
   2016-12-13 

 

 

 

 

 

Laga kraft vinning för lovärenden enligt PBL 
(2010:900) 
 

 

 

Maria Karlsson & Kristoffer Gustafsson 

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Bild: Kristoffer Gustafsson 



Laga kraft vinning för lovärenden enligt PBL (2010:900) 

Sammanfattning 
Varje kommun ska ha en byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden består av förtroendevalda poli-
tiker som bland annat ansvarar för lovärendeprocessen. Tjänstemännen som jobbar med lovä-
rendeprocessen är anställda av byggnadsnämnden. Tjänstemännens huvuduppgift är att ta be-
slut i lovärenden via delegation från byggnadsnämnden. I lovärenden där delegation saknas ska 
tjänstemännen bereda lovärendet och skriva ett förslag till beslut. Förslaget ska sedan redovisas 
inför byggnadsnämnden, som därefter tar det slutliga beslutet. I denna uppsats har enbart lovä-
renden där byggnadsnämnden och tjänstemännen har haft olika bedömningar granskats. Det 
har även granskats vilken laghänvisning och bedömning som ligger till grund för deras förslag 
eller beslut. 

Kommunen ska ge berörda grannar och sakägare tillfälle att yttra sig när det är en avvikelse 
från en detaljplan, områdesbestämmelser eller utanför detaljplan. Vid ett positivt lovbeslut ska 
kommunerna kungöra lovärendet i Post och Inrikes Tidningar. Båda dessa uppgifter måste ge-
nomföras på rätt sätt för att hanteringen ska vara rättssäker och kvalitetssäker samt för att lo-
värendet ska vinna laga kraft. 

Detta arbete ska undersöka hur kommunerna hanterar rättssäkerheten och kvalitetssäkerheten 
i lovprocessen för att ett lovärende ska vinna laga kraft.  

För att få vidare rådgivning, kunskap och information angående lagtolkning gällande granne-
hörande och kungörelse togs kontakt med Ulrika Nolåker, Byggutbildarna, Ulf Jensen, profes-
sor på Högskolan Väst och Eidar Lindgren universitetsadjunkt på Kungliga Tekniska Högsko-
lan. 

I undersökningen studerades fyra kommuner i Västra Götalands län. Undersökningen delades 
upp i tre delar som bestod av intervju dels av tjänstemän och sakkunniga samt granskning av 
lovärenden. I kommunerna var det 1386 lovärenden som kom in och togs beslut under 2015. 
Av dessa var det 23 lovärenden där byggnadsnämnden inte tog beslut i enlighet med tjänste-
männens förslag. 

Kommunernas lovärendeprocess saknar regelbundet arbetssätt både när det gäller grannehöran 
och kungörelse av lovärenden. Kommunerna använder en så kallad ”tyst accept” vid granne-
höran, vilket innebär att grannarna förlorar sin demokratiska rättighet att påverka åtgärden. 
Genom att hänvisa lagparagraf i ett beslut kvalitetssäkras beslutsunderlag. Att hänvisa till en 
lagparagraf är något som varken byggnadsnämnden eller tjänstemännen gör regelbundet.  

Kungörelsen i Post- och Inrikes Tidning gjordes mellan 12-28 dagar efter beslutet togs samt 
att det förkom lovärenden som inte var kungjorda överhuvudtaget. Endast tre av de 23 grans-
kade lovärendena anses ha vunnit laga kraft.
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Legally binding for building permit application according to the planning and building act of 
Sweden (2010:900) 

Abstract 
Each municipality in Sweden must have a local building committee. The committee consists 
of elected politicians responsible for managing the permit process related to construction, dem-
olition and ground processing. The committee manages the permit process by delegating the 
entire task or parts of it to employed officials. If there is no delegation the officials will write 
a suggested decision to be reviewed and decided by the committee. 

This essay investigates construction-, demolition- and ground processing permit where the of-
ficials and the local building committee differ in their decisions and the assessment which led 
to these decisions. The examination included studies of four municipalities in the county of 
Västra Götaland: two smaller, Färgelanda and Munkedal municipalities, and two larger, 
Trollhättan and Uddevalla. The investigation consisted of two parts. One examination of the 
permit protocols, and a series of interviews with officials. During 2015 there were 1386 cases 
of permits within the four municipalities. 23 of these were cases of the committee not deciding 
in accordance with the proposition of the officials. A number of errors were also found, such 
as there not being a stated reason for the decision, or lack of any clear legal reference. This 
raises the question of whether or not the rule of law is followed during these circumstances. 

After consulting with Ulrika Nolåker from Byggutbildarna, the issues were expanded further 
when it was discovered that more errors occur during the municipal management of the con-
cerned parties and the announcements of the cases. In order to receive further guidance, 
knowledge and information on how to interpret the laws handling concerned parties and an-
nouncements, contact was made with Ulf Jensen and Eidar Lindgren, professor in real estate 
science at Högskolan Väst, and lecturer of real estate sciences at Kungliga Tekniska Högsko-
lan, respectively. 

The conclusions of the examination is that the building committee puts a lot of responsibility 
on the officials through delegations. The cases when there is no delegation and the case is 
decided by the committee are few. The reasons why the proposition and the final decision not 
always matches is due to different factors such as different knowledge or different assessments. 
Neither the committee nor the officials are consistent with the law referencing in the decisions. 
The municipality cannot guarantee that every concerned party have been given the chance to 
give their opinion, when some of them use what’s called “silent agreement”. Only three of the 
cases has the municipality received and opinion from every concerned party. None of the cases 
has been announced in the correct time and two has not been announced at all.
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Förord 
Denna studie omfattade 15 högskolepoäng och utfördes under vårterminen 2016 och var den 
avslutande kursen på den treåriga utbildningen på lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högs-
kolan Väst. 

För att kunna genomföra undersökningen gjordes en uppdelning av arbetet samt en preliminär 
tidsplan. Arbetet strukturerades upp mellan författarna efter vad som ansågs lämpligt för att få 
en jämn struktur och arbetsfördelning. 

Författarna vill tacka alla som varit med och bidragit till denna undersökning. Ett extra stort 
tack till de kommunerna som har deltagit i studien och som har bidragit med både information 
och besvarat frågor via både mail och telefon. 

Författarna vill rikta ett stort tack till vår handledare Eidar Lindgren på Kungliga Tekniska 
Högskolan, Ulrika Nolåker från Byggutbildarna, Ulf Jensen professor på Högskolan Väst, samt 
lärarna Ulf Ernstson och Marianne Carlbring på Högskolan Väst. 

 

 

 

Maria Karlsson och Kristoffer Gustafsson 

Trollhättan December 2016 
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Nomenklatur 
 

FL Förvaltningslag (1986:223) 

KL Kommunallag (1991:900) 

LSO Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)  

MB Miljöbalk (1998:808) 

PBF Plan- och byggförordning (2011:338) 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

ÄPBL Plan- och bygglag (1987:10) 

SKL Sveriges kommuner och Landsting 

Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 

 

Delegationsordning Ett dokument där det står vem eller vilka som fått delegation samt över 
vilken lovärendeform som delegationen gäller. 
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1. Inledning 
Sverige har en lång tradition av att planera användningen av bebyggelse och mark. Detta har 
varit starkt påverkat av samhällets utveckling1. Plan- och bygglag 2010:900 (PBL) styr hur 
planläggningen ska ske och dess främsta syfte är att sträva mot en hållbar utveckling och 
tillgodose de allmänna intressena2. Enligt PBL har kommunerna monopol över planlägg-
ningen av mark och vatten3. 

Första gången bebyggelse och mark reglerades i lagstiftning var i 1874 års byggnadsstadga 
och har utvecklats via stadsplanelag, byggnadslag, byggnadsstadga till plan- och bygglagen 
som infördes 1987. PBL ifrån 2011 ersatte plan- och bygglagen från 1987 (ÄPBL) och lagen 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. 

Enligt regeringens proposition4 till PBL var det främsta syftet med den nya lagen att den 
skulle bli enklare, moderniserad och att lovärenden skulle vinna laga kraft. Tidigare vann 
lovärenden laga kraft endast vid överklagan5. För att ett lovärende ska vinna laga kraft krävs 
det att kommunerna hör berörda grannar och sakägare, att lovärendet kungörs samt att över-
klagandetiden har löpt ut. Denna process måste fungera lagenligt för att utvecklingen av sam-
hället ska ske på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Något som är aktuellt är det som uppdagats i en kustkommun där flera fel där kommunrevis-
ionen utfört en granskning om hur rättssäkerheten säkerhetsställs i bygglovsprocessen. Resul-
tatet av granskningen gav ett antal olika brister som rutiner för jävsituationer, brister i dele-
gationsordningen och att nämnden inte håller sig inom den tio veckors handläggningstid. Vem 
som handlägger lovärendet har spelat roll, då det inte funnits tillräckligt med kompetens hos 
personalen. Detta leder till att rättssäkerheten inte kan säkerhetsställas då kommuninvånare 
inte kan lita på att beslutet blir lika i liknande lovärende, enligt kommunrevisionens ordfö-
rande. Det har i flertalet lovärenden saknats en tydlig motivering som grund till beslutet. En 
anledning till dessa problem ska enligt intervjuer av de anställda vara den höga andel av lo-
värende som överklagas som har medfört en hög arbetsbelastning6. 

Under 2015 beslutades ca 88 000 lovärenden i Sverige7. Den största delen bestod av bygg-
lovsärenden, ca 83 000. Antal marklovsärenden var ca 2 000 och rivningslovsärenden var ca 
3 000. Denna studie fokuserar på om lovärenden vinner laga kraft, eftersom PBL hade som 
syfte att lovärenden skulle vinna laga kraft. 

De flesta lovärenden prövas och beslutas av tjänstemän via en delegationsordning. I lovären-
den där delegation saknas ska tjänstemännen enbart pröva lovärendet och ge ett förslag till 
beslut. Detta förslag ska sedan redovisas för byggnadsnämnden som därefter fattar ett beslut. 
I vissa fall förekommer det att tjänstemännen och byggnadsnämnden har olika bedömningar 
om huruvida lov ska beviljas eller inte. Denna studie har avgränsat sig till lovärenden där 
byggnadsnämnden och tjänstemännen har olika bedömningar. 

1 Boverket. Kunskapsbanken. Plan- och bygglagstiftningens utveckling. 
2 PBL 1 kap. 1 § 
3 PBL 1 kap. 2 § 
4 Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. 
5 Villaägarnas Riksförbund. Plan- och bygglagen. Med förändringarna 2011-05-02. 
6 Bohusläningen. Allvarliga fel när bygglov handläggs. 2016-03-16. 
7 Boverket, Bygglovsstatistik. 
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1.1 Syfte 
Syfte med studien är att undersöka om lovärenden, där byggnadsnämnden och tjänstemännen 
har olika bedömningar, vinner laga kraft enligt PBL inom detaljplanerat område. 

1.2 Frågeställning 
Undersökningens övergripande frågeställning är:  

I vilken omfattning vinner lovärenden laga kraft? 
 

För att ett lovärende ska vinna laga kraft inom detaljplanerat område vid liten avvikelse, 
krävs det att tre specifika kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier är grannehöran, kungörelse 
och ingen överklagan. Det är inget kriterie att lovärende måste ha laghänvisning vid beslut 
för att vinna laga kraft. Dock har det betydelse om det finns laghänvisning vid beslut som 
överklagas. För att kunna besvara den övergripande frågeställningen har det använts några 
bi-frågor och dessa är Svarar alla berörda grannar på grannehöran? och Kungörs lovären-
den i Post- och Inrikes Tidningar och när?  

Utöver dessa två kriterier undersöktes dessutom om byggnadsnämnden tog ett annat beslut 
än vad tjänstemännen föreslog. Frågeställningen som användes var Hur ofta frångår bygg-
nadsnämnden tjänstemännens förslag till beslut? Detta för att undersöka samspelet mellan 
byggnadsnämnden och tjänstemännen. 

Även om det inte är ett kriterie att laghänvisa vid beslut undersöktes detta med frågeställ-
ningen, Sker laghänvisning vid byggnadsnämndens beslut och tjänstemännens förslag till 
beslut? Detta gjordes för att undersöka hur ofta kommunerna använder laghänvisning vid 
beslut. 
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2. Teori 
Nedan redovisas baskunskaper för att få en förståelse till vad byggnadsnämnden, tjänstemän, 
delegationsordning, olika lov och lovprocessen är. För att få en djupare förståelse kring pro-
blematiken när lovärenden inte vinner laga kraft, trots att ett av PBLs syfte var detta, presen-
teras sakkunnigas tolkningar kring lagen. Utöver detta beskrivs relevanta rättsfall, artiklar 
samt tidigare studier. 

2.1 PBL 
Enligt regeringens proposition8 till PBL var syftet med den nya lagen att den skulle bli en-
klare, moderniserad och att lovärenden skulle vinna laga kraft. För att ett lovärende ska vinna 
laga kraft krävs det att kommunerna hör med berörda grannar och sakägare, att lovärendet 
kungörs samt att överklagandetiden har löpt ut. 

2.2 Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått en omfattande spridning från Agenda 21 och 
bör vara det övergripande målet för samhällsutveckling lokalt som globalt. I diskussioner an-
gående hållbar utveckling syftas det främst på tre olika kategorier ekologisk, ekonomisk och 
social. Den hållbara utvecklingens förutsättningar är främst långsiktig med en helhetssyn på 
ett globalt perspektiv. Begreppet ger en vid tolkning och det är inte självklart hur avvägningen 
mellan de tre olika konkurrerande kategorierna ska ske9. 

2.3 Byggnadsnämnden 
I varje kommun ska det finnas en byggnadsnämnd som ansvarar för hanteringen av lovären-
den10. Plan- och bygglagens definition av byggnadsnämnden är den nämnd som fullgör kom-
munens uppgifter som beskrivs i PBL11. Byggnadsnämnden är en specialreglerad nämnd som 
har uppdrag direkt av regeringen att se till att ha den organisation och kompetens som krävs 
för att kunna utföra uppdraget som byggnadsnämndens verksamhet avser, bland annat bygg-
lovsbeslut12. Kommunerna har monopol på denna verksamhet. Därmed är det viktigt att bygg-
nadsnämnden sköter sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt, eftersom den sökande enbart kan 
vända sig till den kommun där lovärendet avses att utföras. En kommun kan välja att minska 
eller öka lovplikten13. 

Byggnadsnämnden består av förtroendevalda politiker vars uppgift är att ta beslut om lovä-
renden och verka för en god byggnadskultur. De ska även verka för en god och estetiskt till-
talande miljö, både ur en stads- och landskapsaspekt14. Byggnadsnämnden ska ”uppmärksamt 

8 Proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. 
9 Nationalencyklopedin, Hållbar utveckling. 
10 PBL 12 kap. 1 § 
11 PBL 1 kap. 4 § 
12 PBL 9 kap. 20 § 
13 PBL 9 kap. 7 § 
14 PBL 12 kap. 2 § 
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följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de 
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning”15. 

Byggnadsnämnden ska dessutom samarbeta kring frågor som rör dess verksamhet med myn-
digheter, organisationer samt enskilda och vara en rådgivande myndighet. I lagstiftningen 
finns det inga tydliga riktlinjer för hur tjänstemännen och byggnadsnämnden ska samarbeta 
vid lovärenden.16 

Byggnadsnämnden anställer tjänstemän för att få den kompetens som krävs för att kunna be-
sluta i lovärenden. Byggnadsnämnden ska inte bara se till att de har den kompetens de behö-
ver, utan även se till att de har tillräckligt med personal för att klara av uppdraget. I vissa 
lovärenden måste byggnadsnämnden rådfråga andra sakkunniga t.ex. räddningstjänsten angå-
ende brandsäkerhet17, så kallat remissförfarande. Räddningstjänsten har förutom PBL och 
PBF även en annan lagstiftning att förhålla sig till, lagen om skydd mot olyckor (LSO). Dock 
får byggnadsnämnden enbart hänvisa till PBL och PBF i sina skäl till beslut18. Byggnads-
nämnden kan i och med det inte motivera sitt beslut med stöd av annan lagstiftning. Däremot 
ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om räddningstjänstens, eller andra remissinstansers 
synpunkter och lagstiftning angående lovet19. 

2.4 Tjänstemännen 
Tjänstemännen som jobbar med hanteringen av lovärenden är anställda av byggnadsnämnden. 
Tjänstemännens huvuduppgift är att ta beslut i lovärenden via delegation. I lovärenden där 
delegation saknas ska tjänstemännen bereda lovärendet och skriva ett förslag till beslut. Be-
slutet ska ha stöd i PBL och PBF och skäl ska anges i en tjänsteskrivelse till byggnadsnämn-
den20. Tjänstemännen ska sedan presentera sitt förslag till beslut inför byggnadsnämnden, 
som sedan tar det slutliga beslutet. 

2.5 Delegationsordning 
Delegationsordningen är ett dokument där det står vem eller vilka som fått delegationsupp-
drag samt över vilken lovärendeform som delegationen gäller. Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL) har en mall med ett förslag som kommunerna kan använda sig av för att upprätta 
en delegationsordning, se bilaga B. De som har fått delegationsuppdrag kallas för delegater. 

Kommunen kan använda sig av en delegationsordning vid besluttagande. En delegationsord-
ning innebär att beslutsrätten för lovärenden som är vanliga eller inte har någon principiell 
betydelse kan delegeras till en anställd på kommunen eller landstinget som beslutar i nämn-
dens vägnar21. De lovärenden som inte får delegeras vidare beskrivs i PBL 12 kap. 6 §. 

”PBL 12 kap. 6 § Ett delegationsuppdrag enligt 6 kap. 33 § kommunallagen (1991:900) får, 
utöver det som följer av 6 kap. 34 § kommunallagen, inte omfatta befogenheter att 

1. Avgöra ärenden som är av stor vikt eller har principiell betydelse, 
2. I andra fall än som avses i 11 kap. 30-31 §§ och 33 § 1 besluta föreläggande eller förbud som 

förenas med vite, 

15 PBL 12 kap. 2 § 
16 Boverket, PBL Kunskapsbanken. 
17 Boverket 
18 FL 20 § 
19 PBL 9 kap. 24 § 
20 FL 20 § 
21 KL 6 kap. 33 § 
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3. Besluta föreläggande som förenas med en upplysning om att den åtgärd som föreläggandet avser 
kan komma att utföras genom byggnadsnämndens försorg på bekostnad av den som föreläggan-
det riktas mot, eller 

4. Avgöra frågor om byggsanktionsavgifter enligt 11 kap.” 
 

Byggnadsnämnden kan ge uppdrag åt en förvaltningschef inom verksamhetsområdet som i 
sin tur får ge ut delegationsuppdrag till anställda på kommunen22. Ett beslut som är taget av 
en delegat har samma vikt som om det vore taget av nämnden och ska redovisas vid nämndens 
nästkommande sammanträde. Nämnden kan inte upphäva delegationsbeslutet, men de kan 
återkalla delegationsuppdraget för framtida beslut om nämnden anser att de inte har förtro-
ende för delegaten23. 

2.6 Lov 
Kommunen får bestämma omfattningen på kraven i detaljplanerat område och där det finns 
områdesbestämmelser för bygg-, rivnings- och marklov24 med hjälp av PBL 9 kap. 

En generell regel för alla lovärenden är att vid en prövning ska hänsyn tas till allmänna och 
enskilda intressen enligt PBL25. I prövningen ska hänsyn till beskaffenhet, läge och behov tas 
i beaktning för det berörda området26. Sådana hänsynstaganden kan vara människors hälsa 
och säkerhet, mark- och vattenförhållanden eller möjlighet att få en lämplig fastighet27. Utö-
ver detta ska även miljökvalitetsnormerna i miljöbalkens (MB) 5 kap. följas28.  

Den mest grundläggande regeln för bygglov är att bygglov ska ges om förutsättningarna i 
PBL 9 kap. 30 § är uppfyllda. 

”9 kap. 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 löp, och 
4. Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2kap. 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 först stycket 1. Lag 
(2014:900)” 
 

I lovärenden som innebär att ansökan är en avvikelse från plan eller områdesbestämmelse, 
eller utanför detaljplanerat område ska berörda grannar och sakägare höras för synpunkter29. 
Kända sakägare är grannar som angränsar till fastigheten, så kallade rågrannar. Det kan även 
vara grannar som bor på andra sidan av en mindre väg. En sakägare kan vara en bostadsrätts-
havare, hyresgäst, boende som berörs, organisation och myndighet30. 

22 KL 6 kap. 37 § 
23 Gustafsson. Bygglovsboken, s. 33. 
24 PBL 4 kap. 15 § 
25 PBL 2 kap. 1 § 
26 PBL 2 kap. 2 § 
27 PBL 2 kap. 5 § 
28 PBL 2 kap. 10 § 
29 PBL 9 kap. 25 § 
30 PBL 5 kap. 11 § 

 5 

                                                 



Laga kraft vinning för lovärenden enligt PBL (2010:900) 

Grundtanken i PBL är att lovärenden ska vinna laga kraft. I den ÄPBL vann lovärendebesluten 
inte laga kraft. Detta ansågs inte rimligt där av ändringarna i PBL. 

I januari 2015 ändrades PBL med syftet att kunna bevilja lov när genomförandetiden för en 
detaljplan har löpt ut. Lagparagrafernas syfte var att kunna bevilja andra planavvikelser31. 

2.6.1 Bygglov 
Vid nybyggnation, tillbyggnation eller annan ändring av en byggnad krävs det bygglov. An-
nan ändring av en byggnad är om ändamålet med byggnaden ändras, exempelvis att byggna-
den får ett nytt användningsområde som bostad, handel, hantverk eller industri. Detta innefat-
tar även av om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, takmaterial eller att utseendet på bygg-
naden ändras avsevärt. Det sistnämnda gäller enbart om byggnaden ligger inom detaljplanerat 
område och om det väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär32. Det krävs även 
bygglov för vissa andra anläggningar så som skyltar, ljusanordningar, master samt murar och 
plank inom detaljplanerat område33. 

I bygglovsprocessen finns det krav som måste behandlas för att en byggnad ska anses vara 
lämpad för sitt ändamål. Några av dessa krav är att byggnaden ska ha en god form-, färg- och 
materialverkan samt att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rö-
relse- eller orienteringsförmåga34. 

”PBL 8 kap. 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 orienteringsför-

måga.” 
 

Om en byggnad är historisk, kulturhistorisk, miljömässigt eller konstnärligt värdefull får 
byggnaden inte förvanskas35. Vid en ändring eller flyttning av en byggnad ska detta ske var-
samt för att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag samt tillvaratagande av byggnadens tek-
niska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden36. 

För att få bygglov i ett område med detaljplan måste ansökningen stämma överens med de-
taljplanen. Vid en liten avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse får bygglov ges 
om åtgärden är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsens syfte37. Någon defi-
nition på vad en liten avvikelse anses vara beskrivs inte i lagtext. Däremot har kommunerna 
efter de nya lagändringar av PBL som trädde i kraft 1:a och 2:a januari 2015 fått fler möjlig-
heter att avvika från detaljplan, PBL 9 kap. 31 b och 31 c §§.  

2.6.2 Rivningslov 
Rivning innebär att det rivs en hel eller en del av en byggnad. Kravet på rivningslov gäller 
främst inom detaljplanerat område om kommunen inte har bestämt något annat38. Utanför 
detaljplanerat område krävs det en anmälan om rivning om kommunen inte har bestämt något 
annat39. En byggnad som är uppförd utan bygglov kräver inget rivningslov, om detta inte 

31 PBL 9 kap. 31 c-e § 
32 PBL 9 kap. 2 § 
33 PBF 6 kap. 1-4 §§ 
34 PBL 8 kap. 1 § 
35 PBL 8 kap. 13 § 
36 PBL 8 kap. 17 § 
37 PBL 9 kap. 31 b § 
38 PBL 9 kap. 10 § 
39 PBL 9 kap. 10 § 
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strider mot eventuell detaljplan, områdesbestämmelse eller om byggnaden på andra grunder 
bör bevaras40. 

2.6.3 Marklov 
Ändras markens höjdläge genom schaktning eller fyllning inom detaljplanerat område krävs 
marklov. Marklov krävs dessutom för trädfällning och skogsplantering i de fall kommunen 
har lagt en sådan bestämmelse i en detaljplan. Kommunen kan i områden utanför detaljplan 
bestämma med hjälp av områdesbestämmelser om det krävs marklov för schaktning, fyllning, 
trädfällning eller skogsplantering41. Förutsättningarna för att kommunen ska ge marklov är 
bland annat att marklovet inte strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Det 
får inte heller försvåra byggelsen för det berörda området eller medföra störningar för omgiv-
ningen42. 

2.7 Lovprocessen 
Det genomgås flera moment från att ansökan inkommer till kommunen till att den sökande 
får slutbesked och därmed en godkänd åtgärd. Denna studie har fokus från det att lovärendet 
har kommit in till kommunen tills lovet vinner laga kraft. 

Har tjänstemännen delegation på den sökta åtgärden avgör tjänstemännen om åtgärden ska 
beviljas eller avslås. Figur 1 är en principskiss för lovprocessen med delegation43. 

 
Figur 1 Lovprocess med delegation 

Har tjänstemännen inte delegation på den sökta åtgärden ska tjänstemännen bereda och ta 
fram ett förslag till beslut. Beslutet tas av byggnadsnämnden i ett sammanträde. Figur 2 är en 
principskiss för lovprocessen utan delegation44. 

2.7.1 Ansökan  
Ansökan kommer in till byggnadsnämnden. För att ansökan ska vara komplett ska den vara 
skriftlig och innehålla de uppgifter som krävs för lovet, exempelvis ritningar, men det kan 
även vara andra handlingar45. Under första granskningen kontrolleras ansökan av en tjänste-
man. Är ansökan inte komplett ska byggnadsnämnden meddela sökanden om vad som ska 

40 PBL 9 kap. 34 § 
41 PBL 9 kap. 11-12 §§ 
42 PBL 9 kap. 35 § 
43 Materialet är omarbetat från PBL-kommittén. Nya plan- och bygglagen. Den nya byggprocessen. 
44 Materialet är omarbetat från PBL-kommittén. Nya plan- och bygglagen. Den nya byggprocessen. 
45 PBL 9 kap. 21 § 
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kompletteras och hur lång tid sökande har på sig att genomföra detta46. När ansökan är kom-
plett skickar byggnadsnämnden ut ett mottagningsbevis på att ansökan är inkommen47. 

När mottagningsbeviset är utskickat börjar de tio veckor som kommunen har på sig att ta 
beslut i lovärendet, detta ska ske skyndsamt48. Denna tioveckorsperiod kan förlängas om lo-
värendet kräver det, dock max tio veckor till.  

2.7.2 Grannehöran  
Tjänstemännen bereder och prövar lovärendet enligt PBL. Är det en avvikelse från plan eller 
områdesbestämmelse, eller utanför detaljplanerat område ska grannar och berörda sakägare 
höras för synpunkter gällande lovärendet49. Kommunen ansvarar för att grannehörande görs 
och ser även till att lovärendet remitteras till eventuella remissinstanser. Svaren från grannar, 
berörda sakägare och remissinstanserna ska tas med i tjänstemännens förslag till beslut. Dock 
har grannarna eller berörda sakägare ingen vetorätt. Detta innebär att även om samtliga gran-
nar och berörda sakägare skulle motsätta sig lovärendet, kan byggnadsnämnden besluta om 
positivt beslut. 

2.7.3 Tjänstemännen ger förslag till beslut med laghänvisning 
När tjänstemännen berett färdigt lovärendet lämnas ett förslag till beslut till byggnadsnämn-
den. 

2.7.4 Byggnadsnämnden tar beslut med laghänvisning 
Byggnadsnämnden tar beslut på sammanträden, som i regel inte är offentliga för allmän-
heten50. Byggnadsnämndens bedömning av lovärendet ska enbart grundas på PBL och PBF, 
inte genom civilrättsliga frågor51. Är alla krav uppfyllda för åtgärden ska byggnadsnämnden 
bevilja ansökan52. Men är lagkraven inte uppfyllda ska byggnadsnämnden avslå ansökan. I 
beslutet ska även hörda grannar stå med 53. 

2.7.5 Expediering och kungörelse 
När ett beslut är taget ska byggnadsnämnden expediera och kungöra lovärendet. Expediering 
innefattar delgivning och meddelande. Sökanden, grannar och sakägare med erinran delges54. 
Andra berörda grannar och sakägare ska meddelas om beslutet. Dessutom ska beslutet kung-
öras i Post- och Inrikes Tidningar55. 

Berörda grannar och sakägare som har haft erinran mot lovet ska delges och har tre veckor på 
sig att överklaga ett beslut56. När lovärendet har kungjorts är överklagandetiden fyra veckor, 
dock börjar treveckorsfristen löpa först efter en vecka57. Ett beslut får endast överklagas av 
granne eller sakägare som berörs av beslutet eller om beslutet har gått emot en berörd granne 
eller sakägare och om beslutet kan överklagas58. 

46 PBL 9 kap. 22 § 
47 PBL 9 kap. 27 § 
48 PBL 9 kap. 27 § 
49 PBL 9 kap. 25 § 
50 KL 6 kap. 19 § 
51 Gustafsson. Bygglovsboken, s. 33. 
52 PBL 9 kap. 30 § 
53 Delgivningsförordningen 4 § 
54 PBL 9 kap. 41 § 
55 PBL 9 kap. 41 a § 
56 PBL 13 kap. 16 § 1 st och FL 23 § 
57 PBL 13 kap. 16 § 3 st 
58 PBL 13 kap. 8 § och FL 22 § 
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2.7.6 Eventuell överprövning 
Vid avslag kan sökande överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör sedan en över-
prövning av ansökan. Detta kan leda till att kommunens beslut upphävs eller att överklagan 
avslås59. 

2.7.7 Laga kraft 
Ett beslut vinner laga kraft beroende på hur och när det expedierats, kungjorts och att ingen 
har överklagat lovärendet60. 

2.8 Samtal med sakkunniga 
Samtal genomfördes med Ulrika Nolåker, Eidar Lindgren och Ulf Jensen för att få en klarhet 
i hur kommunerna bör arbeta i lovprocessen när det främst gäller att ge grannar och sakägare 
en chans att yttra sig samt kungörelse. 

2.8.1 Ulrika Nolåker från Byggutbildarna 
Nolåker tror att endast 20 procent av alla bygglov i Sverige har vunnit laga kraft på grund av 
att kommunen gör formaliafel. Sådana fel kan vara att grannar inte har hörts på korrekt sätt, 
att hänvisning till rätt lagparagraf inte gjorts alternativt ingen lagparagraf i förslaget eller be-
slutet. Det kan även vara fel i form av att lovärendet inte har kungjorts på ett korrekt sätt. 
Lagstiftningen grundas på att kommunen ska få in svar från alla berörda sakägare. Får de inte 
in något svar ska de skicka en påminnelse och om inget svar därefter inkommit ska de ringa 
och tillslut är det delgivning med polis. Ett exempel på detta är att det kommer in en ansökan 
till en kommun. Om ansökan strider mot detaljplan ska det göras en grannehöran. Detta ska 
skickas till alla berörda grannar och är det två ägare till en fastighet ska båda två få var sitt 
brev med varsitt svarskuvert. På något sätt uppmanar kommunerna att grannarna inte behöver 
svara genom att skriva att om inte något svar har inkommit inom tre veckor antar kommunen 
att grannen inte har något emot ansökan, en så kallad tyst accept. Svarar inte grannen kan 
kommunen inte säkerställa att sakägaren har fått ta del av brevet eller om grannen har svarat 
men att brevet har kommit bort med posten. Flera kommuner är omedvetna om att lovet i detta 
fall inte är rättssäkert på grund av att alla grannar inte har blivit hörda och på så sätt håller 
inte detta juridiskt. Dessutom innebär det att bygglovet inte vinner laga kraft. Citat: ”Om du 
har frågat, så måste du få ett svar.”  

Ett förslag som Nolåker nämner var att kommunerna skulle kunna lösa rättssäkerhetsproble-
met genom att skriva att de som får ett grannehörande måste svara inom en viss tidsram. Detta 
skulle kunna bidra till att flera grannar svarade. Den demokratiska rättigheten som en granne 
har tar kommunen bort genom att inte från dem när kommunen ska göra en grannehöran. 
Dock innebär det inte att grannarna har vetorätt om det skulle visa sig att alla grannar motsätta 
sig lovet men inte har sakliga skäl till detta. Byggnadsnämnden kan ändå gå emot grannarna. 
Men det är skillnad på att inte höra grannarna och att gå emot grannarna. Det är vanligt före-
kommande att kommunerna inte skickar ut en grannehöran till berörda grannar när de ska 
göra detta enligt lagen. 

Om lovärendet inte har någon hänvisning till en paragraf som grund till beslutet och lovären-
det överklagas till Länsstyrelsen kommer det att skickas tillbaka på grund av formaliafel. Om 

59 PBL 9 kap. 42 § 
60 Boverket, PBL Kunskapsbanken. 
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grannar inte har hörts och överklagar efter beslutet är taget måste byggnadsnämnden göra om 
hela proceduren om det är ett formaliafel. 

När byggnadsnämndens protokoll är justerat ska bygglovsadministratören skicka in en kun-
görelse till Post- och Inrikes Tidning samma dag eller nästkommande dag. Detta är något som 
inte alla kommuner är medvetna om, vilket kan innebära att den sökande kan bli drabbad. 
Görs detta exempelvis två veckor senare innebär det en förskjutning på överklagandetiden 
och därmed blir processen längre till att ett lovärende vinner laga kraft. Nolåker anser att 
tjänstemännen bör kungöra lovärendet då de ska har mer kunskap om PBL och bör därmed 
ha kännedom om hur kungörelse ska ske.  

Missköts hanteringen i bygglovsprocessen påverkas både rättssäkerheten och kvalitetssäk-
ringen. Rättssäkerheten påverkas genom att alla grannar och sakägare inte blir hörda i ett 
lovärende. En annan faktor som påverkar rättssäkerheten är när byggnadsnämnden tar ett an-
nat beslut än vad tjänstemännen föreslår. Ytterligare en faktor som har betydelse för rättssä-
kerheten är att lovärendet kungörs på ett korrekt sätt. Kvalitetssäkringen sätts på spel då tjäns-
temännen och byggnadsnämnden inte besitter den kunskap som krävs för att hantera lovären-
den. Den sökande förutsätter att kommunen genomför hanteringen av lovärendet på ett regel-
mässigt korrekt sätt och har kunskapen. Kommunen måste därför säkerställa rättssäkerheten 
och kvalitetssäkringen genom att lägga energi, pengar och resurser på de anställda. 

2.8.2 Eidar Lindgren, Universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap vid Kungliga Tek-
niska Högskolan 

Enligt Lindgren innebär ”grannehörande” enligt PBL 9 kap. 25 § endast att kommunerna 
måste ge de som berörs av lovet tillfälle att yttra sig i lovärendet. Det finns inget krav att 
sådana yttranden ska ha kommit för att beslut ska kunna tas. Det är heller inte rimligt att 
kommunerna skulle ”jaga” in svar från berörda grannar och sakägare, detta skulle ta alldeles 
för lång tid. Här bör dessutom noteras att en granne som har gett ett positivt yttrande har kvar 
överklaganderätt efter beslutet är taget. 

2.8.3 Ulf Jensen, Professor i fastighetsvetenskap vid Högskolan Väst 
Jensen anser att kommunerna ska höra med grannar i de lovärenden som innefattar en plan-
avvikelse. Berörda grannar ska få tillfälle att yttra sig enligt PBL 9 kap. 25 §. Har en berörd 
granne inte yttrat sig i lovärendet måste kommunerna inte invänta ett eventuellt svar om den 
utsatta tiden har löpt ut. Jensen anser att PBL 9 kap. 25 § är ovanligt klar och går inte att 
misstolka. Även om en berörd granne har gett ett godkännande för ett bygglov i grannehöran-
det är detta inte bindande eftersom den berörda grannen fortfarande har rätt att överklaga 
beslutet. 

Angående att hänvisa till lagparagraf i ett lovärendebeslut anser Jensen att om ett lovärende 
innebär en liten avvikelse och ingen berörd granne har klagat behövs ingen motivering, detta 
anses som slöseri med tid. 

När ett lovärende ska kungöras i Post och Inrikes Tidningar anser Jensen att kungörelsen ska 
ske enligt PBL 9 kap. 41 §. Därefter gäller en överklagandetid på fyra veckor. Sedan när 
överklagandetiden har löpt ut anser Jensen att lovärendet har vunnit laga kraft. 
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2.9 Rättsfall och artikel 
Ett aktuellt lovärende från Vänersborgs Tingsrätt där kommunen beviljade bygglov utan att 
höra alla berörda grannar, trots avvikelse från den gällande detaljplanen. Detta lovärende 
överklagades till Länsstyrelsen som beslutade att upphävda bygglovet på grund av flera avvi-
kelser från detaljplanen. Därefter har flera års tvist mellan sökande och kommunen skett. 
Detta resulterade i att sökande stämde kommunen på nästan 40 miljoner kronor. Vänersborgs 
Tingsrätt beslutade år 2015 att kommunen är skadeståndsskylda enligt skadeståndslagen 3 
kap. 2 §. Dock har inte någon summa fastställts ännu.61 

I rättsfallet NJA 2014 s. 445 överklagar en granne som vid grannyttran inte haft något att 
erinra mot det sökta bygglovet. Mark- och miljödomstolen ansåg att grannarna var beröra av 
bygglovet men prövade om beslutet hade gått emot grannarna. Mark- och miljödomstolen 
avvisade överklagande och ansåg att de klagande inte hade rätt att överklaga till Länsstyrel-
sen. Lovärendet överklagades av grannarna till mark- och miljööverdomstolen. De fastställde 
liksom mark- och miljödomstolen att grannarna är berörda av det sökta bygglovet. De hänvi-
sar bland annat till att ”den som söker bygglov måste kunna lita på och planera sin byggnation 
mot bakgrund av ett givet medgivande som legat till grund för ett beslut.”. Lovärendet över-
klagades av grannarna till Högsta domstolen. Högsta domstolen prövade lovärendet och fast-
ställde att även om ett godkännande har getts genom grannyttran så begränsas inte klagorätten 
och att grannen inte är bunden av godkännandet. På så vis är grannen inte bunden till sitt 
godkännande och kan därefter överklaga. Därmed återförvisades lovärendet till mark- och 
miljödomstolen. 

I rättsfallet NJA 2014 s. 267 behandlas försutten tid, där bygglov gavs den 23 oktober 2012 
och kungjordes 16 november 2012. Flertalet grannar överklagade beslutet men byggnads-
nämnden avvisade överklagandena med motiveringen att det hade kommit in försent. De 
flesta grannar gick vidare med att överklaga till Länsstyrelsen, som avslog överklagandena av 
samma orsak som byggnadsnämnden. Grannarna ansökte då om återställande av försutten tid 
med skälen att byggnadsnämnden inte hade skickat bygglovsbesluten till grannarna (PBL 
9:41b). Byggnadsnämndens svar på detta var att de hade den 15 november 2012 skickat med-
delande om beslut till vissa grannar, resterande grannar hade byggnadsnämnden inte någon 
skyldighet att meddela. De grannar som kommunen påstår att de skickat brev till påstår sig 
inte ha fått brev. Byggnadsnämnden har inget bevis i handlingarna att breven har skickats och 
därför är det inte utrett. Högsta domstolen ansåg att det inte var tillräckligt att kungöra i Post- 
och Inrikes Tidningar och att byggnadsnämnden skulle meddelat alla grannarna, även om det 
är osäkert om vilka som är sakägare. Även om en granne meddelas i ett lovärende behöver 
detta inte innebära att grannen har överklaganderätt. För de grannar som byggnadsnämnden 
påstår sig ha skickat brev till bifaller Högsta domstolen återställande av försutten tid. För 
övriga grannar som inte byggnadsnämnden meddelat fastställer Högsta domstolen att de är 
berörda av bygglovet och får därmed överklaga och även de får bifall för återställande av 
försutten tid. 

  

61 Vänersborgs Tingsrätt 2015-05-20. Mål nr: T 3242-14 
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2.10 Tidigare studier 
En undersökning på tidigare studier gjordes för att få en bredare kunskap och förståelse. Alla 
fyra studier är skrivna från 2013 till 2015, vilket påvisar aktualiteten för arbetena.  

2.10.1 Samspelet mellan byggnadsnämnd och tjänstemän - Skiljer sig de förtroen-
devaldas beslut mot tjänstemännens förslag? 

Studien Samspelet mellan byggnadsnämnd och tjänstemän - Skiljer sig de förtroendevaldas 
beslut mot tjänstemännens förslag? har en liknande frågeställning som denna studie, men med 
fokusen på större kommuner i Stockholmsområdet. Där kunde det utläsas att det ofta handlade 
om en bedömningsfråga när förslaget och beslutet skiljde sig. Andra slutsatser var att desto 
större kommun desto fler bygglovsärenden samt att högre procent av bygglovsärendena gick 
till byggnadsnämnden. När en byggnadsnämnd hanterar många bygglovsärenden resulterade 
detta i att byggnadsnämnden inte var generösa med att ge t.ex. bygglov.  

Byggnadsnämnden tog beslut i 4-8 procent i de olika kommunerna. Antal bygglovsärenden 
där byggnadsnämnden inte beslutade enligt tjänstemännens förslag varierade väldigt mycket 
mellan kommunerna. I två kommuner var det inga bygglovsärenden alls, i en kommun var det 
två procent och i den sista kommunen var det hela 33 procent. De bedömningar som tjänste-
männen och byggnadsnämnden hade var främst en liten avvikelse. 

2.10.2 Handläggningstiden vid bygglov: En studie kring kravet i PBL 9:27 
I studien Handläggningstiden vid bygglov: En studie kring kravet i PBL 9:27 var syftet att 
undersöka hur lång handläggningstiden var för bygglov, där åtgärden var nybyggnation av 
byggnad. Enligt 2011 års PBL ska handläggningstiden vara max tio veckor, detta för att på-
skynda processen. För att den lagen skulle gälla avgränsades undersökta år till 2014. 

Resultatet var att cirka tio procent av de granskade bygglovsärendena uppfyllde inte kravet 
tioveckorshandläggningstid, trots att nästan hälften av dessa överensstämde med detaljplan 
eller områdesbestämmelser. 

2.10.3 Vem läser kungörelser? – en studie om kungörandet vid detaljplan- och bygg-
lovsärenden 

Att klarlägga hur vanligt förekommande det var att kungörelser läses när det gäller detaljpla-
ner och bygglovsärenden var studiens syfte, då exempelvis ett bygglov ska kungöras innan 
det vunnit laga kraft. Studien omfattade enkäter till både privat personer och kommuner.  

Studiens resultat var att 71 procent av de tillfrågade aldrig läste kungörelser i Post- och Inrikes 
Tidningar. Flera av respondenterna hade ingen kännedom om vad Post- och Inrikes Tidningar 
var för någonting. 

2.10.4 Liten avvikelse från detaljplan: en översiktlig studie i Västra Götaland 
Bygglov inom detaljplanerat område ska följa detaljplanens bestämmelse men det finns bland 
annat ett undantag, liten avvikelse. För att kunna påvisa detta krävs exempelvis att åtgärden 
överensstämmer med detaljplanens syfte. Studiens syfte var att se hur kommunerna hanterade 
liten avvikelse och hur det används i praktiken. 

Resultatet var att det inte var någon tydlig gräns mellan liten och stor avvikelse. Storleken på 
avvikelserna som godtas skiljer sig från kommun till kommun men även när avvikelsen ska 
godkännas. Grannars åsikt hade betydande om en liten avvikelse ska godtas eller inte. En 
detaljplans ålder påverkade godkännandet av avvikelser.  
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3. Metod 
I detta kapitel förklaras teorin bakom de metoder som har använts i denna studie och studiens 
tillvägagångsätt, detta för att styrka studiens vetenskapliga trovärdighet. 

3.1 Rättskällor 
I den svenska lagstiftningen finns det en inbördes hierarki mellan de olika lagarna. Sveriges 
grundlagar står högst i hierarkin, vilken framgår i regeringsformen 1 kap. 3 §. De svenska 
grundlagarna är regeringsformen, tryckfrihetsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och suc-
cessionsordningen. Efter grundlagarna kommer lagarna som stiftas av riksdagen och därefter 
kommer förordningarna som beslutas av regeringen. Lägst i hierarkin kommer myndigheter-
nas föreskrifter. Detta kan till exempel vara stadgor i en kommun. Myndigheterna kan även 
ge allmänna råd men dessa är enbart vägledande gentemot föreskrifterna som är bindande.62 

Enligt den svenska traditionella rättskälleläran används även förarbeten som en rättskälla. 
Förarbetena innehåller ofta mycket information om hur lagen är tänkte att tolkas och använ-
das63. Oftast brukar förarbeten komma näst på tur efter lagtexten.  

Prejudikat eller domstolspraxis väger tyngst när en domstol av en högre grad har tillämpat 
rättsregeln utifrån lagtext i ett konkret fall. Styrkan i ett prejudikat eller domstolspraxis beror 
framförallt på i vilken typ av domstol domen har dömts. De högsta instanserna är Högsta 
domstolen och regeringsrätten, men även specialdomstolarna, Arbetsdomstolen, Marknads-
domstolen, Miljööverdomstolen och Migrationsdomstolen.64 Till prejudikat gäller även do-
mar från EU-domstolen och Europadomstolen65. I Sverige används rättspraxis i betydligt 
större del än i de flesta andra länder66. 

Ytterligare något som kan vara ett stöd inom ett visst rättsområde kan vara en doktrin (bok) 
som är skriven av en rättsvetare, vanligen professorer som är specialiserade inom området. 
En doktrin kan inte få statusen som prejudikat eller rättskälla eftersom den är skriven av en 
författare, vilket innebär att uppfattningen och uttrycken inte behöver vara en korrekt beskriv-
ning av vad som är rättsenligt.67 

3.2 Juridisk metod 
Det juridiska rättsområdet brukar delas in två olika områden, civilrätt och offentlig rätt. Ci-
vilrätt består av rättsförhållandet mellan enskilda så som personer, företag och föreningar. Till 
civilrätten räknas även den allmänna förmögenhetsrätten, familjerätten, successionsrätten och 
personrätten68. Offentliga rätten gäller inte bara enskilda utan även staten och de allmänna. 

62 Nilsson. Juridiken, s. 35 
63 Lagen.nu, Om rättskällor. 
64 Lagen.nu, Om rättskällor. 
65 Nilsson. Juridiken, s. 37 
66 Nilsson. Juridiken, s. 41 
67 Lagen.nu, Om rättskällor 
68 Nilsson. Juridiken, s. 48. 
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Här tillhör även kommuner och olika myndigheter. Offentliga rätten består av två huvuddelar, 
dels regler om vad som gäller mellan det allmänna och de enskilda men även regler om den 
enskildes skyldigheter och rättigheter69.  

En lag kan både vara tvingande och dispositiv. Att en lag eller paragraf är tvingande innebär 
att man inte kan avtala bort den, även om parterna är överens. Parterna kan dock avtala om 
bättre villkor än vad lagen säger. Att en lag är dispositiv innebär raka motsatsen, parterna får 
avtala bort lagen eller paragrafen. Lagens syfte är att det ska finnas en bakomliggande regel 
att falla tillbaka på om parterna inte har valt att avtalsreglera frågan, lagen ska alltså fylla ut 
parternas avtal så att de slipper skriva långa avtal.70 

3.2.1 Lagtolkning 
Vid tolkning av lagtext finns det olika utgångspunkter. Det finns främst tre olika sätt att tolka 
en lagtext och det första är bokstavstolkning. Vid bokstavstolkning tolkas orden och hur me-
ningarna är uppbyggda utifrån lagtexten. Det andra sättet är en systematisk tolkning som in-
nebär att bestämmelsen tolkas i ett sammanhang i rättssystemets helhet och bakgrund. Det 
tredje sättet är teleologisk tolkning, vilket innebär en tolkning av bestämmelsens syfte, funkt-
ion och ändamål. Den teleologiska tolkningen kan delas upp i två olika, objektiv- och subjek-
tiv teleologisk tolkning. Vid en objektiv tolkning av en bestämmelse eller lag brukar lagens 
syfte och ändamål nämnas i inledningen. Vid en subjektiv tolkning får syftet utläsas i förar-
betena. Med en subjektiv metod tolkas och tillämpas lagen i enighet med lagstiftarens intent-
ioner. 

3.3 Kvantitativ datainsamlingsmetod 
Kvantitativ datainsamlingsmetod är en forskningsprocess som kan bestå av tre olika faser, 
planerings-, insamlings- och analysfasen. I denna process finns det krav på olika moment som 
ska uppfyllas för att undersökningen ska vara vetenskaplig71.  

Kvantitativ metod innebär främst mätningar med statistiska bearbetnings- och analysmetoder. 
Den kvantitativa metoden används främst för att besvara numeriska frågor som kan delas in i 
klasser och egenskaper beroende på materialet och vilken hypotes som valts. Den kvantitativa 
metoden behöver en hög grad av reliabilitet, se kapitel 3.5. 

3.4 Kvalitativ intervjumetod 
Den kvalitativa intervjumetoden grundar sig i hermeneutikens vetenskapsteori som är läran 
om att tolka och förstår. Tolkningen som genomförs måste rättfärdigas, vilket innebär att hän-
syn ska tas till helhetsuppfattningen. Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att svara på 
varför undersökningen genomförs på ett visst sätt. Denna metod innebär en tolkning av her-
meneutikens regler som därefter leder till en teori. 

69 Nilsson. Juridiken, s. 50. 
70 Nilsson. Juridiken, s. 49. 
71 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 207. 
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3.5 Reliabilitet och validitet 
I vetenskapliga undersökningar är det viktigt att det som ska undersökas uppfyller kraven på 
pålitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet). För att uppnå en pålitlighet ska undersök-
ningen kunna genomföras upprepade gånger och andra ska kunna göra samma undersökning 
med liknade resultat. För att undersökningen ska kunna bli giltig eller uppnå validitet  innebär 
detta att en avläsning av observationen har gjorts på ett korrekt sätt mot hur väl detta stämmer 
överens med omvärlden.72   

3.6 Urval 
Undersökning har bestått av att studera två 
mindre och två större kommuner i Västra Gö-
talandsregionen. Kommuner valdes på grund 
av deras geografiska läge och invånarantal73. 
Studien är avgränsad till lovärenden som är 
inom detaljplanerat område.  

Kommunerna som har gett underlag till 
denna studie är Färgelanda, Munkedal, Troll-
hättan och Uddevalla, se figur 3. De mindre 
kommunerna, Färgelanda och Munkedal, har 
ca 6 500 respektive ca 10 000 invå-
nare. De större kommunerna, Trollhättan och 
Uddevalla, har ca 57 000 respektive 54 000 
invånare.74 

Ytterligare ett urval som gjordes var att enbart 
undersöka lovärenden i form av bygg-, riv-
nings- och marklov som inkommit till bygg-
nadsnämnden och beslutats under år 2015. 
Lovärenden i form av förhandsbesked togs 
inte med i undersökningen. Ingen hänsyn togs 
till om bygglov sökts med eller utan startbesked. 

3.7 Arbetsmetod 
Arbetet börjades med att strukturera upp arbetsuppgifter och välja kommuner. Undersök-
ningen bestod av en fallstudie för att få ett helhetsperspektiv på vad som krävs för att ett 
lovärende ska vinna laga kraft75. Kontakt med de utvalda kommunerna gjordes i tidigt skede 
för att kunna planera ett besök samt en intervju. Val av intervjuperson skedde via ett så kallat 
snöbollsurval76. Detta innebär att en person på kommunen rekommenderar en lämplig och 
kunnig intervjuperson angående ämnet som var tillgänglig. 

72 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 146. 
73 Statistiska centralbyrån. Land- och vattenareal.  
74 Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik. 
75 Patel & Davidsson. Forskningsmetodikens grunder, s. 56-57. 
76 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 284-285. 

Figur 3 Visar urvalet av kommunerna 
Gjord av Kristoffer Gustafsson med hjälp av Lantmäteriets 
data och programmet ArcGIS. 
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Datainsamlingsmetoden som har använts grundar sig både på en kvantitativ och en kvalitativ 
metod77. Den kvantitativa delen bestod av insamling och granskning av byggnadsnämndens 
beslutsprotokoll för att kunna ta del av byggnadsnämndens beslut samt deras grunder till be-
sluten. Även tjänstemännens tjänsteskrivelse granskades för att kunna ta del av deras förslag 
till beslut samt grund till bedömning. Kommunernas gemensamma bidrag i form av doku-
mentation har tolkats mot svensk lagstiftning. Dokumentationen från kommunerna har sam-
manställts till en gemensam grundinformation och inte jämförts mellan kommunerna78. För 
att undersöka kommunernas hantering av grannehöran samlades kommunernas mallar in an-
gående grannehöran. 

Den kvalitativa delen bestod av en datainsamling i form av intervjuer med en tjänsteman på 
respektive kommun, se intervjufrågor i bilaga C. Valet av att intervjua en person på respektive 
kommun grundas på att kunna få en djupare förståelse för lovprocessen och deras hantering 
av lovärenden. De intervjuade var bygglovshandläggare eller bygglovsarkitekt på respektive 
kommun. 

För att kunna få kunskap hur kommunerna ska arbeta angående lovprocessen togs kontakt 
med sakkunniga i ämnet, Ulrika Nolåker, Byggutbildarna, Eidar Lindgren, Universitetsad-
junkt i fastighetsvetenskap vid Kungliga Tekniska Högskolan och Ulf Jensen, Professor i fas-
tighetsvetenskap vid Högskolan Väst. Det togs även kontakt med Boverket, dock gavs inte 
någon ny, mer djupgående information angående lovprocessen. Kontakt med Justitieombuds-
mannen togs angående tiden för när en kungörelse ska ske efter beslut är taget, dock hade de 
inte något uttalande kring detta. 

3.8 Kriterier 
Efter att ha tagit kontakt med sakkunniga i ämnet bestämdes kriterierna för grannehöran och 
kungörelse. Kriteriet för att en grannehöran ska vara godkänd är att alla berörda grannar ska 
vara hörda och inkommit med svar angående lovärendet. Om enbart några grannar inkommit 
med svar är detta inte godkänt. Användning av en så kallad tyst accept är inte heller godkänt. 
För att kriteriet för kungörelse ska vara uppfyllt ska lovärendet vara kungjort i Post- och Inri-
kes Tidningar. Sista kriteriet för att ett lovärende ska vinna laga kraft är att överklagandetiden 
har löpt ut. Enligt PBL 13 kap. 16 § har överklagandetiden löpt ut fyra veckor efter att ärendet 
har kungjorts. 

Något kriterier för att ett lovärende måste ha laghänvisning vid beslut för att vinna laga kraft 
har inte tagits. Dock har det betydelse om det finns laghänvisning vid beslut som överklagas.    

3.9 Felkällor 
Undersökningen förlitar sig på att tjänstemännen och byggnadsnämnden har genomfört sina 
arbetsuppgifter på ett korrekt sätt samt att kommunen har lämnat korrekta uppgifter angående 
inkomna och beslutade lovärenden under 2015. Undersökningen förlitar sig även på att kom-
munerna har kungjort på korrekt sätt enligt lagen när kungörelse skett.  

77 Hartman. Vetenskapligt tänkande, s. 207-209 & s. 274-276. 
78 Patel & Davidsson. Forskningsmetodikens grunder, s. 56-57. 
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4. Resultat 
Resultatet är uppdelat i en sammanställning av de 23 granskande lovärendena och intervjuerna 
med kommunerna. I de 23 granskade lovärendena har fokus legat på att studera hur kommu-
nerna hanterar grannehöran, laghänvisning och bedömning av ärendena som grund för beslut, 
kungörelse, överklagan samt om lovärendena har vunnit laga kraft, se figur 2 på sidan 11.  

4.1 Granskade lovärenden 
Samtliga bygg-, rivnings- och marklov som 
kom in och beslutades i under 2015 under-
söktes hos de fyra utvalda kommunerna. 
Detta resulterade i 1386 lovärenden, se ta-
bell 1.  

Flest antal lovärenden har de större kom-
munerna Uddevalla och Trollhättan, som 
hade 622 lovärenden respektive 516 lovä-
renden. De mindre kommunerna Munkedal 
och Färgelanda hade 129 lovärenden re-
spektive 119 lovärenden. 

Av de 1386 lovärendena var det 125 lovä-
renden som byggnadsnämnderna i de fyra 
kommunerna tog beslut i. De flesta lovä-
renden, 1261 stycken, beslutades av tjäns-
temännen, som beslutade via delegation, se 
tabell 2.  

I 23 lovärenden av de 125 lovärendena be-
slutade byggnadsnämnderna inte enligt 
tjänstemännens förslag till beslut, se tabell 
3. I 102 lovärenden beslutade byggnads-
nämnderna efter tjänstemännens förslag.  

Endast i ett lovärende avslog byggnads-
nämnden lovet, där tjänstemännens förslag 
var att bevilja lovet. I resterande lovärenden 
var tjänstemännens förslag till beslut att av-
slå men byggnadsnämnderna beslutade att 
bevilja de sökta åtgärderna. 

119 129 516 622

FÄRGELANDA MUNKEDAL TROLLHÄTTAN UDDEVALLA

Totalt antal ärenden

Tabell 1 Totalt antal ärenden i kommunerna. 

1261

125

Beslutsfördelning

Delegation

Byggnadsnämnden

Tabell 2 Beslutsfördelning mellan tjänstemän och byggnads-
nämnd 

102

23

Bedömningsfördelning

Eniga
Oeniga

Tabell 3 Bedömningsfördelning om eniga eller oeniga beslut 
mellan tjänstemännen och byggnadsnämnden 
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I tre av de fyra kommunerna har byggnads-
nämnden gått emot tjänstemännens förslag. 
I en kommun har byggnadsnämn-
den inte gått emot tjänstemännens förslag. 
Antal granskade lovärenden där byggnads-
nämnderna och tjänstemän-
nen har olika bedömning redovisas kom-
munvis, se tabell 4. 

4.2 Grannehöran 
Grannar hördes i 16 lovärenden men en förteckning över vilka grannar, stod inte med i tre 
sammanträdesbeslut. Endast i ett lovärende där grannar hörts har alla grannar inkommit med 
svar.  

I sju lovärenden hördes inga grannar, se ta-
bell 5, trots att tjänstemännen ansåg att det 
inte var en liten avvikelse från detaljplan i 
fem av lovärendena. I ett av dessa lovärenden 
hördes grannar först efter en återremiss från 
byggnadsnämnden. 

I fyra lovärenden, se tabell 5, motsätter sig 
grannar till den sökta åtgärden. I ett av dessa 
lovärenden överklagar samma granne till 
länsstyrelsen, se kapitel 4.5 Överklagan.  

I 13 lovärenden, se tabell 5, finns det ingen 
erinran från hörda grannar angående åtgär-
den enligt kommunen. Detta kan ha två olika 
betydelser antingen finns det medgivande då 
några grannar har svarat eller kan det bero på att kommunen använder sig utav är en så kallad 
”tyst accept”. Detta innebär att om grannen inte har hört av sig inom den satta tidsramen antar 
kommunen att grannen inte motsätter sig lovet. Detta användes av två kommuner, se citat 
nedan från mallarna för grannehöran. 

”Om du godkänner åtgärden behöver du inte meddela oss” 

”Har Ni inte svarat vid ovanstående datum kommer detta tolkas som att Ni inte har något att 
erinra mot föreslagen byggnadsåtgärd” 
I ett lovärende beslutade byggnadsnämnden att en återremiss skulle ske för att höra grannar. 
Grannarna hördes och inga grannar motsatte sig åtgärden enligt sammanträdesprotokollet, 
vilket resulterade i att åtgärden beviljades. Samma lovärende omprövades ännu en gång på 
grund av att en annan granne hade fått bygglov för samma åtgärd, men till en betydligt lägre 
bygglovskostnad. Skillnaden mellan dessa två lovärenden var att i lovärendet som fick en 
lägre bygglovsavgift hade inga grannar hörts utan där hade byggnadsnämndens ordförande 
gått in och tagit beslutet, trots att lovärendet ingick i delegationsordningen. I tabell 6 sam-
manfattas den data som beskriver hur kommunerna hanterar grannehöran. I enbart två lovä-
renden har alla berörda grannar inkommit med svar på grannehöran.  
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2

FÄRGELANDA MUNKEDAL TROLLHÄTTAN UDDEVALLA

Antal granskade ärenden 

Tabell 4 Antal granskade ärenden 
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erinran

Tabell 5 Grannehöran fördelning 
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4.3 Laghänvisning och bedömning av lovärenden 
I alla lovärende utom ett som undersöktes gav tjänstemännen förslaget att avslå men bygg-
nadsnämnden beviljade. I ett lovärende gav tjänstemännen förslaget att bevilja allt i ansökan, 
men byggnadsnämnden avslog en del av bygglovet. 

Tjänstemännen hänvisade till två olika lagparagrafer i de 23 lovärendena som ha undersökts. 
Paragraferna som tjänstemännen hänvisade till var PBL 9 kap. 31 b § och PBL 8 kap 17 §. I 
15 av dessa lovärenden ansåg tjänstemännen att det inte var en liten avvikelse från detaljpla-
nen enligt PBL 9 kap. 31 b § och i ett lovärende hänvisade de till PBL 8 kap. 17 § som säger 
att en ändring av en byggnad ska ske varsamt. I sju av dessa lovärenden fanns det flera olika 
avvikelser från detaljplanen bl.a. i form av byggnad på prickmark, överstigande av byggyta, 
placering av byggnad på u-område och byggnad som inte är förenlig med detaljplanens syfte. 

Tjänstemännens bedömningar som ligger till grund för förslag till beslut redovisas i tabell 7. 
Det förekom lovärenden där det fanns flera bedömningar som grundades till för förslag till 
beslut och alla bedömningar redovisas.  

I 21 lovärenden ansåg tjänstemännen att det inte var en liten avvikelse från detaljplanen, dock 
hade inte alla laghänvisning till PBL 9 kap. 31 b §. Nedan visas enbart de 15 lovärenden där 
tjänstemännen hänvisade till att det inte var en liten avvikelse enligt PBL 9 kap. 31 b §. 
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Grannehöran

Tabell 6 Grannehöran 

Tabell 7 Tjänstemännens bedömning 
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Tjänstemännens bedömning
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I de lovärenden där byggnadens area överstegs skilde det mellan 3-110 procent och i de lovä-
rendena gällande byggnad på prickmark gällde det mellan 13 till 40 m2. Observera att det i 
flera lovärenden inte fanns någon information angående hur många procent exploateringsgra-
den översteg eller hur många kvadratmeter som var på prickmark. 

I endast fem stycken lovärenden hänvisade byggnadsnämnden till vilken paragraf som låg till 
grund för beslutet, men i resterande 18 lovärendena hänvisades inte till någon paragraf över-
huvudtaget. I 20 av de 23 lovärendena yrkar en person som sitter i byggnadsnämnden på att 
bygglovet ska beviljas.  

Byggnadsnämndens bedömningar för beslut redovisas i tabell 8. Det förekom lovärenden där 
det fanns flera bedömningar som underlag till förslag till beslut och alla bedömningar redovi-
sas. 

I tio lovärenden saknades underlag till förklaring för beslut. Det vanligaste skälet till ett beslut 
som byggnadsnämnden hade var inget skäl alls. I dessa ärenden var det en person i byggnads-
nämnden som tog beslutet utan skäl eller motivering.  

I de sju lovärenden där byggnadsnämnden ansåg att det var en liten avvikelse, ansåg tjänste-
männen att det inte var en liten avvikelse. 

I ett lovärende angav byggnadsnämnden bedömningen att grannarna var positiva till den sökta 
åtgärden, trots att inte alla grannar hade blivit hörda. I två lovärenden där inga svar har in-
kommit var byggnadsnämndens motivering delvis att inga grannar hade några synpunkter.  

I ett lovärende där det både var förslag till bebyggelse på prickmark och överstigen byggnads-
area hänvisade byggnadsnämnden delvis till att det var en gammal detaljplan. 

I ett lovärende där åtgärden var ett bygglov för garage, som planerades att placeras på mark 
som var inom tre olika detaljplaner med olika egenskaper. Egenskaperna för de olika detalj-
planerna var prickmark, allmänplats gata och gata/torg. Detta ansåg byggnadsnämnden var en 
liten avvikelse med hänvisning till PBL 9 kap. 31 b §. 
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Byggnadsnämndens bedömning

Tabell 8 Byggnadsnämndens bedömning 
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Ett lovärende var inte färdigställt då det inte fanns någon bedömning av byggnadsnämnden 
utan det står enbart ”klart hit” i protokollet, men beslutet i lovärendet var beviljat. I tabell 9 
sammanfattas hur ofta tjänstemännen och byggnadsnämnderna laghänvisade samt om det var 
ärenden som inte var fullständiga. 

4.4 Kungörelse 
Två lovärenden var inte kungjorda alls i Post- och Inrikes Tidningar, se tabell 10. I 21 lovä-
renden kungjordes beslutet mellan 12 och 28 dagar efter beslutet var taget av byggnadsnämn-
den. 
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Tabell 9 Laghänvisning 
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Kungörelse

Tabell 10 Kungörelse 
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4.5 Överklagan 
Ett ärende var överklagat till länsstyrelsen. Ärendet avsåg ett garage som var byggt utanför 
fastigheten och bygglov söktes för att flytta in garaget på fastigheten. Den valda platsen var 
dock på prickmark men byggnadsnämnden beviljade lovet. Länsstyrelsen ansåg att det inte 
fanns några brister i kommunens handläggning och att beslutet inte kunde upphävas på grund 
av formella grunder, därför upphävdes överklagan79. 

  

79 Länsstyrelsen: 403-1568-2016E. Beslut 2016-01-29. 
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Tabell 11 Överklagan 
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4.6 Laga kraft  
Enbart tre lovärenden har vunnit laga kraft enligt kriterierna, se kapitel 3.8 Kriterier. I enbart 
två lovärenden har grannehöran och kungörelse genomförts på ett korrekt sätt. I de flesta lo-
värendena är det grannehöran som inte är fullständig. 

 

Sammanfattning 
Lovärende Godkänd 

Grannehöran 
Kungjort i PoIT Överklagan Vunnit Laga Kraft 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov  X X JA 

Bygglov    NEJ 

Bygglov    NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Rivningslov  X  NEJ 

Totalt 2 st 21 st 1 st 2 st JA 
Tabell 12 Sammanfattning 
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I tabell 13 visas antal lovärenden som skulle bli godkända om formuleringen av tyst accept 
var godkänd. Antal lovärenden som har vunnit laga kraft med en tyst accept är totalt 16 
stycken. 

Sammanfattning 
Lovärende Grannehöran 

mha. tyst accept 
Kungjort i PoIT Överklagan Vunnit Laga Kraft 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov  X  NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X X JA 

Bygglov X   NEJ 

Bygglov    NEJ 

Bygglov X X  JA 

Bygglov X X  JA 

Rivningslov  X  NEJ 

Totalt 17 st 21 st 1 st 16 st JA 
Tabell 13 Sammanfattning med tyst accept 
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5. Intervjuer med kommunerna 
Tjänstemännens erfarenhet inom yrket har varit mellan ett till fem år. Deras utbildningar har 
skiljt sig från varandra med en variation mellan en ettårig utbildning till bygglovshandläggare 
till en femårig arkitektutbildning. I detta arbete användes benämningen byggnadsnämnd för 
alla kommuner, oavsett vilken benämning som kommunerna själva använder på den nämnd 
som hanterar lovärenden. Intervjufrågorna finns att se i bilaga C. 

5.1 Samspelet mellan byggnadsnämnden och tjänste-
männen 

Samtliga intervjuade tjänstemän upplevde att det var ett bra samarbete mellan tjänstemännen 
och byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden upplevdes som för det mesta pålästa och intres-
serade under sammanträdena. De uppfattades som professionella och noggranna i deras be-
dömningar.  

Tjänstemännen upplevde inte att byggnadsnämnden försökte att påverka tjänstemännens för-
slag. I de fall som byggnadsnämnden gick emot tjänstemännens förslag till beslut var det 
viktigt att påvisa vilka konsekvenser som kan uppkomma av beslutet. En tjänsteman ansåg att 
det kunde vara irriterande när byggnadsnämnden inte beslutade efter förslaget, ”men man lär 
sig att det inte är personligt”. En annan tjänsteman hade aldrig upplevt att byggnadsnämnden 
hade gått emot tjänstemannens förslag, skulle detta inträffa skulle tjänstemannen skriva en 
tjänsteskrivelse angående lovärendet för att påvisa sin bedömning i lovärendet. 

5.2 Delegation 
I de fyra kommunerna upplevdes delegationsordningen som ganska stor och omfattande. 
Dock fanns behov av uppdatering och utökning på vissa kommuner, exempelvis ingick inte 
marklovsärende i delegationsuppdraget.  

5.3 Lovprocessen 
I samtliga kommuner skickade tjänstemännen ut deras förslag till beslut i god tid till bygg-
nadsnämnden, så att byggnadsnämnden kunde förbereda sig inför sammanträdet där beslutet 
skulle tas. I tre av fyra kommuner använde tjänstemännen PowerPoint som hjälp att beskriva 
lovärendena. I en kommun upplever en tjänsteman att sedan införandet att ha PowerPoint som 
hjälpmedel har presentationerna blivit tydligare både för tjänstemännen och för byggnads-
nämnden. Dels för att tjänstemännen gick igenom alla lovärenden tillsammans för att struk-
turera PowerPoint dokumentet. Detta medförde att om någon tjänsteman till exempel var sjuk 
kunde en annan tjänsteman redovisa lovärendet med samma kunskap. I och med detta blev 
tjänstemännen mer förberedda och lugna inför redovisningen. Genom att använda PowerPoint 
blev redovisningen tydligare för byggnadsnämnden som fick en bättre överblick av lovären-
deredovisningen. I övrigt ansåg tjänstemannen att delegationsordningen kunde utökas ef-
tersom det hade effektiviserat vissa lovärenden. 

En annan kommun använde sig av många bilder av platsen av den sökta åtgärden i Power-
Point-materialet för att förtydliga för nämnden. Citat från tjänstemannen ”Det är kanske där-
för det går så bra”.  
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I en kommun använde tjänstemännen karta och en tillhörande förklaring till deras förslag till 
beslut. Detta ansågs fungera bra, enligt tjänstemannen. 

I en av de mindre kommunerna ansåg tjänstemannen att mindre kommuner med mindre antal 
lovärenden har mer tid att lägga på lovärendena och därmed kan eventuella fel upptäckas och 
bistås. 
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6. Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras den använda metoden, tidigare studier, intervjuer med kommunerna 
samt kommunernas lovärendeprocess angående grannehöran, laghänvisning och bedömning 
och kungörelse. Dessutom diskuteras om lovärenden slutligen vinner laga kraft. 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av att använda kvalitativ och kvantitativ metod ansågs vara den mest lämpliga för denna 
undersökning. För att genomföra denna typ av studie bör kunskap sökas tidigare, både när det 
gäller att lära sig själv om vad lagen säger men även via samtal med sakkunniga. Hade detta 
arbete strukturerats upp på det viset hade troligtvis intervjuerna med tjänstemännen på kom-
munerna gett mer. Valet av intervjupersonerna hade kunnat göras på ett annat sett för att få 
en bättre överblick. Istället för att enbart bli tilldelad en tjänsteman på kommunen kunde ef-
terfrågan på den mest erfarna tjänstemannen varit ett önskemål. 

Avgränsningen till att lovärenden skulle vara inskickade och beslutade under 2015 har för-
svårat arbete något. Detta eftersom kommunerna har statistik som gäller alla beslut tagna un-
der 2015 men kan ha inkommit tidigare. En bättre avgränsning hade varit att ta alla lovbeslut 
som tagits under 2015. Detta hade lett till att kommunerna hade kunnat ta fram statistik på ett 
enklare sätt. 

6.2 Tidigare studier 
En jämförelse med den liknade studien Samspelet mellan byggnadsnämnd och tjänstemän - 
Skiljer sig de förtroendevaldas beslut mot tjänstemännens förslag? har gjorts.  

6.2.1 Samspelet mellan byggnadsnämnd och tjänstemän - Skiljer sig de förtroen-
devaldas beslut mot tjänstemännens förslag? 

Vid en jämförelse med den tidigare studien påvisades vissa skillnader. Det skiljer sig mellan 
hur många lovärenden som byggnadsnämnden tar beslut i. I det tidigare arbetet var det mellan 
4-8 procent och i detta arbete var det mellan 2-17 procent, orsaken till detta är svårt att spe-
kulera i. När det gäller att ge avslag via delegation är det två kommuner i det tidigare arbete 
som inte får det medan i detta arbete är det enbart en kommun som får det. 

Det var stor variation mellan kommunerna i det tidigare arbete angående hur många lovären-
den där byggnadsnämnden inte beslutade efter tjänstemännens förslag, 0-33 procent. I vårt 
arbete är det mellan 0-23 procent. I likhet med detta arbete blev resultatet i det tidigare arbetet 
att byggnadsnämnden oftare gör bedömningen till de sökandes fördel. 

De bedömningar som det tidigare arbete resulterade i var liten avvikelse, byggnader med sär-
skilt värde, estetisk karaktär, tidsbegränsade bygglov samt särskilt för fartyg, strandlinjer och 
kajer. I detta arbete är den vanligaste bedömningen om det är eller inte är en liten avvikelse, 
men även kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vad gäller tidsbegränsade bygglov är inget 
som vi har behandlat i detta arbete. 

6.2.2 Handläggningstiden vid bygglov: En studie kring kravet i PBL 9:27 
Resultatet i studien Handläggningstiden vid bygglov: En studie kring kravet i PBL 9:27 var 
att cirka tio procent av de granskade lovärendena inte uppfyllde kravet på tio veckors hand-
läggningstid. Detta sker inte alltid skyndsamt enligt lagen.  
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Vi kan konstatera att av de lovärenden som granskats i denna studie visar att dagarna mellan 
att ett beslut är taget till att lovärendet kungörs inte heller sker på ett skyndsamt sätt.  

6.2.3 Vem läser kungörelser? – en studie om kungörandet vid detaljplan- och bygg-
lovsärenden 

Studien visade att 71 procent av de tillfrågade aldrig läste kungörelser i Post- och Inrikes 
Tidningar. Ett annat resultat från studien var att flera av respondenterna inte hade någon kän-
nedom om Post- och Inrikes Tidningar. 

Lagen säger att lovärenden ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Men eftersom det är 
få personer som läser Post- och Inrikes Tidningar kanske det borde ses över efter en bättre 
lösning för att meddela sakägare som är okända för kommunerna.  

6.2.4 Liten avvikelse från detaljplan: en översiktlig studie i Västra Götaland 
Studiens resultat var att det inte var någon tydlig gräns mellan en liten och en stor avvikelse. 
Ett annat resultat var att grannarnas åsikter påverkade om en avvikelse skulle godtas eller inte 
och att detaljplanens ålder påverkade godkännandet för avvikelsen.  

Att det är svårt att avgöra skillnaden mellan en liten och en stor avvikelse är något som även 
denna studie kan konstatera. Att enbart positiva grannars åsikter tas med i byggnadsnämndens 
bedömning är något som är genomgående i de granskade lovärendena. I ett lovärende har 
byggnadsnämnden bedömt att detaljplanen var gammal och det är en av orsakerna till att av-
vikelsen var acceptabel. Det är en av byggnadsnämndernas uppgifter, se kapitel 2.3 Bygg-
nadsnämnden, att följa den allmänna utvecklingen. Kanske vore det bättre att göra en ny de-
taljplan över området. 

6.3 Intervjuer med kommunerna 
I samtliga undersökta kommuner anser tjänstemännen att samarbetet fungerar bra med bygg-
nadsnämnden. Detta får stöd av statistiken eftersom det är få lovärenden i de fyra kommu-
nerna där byggnadsnämndens beslut går emot tjänstemännens förslag. 

Att delegationsuppdraget i vissa fall anses ska utökas av de utvalda kommunernas tjänstemän, 
kan vara lämpligt eftersom till exempel marklov inte i regel är av stor vikt eller principiell 
betydelse. Att en kommun inte har avslag på delegationsordningen är något som antas att 
kommunen har valt själva. Detta anser vi eftersom vi inte kunnat finna något lagrum som 
anger att man får eller inte får ta ett delegationsbeslut om avslag för ett lovärende. Att ha 
avslag på delegationsordningen kanske hade medfört att färre lov hade gått till byggnads-
nämnden och på så sätt minskat deras belastning. Men det skulle även innebära att tjänste-
männen själva måste stå för att de beslutar om ett avslag, vilket skulle kunna vara besvärligt 
som enskild individ. 

Detta arbete kan inte dra någon allmän slutsats om att tjänstemännens redovisning av lovä-
rendena kan påverka lovärendets utfall, även om tjänstemännen upplever detta. Det krävs ett 
större underlag på antal kommuner för att kunna dra en sådan slutsats. 

I de tre kommuner där byggnadsnämnden har bedömt annorlunda än tjänstemännens förslag, 
upplever tjänstemännen att det är frustrerande. Men tjänstemännen anser att det är något som 
de lär sig. Som en tjänsteman sa är det viktigt att förklara för byggnadsnämnden vilka konse-
kvenser det kan bli när ett lov beviljas eller avslås. Detta kan vara en svår avvägning då kom-
munen ska behandla alla kommuninvånare på samma sätt, men har ett fel gjorts ska inte 
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samma fel göras om. Detta blir tydligt i de lovärenden där två lovärenden handlar om grannar 
som söker om samma åtgärd som avviker från detaljplanens bestämmelser. Där får den ena 
grannen som är först med att söka lov om åtgärden en återremiss för att höra grannar och när 
lovproceduren gjorts igen får grannen beviljat bygglov. Den andra grannen har i ansökan 
skickat med två grannegodkännade. I det beslutet som egentligen är under ett delegationsupp-
drag går byggnadsnämndens ordförande in och tar beslut. I detta lovärende ansåg tjänsteman-
nen att bygglovet inte skulle beviljas eftersom det stred mot detaljplanens bestämmelser. 

6.4 Grannehörande 
Att det enbart är två av 23 lovärenden som alla grannar är hörda, är inte rättssäkert då kom-
munen inte kan garantera att alla grannar har fått ta del av informationen. Det är förståeligt 
att kommunerna inte får svar av grannarna när de använder sig utav en tyst accept, som gjordes 
i två av kommunerna som undersöktes. Kommunerna tar ifrån grannarna deras demokratiska 
rättighet genom att använda en tyst accept vid grannehöran men även att grannar inte hörs när 
det var en avvikelse från detaljplan. Nolåkers förslag var att kommunerna skulle främja gran-
narna att svara på grannehöran genom att ange ett sista svarsdatum, detta förslag är något som 
vi delar med henne.  

Att det var fem lovärenden där inga grannar hördes trots att tjänstemännen bedömt den sökta 
åtgärden som att det inte var en liten avvikelse. Där har tjänstemännen tagit bort grannarnas 
demokratiska rättighet. 

En problematik för kommunen kan vara att det är svårt att avgöra vem som anses vara en 
berörd granne och sakägare, detta beskrivs i målet från Vänersborgs Tingsrätt. Här tydliggörs 
att det är väldigt viktigt att kommunerna sköter sitt uppdrag när det gäller grannehöran. 

Ett sätt för att underlätta för sökanden och kommunen är att lägga ut en mall för grannehö-
rande på kommunens hemsida angående ansökningar om lov. 

6.5 Laghänvisning och bedömning 
Resultatet visade att kommunerna inte hänvisade till PBL 9 kap. 31 c-e §§, trots att det fanns 
ett flertal lovärenden där detaljplanens genomförandetid hade löpt ut. En fråga som vi har 
ställt oss är om kommunerna har någon kännedom kring dessa eftersom de är framtagna för 
att kunna ge bygglov i lovärenden där en detaljplans genomförandetid har löpt ut. 

Det är inte vanligt att byggnadsnämnden och tjänstemännen har olika bedömningar i lovären-
den. I enbart en femtedel av lovärendena hade de olika bedömningar. Grunden för de bedöm-
ningarna var framförallt vad som anses vara en liten avvikelse. 

Det förekom i 16 lovärenden att tjänstemännen hänvisade till PBL 9 kap. 31 b §, vilket innebär 
att tjänstemännen ansåg att lovärendet inte var en liten avvikelse från den gällande detaljpla-
nen. I dessa lovärenden förekom det dessutom att byggnadsnämnden också hänvisade till 
denna paragraf, men då genom att belysa att lovärendet innefattade en liten avvikelse, se bi-
laga A. I dessa fall var det intressant att se på vilka grunder beslutet togs. I ett lovärende 
beviljade byggnadsnämnden en avvikelse på en omfattning på exploateringen som var på 
44 m2, vilket motsvarade 110 %. I ett annat lovärende beviljades ett bygglov där avvikelsen 
bestod av att uppföra en byggnad på 40 m2 enbart på prickmark. Kan detta anses vara en liten 
avvikelse?  
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I lovärende som berör kulturhistoriskt intressanta bebyggelse kan det innebära svårigheter för 
vissa tjänstemän beroende på utbildning de har genomfört. Att kunna avgöra om en byggnad 
ska bevaras eller rivas är oftast inte självklart. Att exempelvis en byggnad är kulturhistoriskt 
intressant kan medföra olika konsekvenser, beroende på vilken åtgärd som är sökt. I de två 
lovärendena som innefattar kulturhistoriska intressant bebyggelse har rådfrågan gjorts till 
kommunens byggnadsantikvarie. 

I åtta lovärenden lämnade tjänstemännen inga skäl till förslag för beslut och i 18 lovärenden 
lämnade byggnadsnämnden inga skäl till beslut. Vid uteblivna skäl till beslut sätts lovproces-
sens rättssäkerhet på spel. Detta genom att om ärendet skulle bli överklagat blir det med stor 
sannolikhet återremitterat och därefter blir processen förlängd. Kan det även anses vara rätt 
att ta ett beslut utan några formella skäl eller grunder för beslutet? 

En fundering som har uppkommit är varför det inte är vanligt förekommande att tjänstemän-
nen föreslår att bevilja lovet men där byggnadsnämnden beslutar om avslag? Vi funderar på 
om byggnadsnämnden hellre vill bevilja lov än att ge avslag för att vara mer tillmötesgående 
mot sökanden. 

I lovärenden där en äldre detaljplan gäller men där samhället har utvecklats och fastighetsä-
garna behov har ändrats kan det vara bra att byggnadsnämnden har beslutanderätten. Ett annat 
och kanske bättre alternativ är att kommunen förnyar detaljplanen för att möta samhällets krav 
och behov.  

6.6 Kungörelse 
I undersökningen framkom det att 21 lovärenden hade blivit kungjorda i Post- och Inrikes 
tidning. Detta visar sig att kommunerna är medvetna om att de ska kungöra. Att kungörandet 
skedde mellan 12-28 dagar från att beslutet togs kan bero på olika faktorer. Enligt Nolåker, 
se avsnitt 2.8.1, ska kungörelsen ske samma dag eller senast dagen efter justering medan 
Lindgren, se avsnitt 2.8.2, och Jensen, se avsnitt 2.8.3, menar att det ska ske skyndsamt. Från 
beslut till justering borde det inte ta mellan 12-28 dagar. Vi kan inte heller anse att det sker 
skyndsamt. Den som blir drabbad av detta är sökanden för åtgärden. 

Om kommunen kungör lovärendet sent, men meddelar sökanden om att lovärendet har blivit 
beviljat kan detta innebära att rättssäkerheten inte säkerställs för sökanden eftersom överkla-
gandetiden är förskjuten. Borde kanske tjänstemännen sköta det administrativa arbetet när det 
gäller kungörelse? 

Funderingar som har uppkommit angående kungörelse är att det är svårt att tolka lagen angå-
ende vid vilken tidpunkt kungörelse ska ske. Har kommunerna svårt att tolka lagen kanske 
den borde förtydligas eftersom den ändrades för att lovärenden skulle kunna vinna laga kraft. 

6.7 Laga kraft 
Syftet med PBL är att lovärenden ska vinna laga kraft. En slutsats i denna studie visar att 
kommunerna inte uppfyller lagens krav på lovhanteringen. För att ett lovärende ska vinna laga 
kraft när det är en avvikelse från en detaljplan krävs det en grannehöran, kungörelse, att ingen 
överklagar och att överklagandetiden löper ut. Vi anser att enbart två lovärenden som upp-
fyller samtliga krav av de 23 granskade lovärendena. 

 

 30 



Laga kraft vinning för lovärenden enligt PBL (2010:900) 

6.8 Hållbar utveckling 
För att återkoppla till hållbar utveckling i detta arbete sker det främst genom att lovprocessen 
bör vara snabb, smidig och enkel för att gynna det ekologiska, ekonomiska och sociala. Den 
grundläggande delen för att uppnå en hållbar utveckling startar i planeringsarbetet när en de-
taljplan framställs eller förnyas. Tidigt i denna planeringsfas påverkas den framtida byggnat-
ionen och lovansökningarna. Det som kan styras i lovprocessen är att en framtidstanke bör 
finnas med vid bedömningen av ärenden i lovprocessen. Men det bör även vara hållbart ur ett 
rättssäkert och kvalitetssäkert perspektiv när det gäller laghänvisning och bedömning, gran-
nehöran och kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.   

Vi har funderat på varför de sakkunniga som tillfrågades hade olika tolkningar angående vad 
lagen säger gällande exempelvis kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Detta kanske är ett 
tecken på att lagen borde förtydligas gällande lovhanteringen för att processen ska vara gynn-
sam för en hållbar utveckling i tätorterna ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart 
perspektiv. 
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7. Slutsatser 
Den övergripande frågeställningen var:  

I vilken omfattning vinner lovärenden laga kraft?  
Slutsatsen utifrån den övergripande frågeställningen är att endast tre av 23 granskade lovä-
rende har vunnit laga kraft enligt kriterierna. Om grannehöran med hjälp av tyst accept hade 
varit godkänt hade antalet lovärenden som vunnit laga kraft varit totalt 16 stycken. 

Svarar alla berörda grannar på grannehöran? 
De slutsatser som kunde göras utifrån delfrågorna var att kommunerna inte hörde alla grannar 
på ett korrekt sätt. I vissa ärenden gör kommunerna bedömningen att ärendet är en avvikelse 
från detaljplan men gör ändå ingen grannehöran. Vissa kommuner använde sig av en tyst 
accept, vilket medförde att alla grannar inte lämnade något skriftligt svar till kommunen. I 
endast två av 23 lovärenden lämnade alla grannar svar på grannehöran. 

Sker laghänvisning vid byggnadsnämndens beslut och tjänstemännens förslag till beslut? 
Tjänstemännen laghänvisade i 15 av 23 lovärenden och byggnadsnämnden i fem av 23 lovä-
renden. I fyra lovärenden hänvisade både byggnadsnämnden och tjänstemännen till lagpara-
graf. Kungörs lovärenden i Post- och Inrikes Tidningar och när? 
21 lovärenden var kungjorda i Post- och Inrikes Tidningar inom 12-28 dagar. Två lovärenden 
var inte kungjorda alls vilket innebär att de inte vunnit laga kraft. 

Hur ofta frångår byggnadsnämnden tjänstemännens förslag till beslut? 
Byggnadsnämnden frångår tjänstemännens förslag i 23 av 125 lovärenden. 

7.1 Förslag på vidare studier 
Detta arbete har blivit en liten förstudie på att PBLs syfte om att lovärenden ska vinna laga 
kraft inte uppfylls. En djupgående studie bör genomföras på flera kommuner där fokusområ-
det är att studera kommunernas lovärendeprocess gällande grannehöran, kungörelse i Post- 
och Inrikes Tidningar och slutligen om ärenden vinner laga kraft. 

Under arbetets gång har många andra frågeställningar dykt upp som skulle kunna utvecklas i 
form av andra studier. En fråga som kom upp i tidigt skede var att undersöka hur byggnads-
nämnden var uppbyggd. Tanken med den studien var att studera om byggnadsnämnden var 
uppbyggd på det sätt som PBL säger att den skall vara t.ex. att en person ska ha arkitektkun-
skap. Om det vore så att byggnadsnämnden inte var uppbyggd på de sätt som PBL anger kan 
detta i så fall vara en orsak till att byggnadsnämnden och tjänstemännen inte alltid hade 
samma åsikt? 

En annan studie skulle kunna vara att studera byggnadsnämnden och tjänstemännens ansvar 
vid lovärenden som överklagas till länsstyrelsen. I en framtida studie bör sökningen efter 
kommuner som har eller haft problem mellan byggnadsnämnden och tjänstemännen göras 
aktivt. Detta för att kunna fördjupa sig i deras bedömningar. En annan intressant studie hade 
varit att undersöka ett helt län för att kunna jämföra alla kommuner i ett gemensamt län och 
sedan eventuellt kunna dra några generella slutsatser för det länet. 

Att göra en studie för att undersöka vad begreppet skyndsamt innebär i bygglovsprocessen 
hade varit väldigt intressant. 
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Bilaga A- Granskade lovärenden 
Nedan redovisas de 23 lovärendena som studerats. Texten är tagen från lovärendenas tjänste-
skrivelse och sammanträdesprotokoll och är kodade för att inte hänga ut någon. Lovärendena 
är numrerade för att tydliggöra, speciellt ärende nummer 20 där ärendet återremitterats och 
samma procedur gjordes igen. Hänvisning till lagparagraf är rödmarkerat för att förenkla för 
läsaren. 
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Bilaga B -Delegationsmall från SKL 
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Bilaga C – Intervjufrågor 
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