enkelriktad väg och dubbelriktad, svårt med positioner i korsning. 

Direkta åtgärder: Ta bort siktskymmande växtlighet under hösten 2020.

Långsiktiga åtgärder:  Någon typ av rondellösning som dels ökar flödet 
i korsningen samt fungerar som hastighetsdämpande åtgärd. Skisser på 
detta i åtgärdsplan.

B. Centralgatan, dålig sikt och många fotgängare som korsar gatan.

Direkta åtgärder: förtydliga parkeringsfickor vid de upphöjda 
övergångarna genom att underhållsmåla parkeringsfickor och eventuellt 
sätta hinder för att omöjliggöra siktskymmande parkering.

Långsiktiga åtgärder:  I samband en eventuell cykelvägslösning eller 
permanent gångfartsträcka åstadkomma trafiksäkrare passager över 
Centralgatan. Förslagskisser i åtgärdsplan.

C. Malmövägen mellan stationen och korsningen RV 11 (Bo Ohlsson 
korset). Otydliga gångstråk, fotgängare korsar gatorna på många 
punkter.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  I samband cykelvägslösning över korsningen 
RV11  kan en trafiksäkert stråk åstadkommas mellan stationen och 
Vårdcentral/skola/badhus/affärer. Förslagskisser i åtgärdsplan.

D. Vid Kastanjeskolan dålig sikt och samspel mellan fotgängare och 
bil/busstrafik skapar onödigt höga risker.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  Tydligare övergång över västergatan. 
Hastighetssänkande åtgärder, tex avsmalningar. Förslagskisser i 
åtgärdsplan.
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E. Korsningen Gladanleden(statlig)/Norregatan. Lång sträcka att ta 
sig över Gladanleden höga risker med övergångställe på den högst 
trafikerade sträckan i kommunen! Mkt dålig sikt åt öster.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  Diskussion med TRV angående flyttning av 
övergångställe samt tvåsteg övergång med refuger.

F. Västerleden, inga rapporterade olyckor mellan oskyddad och 
motorfordon men upplevs som sträcka med många 
incidenter.Höga hastigheter, dålig sikt.

Direkta åtgärder: Ta bort siktskymmande växtlighet under hösten 2020.

Långsiktiga åtgärder:  Omledning av trafik från Simrishamn, skyltning 
Ystad ut mot RV 19, tydligare passager för fotgängare och cyklister. 
Dämpa Västergatan karaktär som genomfartsled.

Särskilt utsatta lägen, Brösarps tätort.

A. Torget. Dålig sikt vid passage över Albovägen, (statlig väghållning).
4st rapporterade olyckor 2010-2019.

Löpande åtgärder: Se över siktskymmande vegetation och olaglig 
skyltning som skymmer sikten

Långsiktiga åtgärder:  Se över passager för fotgängare och cyklister 
Påpekande i åtgärdsplan.

B. Brunnsvikvägen. Mellan idrottsplats och torg Avsaknad av trottoar 
på sträckan upplevs som osäkert. 

Direkta åtgärder: Utplacering av tillfälliga trafiköar för fartdämpning.

Långsiktiga åtgärder:  Ombyggnad av gatan med separerad gång och 
cykelväg
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Särskilt utsatta lägen, Smedstorp tätort.

A. Storgatan, (statlig väghållning). Upplevda osäkerhet, höga 
hastigheter i samband med dålig sikt. 2st rapporterade olyckor 
2010-2019.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  Tydligare övergång över västergatan. 
Hastighetssänkande åtgärder, tex avsmalningar. Påpekande i åtgärdsplan.

Särskilt utsatta lägen, Onslunda tätort.
A. Lantmannavägen, (statlig väghållning). Upplevd osäkerhet höga 

hastigheter och dålig sikt. 3st rapporterade olyckor 2010-2019.

Direkta åtgärder: hastighetsmätningar.

Långsiktiga åtgärder:  Hastighetssänkande åtgärder. Påpekande i 
åtgärdsplan.

Särskilt utsatta lägen, Skåne-tranås tätort.
A. Korsn. Tranesvägen/Diligensvägen, (statlig väghållning). dålig sikt.

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Korsn. Tranesvägen/Riksväg 19. (statlig väghållning).

3st rapporterade olyckor 2010-2019.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  Påpekande i åtgärdsplan.

Särskilt utsatta lägen, Spjutstorps tätort.
A. Korsn. Onslundavägen/Väg 1563, (statlig väghållning).

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Upplevd osäkerhet vid busshållplats, snäv sväng och höga 

hastigheter.

Direkta åtgärder: Inga

Långsiktiga åtgärder:  Hastighetssänkande åtgärder. 
Påpekande i åtgärdsplan. 
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Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms ge positiva konsekvenser på lång sikt, genom minskat 
antal olyckor.

Barnperspektivet
Barnperspektivet har beaktats och bedöms påverkas positivt.

Miljöperspektivet
Föreslaget bedöms få en positiv påverkan på miljön.

Uppföljning
Ärendet bedöms vara av den art att uppföljning är behövlig.

Beslutsunderlag
Denna skrivelse.
SBN 2019/101

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 199/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en 
inventering och prioritering av trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i 
Tomelilla kommun, för redovisning senast i februari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och 
ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder 
med anledning av redovisningen.

Sammanträdesdatum

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Håkan Berggren
Planeringsingenjör

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

Ks § 63 Dnr KS 2018/194

Redovisning av trafiksäkerhetsuppdrag

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder med 
anledning av redovisningen.

Ärendebeskrivning
Torgny Larsson (S) och Inger Åbonde (S) har den 13 september 2017 lämnat 
in en motion om att förbättra trafiksäkerheten med yrkandet att 
förvaltningen ska få i uppdrag att öka trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i 
Tomelilla kommun.

Kommunstyrelsen diskuterade frågan och kom fram till att det är svårt att ge 
förvaltningen i uppdrag att öka trafiksäkerheten, inte minst med tanke på att 
några av de mest utsatta trafiklägena är på eller vid sidan av statliga vägar.

Kommunstyrelsen beslutade därför att lägga till ett extra ärende på 
dagordningen och ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering av 
trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i Tomelilla kommun. Detta uppdrag 
skulle redovisas för kommunstyrelsen senast i februari 2019.

Förvaltningen, genom planeringsingenjör Håkan Berggren, redovisar 
inventering av trafiksäkerhet i Tomelilla kommun.

Under perioden 2010-01-01-2019-02-26 har det skett 672 registrerade 
trafikolyckor i Tomelilla Kommun, fördelade på olyckstyp enligt diagram. 
Bilaga 1.

I tätorternas och dess närområde har olyckorna fördelat sig geografiskt enligt 
Bilaga 2.
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 63 forts.

Olyckor mellan oskyddade* trafikanter och bilar, lastbilar och bussar i 
Tomelilla tätort. Bilaga 3.
*oskyddade trafikanter = gående, cyklister, mopedister och motorcyklister.

Fall och halkolyckor fotgängare. Bilaga 4.

Singelolyckor Cykel. Bilaga 5.

Utsatta lägen övergripande Tomelilla tätort.
Olyckor mellan oskyddad trafikant och motorfordon (bilaga 3) är de olyckor 
som riskerar att ge allvarligast skador. Dessa förekommer oftast i stråket 
mellan Gustafs torg och Kastanjeskolan. I detta stråk sker det även många 
tillbud (nära olycka).

Särskilt utsatta lägen, Tomelilla tätort. 
A. Korsning Adelgatan/Gustavsgatan: Otydligheter i mötet med 

enkelriktad väg och dubbelriktad, svårt med positioner i korsning. 
B. Centralgatan, dålig sikt och många fotgängare som korsar gatan.
C. Malmövägen mellan stationen och korsningen RV 11 (Bo Ohlsson 

korset). Otydliga gångstråk, fotgängare korsar gatorna på många 
punkter.

D. Vid Kastanjeskolan dålig sikt och samspel mellan fotgängare och 
bil/busstrafik skapar onödigt höga risker.

E. Korsningen Gladanleden(statlig)/Norregatan. Lång sträcka att ta sig 
över Gladanleden höga risker med övergångställe på den högst 
trafikerade sträckan i kommunen! Dålig sikt åt öster.

F. Västerleden, inga rapporterade olyckor mellan oskyddad och 
motorfordon men upplevs som sträcka med många incidenter.
Höga hastigheter, dålig sikt.

Särskilt utsatta lägen, Brösarps tätort.
A. Torget. Dålig sikt vid passage över Albovägen, (statlig väghållning).

4st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Brunnsvikvägen. Mellan idrottsplats och torg Avsaknad av trottoar på 

sträckan upplevs som osäkert. 
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 63 forts.

Särskilt utsatta lägen, Smedstorp tätort.
A. Storgatan, (statlig väghållning). Upplevda osäkerhethöga hastigheter i 

samband med dålig sikt. 2st rapporterade olyckor 2010-2019.

Särskilt utsatta lägen, Onslunda tätort.
A. Lantmannavägen, (statlig väghållning). Upplevd osäkerhet höga 

hastigheter och dålig sikt. 3st rapporterade olyckor 2010-2019.
  

Särskilt utsatta lägen, Lunnarps tätort.
A. Kverrestadvägen, (statlig väghållning).  Upplevd osäkerhet höga 

hastigheter och dålig sikt dålig sikt. Avsaknad av trottoarer.

Särskilt utsatta lägen, Skåne-Tranås tätort.
A. Korsn. Tranesvägen/Diligensvägen, (statlig väghållning). dålig sikt.

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Korsn. Tranesvägen/Riksväg 19. (statlig väghållning).

3st rapporterade olyckor 2010-2019.

Särskilt utsatta lägen, Spjutstorps tätort.
A. Korsn. Onslundavägen/Väg 1563, (statlig väghållning).

2st rapporterade olyckor 2010-2019.
B. Upplevd osäkerhet vid busshållplats, snäv sväng och höga hastigheter.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder med 
anledning av redovisningen.  

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2019, handlingsid: Ks 2019.1532.
Bilaga 1, diagram, handlingsid: Ks 2019.1358.
Bilaga 2, alla olyckor, handlingsid: Ks 2019.1359.
Bilaga 3, oskyddade, handlingsid: Ks 2019.1360
Bilaga 4, fotgängare, handlingsid: Ks 2019.1361.
Bilaga 4, cykel singel, handlingsid: Ks 2019.1362.  
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TOMELILLA KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
22 maj 2019

Justerandes sign

§ 63 forts.

Tidigare behandling
Kommunstyrelsen § 199/2018:
Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att göra en inventering 
och prioritering av trafiksäkerheten i särskilt utsatta lägen i Tomelilla 
kommun, för redovisning senast i februari 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 103/2019:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna och ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att vidtaga nödvändiga åtgärder med 
anledning av redovisningen.
_________

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius
Planeringsingenjör Håkan Berggren
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt AnsvarigTlfn
Mobil AnsvarigMobil
anna.silver@tomelilla.se

Tomelilla den 21 augusti 2020 Dnr SBN 2020/3

Samhällsbyggnadsnämnden

Delegeringsbeslut 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga delegeringsbesluten till 
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegeringsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden gällande 
maj, juni och juli 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-08-21

Samhällsbyggnad centralt/övergripande

Anna Silver
Nämndsekreterare
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Postlista
Utskriftsdatum: 2020-08-17 Utskriven av: Eva Lärka

Diarieenhet: Samhällsbyggnadsnämnden

2020-07-01 - 2020-07-31Datum:

Inkomna, UpprättadeRiktning:
Avdelning: Alla

Handläggare: Alla
Sekretess: Visas ej

Handlingsid I/U/K Beskrivning Dokumenttyp
Datum Avsändare/Mottagare Handläggare
Ärendenummer Ärendemening Avdelning

Fastighetsbeteckning
2020.1704 I Överenskommelse om tillträde till vägområdet, 

änr TRV 2020/83271
Avtal - samverkan

2020-07-01 Trafikverket Niklas Sommelius
SBN 2020/106 Överföringsledning Vatten Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)

2020.1718 U Köpekontrakt, Vildkatten 1 Avtal - varor o tjänster
2020-07-01 Fastighets Råbocken AB Niklas Sommelius
SBN 2020/188 Försäljning av Vildkatten 1 Plan och exploatering

2020.1726 U Köpekontrakt, Oxen 1 Avtal - varor o tjänster
2020-07-01 Fastighets Råbocken AB Niklas Sommelius
SBN 2020/192 Försäljning av Oxen 1 Plan och exploatering

2020.1867 I Strandskyddsdispens överföringsledning 
dricksvatten Södra Björstorp 1:1 - Ärende: [BL 
2020-000219:81322]

Beslut

2020-07-01 Byggnadsnämnden Tomelilla kommun Christina Jönsson
SBN 2020/106 Överföringsledning Vatten Brösarp- Kivik VA (vatten & avlopp)

2020.1768 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Jan Allan Kenneth Ahlgren

Beslut

2020-07-01 Jan Allan Kenneth Ahlgren Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1770 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Anna Erika Erlandsson

Beslut

2020-07-01 Anna Erika Erlandsson Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering
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2020.1771 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Nils Åke Högborg

Beslut

2020-07-01 Nils Åke Högborg Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1772 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Beng Erik Högborg

Beslut

2020-07-01 Beng Erik Högborg Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1773 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Nils Mikael Nilsson

Beslut

2020-07-01 Nils Mikael Nilsson Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1774 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Marie Camilla Andersson

Beslut

2020-07-01 Marie Camilla Andersson Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1776 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Bengt Kent Arne Nilsson

Beslut

2020-07-01 Bengt Kent Arne Nilsson Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1777 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Ingrid Christina Larsson

Beslut

2020-07-01 Ingrid Christina Larsson Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1778 U Beslut om ersättning efter avslutad förättning 
M181097, Berit Hildegard Jakobsson-Thor

Beslut

2020-07-01 Berit Hildegard Jakobsson-Thor Ingrid Järnefelt
SBN 2019/206 Fastighetsreglering berörande Tomelilla 10:6, 

10:224 och s:4. M181097
Plan och exploatering

2020.1825 U Köpekontrakt, Råbocken 7 Avtal - varor o tjänster
2020-07-06 Mohammad Rahmani Niklas Sommelius
SBN 2019/358 Anmälan för köp av tomt - Råbocken 7 Plan och exploatering

2020.1829 U Köpekontrakt, Gräshoppan 8 Avtal - varor o tjänster
2020-07-06 Damavand AB Niklas Sommelius
SBN 2020/214 Försäljning av fastighet Gräshoppan 8 Plan och exploatering
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2020.1962 U Ordförandebeslut med uppdrag att ansöka om 
ledningsärende hos Trafikverket gällande 
gatubelysning i Bollerup

Beslut

2020-07-07 Samhällsbyggnadsnämnden Ulrika Olsson
SBN 2020/222 Gatubelysning i Bollerup Gata/Park/Natur

2020.1852 U Sjöbo-Tomelilla 2020-07-08.pdf Beslut
2020-07-08 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1853 U Beslut om grävtillstånd, Adelgatan 10 Beslut
2020-07-08 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1856 U Kartöversikt Ullstorpsvägen 29.pdf Beslut
2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1857 U TA-Plan Ullstorpsvägen 29.pdf Beslut
2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1858 U Beslut om grävtillstånd, Ullstorpsvägen 29 Beslut
2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1859 U Kartaöversikt grönområde Norregatan.pdf Beslut
2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1860 U TA-Plan Norregatan.pdf Beslut
2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1861 U Beslut om grävtillstånd, Norregatan / Industribyn 
22 22

Beslut

2020-07-09 Teleservice Bredband Skåne AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1875 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 
enbostadshus och garage, Släntgatan 6

Yttrande

2020-07-10 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande
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2020.1876 U Grannyttrande - Bygglov ändrad användning till 
enbostadshus - fd HVB-boende, Sälshögsvägen 
32

Yttrande

2020-07-10 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1877 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 
enbostadshus och carport/förråd, Gökottevägen 
4

Yttrande

2020-07-10 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1915 U Grannyttrande - Placering av friggebod, 
Oscarsgatan 20

Yttrande

2020-07-13 Markus Hammarström Ulrika Olsson
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1918 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-07-13 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/212 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.1919 U Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Beslut
2020-07-13 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/216 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.1922 U ***Sekretess*** Beslut
2020-07-13 ***Sekretess*** Eva Lärka
SBN 2020/151 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.1948 U avstäng 3.docx Beslut
2020-07-14 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1949 U TA-plan bilaga 1 och 2 (GC och dubbla 
A20)..pdf

Beslut

2020-07-14 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1950 U Sjöbo-Tomelilla 2020-07-08.pdf Beslut
2020-07-14 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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2020.1951 U Beslut om grävtillstånd, Adelgatan 10 Beslut
2020-07-14 Akea AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1952 U Beslut om grävtillstånd, Fabriksgatan 11 Beslut
2020-07-14 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1953 U Beslut om grävtillstånd, Ringvägen 12 Beslut
2020-07-14 Tomelilla Kommun Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1925 U Delegeringsbeslut Parkeringstillstånd Beslut
2020-07-14 ***Sekretess*** Daniel Barisic
SBN 2020/221 Ansökan om parkeringstillstånd för 

rörelsehindrad
Samhällsbyggnad 
centralt/övergripande

2020.1942 U Grannyttrande - Bygglov nybyggnad av 
enbostadshus och carport/förråd, Gökottevägen 
2

Yttrande

2020-07-14 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1955 U Grannyttrande - Bygglov skyltanordning på 
affärslokal, Torget 8

Yttrande

2020-07-16 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1956 U Grannyttrande - Bygglov uppförande av plank 
vid rad/kedjehus, Råbocken 8

Yttrande

2020-07-16 Byggnadsnämnden Tomelilla Ulrika Olsson
SBN 2020/47 Grannyttrande till byggnadsnämnden 2020 Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1958 I Beslut om anmälan enligt 11 kap 15 § 
Miljöbalken om
rensning av Örupsån med tillflöden 
nygrävningsföretag I, II
och III av år 1930 samt Östra Ingelstads-
Tjustorps
dikningsföretag av år 1920 i Tomelilla kommun

Underrättelse

2020-07-16 Länsstyrelsen Skåne Valentina Zülsdorff
      Gata/Park/Natur

2020.1959 I Överklagan rörande bostadsanpassningsbidrag Överklagan
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2020-07-16 ***Sekretess*** Mats Strömberg
SBN 2020/154 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1960 I Rapportering till länsstyrelsen: Status för 
utbyggnad av VA i Tomelilla kommun– 
inlämning 31 september dnr 5088-2020

Begäran

2020-07-16 Länsstyrelsen Skåne Christina Jönsson
      VA (vatten & avlopp)

2020.1973 I Np 525-22582-2020, Länsstyrelsens svar på 
anmälan för samråd, markkabel, Tranås och 
söderut, Np 525-22582-2020

Beslut

2020-07-17 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1989 U Beslut om grävtillstånd, Trydevägen  12 Beslut
2020-07-24 Transtema Network Services AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur

2020.1984 I Beslut - Dom i mål nr 11500-19 gällande 
bostadsanpassningsbidrag - avslag

Beslut

2020-07-28 Förvaltningsrätten i Malmö Mats Strömberg
SBN 2019/315 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Samhällsbyggnad 

centralt/övergripande

2020.1986 I Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, 
markkabel, Breabäck-Bertilstorp, Np 525-27177-
2020

Beslut

2020-07-28 Länsstyrelsen Skåne Ingrid Järnefelt
      Gata/Park/Natur

2020.1991 U Beslut om grävtillstånd, Malmövägen 32 Beslut
2020-07-29 ATA Hill & Smith AB Fredrik Gunnarsson
SBN 2020/19 Ansökan om grävningstillstånd 2020 Gata/Park/Natur
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-05-01 Till: 2020-05-31 Utskrift: 2020-06-01

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-016 Bifall 2020-05-04 18 900 kr

BAB 2020-019 Bifall 2020-05-20 0 kr

BAB 2020-021 Delvis bifall 2020-05-20 4 375 kr

BAB 2020-022 Bifall 2020-05-13 77 875 kr

BAB 2020-026 Bifall 2020-05-25 1 500 kr

BAB 2020-029* Bifall 2020-05-25 2 109 kr

Summa: 104 759 kr

Antal poster: 6 st

Total summa: 104 759 kr

Totalt antal poster: 6 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 104 759 kr

Totalt antal poster: 6 st
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* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-06-01 Till: 2020-06-30 Utskrift: 2020-07-02

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-017 Bifall 2020-06-29 63 750 kr

BAB 2020-023 Bifall 2020-06-17 44 875 kr

BAB 2020-024 Avslag 2020-06-24 0 kr

BAB 2020-028 Bifall 2020-06-03 4 300 kr

BAB 2020-030 Bifall 2020-06-15 18 750 kr

BAB 2020-031 Bifall 2020-06-22 73 750 kr

Summa: 205 425 kr

Antal poster: 6 st

Total summa: 205 425 kr

Totalt antal poster: 6 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 205 425 kr

Totalt antal poster: 6 st
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* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2020-07-01 Till: 2020-07-31 Utskrift: 2020-08-05

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

BAB 2020-031 Bifall 2020-07-29 2 270 kr

BAB 2020-033 Avslag 2020-07-01 0 kr

BAB 2020-034 Delvis bifall 2020-07-27 0 kr

Summa: 2 270 kr

Antal poster: 3 st

Total summa: 2 270 kr

Totalt antal poster: 3 st
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BAB Rapport 1.2

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Belopp

Summa: 0 kr

Antal poster: 0 st

Total summa: 2 270 kr

Totalt antal poster: 3 st
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Förvaltningsnamn
Besöksadress: Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Växel 0417-180 00
Fax 0417-144 00
Bankgiro 5346-0465
www.tomelilla.se

Handläggare:

Anna Silver
Nämndsekreterare
Direkt 0417-182 06
Mobil 0709-95 82 06
pamela.lindqvist@tomelilla.se

Tomelilla den 21 augusti 2020 Dnr SBN 2020/1

Samhällsbyggnadsnämnden

Redovisning av anmälningsärenden

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen av 
anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Grundläggande granskning av samhällsbyggnadsnämnden 2020

Ärende: Revisionen gör en grundläggande gransning av 
samhällsbyggnadsnämnden avseende 2020. Förvaltningen har lämnat svar 
inom angiven tidsram.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22, § 179

Ärende: Svar på medborgarinitiativ - Namnförslag till sporthallen, 
Österlenhallen 

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig positiv till 
medborgarinitiativet att byta namn på sporthallen. Huruvida namnet ska 
vara Österlenhallen eller något annat beslutar samhällsbyggnadsnämnden 
efter förankring i ungdomsrådet och eventuellt andra relevanta instanser.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-22, § 182

Ärende: Svar på medborgarinitiativ - Tavlor med hundbajspåsar till 
Smedstorp 

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet till 
förvaltningen för komplettering av underlag med kostnadsbedömning och 
därefter till samhällsbyggnadsnämnden för nytt yttrande.
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4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04, § 182

Ärende: Medborgarinitiativ - Sänk tillåten hastighet utefter Gårdlösavägen 

Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till 
förvaltningen för beredning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare Anna Silver, 2020-08-21.
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