
Tematräff för planerare i Uppsala 7 november 

Klara Falk 



Föreskrifter om detaljplan 

Planbeskrivning och planens syfte 

PBL Kunskapsbanken och PBL Akademin 

 

Lokaliseringsprövning för detaljplan 

 -Vad är lämpligt? 

Villkor mm 



Föreskrifter om detaljplaner 

- vad är det Boverket gör? 





Regelhierarki 



Krav i plan- och byggförordningen 

2 kap  
Planhandlingar 
5 a §   Detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas så att uppgifterna i dem 
kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. 
Förordning (2019:207). 
 
5 b §   Grundkartor ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras 
och behandlas digitalt. Förordning (2019:207). 
 
2019:207 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 
   2. Bestämmelserna i 2 kap. 5 a och 5 b §§ tillämpas första gången på 
detaljplaner, planbeskrivningar och grundkartor som har påbörjats efter den 31 
december 2021. 
 



Bemyndigandet 

Standarder för utformning av detaljplaner och grundkartor  

 

PBL 16 kap  

1 a §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar 
enligt 4 kap. samt grundkartor enligt 5 kap. 8 §. Lag (2018:636).  

 

PBF 10 kap 

29 §   Boverket får, efter att ha gett Lantmäteriet tillfälle att yttra sig, meddela 
föreskrifter om standarder för utformning av detaljplaner och planbeskrivningar 
enligt 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Förordning (2018:1546). 

 

30 §   Lantmäteriet får, efter att ha gett Boverket tillfälle att yttra sig, meddela 
föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor enligt 5 kap. 8 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Förordning (2018:1546).  

 



Föreskriftens upplägg i remissversion 1 

3 kap. 

Betecknings- 

och plan- 

bestämmelse-

systemet 

2 kap. 

Användning 

av plan- 

bestämmelser 

Detaljplanens 

utformning 

Inledning, 

innehåll och 

definitioner 

mm.  

4 kap. 5 kap. 6 kap. 1 kap. 

Ändring av 

detaljplan 

Plan- 

beskrivning 

Bilaga 
Användningsbestämmelser, 

egenskapsbestämmelser och 

administrativa bestämmelser  



Remiss och remissynpunkter 

Har inkommit 149 remissvar, ca 2000 poster i remisslistan  

 

Synpunkter bla på:  

• Föreskrifterna är svårlästa 

• Föreskriften är varken digital eller analog – hindrar den digitala utvecklingen 

• Att fokus kommer att ligga mer på att undvika formfel istället för på god planering 

• Hur ska ändringarna hinna läggas in i programmen 

 

• Planbeskrivningen, framförallt genomförandedelen  

• Rädsla för att flexibiliteten försvinner när vi låser bestämmelserna 

• Det är bra med undergrupper 

• Reglerna om 3D-redovisning behöver förklaras tydligare 

• Att symboler och raster tagits bort  

• Legenden ska heta teckenförklaring 

• Att vi lagt in konstiga saker om  tex tomters placering och ospecificerad allmän plats 

• Vill att vi definierar planstart 

 



Efter remiss 

Innehåll 

i detaljplan och 

planbeskrivning 

Presentation 

av 

beslutshandling 

Remiss vår-sommar 2019 

Föreskrift 

Lägger in föreskrift om digital detaljplaneinformation 
Allt om presentation blir allmänna råd 
Pausar delen om planbeskrivning 
 
  



Efter remiss 

Innehåll 

i detaljplan och 

planbeskrivning Presentation Presentation 

av 

beslutshandling 

av 

beslutshandling 

Presentation 

av 

beslutshandling 

Överföring 

av detaljplan och 

planbeskrivning 

Efter omtag – ny remiss vinter 2019-20 

Föreskrift Allmänt råd 



Planbestämmelsekatalogen 

Planbestämmelsekatalogen 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/planbestammelsekatalogen/




Vägledningsbehov 

Ny och uppdaterad vägledning på PBL kunskapsbanken 

Uppdaterad planbestämmelsekatalog 

Utbildning för programvaruleverantörer 



Tidplan – föreskrifter planbestämmelser 

april  

–  

juni 

juni 

2020 

2020 

– 

2021 
2022 

Remiss 

innehåll 

och  

presentation 

Beslut 

 

Plattform  

för nationellt 

tillgängliggörande 

Bindande 

regler 

 

dec 

–  

feb 

 

Remiss 

innehåll 

och 

digital överföring 



Tidplan – föreskrifter planbeskrivning 

april  

–  

juni 

dec 

2020 

2020 

– 

2021 
2022 

Remiss 

innehåll 

och  

presentation 

Beslut 

 

Plattform  

för nationellt 

tillgängliggörande 

Bindande 

regler 

 

Sommar/

höst 

2020 

 

Remiss 

planbeskrivning 



Frågor om föreskriftsarbetet? 

§? 



Planbeskrivningen 
- hur och för vem 



Föreskrift om planbeskrivningen 

Var med i första remissen 

Kommer inte med i återremitteringen 

 

Egen ny remiss 2020 

 

 



Lagrummen som reglerar 

planbeskrivningen 

4 kap 31 § Att en planbeskrivning ska finnas 

4 kap 33 § En planbeskrivnings innehåll 

4 kap 33a § Bullerberäkningar vid bostadsplan 

4 kap 33b §  Redovisning av skäl för bedömning om planen inte 
antas medföra en betydande miljöpåverkan 

4 kap 34 §  
 

Krav på redovisning vid miljöbedömning 

4 kap 35 § Undantag från krav på redovisning vid 
miljöbedömning 



Planbeskrivning 

Ska bland annat redovisa 

• planeringsförutsättningarna 

• planens syfte 

• hur planen är avsedd att genomföras 

• överväganden  

• planens konsekvenser 

• om detaljplanen avviker från översiktsplanen 

• om kommunen avser ingå exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal och 

• beräknade värden för omgivningsbuller i vissa fall 

 

Illustrationsmaterial om det behövs för att förstå planen.  

 



Vem ska läsa planbeskrivningen? 

Politiker 

Samrådskrets 

  

Lantmäteriet 

Exploatör 

Tomtköpare 

Bygglovhandläggare 



Planbeskrivning enligt remissförslaget 

Planbeskrivningen ska delas upp i: 

• Detaljplanens syfte 

• Överväganden som legat till grund för beslutet om 

detaljplan  

• Hur detaljplanen ska förstås och tolkas 

 

Redovisning av motiven till planbestämmelserna  

Genomförandefrågor 

Beslutsunderlag 
inför antagandet 

Tolkningshjälp vid 
genomförandet 



Planbeskrivningen ska stötta tolkningen 



Planbestämmelser trumfar planbeskrivningen 

 



Planens syfte 

• Ligga till grund för planbestämmelserna 

• Används för tolkning 

 

Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra nybyggnad av bostäder 
inom fastigheten. Bebyggelsen ska 
anpassas till befintlig kvartersstruktur 
samtidigt som siktlinjer bevaras och 
utsikten från stadsparken mot Vättern 
bibehålls. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
en förskola och vårdcentral i 
stadsdelen.  



Planens syfte 

Vad kan regleras utifrån dessa syften? 
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a) Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en utbyggnad av bostäder. 

 

b) Detaljplanens syfte är att säkerställa ett bevarande av den befintliga 

bebyggelsens kulturmiljövärden samt att möjliggöra för en utbyggnad av 

bostäder som i utformning och skala anpassats till befintlig bebyggelse i 

kvarteret. 

 

c) Detaljplanen syfte är möjliggöra för en utbyggnad av kvarteret Loket 

med verksamheter och handel, med beaktande av närliggande bostäder. 



Planbeskrivningens roll vid bygglov 

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). 



Diskussion: 

Vilken funktion vill vi att planbeskrivningen ska ha i 
framtiden? 

 

För vem skriver du planbeskrivningen?  

Hur blir den ett bra beslutsunderlag för byggnadsnämnd och 
kommunfullmäktige?  

Hur blir den ett bra arbetsredskap för lovhandläggaren eller 
lantmätaren?  

 

Vad är en digital planbeskrivning? 

Vilken funktion vill vi att planbeskrivningen ska ha i 
framtiden? 

 



PBL kunskapsbanken och  

PBL akademin 
 

 



PBL kompetens 2017 - 2020 

Boverkets PBL kompetens är ett regeringsuppdrag som ska 

bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av 

plan- och bygglagen, PBL, i hela landet. 

 

Uppdraget har tre delar:  

 Vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas 

 Webbutbildningar med syfte att utbilda och 

kompetensutveckla yrkesverksamma inom PBL  

 PBL-nätverk ska stärkas 

Vägledning 

Stärka  
nätverk 

Utbildning 



PBL kunskapsbanken 



https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken




Länk till Ändring av detaljplan 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/andring-av-detaljplan1/


PBL akademin 



Har du varit inne på PBL akademin? 

https://www.youtube.com/watch?v=arJ6zfulsps
https://www.youtube.com/watch?v=arJ6zfulsps




Länk till startsida PBL akademin/  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/pbl-akademin/


PBL webbseminarier 





Våra webbutbilningar…. 

• Att arbeta med PBL 

• Brandskydd i PBL 

• Buller i PBL 

• Buller en översikt 

• Byggregler i kök (och bad) 

• EKS – Boverkets konstruktionsregler 

• Huvudmannaskap och planbestämmelser 

• Introduktion för förtroendevalda 

• Introduktion till byggreglerna i PBL, PBF och BBR 

• Klimatanpassning i planeringen 

 

 



….och ännu fler utbildningar.. 
• Ny på jobbet som lovhandläggare 

• Ny på jobbet som detaljplanehandläggare 
• Planera för handel 
• PBL in English 
• Utformningskrav och tekniska egenskapskrav 

• Ändring och ombyggnad 

 

PÅ INGÅNG: 
• Ny på jobbet som…(tre stycken) 
• PBL och kulturmiljö Q4 
• PBL för privatpraktiserande arkitekter Q1 2020 
 





https://www.youtube.com/watch?v=bkX_zMXWsMA


Ny på jobbet som...  

 

- Detaljplanehandläggare 

- Lovhandläggare 

- inom PBL-administration q4 

- Översiktsplanerare q4 

- Byggnadsinspektör q1 2020 



Ny på jobbet som detaljplanehandläggare 11 lektioner  
 

https://boverket.onlineacademy.se/external/listing/3450


 

Introduktion i PBL för förtroendevalda 

Foto: Scandinav/Boverket 



 

Introduktion i PBL för förtroendevalda 

Foto: Scandinav/Boverket 

 

1. Vad är PBL? Min roll som förtroendevald i 

byggnadsnämnden 

2. Översiktsplanering och kommunens strategier för 

mark- och vattenanvändning 

3. Detaljplanering och genomförande 

4. Bygglov och anmälan 

5. Byggprocessen enligt PBL 

6. Byggnadsnämndens tillsyn enligt PBL 

7. Tema arkitektur och gestaltning  

 

 

 



PBL nätverk 



Konferenser, möten med 

målgrupperna, deltagande i 

befintliga nätverk 

 

Årlig nätverksträff med: 

Föreläsningar, workshops, 

kunskapsdialoger, diskussioner 

och massor av nätverkande 

 

 

Stärka PBL nätverk 



 

     Publikationer 



Nyhetsbrev 

 

Prenumerera på  

PBL nyhetsbrev! 



PBL Nano 



https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/


Är det lämpligt? 

-lokaliseringsprövning för detaljplan 
  

 



Bygglov utanför detaljplan 



Bygglov utanför detaljplan 

9 kap 31 § PBL 
 
  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). 

2 kap. och 8 kap. 



Bygglov inom detaljplan 



Lagstiftningen sätter ramar 

4 kap – vad ska 
och får regleras i 
detaljplan 

stads- och landskapsbilden… natur- och 
kulturvärdena…god helhetsverkan…skydda mot  
olyckshändelser…begränsa verkningarna av 
stridshandlingar…hushållning med energi och 
vatten…goda klimat- och 
hygienförhållanden…hantera avfall…god 
trafikmiljö…personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga…behovet av framtida 
förändringar... 

2 kap – vad ska 
planeringen 
uppnå, vad är 
lämpligt 



Lagstöd  

    & 

Lagkrav 

PBL 4 kap. 5§ 2 

PBL 2 kap. 7 § 3 

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. 
 



Lokaliseringsprövningens 

lämplighetsbedömning 

 Lokalisering av bebyggelse och verksamheter ska 

vara lämplig utifrån beskaffenhet, läge och behov.  

 

Den mark som kommunen planerar att använda för 

bebyggelse ska ha naturliga förutsättningar för det som 

avses för att kraven i andra kapitlet PBL ska kunna 

uppfyllas. Extraordinära åtgärder ska inte behöva vidtas. 





Skilj på planering och planläggning 

Reglera inte mål med planeringen. Forma istället planen så att 
platsen blir lämplig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibla planer kan vara bra – men funkar inte överallt! 

 

Dagvatten ska så långt som möjligt fördröjas inom fastigheterna 

Mark och vegetation ska anordnas så att minst grönytefaktor 0,4 
innehålls i samverkan med åtgärder på byggnader 

Riktvärden för buller, 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
samt 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid 
uteplats, får inte överskridas för bostäder 

64 



Mål till planbestämmelser 

Mål: Dagvatten ska så långt som möjligt fördröjas inom 

fastigheterna 

 

 

 

d1 minsta fastighetsstorlek 

e1 minsta byggnadsarea 

b1 andel genomsläpplig yta 

a1 marklov för hårdgörande 



Hur gör man för att reglera buller? 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-
detaljplan/buller-vid-detaljplanering/ 

 

Markanvändning 

Byggrättens omfattning 

Placering av byggnader 

Utformning 

Lägenhetsstorlek 

Utförande 

Skyddsåtgärder 

Villkor för lov eller startbesked 

Markens anordnande 

(Högsta tillåtna nivåer)  

 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/buller-vid-detaljplanering/


Hur gör man för att reglera buller? 

Riktvärde: 60 dBA vid fasad 

63 

68  

67 

Om 60 dBA överskrids ska minst hälften av 

bostadsrummen vändas mot en sida med högst 

55 dBA vid fasad 



p1 – Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan 5 meter från X-gatan 

f1 – Endast lamellhus  

e1 – Minsta exploatering är 800 m2 byggnadsarea 

 

63 

68  

68 



p1 – Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan 5 meter från X-gatan 

f1 – Endast lamellhus  

e1 – Minsta exploatering är 800 m2 byggnadsarea 

 

Byggnaden ska ha en nockhöjd på mellan  

18 och 22 meter över angivet nollplan 

63 

68  

67 

69 



Byggnaden ska ha en nockhöjd på mellan  

18 och 22 meter över angivet nollplan 

Minsta taklutning 45° 45 

68  67  

63  

62  

70 



Minsta taklutning 45° 45 

68  67  

63 

61  

m1 – Bullerskärm med en höjd på 2,5 meter över anslutande marknivå  

         ska finnas längs y-gatan fram till bostadsbyggnadens fasad 

a1 – Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskärm  

        längs y-gatan har uppförts 

71 



m1 – Bullerskärm med en höjd på 2,5 meter över anslutande marknivå  

         ska finnas längs y-gatan fram till bostadsbyggnadens fasad 

a1 – Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän bullerskärm  

        längs y-gatan har uppförts 

n1 – Högst 20 procent av marken framför och bakom bostadsbyggnaden  

        får hårdgöras 

68 67  
56 

72 



n1 – Högst 20 procent av marken framför och bakom bostadsbyggnaden  

        får hårdgöras 

f2 – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot  

       en ljuddämpad sida  

68  66  
55 

73 



f2 – Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot  

       en ljuddämpad sida  

64 

68  

66 

55 

74 



Att reglera buller i detaljplan  

Markanvändning 

Byggrättens omfattning 

Placering av byggnader 

Utformning 

Lägenhetsstorlek 

Utförande 

Skyddsåtgärder 

Villkor för lov eller startbesked 

Markens anordnande 

(Högsta tillåtna nivåer)  

 



Planbestämmelser eller byggregler? 

Byggnaders tekniska egenskaper 

 

8 kap. PBL 

3 kap. PBF 

BBR och EKS (Boverkets bygg- och konstruktionsregler) 

 

Gäller alltid ALLA byggnader 

 

Bygglov 

Startbesked 



Planbestämmelser om utförande - b 

Aldrig för att reglera tekniska lösningar inomhus 

 

I normalfallet inte reglera tekniska egenskaper som tas upp i 
byggreglerna 

 

I vissa fall undantag: 

• platser med översvämningsrisk, 

• mark med låg bärighet,  

• bullerutsatta miljöer,  

• närhet till farligt godsled  

• andra riskkällor  

 

Om planbestämmelser krävs för att säkerställa att 
byggnader klarar de särskilda förutsättningarna. 

 

 



Inte bara utförandebestämmelser! 

b1 Byggnadens tekniska utförande ska klara översvämmande 

 vatten upp till 10 meter över kommunens nollplan så att 

 byggnaden inte  skadas 

 

+10.0 Höjd på GATA 

a1 Bygglov får inte ges för bostadshus  

 förrän utfarten har flyttats från Storgatan  

 till Kungsgatan. 
 



Tillämpning av utförandebestämmelser 

Prövas i bygglovsskedet för byggnadsverk som kräver lov. 

 

Även åtgärder som inte kräver lov ska följa planen  

– byggherrens ansvar 

 

 



Villkor för lov och startbesked 

Endast för: 
• anläggning för trafik, energi- 

eller vattenförsörjning eller 
avlopp 

• byggnadsverk på tomten ska 
rivas, byggas om, flyttas eller få 
ändrad användning 

• utfarten eller en annan utgång 
ska ändras 

• markförorening ska avhjälpas 

• skydds- eller säkerhetsåtgärd 
utförs på tomten 

• åtgärder som förebygger 
omgivningsbuller 
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Övning/Diskussion 

Vilka villkor är okej?  

1. Startbesked får inte ges för nybyggnad av bostadshus förrän anläggning för avlopp har kommit till 
stånd. 

2. Markägare ska undersöka om markföroreningar behöver avhjälpas samt avhjälpa eventuella 
sådana innan startbesked ges. 

3. Bygglov får inte ges för bensinstation förrän skolbyggnaden på fastigheten har ändrats till kontor.  

4. Startbesked får inte ges för bostadshus förrän bullerskärm enligt skyddsbestämmelsen m1 längs 
Storgatan har uppförts. 

5. Startbesked får inte medges förrän staket har uppförts i gränsen till fastighet Äpplet 1. 

6. Bygglov för bostäder på fastigheten Lärkan 2 får inte ges förrän verksamhet med tillverkning av 
fyrverkerier har upphört på fastigheten Lärkan 1.  

7. Bygglov får inte ges inom 30 meter från väg 12 förrän en riskanalys har tagits fram för de farliga 
godstransporter som finns på väg 12.  

8. Bygglov får inte ges för parkeringshus förrän utfarten har flyttats från Storgatan till Kungsgatan.  

9. Startbesked får inte ges förrän befintliga ledningar under mark flyttats till läge utanför tomten.  

10. Bygglov förutsätter tillstånd hos länsstyrelsen på grund av skyddade fornlämningar på fastigheten.  
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Planenligt utgångsläge 

• Skapa inte nya problem med detaljplanen! 

• Vad betyder planen för befintlig bebyggelse? 

 

 

 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom en  

detaljplan om 

1. den fastighet och det byggnadsverk 

som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen 

…(9 kap 30 § PBL) 
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Kommunalt huvudmannaskap 

Kommunen har rätt att lösa in mark för allmän plats. 

Kommunen är även skyldig att lösa in om någon 

fastighetsägare begär det. 

 

Enskilt huvudmannaskap 

Markåtkomst sker genom en anläggningsförrättning där 

grannar ställs mot varandra och det kan vara svårt att 

tvångsvis ta marken i anspråk.  

 

 

Huvudmannaskap 

Lösenrättigheter och skyldigheter 
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