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Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att kartlägga och utreda det juridiska ramverk som kommunerna ska 
följa samt undersöka praktisk tillämpning hos tre kommuner. Studien ska även belysa 
eventuella svårigheter i planarbetet och ge en kunskapsöversikt. I denna studie analyseras 
främst plan- och bygglagens innebörd och hur den kan användas vid anpassning till 
klimatförändringarna vid plan- och bygglovsarbete. Som komplement intervjuas plan- och 
bygglovshandläggare i tre kommuner samt en planhandläggare på länsstyrelse i Västra 
Götalands län. Klimatförändringarna är ett faktum, och som en följd kommer bland annat 
vattennivåerna att fortsätta stiga i landet. Klimatforskningen består av prognoser som dock 
är behäftade med ett viss mått av osäkerhet. På grund av klimatförändringarna har det skett 
tillägg i plan- och bygglagens 2 kapitel för att kommunerna måste ta hänsyn till framtida 
översvämningsrisk vid fysisk planering. Det är därmed inte endast dagens förhållanden som 
ska beaktas vid planläggning och lovgivning. Det finns en stor mängd rekommendationer 
och riktlinjer som kommunerna har att förhålla sig till och som kan underlätta arbetet för 
att följa de regelverk som gäller. Att anpassa den fysiska planeringen till framtida 
klimatförändringar bör påbörjas nu, eftersom byggnadernas livscykel sträcker sig långt in i 
framtiden.  

Kommunerna kan arbeta fram specifika dokument som är anpassade efter deras 
förutsättningar och karterade risker för att underlätta sitt arbete i frågan. Det finns en 
mängd skeden i plan- och bygglovsprocesserna och det är viktigt att en samverkan finns 
mellan dem, för att det ska bli ett helhetsperspektiv. Det är en viktig förutsättning för att 
uppnå en hållbar bebyggd miljö. Eftersom klimatförändringar inte stannar vid 
kommungränser är det lämpligt att kommunerna samverkar i frågan. Samtliga aktörer 
behöver en aktuell och bra kunskapsgrund för att underlätta arbetet med 
översvämningsrisker. Lagtext och riktlinjer är tydliga med hur kommunerna ska arbeta, 
detta kan vara enkelt att genomföra om det finns oexploaterad mark, men vid anpassning 
till befintlig bebyggelse och infrastruktur uppstår problem. I och med intervjuerna 
framkom komplexiteten med att tillämpa lagtext i realiteten. En av de tre kommunerna har 
ändrat i befintliga detaljplaner för att klimatanpassa. Två av tre har egna översvämnings-
program vilket är goda exempel på integrering av klimatarbetet. Det finns ingen rättspraxis 
idag, men det finns motsvarande situationer där kommunens ansvar vid 
lämplighetsprövningen ifrågasatts.  
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Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Abstract 
Will the municipalities’ planning- and building work be flooded in the future? -
Climate changes and housing construction. 

The purpose of the study is to map and investigate the legal framework that the 
municipalities have to follow, as well as investigate practical applications with three 
municipalities. The study should also highlight possible difficulties in the planning work 
and provide a knowledge overview. In this study an analysis is made, mainly about how to 
use the planning and building act working with local planning and building permit and 
adaptation to the climate-changes. As a complement interviews have been made with 
planning- and building permit officers in three municipalities and at the county government 
in Västra Götalands län. The climate changes are a fact, as a consequent the water levels 
will continue to raise throughout the country. The climate research is based on prognoses, 
with some degree of uncertainty. Because of the climate changes there have been some 
additions to the 2 chapter of the Swedish planning and building act. Not only conditions of 
today have to been taken under consideration when working with planning and building 
permit. There are a lot of recommendations and guidelines to take under consideration, 
which can ease the municipalities’ work.  

Changes have to begin now to adapt the building to future climate since the lifetime of the 
buildings extends far into the future. The municipalities can obtain specific documents that 
are adapted to their own local conditions and charted risks to ease their work on the 
matter. There are many stages in the planning- and building permit processes and it is 
crucial to have an interaction between them to get a holistic perspective. This is an 
important basis to reach a sustainable built environment. Since the climate changes do not 
stop at the municipalities’ borders it is also suitable for the municipalities to work together 
on this matter. All actors need an up to date and solid knowledge to ease the work with 
flooding risks. The legal framework and guidelines are clear about how the municipalities 
should work. This can easily be done when it is undeveloped areas, but adaptation to 
existing buildings and infrastructure problems arise. On behalf of the interviews the 
complexity to apply the law in reality appeared. One of the three municipalities has made 
changes for climate adaptation in existing detailed plans. Two out of three have their own 
flood programs, which are good examples of the integration of climate work. There are no 
legal cases on the topic today but there are equivalent situations when the municipalities’ 
responsibility of their examination of the ground has been questioned. 
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Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Förord 
Studien omfattar 15 högskolepoäng och är ett examensarbete som avslutar tre års studier 
på lantmäteriingenjörsprogrammet vid Högskolan Väst i Trollhättan. Arbetet har utförts 
under våren 2017 och kombinerar problematiken när det gäller fysisk planering i samband 
med framtida översvämningsrisker både från ett kommunalt och ett statligt perspektiv. 
Studien har givit en förståelse i samspelet mellan olika aktörer och svårigheterna däremellan 
samt givit en insyn i kommuners olika organisationer. Ett av syftena med studien har därför 
varit att ta fram en kunskapsöversikt inom området. 

Det är många som bidragit till att vi kunnat genomföra denna studie och till alla dem vill vi 
rikta ett stort tack! På institutionen Högskolan Väst är det Marianne Carlbring, som visat 
engagemang och hjälpt oss med tips och idéer under arbetets gång. Tack till Thomas 
Lundqvist vår handledare på Högskolan Väst för bra råd och infallsvinklar både vid 
uppstart av studien och senare i frågor kring uppsatsskrivandet. Även vår examinator Linn 
Gustavsson Christiernin har gett oss bra vägledning, framförallt då vi upplevde svårigheter 
i arbetet och var i behov av uppmuntran. Även tack till Ulf Ernstson som bland annat 
bidragit med råd i vetenskapligt skrivande och metodval.  

Vi vill också tacka vår handledare, Eidar Lindgren på Kungliga Tekniska Högskolan, som 
vid vår uppstart kom med förslag på examensarbetets utformning och omfång. Även 
Annika Gustafsson, bland annat advokat och författare till Bygglovsboken har kommit med 
bra vägledning gällande ämnet. 

Tack Anna Edvartsen, Vänersborgs kommun, för att du introducerat och belyst 
problematiken för oss som ett lämpligt examensarbete samt efterföljande möte där vi också 
riktar ett varmt tack till Anders Dahlberg där ni tillsammans engagerade er i att besvara våra 
frågor, delade material och erfarenheter. 

Vi riktar också ett stort tack till Länsstyrelsen Västra Götaland, som tagit sig tid att träffa 
oss, svara på frågor och skickat över aktuellt material. Genom denna information kunde vi 
få en tydligare helhetsbild hur status i länet ser ut och problematiken sedd utifrån 
länsstyrelsens håll. 

Slutligen, ett stort tack till berörda plan- och bygglovshandläggare på Vänersborgs 
kommun, Tanums kommun och Uddevalla kommun som varit till stor hjälp då de tagit sig 
tid att besvara våra frågor och berätta deras syn på ämnet. Informationen har varit både 
intressant och användbar. 

Då det fanns många dokument och bakgrundsmaterial har arbetet i studien fördelats 
mellan författarna genom att båda fördjupat sig i det som ansågs viktigast. Dock har en 
uppdelning skett gällande vissa dokument där var och en har ansvarat för att läsa in sig. På 
detta sätt kunde vi hinna få så bred information och förförståelse som möjligt. För övrigt 
har arbetet fördelats jämnt mellan oss båda författare och det har skett många diskussioner 
och resonemang under arbetets gång. I slutfasen av skrivprocessen har texterna bearbetats 
och diskuterats tillsammans. 
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Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

1 Inledning 
Det råder idag stor brist på bostäder runt om i landet och kommunerna har enligt lag 
ett försörjningskrav att förse invånarna med bostäder. Bostadsförsörjningen kan bland 
annat möjliggöras genom att kommunen planlägger ett område för nyexploatering 
samt beviljar bygglov. Initiativ kan ske från kommun, exploatör eller fastighetsägare 
där kommunens politiska styre kan spegla hur ärendena hanteras. För att förbättra 
Plan- och bygglagen, PBL kom propositionen En enklare plan- och bygglag 2009, som 
senare resulterade i nya PBL. Avsikten var att förenkla byggprocesserna men också att 
behålla det kommunala självstyret och kommunens ansvar vid planläggning. Även 
statens starka roll, medborgarnas inflytande och de enskildas rättigheter skulle 
kvarstå1. 

Attraktiva lägen för bostadsbyggnation har ofta en nyckelfaktor som innefattar närhet 
till vatten. Många av Sveriges invånare vill bo och bebygga strandnära och är vanligtvis 
villiga att betala stora summor för läget. Kommunerna vill utnyttja markanvändningen 
maximalt och skapa attraktiva områden för att locka fler till kommunen samt uppfylla 
bostadsförsörjningskravet. Visioner om vilka områden som avses bebyggas definieras 
i översiktsplanen. Lägena kan initialt verka mycket attraktiva, men det kan även finnas 
risker med dem som kommunen bör ta hänsyn till. I dokumentet Stigande vatten menar 
länsstyrelsen i Västra Götalands län att det effektivaste vore att inte utveckla 
riskområden alls, men det är just detta som sker idag. När ytterligare byggnation 
uppförs i dessa områden ökar också skaderiskerna. Exempel på område i Grebbestad 
med översvämningsrisk som numera är bebyggt, se Bild 1 på omslagssidan. Titeln på 
studien har två aspekter den ena är att om kommunerna planlägger och beviljar 
bygglov i riskområden kommer områdena att svämmas över av vatten. En annan sida 
är att om de både vid planläggning och bygglovsgivning struntar i framtida risker 
kommer kommunernas förvaltningsarbete att öka markant och förmodligen svämma 
över i framtiden.  

Klimatförändringarna finns beskrivna som olika scenarier och används som 
hjälpmedel vid arbete med samhällsplanering för klimatanpassning. Scenarierna 
påvisar en temperaturökning, förändrad nederbörd, samt ökad förekomst av 
extremväder, till exempel värmeböljor och skyfall. Det förekommer naturolyckor i 
landet idag, de som förutspås öka är till exempel översvämningar, ras, skred och 
erosion2. 

På uppdrag av Klimat- och sårbarhetsutredningen togs en rapport fram 2007, med syfte att 
belysa konsekvenserna av framtida klimatförändringar och hur samhället skulle 
anpassas för att minska dess effekter. Utredningen framhåller att omfattande åtgärder 
och ökad beredskap krävs för den här typen av naturolyckor; det handlar om att 

1 Proposition 2009/10:170 s.127 
2 MSB, Effekter av ett förändrat klimat 
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förebygga, förhindra och begränsa skador3. Det finns många svårigheter med 
klimatanpassningsfrågan där de största utmaningarna berör det långa tidsperspektivet, 
ansvarsfrågor kring vem som ska vidta åtgärder och att målkonflikter kan uppstå samt 
hur berörda processer ska synkroniseras på ett bra sätt4. 

Klimatförändringar med framtida översvämningsrisk som följd har uppmärksammats 
mer och mer på senare år. I PBL har det gjorts tillägg för att kommunerna ska beakta 
problematiken vid planering och bygglovsgivning. Så länge en detaljplan har pågående 
genomförandetid ska vanligtvis bygglov beviljas om ansökan är i enlighet med 
detaljplan. Det finns detaljplaner, både med gällande och icke gällande 
genomförandetid, som idag karterats med framtida översvämningsrisk. Kommunerna 
kan då stå inför vissa dilemman; ska de begära anstånd för att ändra eller häva 
detaljplanen för att därefter kunna neka bygglov och i så fall, görs detta?  

1.1 Problembeskrivning och syfte 
Klimatanpassning handlar i mångt och mycket om ett komplex samverkan mellan 
motstridiga intressen och mål. Exploatörer och medborgare har önskemål om att 
platsen för bostadsbyggnation ska vara attraktiv. Kommunerna å sin sida måste 
uppfylla ett antal lagkrav som berör bostadsförsörjningen där lokalisering av 
byggnader ska anses lämplig enligt PBL. Markens lämplighet idag kan bedömas 
genom undersökningar men vid framtida översvämningsrisk måste kommunen ta 
hänsyn till framtida förhållanden och inte dagens; hur ska de göra då? 

Syftet med studien är att försöka reda ut det juridiska ramverk som gäller och 
kommunernas praktiska tillämpning vid planläggning och bygglovsgivning i områden 
med framtida översvämningsrisk. Del av syftet har också varit att få en uppfattning 
om hur god medvetenheten i frågan är, detta erhålls genom att intervjua tre 
kommuner i Västra Götalands län. Studien har följande frågor som utgångspunkt; 

• Vad sägs angående det kommunala plan- och bygglovsarbetet när det 
gäller bostadsbyggnation och framtida översvämningsrisk? 

- I lagtext 
- Från berörda myndigheter 

• Hur tillämpas lagtext och myndighetsdokument i praktiken? 
• Vad kan hända om lagen inte följs? 

Den största frågan i ämnet är att ta reda på vad som sägs i relevant lagtext angående 
kommunens plan- och bygglovsarbete i samband med framtida översvämningsrisk. 
Främst är det PBL som behandlar detta men det finns även andra lagar som är 
relevanta. Som komplement till lagtext har kommunerna dokument och riktlinjer från 
berörda myndigheter att ta hänsyn till. Det är även av betydelse att reda ut vad som 

3 SOU 2007:60, s.11 
4 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.126-127 
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sägs i dessa då de kan vara viktiga för kommunerna för att de ska kunna utföra sitt 
arbete korrekt. I Västra Götalands län är det främst Stigande vatten som är 
länsstyrelsens riktlinjer till kommunerna som gäller men det finns även andra viktiga 
dokument som kommunerna kan använda sig av. Vidare sker intervjuer bland annat 
för att kunna besvara frågan hur lagtext och myndighetsdokument tillämpas i 
praktiken. På detta sätt kan det framkomma om kommunerna följer lagar och 
riktlinjer samt om det finns problematik med dem. För att besvara frågan vad som 
kan hända om kommunen inte följer de lagar och riktlinjer som finns kommer fokus 
framförallt att ligga på rättsfall, men även intervjuerna kan ge en fingervisning om vad 
kommunerna själva anser kan hända. 

1.2 Avgränsningar 
Kommunen har ett ansvar att ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet; det kan 
röra sig om ett flertal aspekter till exempel buller, markföroreningar eller geotekniska 
förhållanden. I denna studie är det endast rättsläget för kommunerna vid planläggning 
och bygglovshantering i områden med framtida översvämningsrisk på grund av 
klimatförändringar som utreds. Fokus är bara på de negativa effekter som uppstår 
samt hur kommunerna ska bemöta dem och inte hur de kan bromsas.  

Begreppet översvämningsrisk i detta arbete gäller översvämning som karterats baserat 
på stigande vattennivåer och inte till exempel oförutsedda skyfall som klassas som 
olycka eller naturkatastrof. Översvämningar kan även leda till ytterligare följder såsom 
bland annat erosion och skred, dessa följder utreds inte vidare. Lagar och 
förordningar gäller för hela landet, oavsett kommun eller länsstyrelse, men 
rekommendationer och riktlinjer kan variera beroende på var i landet kommunen 
ligger och vilken länsstyrelse kommunen har. I detta arbete studeras de riktlinjer som 
länsstyrelsen tagit fram specifikt för Västra Götalands- och Värmlands läns i 
dokumentet Stigande vatten. Vidare utredning angående riktlinjer från andra 
länsstyrelser görs därmed inte. Intervjuer sker endast med kommuner i Västra 
Götalands län då de alla har Stigande vatten att förhålla sig till.  

Fokus i examensarbetet ligger på vad som gäller för kommunerna vid bygglovsgivning 
vid nyexploatering, därmed behandlas inte bygglovsgivning vid till- eller 
ombyggnation närmare. Byggnadsnämnden har även till uppgift att bevilja mark- och 
rivningslov, denna lovgivning inkluderas inte heller i studien. En kommun kan välja 
att bebygga områden med fastställd framtida översvämningsrisk och vidta tekniska 
åtgärder för att förhindra påverkan på byggnationen, dessa lösningar kommer endast 
att behandlas övergripande. Inte heller görs någon djupare analys av strandskydd och 
dispens kring detta. Studien fokuserar på gällande lagstiftning och redogör inte för 
äldre lagtext, i vissa fall kan skillnader tas upp om det är relevant för ämnet.   
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer en kort sammanställning av begreppen klimatförändringar 
och hållbar utveckling ges. Därefter presenteras de grundläggande delarna av PBL 
som kommunerna ska ta hänsyn till vid plan- och bygglovsarbetet. 

2.1 Klimatförändringar 
Det är otvivelaktigt att klimatet på jorden kommer stå inför en dramatisk förändring. 
Utöver de naturliga variationerna visar ett flertal tecken på att klimatet förändras och 
kommer påverka samhället på ett flertal sätt, det är därför av stor vikt att löpande följa 
förändringarna. Klimatets variationer iakttas över tid och för att identifiera och fastslå 
en ändring studeras mycket långa mätserier. Här används globala och regionala data 
för både temperatur- och nederbördsförändringar. När fluktuationerna bildar en trend 
över en tidsperiod finns en konstaterad klimatförändring. En kort tidsperiod handlar 
om ett tidsspann mellan tiotals till hundratals år, medan förändringar ur ett långt 
tidsperspektiv rör sig om hundratals, tusentals eller miljontals år5. Klimatförändringar 
beror delvis på naturliga faktorer som påverkar klimatet både i tid och rum, men 
också på mänskliga faktorer.  

Solen är den grundläggande energikällan som fördelar energin över jorden i atmosfär 
och hav via strålning. Effekten påverkas av topografins utseende, hur den reflekteras 
samt mängden växthusgaser och partiklar i atmosfären. Solens aktivitet påverkar 
molnbildningen i jordatmosfären och på så sätt även temperaturen. Moln är idag den 
faktor som är mest problematisk att beräkna. Havsströmmar cirkulerar och avger 
värme från lägre breddgrader. I Sverige påverkas vi av Golfströmmen; havsströmmar 
är en mycket balanserande funktion och sker det störningar här kan det ge stora 
konsekvenser för det globala klimatet. Andra naturliga orsaker är kontinentaldriften 
och variationer i jordens omloppsbana6. Plötsliga klimatförändringar kan också ske 
vid till exempel vulkaniska utbrott eller större meteorit- och kometnedslag7. Klimatet 
verkar förändras mer än vad de naturliga faktorerna bör åstadkomma, troligtvis på 
grund av människans inverkan. De mänskliga faktorerna är främst utsläpp av 
växthusgaser, aerosoler och aktiviteter som förändrar jordytan som till exempel 
skogsavverkning. Detta påverkar jordens strålningsbalans och är den största orsaken 
till uppvärmningen8. Förändringar som observerats är bland annat varmare hav och 
varmare atmosfär, ett ändrat nederbördsmönster, ändrad utbredning av snötäcket på 
norra halvklotet, minskad havsis vid Arktis samt smältande glaciärer vilket bidrar till 
ökad havsnivå. Idag finns ett scenario där det beräknas att den globala 
medeltemperaturen ökar till över 4° C och att havsytan medelnivå stiger uppemot en 
meter under perioden 1990-2100. Förekomsten av extrema väder förväntas öka och 

5 SMHI. Klimatförändringarna märks redan idag 
6 SMHI. Naturliga faktorer som påverkar klimatet 
7 SMHI. Plötsliga klimatförändringar 
8 SMHI. Klimatförändringar orsakade av människan 
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nederbörden öka där den redan är hög för att minska där den är låg. Även om 
medeltemperaturökningen förväntas bli under 2° C, vilket är det klimatscenario med 
minst klimatpåverkan, kommer förändringarna påverka Sveriges naturmiljö och de 
flesta av samhällets sektorer. Främst låglänta kusttrakter i södra Sverige kommer 
drabbas av översvämningar på grund av stigande havsnivå9.  

2.2 Hållbar utveckling 
I Regeringsformen, RF 1:2 angående den offentliga makten framkommer det bland 
annat att det är viktigt att ta hänsyn till den enskildes välfärd. Vidare ska det allmänna 
verka för att hållbar utveckling främjas så att det blir en god miljö både idag och i 
framtiden. 

Miljöbalken, MB har en så kallad portalparagraf: 

MB 1:1  
“Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande 
och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
Miljöbalken skall tillämpas så att  
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av 
föroreningar eller annan påverkan, 
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 
3. den biologiska mångfalden bevaras, 
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås.” 

MB 1:1 har till syfte att både människor och miljön ska skyddas mot skador och 
olyckor oberoende av hur de orsakas. Vidare ska en god hushållning med de resurser 
som finns säkerställas. För PBL ska det som sägs angående hushållning med mark och 
vatten tillämpas så att hushållning tryggas ur alla perspektiv10.  

Hållbar utveckling innebär att vi alla måste ta ansvar inför framtiden i de beslut vi 
fattar idag ur ekonomisk, ekologisk och social synpunkt. De tre aspekterna kan vara 
länkade till varandra men ibland finns det ingen möjlighet att kunna uppfylla alla 
kriterierna samtidigt. Kommuner kan fatta beslut som är ekonomiskt kostsamma idag 
men som i framtiden främjar hållbar utveckling när det gäller ekologisk och social 
hållbarhet och på lång sikt kan det medföra ekonomisk hållbarhet. Det är inte alltid 
ekonomisk hållbarhet kan kopplas till pengar; det kan likaväl vara att inte slösa med de 
resurser vi har idag. För kommunerna är det viktigt att hushålla med de markresurser 
som finns och därmed väljer de att exploatera i strandnära lägen trots de risker det 

9 SMHI. Klimatologi nr 9, s.4-5 
10 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.157 
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medför. Det finns ingen entydig definition av hållbar stadsutveckling. Regeringen 
syftar dock till en process som är i ständig förändring med omtanke på sociala, 
ekonomiska och miljömässiga aspekter där lokala och regionala förutsättningar är 
givna11.  

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som myndigheter och kommuner måste förhålla sig 
till vid fysisk planering. Naturvårdsverket är den statliga myndighet som verkar för att 
miljömålen uppnås12. Byggsektorn berör målet giftfri miljö, som innebär att miljön 
inte ska exponeras för naturfrämmande ämnen som kan hota människors hälsa och 
den biologiska mångfalden. Även målet god bebyggd miljö berörs, vilket innebär att 
den byggnation som sker ska bidra till god och hälsosam livsmiljö och anpassas för 
god hushållning av mark, vatten och övriga resurser. Lägena framför allt vid havet är 
utsatta för hårt väder generellt, detta i samband med stigande vattennivåer kan 
påverka byggnaderna negativt och det är därmed inte säkert att miljömålet nås. 

Hållbar ekonomisk utveckling handlar bland annat om incitament och investeringar 
för näringslivsutveckling, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Hållbarhet 
kännetecknas av långsiktighet, helhetssyn, samordning och samspel mellan de olika 
beslutsnivåerna. Ur bestämmelserna i PBL 1 kap och 2 kap framgår att målet om en 
långsiktig hållbar utveckling ska beaktas under planeringsprocessen och vid 
lokalisering av bebyggelse. För att ett samhälle ska vara långsiktigt hållbart är det 
viktigt att även användning av marken värderas på lång sikt, vid bebyggelse borde det 
vara livslängden på byggnaderna som avgör. Bostäder som byggs idag projekteras för 
en livslängd på 50-100 år; i princip kan byggnadens stomme ha en livslängd på upp till 
300 år13.  Bedömning bör ske utifrån mycket lång tid för all bebyggelse, även i 
riskområden14. Långsiktig hållbar utveckling handlar om lämplig markanvändning. 
Mark med risk för översvämningar är olämplig mark och människors hälsa och 
säkerhet bör inte äventyras genom att marken exploateras15. IPCC, Intergovernmental 
Panel on Climate Change, har uttryckt vikten av att skapa positiva synergier med 
samhällets olika mål som inkluderar klimatförändringarna16. I Sverige pågår en stark 
urbaniseringstrend vilket i sin tur utgör både möjligheter och utmaningar för en 
hållbar samhällsutveckling i form av effektiv energi- och resurshantering17.  

Om byggnation sker i översvämningshotade områden finns framtida risk för 
mögelskador och svampangrepp som kan skada människors hälsa och därmed leda till 
ekonomiska konsekvenser. Ohälsa kan även ge en långsiktig negativ effekt ur social 

11 Boverket. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. 
12 Naturvårdsverket. Sveriges miljömål. 
13 J. Heinsoo och J. Westerbring, Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom byggindustrin. 
14 SOU 2007:60. s.129 
15 Länsstyrelsen Västra Götaland. Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden. s.28 
16 SMHI. Klimatologi nr 9.  
17 Boverket. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.  

 6 

                                                 



Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

synpunkt. Det kan också vara negativt ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv för 
fastighetsägaren då fukt och vatten vanligtvis medför ytterligare underhållskostnader 
på byggnaden. Länsstyrelsens skrift Klimatanpassning i fysisk planering menar att de 
förebyggande åtgärderna är att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, än att 
vänta tills skadorna uppkommer. Det är viktigt att redan vid exploatering tänka på att 
det inte sker byggnation i lägen som i framtiden kommer vara i behov av kostsamma 
åtgärder18. Även vägar och infrastruktur kan skadas av översvämningar vilket innebär 
ytterligare kostnader och även dålig funktion. Vid större skador kan även 
försäkringsbolag bli inblandade för att betala ut ersättning för skador till 
fastighetsägarna. Främjas hållbar utveckling när byggnation sker i områden med 
framtida översvämningsrisk som kan medföra stora skador på byggnaderna? 

2.3 Kommunens arbete 
I regeringsformen framkommer vad som gäller angående det kommunala arbetet: 

RF 14:2 
“Kommunerna sköter lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala 
självstyrelsens grund. Närmare bestämmelser om detta finns i lag. På samma grund sköter 
kommunerna även de övriga angelägenheter som bestäms i lag” 

Enligt regeringsformen ska kommunen ta hand om både lokala och regionala frågor. 
Kommunen är huvudman för teknisk försörjning och har även ett stort ansvar i 
samhällsplanering samt det förebyggande arbetet mot naturolyckor och har därför en 
viktig del i klimatanpassningsarbetet19.  

2.3.1 Plan- och bygglagen (PBL) 

PBL 1:1 
”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. 
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

Paragrafen är en så kallad portalparagraf, vilket innebär att bakomliggande 
grundvärderingar tas upp. Den har sitt ursprung från ÄPBL, dock med vissa 
ändringar. Fokus ligger på kommunens fysiska planering, vilket är kommunens 
planering när det gäller mark, vatten och bebyggelse. Reglering av bebyggelsen sker 
genom planläggning och tillståndsprövning20. Det är viktigt att demokrati och 
solidaritet främjas vid planläggning och byggnation; för att det ska vara möjligt ska 
medborgarna ges möjlighet att delta och kunna påverka. Kommunen ska även i sitt 

18 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.33 
19 Kommittédirektiv 2015:115. s.3 
20 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 1:1 
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arbete beakta hur planläggningen påverkar framtida generationer21. I lag-
kommentarerna nämner författarna att behov som finns på lång sikt ska gå före de 
intressen som gäller kortsiktigt. Det är även viktigt att myndigheter som tillämpar PBL 
beaktar människors frihet22. 

Tidigare fanns lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., dess innebörd 
behandlas idag i miljöbalken, MB, 3 och 4 kapitel där det framkommer att all mark ska 
nyttjas på ett sådant sätt så en långsiktigt god hushållning från ekologisk, social och 
samhällsekonomisk synpunkt främjas. Dock saknas det i PBL övergripande 
bestämmelser som påvisar vikten av att de markanvändningsändringar som sker ska 
gynna framtida livsmiljö.  

Kommunen har enligt lag så kallat planmonopol:  

PBL 1:2 
”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna 
lag”. 

Lagtexten överensstämmer i sak med ÄPBL, dock har ett förtydligande tillkommit för 
att påvisa att det är planläggning enligt PBL som monopolet gäller. Det finns även 
planläggning för väg eller järnväg som har egen lagstiftning och berörs därmed inte. 
Det är själva planläggningen som kommunen har monopol på, vilket innefattar 
antagande av planerna eftersom kommunerna har beslutanderätt i om ett planförslag 
ska gå igenom eller inte. En fastighetsägare eller konsult kan upprätta ett planförslag 
som kommunen senare beslutar om23.  

2.3.2 De kommunala planerna 
I PBL 1:4 definieras planläggning enligt följande: 

”arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en detaljplan eller områdesbestämmelser”  

Termens betydelse är generell och avser det arbete som kommunen gör för 
framtagande av alla former av planer som regleras i PBL. Det innebär att både 
vägledande och juridiskt gällande planer räknas till termen planläggning24.  

Regionplan 

För att hantera mellankommunala frågor som berör mark- och vattenanvändning 
finns i plan- och bygglagens 7 kapitel verktyg för att bilda ett regionplaneorgan. Det är 
regeringen som beslutar om ett regionplaneorgan ska skapas. Detta kan göras för två 
eller flera kommuner som behöver samordna översiktlig planering eller utreda frågor 

21 Proposition 1985/86:1 s.460 
22 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 1:1 
23 Zeteo. Lagkommentar till PBL 1:2 
24 Zeteo. Lagkommentar till PBL 1:4 
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kring mark- och vattenanvändning. Beslutet ska endast tas om samordningen och 
utredningen inte kan skapas på annat sätt. Regionplaneorganet kan vara tidsbegränsat 
eller tillsvidare och omfattar de kommuner som organet har utsetts för. De bevakar 
regionala frågor och uppdaterar kommunerna och myndigheter för dess planering. De 
får anta en regionplan som ska vara vägledande för regionen inför beslut om 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. De får också ge riktlinjer för 
lokalisering av bebyggelse och huvuddragen för användningen av mark- och 
vattenområden. I Figur 1 nedan redovisas samband mellan planer och bygglov. 

 
Figur 1 Översikt av de olika planerna och dess relationer 

Översiktsplan 

Det är enligt PBL:s 3 kapitel kommunens skyldighet att ha en aktuell översiktsplan 
över hela kommunen. Planen ska tydligt redovisa dess innebörd och konsekvenser 
och är inte juridiskt bindande. Syftet är att den ska vara vägledande gällande hur mark- 
och vattenområden samt bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. I planen ska 
kommunens hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kapitlet framkomma och 
riksintressen enligt MB:s 3 och 4 kapitlet anges. Samordning med bland annat 
nationella och regionala mål för att främja hållbar utveckling ska framkomma och hur 
det långsiktiga behovet av bostäder ska tillgodoses samt om det finns områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Samråd ska ske med myndigheter såsom 
länsstyrelsen, kommuner, regionplaneorgan och övriga som kan anses berörda och ha 
väsentligt intresse i planförslaget. Samråd ska också ske om planförslaget innebär 
betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11 då en miljökonsekvensbeskrivning ska 
upprättas och bifogas planförslaget. Det ska framkomma vilket underlag som finns, 
anledning till förslaget och dess innebörd och konsekvenser ur nationell, regional, 
mellankommunal eller övrig synpunkt. Kommunen ska efter samråd ta fram en 
samrådsredogörelse där åsikter och förslag som lämnats ska framgå och bifogas 
planförslaget.  

 9 



Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Kommunen ska kungöra i ortstidningen samt på den kommunala anslagstavlan att 
utställning av förslaget kommer att ske. Det ska vara tydligt att utläsa var utställningen 
ska vara, när den påbörjas och hur länge den pågår samt hur och till vem eventuella 
åsikter ska ges. Kungörelsen ska skickas tillsammans med planförslag till länsstyrelsen 
och övriga kommunala organ. Förslaget ska ställas ut för granskning under minst två 
månader. Synpunkter på planförslaget ska vara skriftliga och lämnas under tiden för 
utställning, då även länsstyrelsen ska lämna sitt granskningsyttrande som senare ska 
anmärkas i planen. Framkomna åsikter ska sammanfattas i ett särskilt utlåtande, där 
förslag utifrån inkomna åsikter ska lämnas. Sker en stor förändring av planförslaget 
ska ytterligare utställning ske. Kommunfullmäktige fattar beslut om en översiktsplan 
ska ändras eller antas.  

För att ändring eller antagande av översiktsplanen ska vara gällande måste beslutet 
först vinna laga kraft. När detta skett ska översiktsplan, samrådsredogörelse, 
granskningsyttrande, utlåtande samt utdrag ur protokollet med beslut skickas till bland 
annat Boverket, länsstyrelsen och övriga berörda kommuner och kommunorgan. 
Minst en gång per mandattid ska kommunfullmäktige kontrollera planens aktualitet 
gentemot de krav som finns i PBL 3:5. Under denna period ska även länsstyrelsen 
redogöra för om det finns statliga och mellankommunala intressen som påverkar 
översiktsplanens aktualitet. Det kan ske ändringar eller tillägg av översiktsplanen i del 
av kommunen för att främja ett viktigt allmänt intresse. Vid ändring kan 
detaljeringsgraden variera; förslaget måste inte heller ställas ut, utan kan kungöras på 
kommunens anslagstavla eller i ortstidning. Förslag, samrådsredogörelse och i det fall 
det behövs, miljökonsekvensbeskrivning ska finnas tillgängliga för granskning. I 
kungörelsen ska framkomma: områdets lokalisering, var granskning av förslaget kan 
ske, granskningstiden på minst sex veckor och att synpunkter får lämnas under denna 
tid och till vem de ska lämnas.  

Områdesbestämmelser 

Områdesbestämmelser följer i princip samma process som detaljplaner och tas upp i 
PBL:s 4 och 5 kapitel. Bestämmelserna reglerar områden i kommunen som inte 
omfattas av detaljplan. Instrumentet kan säkerställa syftet med översiktsplanen eller 
att ett riksintresse enligt MB:s 3 eller 4 kapitlet tillgodoses. Endast vissa typer av 
frågor kan regleras med hjälp av områdesbestämmelser och dessa blir juridiskt 
bindande. De innefattar grunddragen för: mark- och vattenanvändning, byggnadsarea, 
omfattning av lovplikt, användning och utformning av mark för gemensam 
användning samt placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. 
För befintlig bebyggelse som har behov av att regleras med några få frågor kan detta 
planinstrument användas. Främst har det använts för att ge skydd åt kulturhistoriskt 
intressanta miljöer och begränsa möjligheten av permanentbosättning i fritids-
husområden.  

Områdesbestämmelserna ger inte kommunen rätt att lösa mark för allmän plats utan 
benämns i lagen som ’mark för gemensam användning’. Enligt övergångs-
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bestämmelserna ska äldre generalplaner ses som giltiga områdesbestämmelser. Trots 
att en del bestämmelser i gamla generalplaner inte får antas med dagens plan- och 
bygglag har de rättsverkan som alla övriga bestämmelser i planen25.  

Detaljplan 

I PBL:s 4-6 kapitel behandlas detaljplaner, som reglerar mark- och vattenanvändning 
samt bebyggelse inom ett avgränsat område. En detaljplan är juridiskt bindande och 
ligger som grund för lovprövningar. Kommunen ska pröva områdets lämplighet för 
den planerade markanvändningen och ta ställning till allmänna och enskilda intressen 
enligt 2 kapitlet. Vidare ska MB:s 3 och 4 kapitel som berör hushållningsreglerna 
beaktas. En detaljplan får en genomförandetid som är minst 5 år och högst 15 år som 
i princip ger fastighetsägarna rätt att bygga enligt planen så länge genomförandetiden 
inte gått ut. Om planen ändras, ersätts eller upphävs under denna tid kan de som 
förlorar byggrätt kräva ersättning, vilket inte är garanterat då genomförandetiden gått 
ut. PBL införde 1987 att äldre planer som stads- och byggnadsplaner ska fungerar 
som detaljplaner utan genomförandetid enligt övergångsbestämmelserna.  

Planprocessen för framtagning av detaljplan kan ske i standard-, utökat- eller 
samordnat förfarande. Kommunen väljer det förfarande som ärendet kräver enligt 
PBL 5:7-7a. För en detaljplan som inte är förenlig med gällande översiktsplan, 
länsstyrelsens yttrande vid granskning, är av betydande intresse för allmänheten, eller 
medför betydande miljöpåverkan ska utökat förfarande användas. Det är kommunen 
som avgör om planförslaget är av betydande intresse för allmänheten. Samordnat 
förfarande väljs till exempel om det enbart gäller en tillståndsprövad verksamhet enligt 
föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken. Standardförfarandet tillämpas 
vanligtvis i annat fall. I Figur 2 nedan presenteras processen vid standardförfarande. 

 
Figur 2 Standardförfarande och begränsat förfarande 

Om alla är överens och det är en mindre åtgärd kan ett begränsat förfarande 
användas, där underrättelse, granskning och granskningsutlåtande kan hoppas över. 

25 Boverket. Äldre planer och deras giltighet 
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Kommunen ska meddela planbesked om de avser att upprätta, häva eller ändar 
detaljplan eller områdesbestämmelse. Syftet är att den som avser genomföra en åtgärd 
snabbt ska få besked om kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete och en 
tidpunkt för detta, skriftlig begäran ska inom fyra månader meddelas beslut.  

Under samråd ska samrådshandlingar presenteras av kommunen, de innefattar 
plankarta och planbeskrivning av området. Här ska skälen till förslaget framgå, 
förslagets konsekvenser, vilket förfarande som avses och vilken miljöpåverkan planen 
antas få. Inför samråd ska kommunen samråda med en samrådskrets som till exempel 
kan utgöras av länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda sakägare, organisationer 
och myndigheter. Vid samråd samlas värdefull information in med syfte att tidigt i 
planprocessen få in kunskap och förbättra beslutsunderlaget. Efter samråd justeras 
planförslaget efter inkomna synpunkter. Berörda underrättas där information ska 
finnas om var planförslaget finns utställt, avvikelser från översiktsplan, granskningstid, 
vart synpunkter ska lämnas och rätten till att överklaga. Under granskningstiden kan 
skriftliga synpunkter lämnas; efter granskning har kommunen begränsade möjligheter 
att ändra i planförslaget. Länsstyrelsen ska bland annat yttra sig rörande aspekten om 
olämplig bebyggelse med hänsyn till människors hälsa, säkerhet och risk för olyckor, 
översvämning eller erosion. Vid större revidering av planförslaget görs ny granskning 
och utställning av planförslaget. 

En skriftlig sammanställning av alla inkomna synpunkter från granskningstiden ska 
göras av kommunen där förslag på inkomna synpunkter redovisas. Kommun-
fullmäktige antar detaljplanen, beslut av mindre vikt kan delegeras till kommunstyrelse 
eller byggnadsnämnd. Då planen är antagen ska meddelande skickas till berörda där 
kommunen tillkännager beslutet. I samband med detta görs en översyn av eventuell 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Detaljplanen vinner laga kraft under förutsättning 
att beslutet inte överklagas eller länsstyrelsen överprövar den. Länsstyrelsen och 
lantmäterimyndigheten ska inom två veckor delges planhandlingarna och en 
kungörelse skall göras för att underrätta fastighetsägare. I Figur 3 nedan presenteras 
planprocessen för utökat förfarande. 

 
Figur 3 Utökat förfarande 

Vid utökat förfarande se Figur 3 föregås samråd av en kungörelse som ska föras in i 
ortstidning. Här ska framgå var förslaget finns att tillgå, vilket område som avses och 
om det avviker från översiktsplanen samt samrådstid och vart synpunkter ska lämnas. 
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Samråd sker på samma sätt som vid standardförfarande, dock ska eventuella 
avvikelser från översiktsplanen samt granskningsyttrande från länsstyrelsen redovisas. 
Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska samrådet även uppfylla 
bestämmelser som finns i MB 6:6, 6:13, 6:15, vilket styr innehåll i MKB och hur 
information ska delges eller kan krävas från andra stater. Kommunen ska 
sammanställa en samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter redovisas 
tillsammans med kommunens kommentarer och förslag. Om planen antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska samrådsredogörelsen utformas så den uppfyller kraven i 
MB 6:16. Granskningstiden ska vara minst tre veckor, för övrigt är det på samma sätt 
som vid standardförfarande. 

En detaljplan är giltig tills den upphävs, ändras eller ersätts med en ny. Ändring eller 
upphävande av plan med genomförandetid kvar får endast göras om berörda 
fastighetsägare godkänner ändringen. I annat fall kan bara planen ändras eller 
upphävas om nya förhållanden av allmän stor vikt framkommit efter planläggning 
som att införa fastighetsindelningsbestämmelser eller rättighetsområden. Har 
genomförandetiden gått ut kan en plan hävas, ändras eller ersättas med ny för 
anpassning till nya förhållanden. Så länge en ändring följer den ursprungliga planens 
syfte och PBLs krav på tydlighet finns inga gränser vad som kan åstadkommas inom 
ramen för ändring26. Kommunen avgör när det är lämpligt att ändra en plan, det ska 
då framgå tydligt vad ändringen avser. Då ändringen vunnit laga kraft är det den 
förändrade planen som gäller. Införs en ändring i en plan med genomförandetid kvar 
gäller planens tid även för planändringen. Har däremot planens genomförandetid gått 
ut ska en ny genomförandetid bestämmas för planändringen. Utelämnar kommunen 
genomförandetid kommer den automatiskt hamna på 15 år. Vid ändring av detaljplan 
ska ny lagstiftning endast appliceras på det som ändringen avser27.  

Byggnadsnämnd och lovgivning 

Det ska enligt PBL 12:1 finnas en byggnadsnämnd i varje kommun, legaldefinitionen 
för byggnadsnämnden är enligt PBL 1:4 

“den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt denna lag” 

Definitionen härstammar från ÄPBL och kom i och med framtagande av ny 
kommunallag, tidigare krav på obligatoriska nämnder togs därmed bort. Kommunerna 
ska istället ha politiska organ på sina specialområden; vilken organisation 
kommunerna än har ”ska de sköta de uppgifter som staten har ålagt dem genom 
särskild lagstiftning, t.ex. PBL.” Byggnadsnämnden tas upp i PBL:s 5 kapitel och 8-14 
kapitlet28. Dess främsta uppgift är att fatta beslut gällande planer, om det inte 
delegerats vidare till annat organ som till exempel kommunstyrelsen. De ska om så 
begärs, upplysa skriftligt om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden 

26 Boverket. Ändring av detaljplan 
27 Boverket. Prövningens omfattning 
28 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 1:4 
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ska även besluta om diverse lovfrågor till exempel bygglov, marklov och rivningslov. 
Dessutom ska de utöva tillsyn vid byggande och ingripa med påföljder vid olovligt 
byggande. Det ska också inom nämnden finnas minst en som har arkitektkompetens.  

I PBL:s 9 kapitel behandlas bygglov, rivningslov och marklov, studien har sin 
utgångspunkt främst gällande bygglov enligt PBL 9:2 punkt 1: nybyggnad. En 
byggnad kan likställas med en anläggning då följande formulering används i PBL: 
”byggnader och andra anläggningar”29. Legaldefinitionen för byggnad finns i PBL 1:4 

”en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad 
på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är 
avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den,” 

Uttrycket att människor ska kunna uppehålla sig i en byggnad har gjort definitionen 
tydligare än i tidigare lagstiftning30. Vid framtagande av planer och handläggning av 
bygglovsärenden är PBL speciallagstiftning och ska användas i första hand men även 
med miljöbalken som grund. Dock krävs komplettering med annan lagstiftning för att 
kommunens arbete ska gå rätt till i sin helhet. Då kommunen agerar som 
förvaltningsmyndighet måste de även förhålla sig till bland annat kommunallagen och 
förvaltningslagen. Vidare måste de beakta att de i sitt myndighetsutövande kan ställas 
till ansvar för beslut som fattas, vilket regleras i skadeståndslagen.  

3 Metod 
Här ges en översiktlig bild av metodval och studiens tillvägagångssätt. En presentation 
av metoderna som använts och vad detta innebär för genomförandet av studien. Här 
redogörs för grundläggande teori kring studiens trovärdighet och validitet. I kapitel 8 
finns ett fortsatt resonemang kring detta för att visa på resultatet och studiens relevans 
samt beakta metodfel som kan förekomma. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett sätt att uttrycka en källas giltighet, det vill säga hur korrekt studien är, 
eller hur bra den speglar verkligheten. Det är då viktigt att försöka eliminera 
eventuella felkällor det kan till exempel finnas instrument som visar felaktiga 
mätresultat eller att omgivningen på något vis påverkar resultatet. Det kan då vara 
angeläget att använda ytterligare metoder för att försäkra oss om att resultatet inte har 
någon felkälla. Även den mänskliga faktorn kan medföra att giltigheten försämras då 
människor kan feltolka eller missbedöma. Ibland förväntar vi oss vissa resultat och är 
därmed så fokuserade på dem att vi inte registrerar andra faktorer som kan vara 
betydelsefulla för studien. Att förvänta sig ett resultat kan också innebära att 

29 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 9:2 p1 
30 Ibid 
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feltolkningar görs för att vi redan har bestämt oss vilket resultat studien ska visa31. För 
att ha bra validitet är det essentiellt att det är relevant information som samlas in så att 
materialet slutligen ger svar på problemformuleringen. 

Reliabilitet är ett sätt att uttrycka en observations pålitlighet. Detta innebär att en 
studie ska kunna genomföras upprepade gånger av olika personer och ändå leda till 
samma slutresultat. Det vill säga vem som helst ska, genom att följa och genomföra 
metoden, nå samma resultat som studien gjort; då är reliabiliteten god32. Att intervjua 
kan ha god validitet om frågeställning och urval av respondenter är helt relevant till 
den undersökning som ska göras. För att säkert kunna visa ett samband kan det 
krävas ett omfattande material, för att reliabiliteten ska vara god. Att använda material 
där lagtext tolkats kan också innebära relativt låg reliabilitet, då en lagtext kan ge 
utrymme att tolkas där personliga åsikter och politisk tillhörighet kan lysa igenom. 
Tolkningssättet av lagtext kan ge ett varierat resultat eftersom den språkliga 
ordalydelsen kan bero på vem som gör undersökningen. Även syftet med lagstiftarens 
åtanke vid formuleringen av lagen kan tolkas utifrån personliga åsikter och 
erfarenheter från samhället. Det spelar ingen roll att mätningen eller statistiken är 
exemplarisk om det som mätts eller använts inte är relevant. Det kan finnas arbeten 
som baserats på statistik med mycket bra reliabilitet, men det är ändå inte säkert att 
resultatet har god validitet då sambandet inte går att utläsa tydligt, det är viktigt att visa 
att det finns ett samband mellan slutsatser som dras med det material som 
presenteras. 

En undersöknings reliabilitet kan öka genom att frågan belyses utifrån ett holistiskt 
perspektiv; det vill säga att det samlas in fakta med bra validitet utifrån flera aspekter. 
De olika delresultaten ställs samman till en helhet, som ger ett absolut resultat med 
bra reliabilitet. Dock är det viktigaste att koppla ihop problemformulering med 
resultat för att på detta sätt utläsa textens validitet.  

Rättskällelära och juridisk metod  

I svensk rätt finns fyra olika centrala rättskällor; lagtext, förarbeten eller utredningar, 
domstolspraxis och doktriner. Reglerna kring vilken information som är 
rättsinformation, till exempel lagtext och rättsfallsreferat, och vilken av dessa som har 
företräde vid konflikter är så kallad rättskällelära. Då rättsinformation används för att 
får fram ett underbyggt svar, tillämpas rättskällelära och arbetsmetoden benämns som 
juridisk metod. Den består av tre steg: samla in all rättsinformation som är relevant 
för frågeställningen, tillämpa rättsreglerna på frågeställningen och göra en tolkning av 
dem samt argumentera för urvalet av rättsinformationen och tolkningen av den33. 

  

31 Jan Hartman. Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2004, s. 146-148 
32 Ibid 
33 Lagen.nu. Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod 
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Tillvägagångssätt 

För att besvara frågeställningen användes juridisk metod då lagtexter och rättsfall är 
viktiga källor, så kallad rättskällelära. Det finns ett flertal lagar som reglerar ämnet 
utifrån många aspekter. Att samla in och inventera vilka rättskällor som vidrör vår 
frågeställning var steg ett. Därefter tolkades och analyserades rättskällorna för att 
identifiera eventuella brister eller otydligheter i dem. Sedan undersöktes hur vårt 
problem behandlas i rättskällorna. Det är vägen från problemformuleringarna via det 
juridiska materialet och en analys som ger ett underbyggt svar. Den juridiska metoden 
användes också med inslag av andra vetenskaper. För texttolkning användes en 
teoretisk metod, hermeneutik, som innefattar analyser av texter från böcker, 
myndigheter, dokument och lagar samt fallstudier. Arbetet innefattar kritisk 
granskning av källor för att slutsatserna ska vara väl underbyggda. Detta innebär också 
att urvalet av källor inte ska bestå av enbart den art som stödjer vår tes. Ett holistiskt 
perspektiv användes så att slutsatser och resultat blir så rättvisande som möjligt, där vi 
hoppades hitta en logisk sammanhållen bild. Vi har också tagit hänsyn till etiken i 
arbetet såsom personuppgifter, samtyckeskrav och konfidentialitet där det är aktuellt. 

För att utreda vad som kan hända om kommunen inte beaktar framtida 
översvämningsrisk eftersöktes relevanta rättsfall. Eftersom översvämningar på grund 
av klimatförändringar är ett framtida problem fanns det inga rättsfall som behandlar 
ämnet. Däremot fanns det andra fall som anses relevanta gällande kommunens 
bedömning av markens lämplighet vid plan- och bygglovsarbetet. De rättsfall som 
användes i studien valdes baserat på fall där kommunerna tidigare ansetts vara 
försumliga när det gällde bedömning av markens lämplighet för bostadsbyggnation. 
Det gällde i dessa fall föroreningar och geotekniska förhållanden i marken då 
planläggning skett eller bygglov beviljats.  

Kommuner och länsstyrelsen i Västra Götalands län intervjuades, vilket är en så kallad 
kvalitativ metod. Det här var en svår del av arbetet då till exempel hur 
frågeställningarna för intervjuerna formulerats och strukturerats hade betydelse. Även 
valet av kommun kan ha betydelse då svaren från respondenterna kan vara olika bland 
annat beroende på kommunens storlek, dess politiska styre och läge i förhållande till 
vatten. Huvudsakliga urvalskriteriet var att kommunen skulle ha närhet till vatten, 
antingen havet eller Vänern. Vänersborgs kommun valdes för att de tidigare drabbats 
av en större översvämning, samt dess närhet till Vänern men även för att kommunen 
har stora exploateringsprojekt på gång. Uddevalla kommun valdes eftersom de har 
känd problematik med översvämningar i de centrala delarna redan idag. Det kan vara 
intressant att ta del av information från en kommun som redan upplevt 
översvämningar och dess följder. Tanums kommun valdes då vi uppmärksammat ett 
flertal artiklar i media där stark kritik riktats mot kommunen angående 
bygglovsgivning och gällande detaljplan för Skäret i Hamburgsund. Det kan vara 
betydelsefullt att få höra en hårt kritiserad kommuns syn på ämnet.  
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För att de som intervjuats ska vara likställda med varandra kontaktades personer med 
likvärdig befattning på de olika kommunerna, alla arbetar med plan- eller 
bygglovsärenden. Intervjuer skedde både med plan- och bygglovsavdelningen vilket 
innebär att sex intervjuer genomfördes, dock var det en bygglovshandläggare som 
endast svarade via mail. Då antalet kommuner endast var tre var ändå förhoppningen 
att fånga in attityder och kunskapskännedom samt få en helhetsbild mellan lagtext och 
praktisk tillämpning. Som Hartman påpekar är det viktigt att reflektera över hur källan 
återspeglar verkligheten34. Svaren tolkades och bearbetades i relation till den 
texttolkning som utförts. Kausalitet eftersöktes i materialet, det vill säga samband, 
eller eventuell brist på samband för att möjligtvis utläsa glapp mellan juridik och 
praktik. De svar som framkommit från de kommuner som intervjuats kan inte anses 
vara tillräckliga för att visa något rikstäckande resultat, dock kan uppgifterna användas 
som exempel på hur kommuner tolkar gällande lagstiftning och väljer att reglera 
problemet lokalt.  

I vår kontakt med kommunerna använde vi oss av öppna frågeställningar, vilket 
innebär att vi inte angivit några fasta svarsalternativ; därmed fick respondenterna 
möjlighet att formulera sina svar själva. Detta är en styrka då det kan skapa 
engagemang hos respondenten vilket kan resultera i mer uttömmande svar35. Dock 
kan följden bli att en kommun ger ett omfattande svar angående en fråga där en 
annan kommun inte vill utveckla eller resonera alls. Vilka frågor som utvecklas kan ge 
en fingervisning på vad som kan vara mest problematiskt i de olika kommunerna och 
genom att tolka svaren kan eventuella samband utläsas. Svagheten med denna metod 
är att svaren på vissa frågor kan bli knapphändiga eller helt falla bort. Öppna frågor är 
lämpliga för att svarsalternativen inte kan förutsägas eller är för många. Intervjuerna 
skedde antingen via telefon eller med besök och var konverserande intervjuer i form 
av utredande samtal. Detta är en intervjuteknik som är svår att standardisera och 
kräver mer resurser; fördelen är att en direktkontroll av svaren kunde göras36. Efter att 
intervjuerna var genomförda samanställdes de i skriftliga dokument som återsändes till 
respondenterna för granskning. På detta sätt eliminerades risk för att vi tolkat deras 
svar felaktigt; samtidigt gavs de möjlighet att i efterhand göra tillägg till vad som sagts.  

Övrig information och komplettering till rättskällor och intervjuer var tidigare använd 
kurslitteratur där Bygglovsboken, av Annika Gustafsson, var relevant för studien. I ett 
tidigt skede kontaktades även Annika personligen som gav sin syn på problematiken 
inom ämnet, detta ledde oss vidare i studien. Sidor som besökts på internet är 
framförallt Klimatanpassningsportalen och länsstyrelsen, då de anses trovärdiga 
gällande problematiken. Portalen ger tillgång till ett flertal gällande dokument, se Bild 2 

34 Jan Hartman. Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2004 
35 SCB. Frågor och svar - om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökning, s.124-127 
36 Ibid 
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nedan. Länsstyrelsen har givit ut handboken Stigande vatten, vilket är ett viktigt 
dokument i studien.  

 
Bild 2 Ett urval av handböcker med riktlinjer och råd, bland annat Stigande vatten 

4 Myndigheter och planeringsunderlag 
Det finns flera myndigheter inklusive länsstyrelsen som ska förse kommunerna med 
underlagsmaterial för att hantera problematiken kring klimatförändringar. 
Myndigheterna ansvarar bland annat för att ta fram karteringar och uppgifter till 
kommunerna. Dessa kommer att användas för att skapa planeringsunderlag i form av 
risk- och sårbarhetsanalyser hos respektive kommun. I följande avsnitt presenteras de 
myndigheter som arbetar med relevanta frågor angående bland annat 
klimatförändringar. I Tabell 1 nedan, finns myndigheter och organisationer 
uppräknade med dess uppdrag och typ av information de ska tillhandahålla. De 
myndigheter som har större ansvar och uppdrag kring frågor som berör 
klimatförändringar, presenteras separat därefter. 
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Tabell 1 Myndigheter/organisationer och dess uppdrag kortfattat. 

Myndighet/organisation Uppdrag främst angående 
klimatanpassning 

SMHI (Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut) 

SMHI tillhör miljö- och energidepartementet och 
ska informera om väder, vatten och klimat för att 
ge kunskap och bra beslutsunderlag för bland 
annat samhällsfunktioner. Myndigheten ska varna 
till exempel länsstyrelser och kommuner för höga 
flöden, havsvattenstånd och stora mängder 
nederbörd37.  

MSB (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) 

MSB tar bland annat fram översiktliga 
översvämningskarteringar som visar områden med 
översvämningsrisk i och med höga flöden i 
vattendrag och sjöar. Myndigheten arbetar 
förebyggande för att minska naturhändelsernas 
effekter framförallt jordskred, skogsbrand, storm 
och översvämning. Kommuner med identifierade 
områden med översvämningsrisk kan ansöka om 
statsbidrag hos myndigheten, som hjälp till åtgärder 
i förebyggande syfte. MSB ansvarar för 
förordningen om översvämningsrisker38.  

SGI (Sveriges geotekniska institut) SGI tillhör miljö- och energidepartementet och 
arbetar både med forskning samt rådgivning och 
stöd för bland annat kommuner och länsstyrelser. 
De har även till uppgift att förebygga jordskred, ras 
och stranderosion samt att tillhandahålla kunskap 
angående tillvägagångssätt att sanera områden som 
är förorenade. Miljömål som myndigheten främst 
behandlar är god bebyggd miljö och giftfri miljö39.  

SGU (Sveriges Geologiska 
undersökning) 

SGU ansvarar för frågor som gäller grundvatten, 
men även berg och jord. Gällande miljömål 
ansvarar SGU bland annat för Grundvatten av god 
kvalitet. Myndigheten arbetar även med att 
tillhandahålla underlag för planering gällande 
klimatförändringarna samt en handlingsplan för 
klimatanpassning40.  

SKL (Sveriges kommuner och 
Landsting) 

SKL är en arbetsgivare- och intresseorganisation 
som ska vara stöd för kommuner och landsting 
samt bidra till dess utveckling. Bland annat arbetar 
organisationen med att hjälpa kommuner och 
landsting att förbättra förutsättningarna att kunna 
skapa hållbara och attraktiva städer och 
samhällen41.  

37 SMHI. Vad gör SMHI? 
38 MSB. Naturolyckor 
39 SGI. Om SGI 
40 SGU. SGUs arbete med klimatförändringar 
41 SKL. Samhällsplanering, infrastruktur 
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Boverket 

Detta är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för samhällsplanering, byggande 
och boende. Områden som bland annat berörs är hushållning med mark- och 
vattenresurser, fysisk planering, bebyggelse och dess förvaltning. Till grund för dess 
uppdrag ligger PBL samt delar av miljöbalken och lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar42. Myndigheten ska vara rådgivande och tillhandahålla 
kunskapsunderlag gällande till exempel klimatanpassning till bland annat planerare. I 
arbetet med hållbar stadsutveckling behandlas klimatanpassningsfrågor i samband 
med den fysiska planeringen43. 

Regeringen gav 2008 myndigheten i uppdrag att tillsammans med länsstyrelsen, SGI, 
SMHI och MSB ta fram metoder som redogör olika sätt där planering och byggnation 
är anpassad för att förebygga, undvika och minimera följdproblem som kan uppstå på 
grund av klimatförändringar såsom översvämningar, ras, skred och erosion. Resultatet 
från uppdraget ur ett klimatperspektiv kan sammanfattas enligt följande: 

PBL är ett bra redskap när det gäller ny bebyggelse på mark som inte är exploaterad, 
dock kan den vara begränsad vid ny bebyggelse på exploaterad mark. PBL anses inte 
vara effektiv gällande skydd av befintlig bebyggelse. Det är viktigt att lagstiftningen 
följer med i utvecklingen av klimatanpassningsarbetet och uppdateras allteftersom. 
Begränsningar av klimatpåverkan ska ske parallellt med anpassning till den. Att ta 
hänsyn till klimatanpassning vid planering och bebyggelse är väsentligt för en hållbar 
bebyggd miljö. Vidare är det viktigt att börja med klimatanpassningsarbetet då 
klimatförändringarna kommer att fortsätta. Myndigheter såsom till exempel 
länsstyrelser och kommuner måste ha bättre kunskapsunderlag samt att det finns ett 
helhetsperspektiv i planering och byggande. Informationen måste gå vidare från varje 
skede till nästa, det vill säga från översiktsplan vidare till detaljplan, vidare till 
byggherren vid byggsamråd och sist till den som ska förvalta fastigheten. Det är viktigt 
att väga in att byggnader har en livslängd på upp till 100 år och infrastruktur betydligt 
längre tid än så44.  

Det har skett vissa lagändringar sedan rapporten togs fram 2009, dock har det inte 
skett några stora förändringar som innebär att de slutsatser som rapporten visar på 
fortsatt stämmer. Däremot har kunskapsunderlaget förnyats sedan 2009, det finns mer 
material att tillgå idag än då rapporten togs fram. Det kan ändå behövas ytterligare 
material eftersom klimatet ändras fortsättningsvis och det behöver hela tiden 
uppdateras karteringar utifrån nya fakta. 

Lantmäterimyndigheten 

Lantmäteriet är den myndighet som bland annat genomför nybildning av fastigheter. 
För att en fastighet ska bildas måste vissa förutsättningar vara uppfyllda varav många 

42 Boverket. Om Boverket 
43 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation. s.35 
44 Boverket. Bygg för morgondagens klimat - Anpassning av planering och byggande. s.8 
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behandlas i fastighetsbildningslagen, FBL bland annat ska fastigheten vara varaktigt 
lämpad för sitt ändamål. Efter det att en ansökan är inkommen hos myndigheten 
utreds om en fastighetsbildning är möjlig. I utredningsarbetet ska myndigheten bland 
annat ta hänsyn till gällande planer då fastighetsbildning inte får ske i strid med dem, 
vilket medför att myndigheten är bunden till planerna i det aktuella området. 
Lantmäteriet ska samråda med berörda myndigheter för att behandla frågor gällande 
till exempel bygglov, utfartsvägar samt vatten och avlopp. Även i områden som inte är 
planlagda finns begränsningar angående när fastighetsbildning ska ske. Till exempel 
får inte det som vidtas försvåra områdets ändamålsenliga användning, motarbeta 
lämplig planläggning eller föranleda olämplig bebyggelse. Dessa krav medför att 
myndigheten ska beakta översvämnings-, ras-, skreds- och erosionsrisk. De samråd 
som sker med lantmäteriet, kommunen och länsstyrelsen är av betydelse för att lyfta 
fram riskbedömningar och tillföras förrättningsprocessen45.  

I och med Klimat- och sårbarhetsutredningen fick lantmäteriet i uppgift av regeringen att 
upprätta en nationell höjddatabas som är tätare och noggrannare än tidigare gällande. 
Som komplement till en förbättrad höjddata skulle även en förbättring av information 
om till exempel vattenstånd och flöden ske, vilket SMHI ansvarade för46. Lantmäteriet 
påbörjade den nya höjdmodellen 2009 genom en laserscanning av hela Sverige. Under 
2015 släpptes ett flertal nya tjänster som är ett resultat av den nationella 
höjdmodellen. Myndigheten har även öppna data på sin hemsida med tillgång till 
kartinformation och geografisk information. Äldre ortofoton finns att tillgå för att 
identifiera förändringar som skett i landskapet. Tillsammans med SMHI har 
myndigheten ett projekt för att redovisa Sveriges hydrografi, vilket är kopplingar 
mellan sjöar, vattendrag och dess flöden, databasen förväntas vara färdig under 2017. 
Nätverket kommer vara mycket användbart när det gäller analys och planering för 
arbetet med klimatanpassning47.  

Länsstyrelsen 

Varje län i landet har en länsstyrelse som har till uppgift att vara den myndighet som 
arbetar mellan kommuner och dess invånare å ena sidan och regering, riksdag och 
centrala myndigheter å andra sidan. I länsstyrelsen i Västra Götalands län ingår 49 
kommuner. Länets vision är: ”Länsstyrelsen för det hållbara samhället”48. Samhälls-
byggnadsenheten på länsstyrelsen ska se till att det är bra livsmiljöer för länets 
invånare. Vidare har de till uppgift att bistå kommunerna med planeringsunderlag vid 
den fysiska planeringen samt samordna statens intressen och vara rådgivande i 
ärenden angående bland annat markanvändning för bebyggelse49.  

45 SOU 2007:60. s.162 
46 Ibid. s.176 
47 Klimatanpassningsportalen. Lantmäteriet 
48 Länsstyrelsen. Om länsstyrelsen 
49 Länsstyrelsen. Organisation 
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Det finns ett antal framtagna planeringsunderlag som ska hjälpa kommunerna i deras 
arbete. På regional nivå tar till exempel länsstyrelserna fram dokument med riktlinjer 
gällande hantering av stigande vattennivåer, som kommunerna i länet bör följa i sitt 
plan- och bygglovsarbete. För att underlätta arbetet med att integrera frågorna om 
klimatanpassning har länsstyrelsen i skriften Klimatanpassning i fysisk planering skapat 
vägledning för kommunerna, samtidigt utgör skriften också ett granskningsunderlag 
för kommunens fysiska planer50. 

När kommunen tar fram en ny översiktsplan har länsstyrelsen enligt PBL:s 3 kapitel 
till uppgift vid samråd att särskilt ta till vara och samordna statens intressen. Vidare 
ska de bistå med bedömningsunderlag, vara rådgivare angående allmänna intressen 
gällande markanvändning samt användning av vattenområden i enlighet med PBL:s 2 
kapitel. De ska även kontrollera så att kommunen tillgodoser riksintressen och att de 
följer miljökvalitetsnormer samt redovisar LIS-områden. Länsstyrelsen ska också se 
till så att mellankommunala frågor gällande mark- och vattenområden samordnas på 
ett passande vis. De ska kontrollera så att bebyggelse och byggnadsverk blir lämpliga 
utifrån människors hälsa eller säkerhet samt om det finns risk för olyckor, 
översvämning eller erosion. Myndigheten ska lämna ett granskningsyttrande till 
kommunen under tiden för utställning. Yttrande ska ske om planförslaget inte tar 
hänsyn till ovan nämnda aspekter. De ska även minst en gång under 
kommunfullmäktiges mandatperiod framföra åsikter angående statliga och 
mellankommunala intressen som är relevanta gällande översiktsplanens aktualitet. En 
sammanställd redogörelse ska lämnas till kommunen där dess samband med 
översiktsplanen ska framkomma.  

Länsstyrelsen ska under samrådet gällande detaljplan särskilt beakta intressen för 
staten som att byggnation inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller 
säkerhet, eller med risk för olyckor och översvämning. De ska också ge särskilt råd 
om tillämpningen av bestämmelserna i PBL 2 kapitel. 

PBL 11:10-12 tar upp länsstyrelsens tillsyn över kommunala beslut, de har tre veckor 
på sig att fatta beslut om de ska överpröva kommunens beslut att anta, ändra eller 
upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser. Myndigheten ska göra en 
överprövning om det kommunala beslutet skulle innebära att något riksintresse enligt 
MB:s 3 eller 4 kapitlet inte blir tillgodosett, om mellankommunala frågor gällande 
mark- och vattenområdens användning inte samordnas som det bör. Vidare ska 
överprövning ske om kommunen inte följer miljökvalitetsnormer enligt MB:s 5 kapitel 
eller om de upphäver strandskydd i strid med bestämmelserna samt om bebyggelse 
anses olämplig utifrån människors hälsa, säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller 
erosion. PBL 11:11 säger att länsstyrelsen ska upphäva det kommunala beslutet om 
överprövning visar att 10 § inte uppfylls. I PBL 11:12 framkommer att om 
kommunen inte tagit hänsyn till länsstyrelsens yttranden vid framtagande av 

50 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 
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översiktsplan, kan länsstyrelsen besluta att förhandsbesked eller bygglovsansökan 
istället hanteras av dem i dessa områden. I lagen om skydd mot olyckor, LSO 1:5 
framkommer det att länsstyrelsen också har till uppgift att ge råd och tillhandahålla 
information för att hjälpa kommunerna i sitt arbete när det gäller förebyggande av 
olyckor. 

Stigande vatten 

Sveriges Länsstyrelser fick 2009 i uppdrag av regeringen att regionalt ansvara för 
arbetet med klimatanpassning. Till följd av uppdraget utformade Västra Götalands 
och Värmlands län handboken Stigande vatten. Handboken ska vara till hjälp vid fysisk 
planering, främst för de 65 kommuner som den riktar sig till, för att främja hållbar 
utveckling i områden med framtida översvämningsrisk. I de 65 kommunerna finns en 
mycket varierad risk för översvämning och en indelning har skett i tre områden; kust, 
inland och Vänern. Faktorer som påverkar är erosion, landhöjning och 
havsnivåhöjning, där Västra Sverige förutspås bli särskilt utsatt för följderna av 
klimatförändringarna51. Handboken utgår från de vattennivåer som förutspås runt år 
2100 och hur framtida risker kan uppmärksammas i översiktsplanering och 
detaljplaneläggning samt bygglovsärenden. Som komplement föreslås Klimatanpassning 
i den fysiska planeringen, framtagen av länsstyrelserna i Sverige. 

Stigande vatten tar upp en planeringsmodell som främst riktar sig till nyexploatering 
men även områden som anpassas till befintlig bebyggelse. Modellen är indelad i fem 
steg. I steg 1: riskbedömning, görs en kartläggning av översvämningsrisk för att 
avgöra vilken sannolikhet som finns, samt konsekvenserna av förhöjda vattennivåer. 
För att göra en riskbedömning måste hänsyn tas till ett antal faktorer, bland annat 
översvämningstyp, beräknade effekter av klimatförändringarna och förhöjda 
vattenstånd som skett52. I steg 2: lämplig markanvändning vid nyexploatering, ska 
hållbar utveckling främjas på lång sikt. Markanvändningen ska vara anpassad efter 
översvämningsrisk för att säkerställa människors hälsa och säkerhet. Vidare ska 
planering ske så att risken att slå ut hela eller delar av samhället minimeras, därmed 
ska inte funktioner som är viktiga för samhället och som är mycket kostsamma 
planeras i områden med översvämningsrisk53. När kommunen tillämpar steg 3: 
sannolikhetsreducering, ska de minska sannolikheten för olycka genom att vidta 
förebyggande åtgärder. Även översvämningens utbredning ska kunna minskas. Det 
finns en mängd olika lösningar som har olika bra verkning, till exempel beroende på 
hur varaktig översvämningen blir. Det kan röra sig om både avancerade tekniska 
lösningar, vallar och barriärer men även enklare integrerade lösningar såsom till 
exempel bortledande av vatten till öppna dagvattensystem. I detta steg kan det även 
vara viktigt att i planarbetet fastställa platser både inom och utanför planområdet för 

51 Länsstyrelsen Västra Götaland. Stigande vatten- en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 
s.12 
52 Ibid. s.20 
53 Ibid. s.28 
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sannolikhetsreducerande åtgärder. Steg 3 är nära länkat till steg 4:54 konsekvens-
lindring. Här ska kommunen titta på hur konsekvenserna kan lindras om eller när en 
översvämning skulle ske. Detta för att riskbedömningen som görs i steg 1 har ett antal 
osäkerheter och beräkningarna är långt ifrån exakta. När kommunerna vidtar 
sannolikhetsreducerande åtgärder är det inte heller alltid de fyller sin funktion fullt ut. 
Vallar och barriärer kan vara dimensionerade för karterade höjder men i verkligheten 
blir höjderna högre vilket kan medföra att de inte ger avsett skydd. I detta steg ska 
kommunen planera utifrån ett värsta tänkbara översvämningsscenario. Viktiga 
aspekter är tillgänglighet till och från området eller byggnader, el- och vattentillförsel, 
om räddningstjänst och sjukvård kan nå området, byggnaders konstruktioner för att 
klara stora mängder vatten och kommunens kommunikation med invånarna före, 
under och efter översvämningen. Beroende på hur sårbar en funktion anses vara desto 
mer vikt ska läggas på att den fungerar i fall av översvämning. När det gäller bostäder 
ska de boende kunna bo kvar, tillgängligheten är då viktig men de måste även kunna 
tillgå den kommunala servicen såsom vatten, avlopp, el och värme55.  

Steg 5: utvärdering, är nödvändig för att kontrollera att rätt avväganden och beslut 
fattats under planarbetet. Det ska framkomma att människorna inom det aktuella 
området inte blir utsatta för en oacceptabelt hög risk. Resultatet i utvärderingen ska 
bekräfta att det tas tillräckligt stor hänsyn till översvämningsrisk och att den minskas i 
och med förslaget. Det är även viktigt att utvärderingen visar att planförslaget inte 
medför en ökad risk utanför området56.  

Länsstyrelsen har gjort en indelning i fyra riskzoner som är beroende på karterad 
översvämningsrisk. Zon 1 är grön och har minst risk, därefter kommer zon 2 som är 
gul och zon 3 som är orange zon. Den zon med störst risk är zon 4 som är röd. 
Beräkningar sker på olika sätt beroende på om området ligger vid hav, vattendrag eller 
Vänern; oberoende av beräkningsmodeller blir zonindelningarna desamma. I de olika 
zonerna bedöms vad som är lämplig markanvändning, vad som kan fungera men med 
vissa åtgärder, samt vad som ska undvikas. Länsstyrelsen rekommenderar att 
kommunerna har nedanstående fakta, se Tabell 2, som utgångspunkt då de är i steg 2, 
en komplettering ska ske med den översvämningskarta som ska tas fram i steg 1.   

54 Länsstyrelsen Västra Götaland. Stigande vatten- en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. 
s.34-37 
55 Ibid, s.42 
56 Ibid, s.50 
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Tabell 2 Zonindelning och markanvändning enligt Stigande vatten 

Bedömning Zon 1 Zon 2 Zon 3 Zon 4 

Mark- 
användning 
som anses vara 
lämplig 

I princip all 
markanvändning 
bedöms vara 
lämplig. Från 
områden som 
hanterar 
översvämningar, 
jord- och 
skogsbruk, parker, 
sport och 
fritidsaktiviteter 
(utomhus) service, 
helårsboende, 
hälso- och 
sjukvård till 
skydd- och 
säkerhet såsom 
polis och 
räddningstjänst. 

Grönytor, vegetation 
och våtmarker för att 
hantera 
översvämningar, jord- 
och skogsbruk, parker, 
sport och 
fritidsaktiviteter 
(utomhus), enklare 
byggnation såsom 
uthus och garage. P-
platser, vägar med 
alternativa 
förbifartsmöjligheter. 

Grönytor, vegetation 
och våtmarker för att 
hantera 
översvämningar. Jord- 
och skogsbruk, parker, 
sport och 
fritidsaktiviteter 
(utomhus), enklare 
byggnation såsom 
uthus och garage. 

Grönytor, vegetation 
och våtmarker för att 
hantera 
översvämningar.  Jord- 
och skogsbruk, parker, 
sport och 
fritidsaktiviteter 
(utomhus) 

Åtgärder krävs  Verksamheter och 
industri, utomhus 
sport- och fritids- 
aktiviteter, delårs- och 
besöksboende, 
helårsboende, 
dagligvaruhandel 

P-platser, vägar med 
alternativa 
förbifartsmöjligheter, 
verksamheter och 
industri (som inte är 
miljöfarliga) utomhus 
sport- och fritids- 
aktiviteter, delårs- och 
besöksboende, 
helårsboende, 
dagligvaruhandel 

Enklare byggnation 
såsom uthus och garage, 
P-platser, vägar med 
alternativa 
förbifartsmöjligheter, 

Undvik  Utbildning (skolor), 
hälso- och sjukvård, 
omsorg, information 
och kommunikation, 
energi och 
kommunalteknisk 
försörjning, 
transporter såsom 
riksväg, järnväg och 
kollektivtrafik, 
miljöfarliga industrier, 
förorenade deponier 
samt skydd och 
säkerhet (polis, 
räddningstjänst m.m) 

Utbildning (skolor), 
hälso- och sjukvård, 
omsorg, information 
och kommunikation, 
energi och 
kommunalteknisk 
försörjning, 
transporter såsom 
riksväg, järnväg och 
kollektivtrafik, 
miljöfarliga industrier, 
förorenade deponier 
samt skydd och 
säkerhet (polis, 
räddningstjänst m.m) 

verksamheter och 
industri (ej miljöfarliga), 
service, sport och 
fritidsaktiviteter (inne), 
delårsboende, skolor, 
helårsboende, 
dagligvaruhandel, hälso- 
och sjukvård, omsorg, 
information och 
kommunikation, energi 
och kommunalteknisk 
försörjning, transporter 
såsom riksväg, järnväg 
och kollektivtrafik, 
miljöfarliga industrier, 
förorenade deponier 
samt skydd och 
säkerhet (polis, 
räddningstjänst m.m) 
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5 Det kommunala plan- och bygglovsarbetet 
Plan- och bygglagsstiftningens grundtanke är att samhället, staten och kommunerna 
bör kontrollera så gott som all markanvändning57. Byggnadsnämnden ska vid 
bygglovsgivning bedöma platsens lämplighet med avseende på lokalisering och yttre 
utformning, tekniskt genomförande kontrolleras enligt PBL:s 10 kapitel. Inom 
detaljplan eller områdesbestämmelser är det vanligtvis tydligt vad som gäller, däremot 
översiktsplanen och MB:s hushållningsbestämmelser kan endast vara vägledande och 
löser inte tillståndsfrågan58.  

5.1 Lagar 
Vid planläggning och bygglovsgivning är det främst PBL i kombination med MB som 
styr. I följande avsnitt presenteras de lagar som anses relevanta för att ge en 
helhetsbild och förståelse för det kommunala arbetet. Inledningsvis presenteras de 
övergripande lagarna för att avslutningsvis övergå till lagar och förordningar som mer 
i detalj styr klimatanpassnings- och översvämningsfrågorna. 

5.1.1 Förvaltningslagen (1986:223, FL) 
Förvaltningslagen gäller bland annat då förvaltningsmyndigheterna handlägger 
ärenden, och framförallt när det sker mellan myndighet och enskilda. Enligt FL 3 § 
har annan lag eller förordning företräde om dess innehåll inte är i enlighet med denna 
lag. Varje myndighet har en skyldighet att snarast upplysa, vägleda och ge råd till 
enskilda personer gällande myndighetens verksamhetsområde. Det ska stå i 
proportion till vilken typ av fråga det gäller och vilken hjälp som behövs samt 
myndighetens verksamhet. Vidare ska handläggning med enskild part vara enkel, 
snabb och billig utan minskad säkerhet. Myndigheten kan om det anses nödvändigt 
själv ansvara för att inhämta till exempel relevanta yttranden från annan myndighet. 
Vidare ska ett lättförståeligt språk användas samt att myndigheten i övrigt underlättar 
samröret. När ett dokument kommer in till myndigheten eller överlämnas till behörig 
tjänsteman är då det ska räknas vara inkommet. Enligt lagen får inte någon som kan 
anses vara jävig handlägga ärendet, jävig är till exempel närstående släkting. Om part i 
ett ärende vill framföra upplysningar muntligt ska detta ske om möjligt; är det viktiga 
upplysningar ska de skrivas ned när det är myndighetsutövning mot enskild.  

Bland annat ska parter i ärendet kunna ta del av uppgifter som ingår i ärendet om det 
inte råder skydd enligt offentlighets- och sekretesslagen (lag 2009:400, OSL). Innan ett 
ärende avgörs ska alla parter som har del i ärendet ges möjlighet att yttra sig, avsteg 
kan göras i vissa fall. Ett ärendebeslut ska innehålla skälen till beslutet; dock finns det 
fall då det kan utelämnas exempelvis om det bedöms vara överflödigt, berör rikets 
säkerhet eller är mycket brådskande. Beslut ska underrättas till de parter som är 
delaktiga; kan beslut överklagas ska detta meddelas samt hur det kan ske och 

57 Bengtsson, Bertil. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken, s.37 
58 Ibid, s.61 
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avvikande meningar ska framföras. Det är den aktuella myndigheten som avgör hur 
underrättelse ska ske, dock måste det vara skriftligt om så begärs. Beslut där behörig 
får överklaga sker till förvaltningsdomstol. I överklagan, som ska vara skriftlig, ska det 
framkomma vad som motsätts i beslutet samt vilken ändring som ska ske. Överklagan 
ska ske till myndighet som lämnat beslutsmeddelande och ska göras inom tre veckor 
från det att beslut delgivits. Om överklagan inkommer försent och därmed avvisas 
kan även detta beslut överklagas på samma sätt. 

5.1.2 Kommunallagen (1991:900, KL) och kommunens befogenheter 
Kommuner och även landsting måste beakta vad som sägs i Kommunallagen, KL, i 
stora delar av sitt arbete. Enligt likställighetsprincipen ska kommunen behandla 
invånarna lika om det inte skulle föreligga sakliga skäl, vidare får de inte fatta beslut 
som är till medlemmarnas nackdel. De ska använda sig av självkostnadsprincipen 
vilket innebär att de inte får ta mer betalt än de kostnader och nyttigheter de levererar. 
En nämnd kan inte både bedriva myndighetsutövning och vara företrädare för dess 
intressen, därför får inte en byggnadsnämnd söka bygglov59. Kommunen har vissa 
speciallagar för verksamheter där planväsendet är en av dem, som medför skyldigheter 
för kommunen. Lagverket inom sakområdet skapar förpliktelser för kommunen och 
innehåller också bestämmelser om kommunala befogenheter. I praktiken innebär 
detta att all lagstiftning som riktar sig till kommunerna är av vikt då det gäller beslut 
om de allmänna kommunala befogenheterna60. 

Specialreglerad kommunal verksamhet erhåller vanligtvis råd, riktlinjer och 
anvisningar från statliga myndigheter. De ger god vägledning men är inte rättsligt 
bindande, dock har råd och riktlinjer tolkningsföreträde i händelse av tvist. 
Kommunen kan inte genom till exempel avtal binda sin framtida myndighetsutövning 
om inte aktuellt lagverk anger att så får ske. I fallet RÅ 1991 ref. 59 förband sig 
kommunen att inte vare sig ändra eller upphäva detaljplanen för aktuellt område inom 
tio år sedan planen vunnit laga kraft. Därmed förband de sig utan några villkor eller 
begränsningar vilket innebar att de avstod från möjligheter att upphäva eller ändra 
detaljplan. Regeringsrätten ansåg att kommunen felaktigt disponerat sina 
offentligrättsliga befogenheter och upphävde beslutet61.  

Kommunerna har lokalt också ett bostadsförsörjningsansvar, det kommunala 
åtagandet finns i bostadsförsörjningslagen. Riktlinjer ska finnas för bostadsförsörjning 
där inriktningen är att alla i kommunen ska ha tillgång till en god bostad62. 
Myndighetsutövning enligt skadeståndslagen kan sägas vara det allmännas 
maktbefogenhet och den enskildes beroendeställning, därmed är det viktigt att 
myndighetsutövare har ett gott omdöme samt agerar varsamt i dessa situationer63. 

59 Boverket. Kommunens olika roller 
60 Lindquist. Kommunala befogenheter, s.38 
61 Ibid, s.40 
62 Ibid, s.47 
63 SOU 2010:87, s.83 
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Exempel på det är bland annat vid bygglovsärenden och kommunens tillsyn av 
byggnation64.  

5.1.3 Skadeståndslagen (1972:207, SkL) 
Lagens andra kapitel tar upp ansvar för skada på grund av eget vållande. I SkL 2:1 
framkommer det att det är den som vållar skadan, både när det sker genom uppsåt 
eller av vårdslöshet, som är ersättningsskyldig. Att agera vårdslöst anses i lagtext 
detsamma som oaktsamt. Enligt Skadestånd och Europakonventionen, betyder culpa 
oaktsamhet; denna lagtext kallas därför ofta för ”Culparegeln”. Juridiskt sett anses 
någon handla vårdslöst om denne inte handlat på ett sätt som en likvärdig förnuftig 
och hänsynsfull människa skulle handla i samma situation65. Uttrycket vållande kan 
även likställas med fel eller försummelse66 och som enligt skadeståndslagen används 
vid avsiktligt, oaktsamt, eller uteblivet agerande67. Lagens tredje kapitel tar bland annat 
upp ansvar för skada som det allmänna orsakar. Det allmänna som anses ansvariga 
enligt SkL 3:2 är stat eller kommun68. Skadan ska bland annat ersättas då 
myndighetsutövare genom fel eller försummelse vållar person- eller sakskada.  

I Skadestånd och Europakonventionen framkommer det att det finns en signifikant skillnad 
gällande ansvar enligt 2:1 och det allmännas ansvar. Enligt culparegeln gäller ansvaret 
person- och sakskada men när det gäller stat eller kommun kan även ersättning för 
ren förmögenhetsskada vara aktuell69. Det är den som anses lida skada som påtalar att 
myndighetsutövaren begått ett fel på grund av oaktsamhet, den enskilde måste dock 
inte vara specifik vari oaktsamheten ligger. Om det allmänna anser att det inte 
föreligger något fel i det aktuella fallet måste detta utredas. Om så inte görs är 
utgångspunkten att det kan röra sig om oaktsamhet. SkL 3:1 är det så kallade 
principalansvaret, där det framkommer att det är arbetsgivaren som ansvarar för de 
skador som uppstått på grund av den anställde70.  

5.1.4 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker 
Europa drabbades av ett antal stora översvämningar och under 2007 antog EU ett 
direktiv där hanteringen av översvämningar och dess risker regleras. 
Översvämningsdirektivet genomförs i Sverige som föreskrifter om riskhanterings-
planer och förordning om översvämningsrisker. I översvämningsdirektivet finns krav 
på att hänsyn ska tas till klimatförändringarna i kartering av vattendrag och att 
riskanalyser och åtgärder framställs för de olika avrinningsområdena. Detta innebär att 
samverkan ska ske med Finland för Torne älv och Norge för Klarälven71. För alla 
faser i en händelse, före, under och efter, översvämning ska det finnas åtgärder 

64 SOU 2010:87, s.78 
65 Ibid, s.71 
66 Ibid, s.83 
67 Ibid, s.70 
68 Ibid, s.88 
69 Ibid, s.73 
70 Ibid, s.73 
71 MSB. Översvämningsdirektivet 
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formulerade i en riskhanteringsplan72. I steg 1 ska en preliminär bedömning av 
översvämningsrisker och dess konsekvenser över hela landet göras. Idag har 18 
geografisk områden identifierats som bedömts ha eller kommer få en betydande 
översvämningsrisk, detta arbete färdigställdes i mars 2012. I förordningen framgår att 
denna ska ses över och uppdateras senast 22 december 2018, ansvarig är MSB. I steg 
2 ska två typer av kartor utarbetas för de identifierade områdena. Hotkartor och 
riskkartor där hotkartorna för översvämningshotade områden ska utarbetas av MSB. 
Varje identifierat område ska bestå av tre typer av hotkartor, med flöden för 50- och 
100-årsflöde samt beräknat högsta flöde. Klimatanpassningsnivån finns i 100-
årsflödeskartan där nya höjddata och referenssystem för beräkningarna används. 
Hotkartorna ska visa översvämningens utbredning, vattennivå eller vattendjup. Data 
för vattenhastighet eller relevant vattenflöde kan finnas med i karteringen. 

Riskkartorna inom de översvämningshotade områdena ska tas fram av länsstyrelserna. 
Dock har de fem länsstyrelserna med ansvar för vattenförvaltningen ett huvudansvar. 
Eftersom fyra av de identifierade områdena ligger vid större sjöar finns även hotkartor 
framtagna för dessa. En enklare metodik har använts men påvisar utbredningsområde 
vid översvämning kring sjöar. I steg 3 ska riskhanteringsplaner tas fram där lämpliga 
mål fastställs, åtgärderna ses över och relevanta aspekter för att möta upp målen 
bevakas. Anvarig är den länsstyrelse inom det län översvämningsriskområdet ligger. 
För hur riskerna ska hanteras finns föreskriften MSBFS 2013:1 att tillgå73. 

5.1.5 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
Det ursprungliga syftet med att ta fram lagen var att reducera dödsfall och skador, 
framförallt i samband med brand och ersätta då gällande räddningstjänstlag74. Lagens 
syfte är att rikstäckande utföra lokalt anpassade förebyggande åtgärder mot olyckor, 
för att värna om människor och dess egendom, samt miljön. Arbetet mellan kommun 
och berörda statliga myndigheter ska vara samordnat; ansvariga ska ordna så att 
information och varningar till allmänheten framkommer. Vidare ska de vara 
rådgivande och informera enskilda så att de kan fullgöra sina skyldigheter enligt lagen. 
Varje kommun ska ha ett handlingsprogram som redovisar dess mål, aktuella 
kommunala olycksrisker samt ordnande och planerande av förebyggande verksamhet. 
Programmet ska vid varje ny mandatperiod tas upp på samråd med relevanta 
myndigheter och därefter antas av kommunfullmäktige. Dock är det främst 
fastighetsägaren, vare sig denne är fysisk eller juridisk, som ansvarar för åtgärder som 
behöver vidtas för att skydda denne eller dess egendom mot olyckor75. Klimat och 
sårbarhetsutredningen menar att LSO givit kommuner och myndigheter tydligare ansvar 
gällande förebyggande arbete,76 men att det är den enskilde som har det största 

72 Boverket. Bygg för morgondagens klimat 
73 MSB. Översvämningsdirektivet 
74 Proposition 2002/03:119, s.34 
75 Ibid, s.36 
76 SOU 2007:60, s.160 
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ansvaret att skydda sig och sin egendom mot olyckor genom att vidta och bekosta 
nödvändiga åtgärder för att motverka skador till följd av olycka77. 

5.1.6 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
(LXOH) 

Kommuner ska sammanställa och analysera extraordinära händelser i en risk- och 
sårbarhetsanalys, RSA, enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Syftet är att 
minska samhällets sårbarhet genom att förbereda och öka förmågan att hantera kriser. 
Hur en risk- och sårbarhetsutredning utförs är inte vedertagen och kommunen väljer 
själva vilka extraordinära händelser de ska ha med. Detta är ett sätt att hantera och 
analysera information utifrån olika riskscenarier. Analysens utfall kommer ligga till 
grund för beslut som fattas kring berörd riskbild. Hur kommunen anpassar sin 
verksamhet till klimatförändringar kan de visa genom att ta fram strategier, planer eller 
program som behandlar klimatanpassning. Arbetet görs med fördel tvärsektoriellt 
mellan kommunen och medborgare, näringsliv, universitet och högskolor78. 

5.2 PBL och MB 
När det gäller kommunens arbete med plan- och bygglovsfrågor är PBL det största 
lagrummet, det finns direkta hänvisningar vidare till MB men även andra delar utan 
hänvisning måste beaktas i arbetet vid fysisk planering. Syftet med både PBL och MB 
grundar sig på en hållbar utveckling. MB:s syfte är att främja hälsa och miljö, natur- 
och kulturområden, biologisk mångfald, god hushållning med mark och vatten samt 
hållbar utveckling 79. I följande avsnitt presenteras kopplingar som finns mellan 
lagarna samt de delar av MB och PBL som är mest relevanta i studien.  

5.2.1 Kopplingar mellan MB och PBL 
Det är betydelsefullt att ha kännedom om att PBL och MB har kopplingar till 
varandra, vid plangenomförandet ska därför kraven i båda lagarna uppfyllas. 
Planeringsförutsättningar i PBL ges av MB:s områdesskydd, då kommunen måste ta 
hänsyn till dessa vid planläggning. I vissa fall krävs också prövningar utifrån MB:s 
regelverk, detta kan exempelvis vara en dispens eller ett tillstånd trots att de 
möjliggörs av planen. Åtgärder som godtagits enligt regelverket i PBL kan hindras vid 
tillsyn som sker enligt MB. Omvänt gäller att tillståndsprövningar enligt MB ska vara 
förenliga med kommunens planering. Endast små avvikelser får finnas i prövade 
dispenser och tillstånd i relation till gällande områdesbestämmelser och detaljplaner. 
De beslut som tas utifrån MB ska även uttrycka sitt förhållande till aktuell 

77 SOU 2007:60, s.169 
78 Boverket. Bygg för morgondagens klimat. s.35 -36 
79 Ibid 
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översiktsplan80. Från PBL hänvisas till Hushållningsbestämmelserna i MB:s 3 och 4 
kapitel. Regler för miljöbedömning av planen tas upp i MB:s 6 kapitel.  

När det gäller strandnära läge finns en speciallagparagraf i MB 7:13, för att områdena 
ska vara tillgängliga för alla och främja djur- och växtlivet. När kommunen tar fram ny 
detaljplan kan strandskyddsdispens ges, men om kommunen väljer att ersätta planen 
med ny upphävs dispensen och ny måste sökas. Däremot, om endast ändring sker i 
planen kvarstår dispensen81. 

Miljöbalken 7:13 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt  
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

I MB 2:3 finns de allmänna hänsynsreglerna; dock när kommunen ska göra sin 
lämplighetsbedömning enligt PBL ska inte de allmänna hänsynsreglerna tillämpas. 
Däremot måste alla inblandade vid plangenomförandet ta hänsyn till reglerna om en 
åtgärd har betydelse för hälsa och miljö. De som bedriver verksamhet eller vidtar 
åtgärder ska utföra skyddsåtgärder och vidta försiktighet för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet sker med hänsyn till människors hälsa och miljön82. 
Vidare tar MB 2:6 upp lokaliseringsregeln, inte heller denna ingår i tillämpning av 
lämplighetsprövningen som görs enligt PBL. I situationer då placeringen inte är 
fastställd enligt plan eller bygglov ska regeln ge stöd för till exempel byggherren att 
välja den plats som lämpar sig bäst för åtgärden83.  

Vid planläggning eller bygglovsgivning är det främst PBL 2:6 som ska tillämpas när 
det gäller byggnaders placering. Lagtexten är tillämplig gällande utformning av 
bebyggelsemiljön men även enstaka byggnadsverk, både vid nybyggnation och ändring 
av befintliga bebyggelser. Att det gäller både byggnader och byggnadsmiljöer medför 
att kraven gällande allmänna intressen nu finns samlade i samma paragraf. 
Byggnadsverken ska ha en sådan placering och utformning så det blir en bra 
helhetsverkan när det gäller stads- och landskapsbilden och de naturvärden som finns. 
Vidare ska det ske med hänsyn till behov av energi- och vattenhushållning samt goda 
klimat- och hygienförhållanden. Paragrafen har totalt åtta punkter som även tar upp 
att hänsyn ska tas till exempelvis behov av god trafikmiljö, att människor med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna vara i området samt eventuella framtida 
förändringar och kompletteringar. Sedan ändring gjordes 2014 ska paragrafen 
tillämpas också när det inte krävs bygglov84. 

80 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.82 
81 Boverket. Statistik strandskydd. 
82 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.157 
83 Ibid, s.158 
84 Zeteo, lagkommentar till PBL 2:6 
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PBL 2:1 
”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen.” 

PBL 2:1 har sitt ursprung i ÄPBL som även hade tillägget: ”om inte annat är särskilt 
föreskrivet”. Tillägget togs bort enligt En enklare plan- och bygglag85 för att 
Europakonventionens proportionalitetsprincip skulle gälla även i svensk rätt. 
Principen bygger på att det ska vara balans mellan de uppoffringar som görs och 
nyttan som genereras. I en översiktsplan redovisas allmänna intressen, dock görs 
ingen avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena vilket sker först i och 
med PBL 2:1. När det gäller överklaganden av detaljplaner och prövningar i rätten, är 
det inte vanligt att det enskilda intresset anses vara starkare än det allmänna intresset. 
Det är vid alla prövningar enligt PBL som hänsyn ska tas, därmed gäller detta även vid 
bygglovsprövning. Det finns bestämmelser i MB:s 3 och 4 kapitel, de så kallade 
hushållningsbestämmelserna, där det framkommer hur allmänna intressen ska vägas 
in86.  

PBL 2:2 
”Planläggning och prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att 
mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 
i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.  

PBL 2:2 har sitt ursprung från ÄPBL och dess innehåll är viktigt framförallt vid 
översiktsplanering men även vid områdesbestämmelser och detaljplaneläggning. 
Paragrafen är även användbar i områden som inte är detaljplanelagda när prövning av 
byggnadens lokalisering ska göras vid bygglov eller förhandsbesked. Innebörden av ett 
områdes beskaffenhet togs upp i propositionen inför ÄPBL87. I propositionen står det 
att markens beskaffenhet innebär: 

”markens känslighet för påverkan, områdets kulturella förutsättningar, terrängens utseende, 
grundförhållanden och andra liknande förhållanden. Markområdets läge kan ha betydelse bl. a. ur 
klimatsynpunkt.” 

Ett områdes beskaffenhet togs också upp i propositionen inför framtagande av 
naturresurslagen, NRL. Enligt propositionen är det viktigt att ta hänsyn till ekologiska 
förutsättningar när beslut fattas gällande mark- och vattenområden som ska tas i 
anspråk88. NRL har nu tagits in i MB, där dess grundsyn tas upp i 3 och 4 kapitlet. 

85 Proposition 2009/10:170 del 1, s.413 
86 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:1 
87 Proposition 1985/86:1, s.470 
88 Ibid, s.48 
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Lydelsen att god hushållning från allmän synpunkt ska ges företräde, tillkom för att få 
en överensstämmelse mellan PBL och miljöbalken 3:189som har följande lydelse: 

MB 3:1 
”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.” 

Vikten av hållbar utveckling framkommer i och med framtagande av MB då 
bestämmelserna i balken ska medföra att mark, vatten och fysisk miljö nyttjas så att en 
ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning främjas. För att avgöra vilken som är den mest lämpade 
markanvändningen ska möjlighet att använda området för olika verksamheter 
kontrolleras90. Vid planläggning samt lovprövning och förhandsbesked enligt PBL är 
det MB:s 3 kapitel och MB 4:1-8 som ska användas91.  En koppling mellan PBL och 
MB anses viktig och syftar till att kommunerna vid beslutsfattande ska ta hänsyn till 
de krav som finns i MB gällande god hushållning med naturresurserna och 
miljökvalitet. Vidare ska staten kunna bevaka riksintressen, strandskydd och 
miljökvalitetsnormer vid beslutfattande enligt PBL, riksintressena som ska tas hänsyn 
till finns i MB:s 3 och 4 kapitel92. 

PBL 2:10 
”Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap. 
miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.” 

Paragrafens innehåll har sitt ursprung i ÄPBL dock har det skett en precisering till 
”Vid planläggning och i andra ärenden” för att paragrafen ska stämma överens med 
PBL 2:3 gällande tillämpningsområde. Miljökvalitetsnorm, MKN, som begrepp kom i 
och med införandet av MB. När planläggning sker samt andra ärenden enligt PBL ska 
normerna följas enligt balken93. De infördes för att komma till rätta med diffusa 
utsläppskällor och tas upp i MB 5:1-9. Dessa anger en nivå av lägsta acceptabla 
miljökvaliteten eller önskat miljötillstånd. De används som ett juridiskt styrmedel och 
ska omfatta ett begränsat geografiskt område, till exempel en kommun eller en 
vattenförekomst. Kommunen har skyldighet att beakta miljökvalitetsnormerna i 
översiktsplaneringen och i framtagandet av detaljplaner94. 

Enligt motiven till propositionen vid införande av miljöbalken95 ska inte någon 
detaljplan antas som innebära att en miljökvalitetsnorm överträds vid genomförandet. 

89 Proposition 1997/98:90, s.306 
90 Proposition 1997/98:45 s.30 (Författarnas kommentarer: sidangivelsen eller proposition felangiven i 
lagkommentarerna, går ej att hitta.) 
91 Proposition 2013/14:186, s.5 
92 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:2 
93 Zeteo. Lagkommentar till PBL 2:10 
94 Hav- och vattenmyndigheten. Miljökvalitetsnormer 
95 Proposition 1997/98:90, s.163 
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I områden utanför detaljplan får bygglov eller förhandsbesked heller inte beviljas om 
byggnation skulle medföra överträdelse av miljökvalitetsnorm96. Det kan göras en 
koppling mellan klimatförändringarna och MKN för vatten, normen är inte med i de 
bindande normer som regleras i MB 5:2 och är likvärdig med miljökvalitetsmål97.  

5.2.2 Klimatfrågan i den fysiska planeringen 
Kommunen har ett ansvar att tillse att marken är lämplig ur ett klimathänseende enligt 
PBL 2:3. De har även en skyldighet att lokalisera bebyggelse till lämpad mark, vid 
detaljplaneläggning, bygglovsgivning och förhandsbesked. Detta med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet samt risk för olyckor och översvämningar enligt PBL 
2:5. Det finns dock inga garantier från kommunens sida att den lämplighetsprövade 
marken är lämplig ur ett byggnadstekniskt perspektiv då PBL inte reglerar dessa 
frågor98. 

PBL 2:3 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i 
övrigt, 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, och 
5. bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Även i andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som anges i första stycket 1-5.  

Utvecklingen av bebyggelsestrukturen ska ske med hänsyn till samhällets klimat- och 
miljöaspekter. Lagen pekar på ett antal aspekter som kommunen ska ta hänsyn till vid 
planläggning. Dessa speglar alla dimensionerna i hållbar utveckling, sociala, ekologiska 
och ekonomiska. I huvudsak framgick de flesta hänseenden i ÄPBL. Miljö- och 
klimataspekter kom in som ett tillägg i syfte att anpassa samhällsplaneringen till ett 
förändrat klimat. Detta görs via den fysiska planeringen som ett led i att både minska 
klimatpåverkan och anpassa till de klimatförändringar som förutses99. I 
prop.1994/95:230 framgår att en ökad medvetenhet om betydelsen av en hållbar 
utveckling i den fysiska planeringens innehåll och inriktning bidragit till 
lagändringarna100. Ändringarna i 2 kapitlet syftar till att utgöra en förstärkning av 
styrmedlet för bebyggelseutvecklingen som inkluderar miljöhänsyn i 
översiktsplaneringen101. 

96 Zeteo. Lagkommentar till PBL 2:10 
97 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.156 
98 Ibid, s.126 
99 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.154 
100 Proposition 1994/95:230, s.30 
101 Ibid, s.45 
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Också vid bygglovsärenden ska hänsyn tas till bestämmelserna som innebär att en 
avvägning av klimataspekterna ska göras mot andra allmänna och enskilda intressen102. 
Behovet av att tidigt i samhällsplaneringen få in både klimat- och energifrågor finns 
påtalade i klimatberedningens betänkande Svensk klimatpolitik103. Beredningen menade 
att hela samhällsplaneringen ska sträva efter att minimera växthusgasutsläpp genom 
att till exempel minska transportbehoven. Klimatberedningen framför i Svensk 
klimatpolitik att lagstiftningen bör ställa krav på kommunerna att redovisa på vilket sätt 
planen bidrar till en sådan minskning. Kommunernas möjligheter och skyldigheter vid 
planering behöver därmed stärkas. Klimatberedningen förespråkade en ökad 
mellankommunal samordning samtidigt som de förordade en stärkt stödfunktion som 
innefattar länsstyrelsens tillsyn i frågan. Regeringen delade klimatberedningens syn på 
att planering som sker mellankommunalt bör förstärkas med hänsyn till klimatfrågor. 
Det är vanligtvis flera kommuner och sällan en enskild kommun som berörs av 
klimatrelaterade planeringsfrågor. Detta skulle ske inom ramen för nya plan- och 
bygglagen. Ett förtydligande gällande kommunernas ansvar för att uppnå 
transportsnål och energieffektiv samhälls- och bebyggelsestruktur bör förtydligas104. 
Klimat- och sårbarhetsutredningen105 innefattar att i olika tidsperspektiv kartlägga 
sårbarheten vid klimatförändringar och extrema väderhändelser, vilka åtgärder som 
kan eller behöver vidtas samt kostnaderna för dessa. För översvämningshot finns ett 
separat delbetänkande som presenterades i november 2006, Översvämningshot – Risker 
och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern106. I delbetänkandet har fyra olika 
klimatscenarier studerats för dessa insjöar. Här har till exempel en beräkning gjorts för 
hur tillrinningen till Vänern förväntas förändras och vilka vattenstånd som förväntas. 
Betydelsen av tappningsstrategin är avgörande för Vänerns nivåer och även nivåer och 
flöden i Göta älv.  

Koppling finns till MB 3 kap som tillhandahåller bestämmelser som kan vara 
alternativa beslutsgrunder eller likvärdiga. Gäller det prövning där riksintressen berörs 
utgör bestämmelserna i miljöbalken grunden. Planläggningens huvuduppgift och 
långsiktiga mål att bidra till ändamålsenlig bebyggelsestruktur, kommunikationsleder 
och andra anläggningar ingår i de inledande bestämmelserna för att tydliggöra den 
fysiska planeringens roll gentemot miljöpolitiken. Bebyggelsestrukturen ska utvecklas 
inom ramen för miljömålen. Detta blir utgångspunkter för överläggning om hur 
lokalisering lämpligast sker för bebyggelse så att till exempel transporter minimeras 
och hur områden kan vara en del i tekniska försörjningssystem107. Tillägget om 

102 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.154 
103 SOU 2008:24 
104 Proposition 2008/09:162, s.140 
105 SOU 2007:60 
106 SOU 2006:94 
107 Proposition 1994/95:230. s.49 
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estetiskt tilltalande utformning har för avsikt att påvisa de estetiska värden som ska 
beaktas och tillvaratas vid utformning108.  

I punkt 2 avses att reglera bebyggelse så att den möjliggör tillgänglighet för alla. All 
bebyggelse, inte enbart sammanhållen bebyggelse, ska formges så att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nyttja denna109. Med goda sociala 
levnadsförhållanden är avsikten att bland annat ta hänsyn till följande aspekter i 
planeringsfrågor; främja kontakt och gemenskap i samband med planering av 
närmiljön, ge tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter samt tillgodose kollektiva 
resmöjligheter110. Punkt 3 handlar om mark- och vattenområden och motsvarar PBL 
2:2 1st. Punkt 4 avser den ekonomiska biten i hållbarhetsdimensionerna. En 
avvägning ska göras mot enskilda intressen för detaljplan och områdesbestämmelser. 
De grundläggande förutsättningarna för etablering och utveckling ska beaktas då 
kommunen planlägger för näringslivet och kommersiell service. Punkt 5 tillkom och 
trädde i kraft 1 januari 2014. Regeringen bedömer att bostadsförsörjningsbehovet hos 
kommunerna har en tydlig koppling till PBL:s planläggning och har en möjlighet att 
tillgodoses genom att tydliggöras i planläggningen.  

Förhandsbesked och bygglovsansökningar ska i princip prövas under planmässiga 
förutsättningar. Prövningsgrunderna för bygglovsärenden inom områden med 
detaljplan ges av PBL 9:30 och saknar hänvisning till PBL 2:3. Detta för att den 
planmässiga bedömningen redan utförts i planeringsskedet. Därav ställs det krav på 
att bygglovsåtgärden inte strider mot gällande detaljplan. Saknas däremot detaljplan 
anges prövningsgrunderna av PBL 9:31 och bygglovet ska bedömas utifrån 2 kapitlet 
det vill säga planmässig bedömning, undantag finns dock111. 

PBL 2:4 
”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i 
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.” 

Det som menas med planläggning i detta fall är framtagande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser. Paragrafen har sitt ursprung i ÄPBL dock med vissa ändringar 
då ”bebyggelse” har ändrats till ”bebyggas” för att stämma överens med 
legaldefinitionen i PBL 1:4. Kommunen ska pröva lämpligheten för mark som ska 
bebyggas med framförallt PBL 2:3 som utgångspunkt. Prövning ska ske utifrån hela 
området och inte endast de platser där byggnader ska uppföras. Lämplighetsprövning 
ska göras vid all ändring av markanvändning med syfte att utifrån allmänna intressen 
bedöma den mark som är lämplig för bebyggelse utifrån de aspekter som nämns i 
PBL 2:5112. Detta innebär att en avvägning bör göras, i fråga om lämplighet för 

108 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:3 
109 Proposition 2009/10:170 del 1, s.163 
110 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:3 
111 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:3 
112 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:4 
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samhället, då ett område med karterad översvämningsrisk planeras bebyggas. Med 
andra ord, när ändamålsenlighet bedöms ska inte de enskilda intressena beaktas113. 

PBL 2:5 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
1. människors hälsa och säkerhet, 
2. jord-, berg- och vattenförhållandena, 
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och 
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen. 

Lagtexten är en ytterligare precisering av lämplighetskravet som tas upp i PBL 2:4. 
Paragrafen har delvis sitt ursprung i ÄPBL men med kompletteringar. Bland annat har 
”planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked” tillkommit för att 
påvisa att det endast är vid dessa tillfällen lokaliseringsbedömning ska göras. Ordvalet 
lokaliseras används som ett relativt vitt begrepp, det innebär att det visar vilka delar 
som ska bebyggas i kommunen. I PBL 2:6 används istället ordvalet placera, vilket 
istället visar bebyggelsens placering på fastigheten. Bedömning av markens lämplighet 
ska göras med utgångspunkt från vilken typ av bebyggelse som ska ske, markens 
lämplighet för bebyggelse kan därför bedömas olika. Enligt Regeringens proposition med 
förslag till en ny Plan- och bygglag ska marken där byggnationen ska uppföras ha naturliga 
förutsättningar för att bebyggas. Det vill säga, det ska inte vara nödvändigt att vidta 
några stora åtgärder för att göra marken byggbar114. Att marken ska vara lämpad för 
ändamålet har flera infallsvinklar. De fysiska och tekniska förutsättningarna som 
behövs ska finnas, men även att lokaliseringen är lämplig utifrån PBL 2:2 och 2:3. I 
bedömningen ska även ekonomiska faktorer vägas in såsom till exempel hur vatten 
och avlopp och vägfrågan ska ordnas, i detta fall är det investerings- och 
driftskostnader. 

I punkt 1 kom ett tillägg i och med Ett första steg till en enklare plan- och bygglag, med 
ordet säkerhet, framförallt för att det ska finnas en överensstämmelse mellan lagtexten 
och länsstyrelsens prövning enligt PBL 11:10 punkt 5. Länsstyrelsen kan enligt denna 
punkt överpröva kommunens beslut gällande att anta, ändra eller upphäva detaljplan 
om: 

“en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion.” 

I punkt 2 gjordes en ändring från grundvattenförhållanden till vattenförhållanden 
vilket visar att kommunen även ska ta hänsyn till ytvattenförhållandet. På detta sätt 

113 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.155 
114 Proposition 1985/86:1, s.472 

 37 

                                                 



Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

ville lagstiftarna tydliggöra att kommunen ska ta hänsyn till framtida översvämnings-
risk vid lokaliseringsbedömningen115. Enligt punkt 3 måste kommunen ta hänsyn till 
och tillhandahålla viss service. En kommunalekonomisk bedömning ska ligga till 
grund för om marken kan anses vara lämplig för bebyggelse med serviceskyldigheten i 
åtanke116. Punkt 4 behandlar vikten av att även väga in vatten, luftföroreningar samt 
buller i lämplighetsbedömningen. 

I och med Ett första steg för en enklare Plan- och bygglag lades punkt 5 till, även här gjordes 
tillägget för att få en överensstämmelse med PBL 11:10 angående länsstyrelsens 
prövningsgrunder av kommunernas detaljplan. I de förarbeten som gjorts inför 
framtagande av LSO benämns olycka som ”en plötsligt inträffad händelse som har 
medfört eller kan befaras medföra skada”. Det kan röra sig om vissa företeelser i 
naturen, mänskligt handlande eller avsaknad av handlande som vidare leder till att 
något sker plötsligt och oväntat. Enligt propositionen räknas inte sådant som sker 
långsamt eller är ständigt pågående till kategorin. Däremot kan de förorsaka 
följdhändelser som räknas till olyckor, såsom jordskred och till exempel 
sättningsskador på byggnad så att den rasar. Därmed delas punkt 5 upp i olyckor, 
översvämning och erosion. Kommunen ska göra en bedömning om marken är 
lämplig för den bebyggelse som planeras. Som underlag ska de använda gjorda 
utredningar, faktasammanställningar och bedömningar angående till exempel hur 
vattenstånd i sjöar och vattendrag påverkas av klimatförändringarna. De karteringar 
som tas upp i förordningen om översvämningsrisker bör vara bra bedömningsmaterial. 
Genom att använda dessa kan kommunen ta fram de områden som kan anses 
lämpliga för byggnation. Marken ska ha rätt fysiska förutsättningar för att anses vara 
lämplig för avsedd bebyggelse. Att kommunen bedömer marken som lämplig för till 
exempel bostadsbyggnation ger ingen garanti på lämplighet gällande byggnadsteknik. 
PBL reglerar inte vem som har skadeståndsrättsligt ansvar vid byggande. Lagtextens 
andra stycke tar upp att kommunen även ska ta hänsyn till energifrågan då de prövar 
lokalisering av bebyggelsen. 

5.3 Byggnadsnämnden 
Det är byggnadsnämnden som ska pröva ansökan om bygglov; vid handläggning av 
bygglovsärenden ska både PBL och FL följas. PBL är speciallagstiftning och ska 
användas i första hand för att kompletteras med FL, framförallt när det gäller 
handläggning och förhållandet mellan myndighet och enskilda117. En bygglovsansökan 
anses vara en offentlig handling som alla har rätt till att läsa utan att ange särskilda 
skäl. Dock är det viktigt att uppmärksamma att detta inte gäller till exempel enskilda 
som har skyddad identitet. Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som 
utser nämnddeltagare, ledamöter och suppleanter, som totalt ska uppgå till minst fem 

115 Zeteo. Lagkommentarer till PBL 2:4 
116 Proposition 1985/86:1, s.472 
117 Gustafsson. Bygglovsboken, s.26 
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personer. Kommunallagen ger anvisningar gällande lämpliga regler för beslutsfattande 
som sker vid sammanträde med nämnden och hur sammanträdet ska ledas av 
ordföranden, om det ska ske omröstning och i så fall hur detta ska genomföras. 
Protokoll ska föras och det är ordföranden som ska se till att det blir gjort. Protokollet 
ska visa vilka som medverkat samt de ärenden som tagits upp med yrkanden och 
beslut.  

En tjänsteman bereder ett ärende vilket är ett utlåtande samt motivering för beslutet 
och ett beslutsförslag118. Denne föredrar förslaget därefter i nämnden, det vill säga, 
ärendet redovisas. Tjänstemannen som bereder ärendet får inte medverka i beslut och 
kan heller inte reservera sig om nämnden fattar beslut som inte följer det 
beslutsförslag som tagits fram. Beslutande i byggnadsnämnden är endast valda 
ledamöter och det är bara de som är berättigade att reservera sig119. De sammanträden 
som sker i byggnadsnämnden är inte offentliga. En nämnd kan genom delegation 
lämna över sin beslutanderätt till andra. Det kan till exempel vara ledamöter eller 
suppleanter som är politiskt valda, enskilda ledamöter, suppleanter eller 
befattningshavare hos nämnden. För en delegation behövs ett godkännande från 
fullmäktige.120 

5.3.1 Bygglov och förhandsbesked 
Den som ansöker om bygglov behöver nödvändigtvis inte vara ägare till fastigheten, 
sökanden behöver inte uppvisa någon fullmakt. Efter lagändringen 2011 ska 
byggnadsnämnden ta fram lagfaren fastighetsägare och skicka en underrättelse 
angående inkommen ansökan121. Både ansökan om förhandsbesked eller lov ska ske 
skriftligt, vilket är en ändring från ÄPBL där enkla ansökningar tidigare kunde vara 
muntliga. Att ansökan ska vara skriftlig ansågs viktigt enligt En enklare plan- och bygglag, 
med motivering att muntliga ansökningar varken kan hanteras enkelt eller säkert122. 
Det kan ibland vara svårt att avgöra om en inkommen handling är en ansökan eller 
inte. Det är byggnadsnämndens uppgift att göra en bedömning som ska vara till fördel 
för den enskilde, för att inte ställa för höga krav på sökandens kunskap gällande PBL:s 
innebörd123.  

I ansökan ska nödvändiga dokument för prövning, till exempel ritningar och 
beskrivningar ingå. Beroende på ärende och dess storlek ställs olika krav på de 
dokument som anses nödvändiga för prövning124. Byggnadsnämnden ska, om 
sökanden begär, lämna ett förhandsbesked angående lokalisering av byggnad som 
kräver bygglov. Ett positivt förhandsbesked är bindande och ska leda till positivt 
bygglovsbesked så länge ansökan sker inom två år från det att förhandsbeskedet 

118 Gustafsson. Bygglovsboken,, s.33 
119 Ibid, s.34 
120 Ibid, s.36 
121Ibid, s.24 
122 Proposition 2009/10:170, s.279  
123 Ibid, s.23 
124 Proposition 1985/86:1, s.84 
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vinner laga kraft. Byggnadsnämnden prövar i bygglovet att kraven på lämplighet och 
tillgänglighet uppfylls enligt PBL 8:1, 1 och 3, därmed kan det krävas att sökanden 
bifogar projekteringsritningar. Det är även vanligt att en situationsplan ingår, som har 
sin grund i en nybyggnadskarta där bland annat markens och byggnaders plushöjder 
samt vatten- och avloppsledningar och eventuella nyttjanderätter i området kan 
redovisas. När nybyggnadskarta är nödvändig beställer sökanden den från kommunen 
som ansvarar för att dess innehåll stämmer125.  

I Plan och byggförordningen, PBF 6:8 framkommer de uppgifter, utöver det som 
nämns i PBL 9:21, en ansökan om förhandsbesked eller bygglov ska innehålla. Det är 
fastighetsbeteckning, person- eller organisationsnummer, namn och adress till 
byggherren, när åtgärden är tänkt att påbörjas samt om nödvändigt kontrollansvarigs 
person- eller organisationsnummer, namn och adress. Inkommer en ansökan som inte 
anses vara fullständig, kan byggnadsnämnden förelägga att sökanden inom angiven 
tid, ska komplettera ansökan. I föreläggandet ska det framkomma att bedömning sker 
utifrån inkommen ofullständig ansökan om sökanden inte förbättrar den eller att 
ansökan kommer att avvisas i och med det skick den har. Byggnadsnämnden ska 
meddela sökanden om ansökan skulle kräva ytterligare tillstånd från annan myndighet. 

Nämnden har även till uppgift att meddela dem som nämns i PBL 5:11 första stycket 
punkt 2 och 3 till exempel kända sakägare, vilket vanligtvis är grannar. Detta för att de 
ska ges möjlighet att yttra sig om ansökan kan medföra avvikelse från detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller om ansökan gäller utanför detaljplanelagt område. Skulle 
det innebära underrättelse till ett stort antal människor kan kommunen istället anslå på 
sin anslagstavla. I situationer där det är uppenbart att bygglov inte kommer att beviljas 
behöver detta inte göras. När det inkommit åsikter angående sökt åtgärd ska sökanden 
och fastighetsägaren informeras om detta och ges möjlighet att yttra sig innan ärendet 
får avgöras. Avsteg kan göras om det skulle anses vara uppenbart onödigt. 

Handläggning av förhandsbesked och lovärenden ska enligt PBL 9:27 handläggas 
skyndsamt. Från det att en korrekt ansökan är inkommen ska beslut meddelas inom 
tio veckor. Tiden får förlängas med maximalt ytterligare tio veckor, om så sker ska 
byggnadsnämnden meddela anledning till förlängning innan den ursprungliga 
tioveckorstiden utgått. PBL 10:23-25 tar upp regler gällande byggnadsnämndens 
startbesked som ska ges innan byggnation kan påbörjas, startbeskedet gäller tills 
bygglovet slutar att gälla.  

Bygglov vid detaljplan eller områdesbestämmelser 

I PBL 9:30 presenteras när bygglov ska ges inom detaljplanelagt område. Enligt 
paragrafen ska bygglov beviljas då ansökan för åtgärden stämmer överens med 
detaljplanen vilket är huvudförutsättningen. Bygglov kan beviljas vid avvikelse från 
detaljplan om detta godkänts tidigare, eller vid fastighetsbildning som sker utifrån 
mindre avvikelse enligt FBL 3:2 första stycket andra meningen. Vidare kan bygglov 

125 Zeteo. Lagkommentar till PBL 9:21 
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beviljas om den aktuella åtgärden inte är i strid mot detaljplanen. Bygglov ska även ges 
om det är en mindre åtgärd som måste göras för att området fortsatt ska vara möjligt 
att använda eller bebyggas på ändamålsenligt sätt. Då genomförandetiden är utgången 
får även ytterligare avsteg från detaljplanen göras om detta överensstämmer med 
planens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. 
Vidare kan avsteg ske om det medför ytterligare användning av mark eller vatten som 
är ett bra komplement till den användning som anges i planen.  

Genomförandetiden ska anges i detaljplanen och kan sättas mellan 5-15 år. Att tiden 
är utgången behöver inte hindra att bygglov medges då planen fortsatt gäller tills den 
ändras eller upphävs. Kommunen kan välja att häva eller ändra en detaljplan efter att 
genomförandetiden utgått om det till exempel uppkommer fakta som innebär att 
marken inte längre kan anses vara lämplig för ändamålet. Bygglov får trots rätt till 
avsteg inte ges om åtgärden till exempel skulle innebära betydande miljöpåverkan. 
Bygglov kan villkoras utifrån förutsättningen att planen ska vinna laga kraft för att 
bygglov ska ges. Vidare kan bygglov villkoras enligt PBL 4:14 som säger att en viss 
åtgärd måste utföras för att bygglov ska beviljas. Enligt PBL 9:30 punkt 4 ska en 
kontroll ske mot vissa delar av PBL 2 och 8 kapitel. Detta är de aspekter som inte 
prövats i och med framtagande av detaljplanen126. De delar som ska prövas enligt 2 
kapitlet gäller främst utformning och placering samt anpassning till 
bebyggelseområdet. Byggnader ska inte placeras så de kan påverka grundvattnet eller 
omgivningen och innebära fara för människors hälsa och säkerhet eller på annat sätt 
medföra betydande olägenhet. De delar som ska prövas enligt 8 kapitlet är 
utformningskraven vilket bland annat innebär att byggnaden ska vara lämplig för sitt 
ändamål, och vara tillgänglig och användbar även för till exempel personer med 
nedsatt rörelseförmåga. 

Bygglov utanför detaljplan 

I PBL 9:31 tas områden utanför detaljplan upp; bygglov ska beviljas som inte är i strid 
mot områdesbestämmelser. Vidare ska bygglov ges om ansökan inte innebär att en 
detaljplan ska upprättas enligt PBL 4:2 eller 4:3. I dessa paragrafer behandlas punktvis 
till exempel byggnation där lagstiftaren anser att en detaljplan måste upprättas för att 
en bygglovsprövning ska ske. Om detta krav finns ska ansökan avslås127. I paragrafens 
tredje punkt hänvisas vidare till hela PBL:s 2 kapitel, detta för att säkerställa att en 
lämplighetsprövning av marken sker ur allmän synpunkt. Det finns i detta fall ingen 
plan i grunden där det redan gjorts prövningar, det är därför viktigt att prövning sker 
utifrån hela 2 kapitlet. De hänvisningar som sker till miljöbalken enligt PBL 2:2 och 
2:10 medför att även denna lagstiftning ska tillämpas. De delar av PBL:s 8 kapitel som 
ska prövas är såsom inom detaljplan till exempel utformningskraven och 
tillgänglighetskraven.  

126 Proposition 2010/11:63, s.24 
127 Zeteo. Lagkommentar till PBL 9:31 p 2 
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5.3.2 Efter lovgivning 

Då bygglov beviljats ligger ett stort ansvar gällande själva byggnationen och 
markåtgärder på byggherren vilket framgår i PBL 10:5: 

PBL 10:5 
”Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter 
utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller 
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska 
byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i 
startbeskedet.” 

När det gäller byggnaders tekniska krav enligt PBL:s 8 kapitel, har byggherren fullt 
ansvar. Regeln innebär att kommunen bara vid allvarliga brister vid 
kontrollverksamhet och tillsyn kan komma att bli ansvarig för byggnaders bristfälliga 
konstruktion. Att den byggande har huvudansvaret står klart i rättsfallen NJA 1984 
s.340 I-III128 som presenteras i kapitel 6.2.  

När det gäller skötsel av uppförd byggnad har fastighetsägaren ansvar att hålla såväl 
byggnad, tomt eller skyddsanordningar i ett vårdat skick. Som fastighetsägare finns ett 
ansvar att hålla sig informerad angående klimatrelaterade risker och ha dem i 
beaktande så att människors hälsa och säkerhet inte äventyras129.  

5.4 Pågående arbete 
För närvarande sker en klimatanpassningsutredning, kommittédirektiv 2015:115, som 
startade november 2015. En förlängning av utredningen har beviljats till 31 maj 2017 
då den ska överlämnas. Uppdraget innehåller tre stora delar, ansvarsfrågan, kostnad 
och finansiering samt dagvattenproblematiken. I utredningen ingår experter från olika 
departement och myndigheter. Dessa kommer samråda med kommuner, övriga 
berörda myndigheter, fastighetsägarna, Villaägarnas riksförbund med flera för att 
utföra uppdraget130.  

Utredningen ska titta på ansvarsfördelningen, för att vidta åtgärder för 
klimatanpassning, som gäller idag mellan de olika aktörerna; stat, kommun, landsting 
och enskilda. Alternativa möjligheter för ansvarsfördelningen ska utredas och 
samtidigt ska incitament för kostnadseffektiva åtgärder tas upp. De ska föreslå 
lagändringar för att ge fastighetsägare och kommunerna möjlighet att utföra åtgärder 
på annans mark. Utredningen bör överväga om skyldighet ska införas för 
kommunerna att upprätta planer med analyser av skadliga klimatförändringseffekter. 
Enskilda ska få kännedom om riskområden för att själva kunna bidra med att 
identifiera och åtgärda.  Kostnader för att förebygga skador ska ställas i relation till om 
inget görs. Utredningen ska titta på om en justering i kommunerna kostnadstäckning 

128 Bengtsson. Speciell fastighetsrätt, s.62 
129 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.120 
130 MSB. Klimatanpassningsutredningen 
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behövs, om samhällets försäkringsskydd räcker och hur en eventuell statlig del-
finansiering skulle kunna utformas. Lagen om allmänna vattentjänster ska ses över131.  

6 Så arbetar kommunerna 
Intervjuer har skett med tre olika kommuner, där samma grundfrågor har ställts både 
till plan- och bygglovshandläggare, se vidare i bilaga A. Därefter har respondenterna 
getts möjlighet att prata fritt utifrån vad respektive kommun anser är viktigt eller 
problematiskt för att på så sätt erhålla information angående lokala problem och 
avvikelser. I Tabell 3 nedan redovisas delar av den information som inkommit. 
Därefter presenteras kommunernas övriga information separat.  

Tabell 3 Översiktlig bild av de tre kommunernas hantering av råd och riktlinjer i dokument. 

Kommun: Vänersborg Tanum Uddevalla 

Använder 
länsstyrelsens 
dokument 
Stigande vatten vid 
planläggning? 

Ja, dock har vissa avsteg 
gjorts i samband med 
framtagande av det egna 
programmet. I och med 
framtagandet skedde dialog 
med bland annat 
länsstyrelsen.  

Ja, och uppdateringar 
som inkommer 
används. Dock är det 
problematiskt att 
använda när ny 
bebyggelse ska anpassas 
till befintlig. 

 

Ja, men kommunen har 
tagit fram ett eget program 
som används, 
utgångspunkt är Stigande 
vatten. 

Använder 
dokumentet 
Stigande vatten i 
bygglovsärende? 

De använder sitt egna 
program och beviljar inte 
bygglov i riskområden utan 
villkor att skyddsåtgärder 
ska utföras. 
Fastighetsägaren kan även 
behöva göra en geoteknisk 
undersökning för att 
grundläggningen ska vara 
lämplig i förhållande till 
markens beskaffenhet. 

Ja, det används men det 
kan vara svårt att neka 
bygglov baserat på 
framtida risker. När det 
finns detaljplan är det 
främst 
planbestämmelser som 
gäller och följer 
ansökan planen ges 
bygglov. Utanför plan 
kan villkor ställas att 
fastighetsägaren vidtar 
enklare tekniska 
åtgärder. Byggnation 
kan tillåtas om endast 
del av byggnad hamnar 
i riskområde om det är 
mindre viktiga 
funktioner. 

 

Ja, det används men vid 
detaljplan är det främst 
planbestämmelser som 
gäller. 

Har eget Ja, sedan 2014, främst för Nej, inte än. Ja, sedan mars 2017 

131 Kommittédirektiv 2015:115 
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översvämnings-
program?  

att identifiera byggbara 
platser i förhållande till 
översvämningsrisk och att 
skydda samhällsviktiga 
funktioner. Identifiering av 
höjder utfördes av 
kommunens Karta- och 
GIS-avdelning. 

Planerar för 
framtida 
skyddsåtgärder? 

Ja, kommunen planerar 
områden som kan lagra 
vatten i perioder och 
kombineras med 
utomhusaktiviteter, som till 
exempel fotbollsplan eller 
skatebordramp där vatten 
kan ansamlas vid vissa 
tillfällen för att vid andra 
tillfällen kunna användas. 

Ja, kommunen tittar på 
vilka lösningar som kan 
göras i framtiden för att 
skydda befintlig 
bebyggelse. Det är 
viktigt att hitta något 
bra som fungerar och 
inte förfular eller 
skymmer utsikten. 

Ja, kommunen tar fram en 
fördjupad översiktsplan 
gällande framtida 
skyddsanordningar. 

 

 

Ändrar eller 
häver delar av 
äldre 
detaljplaner för 
att ta bort 
byggrätter på 
grund av 
framtida risker? 

Ja, i delar av Nordkroken 
som har äldre plan planerar 
kommunen ny detaljplan 
för att kunna förtäta där 
höjderna är lämpliga.  

Nej, De anser att det är 
en lång process att 
ändra äldre planer. Det 
blir en ekonomisk och 
politisk fråga. 
Kommunen har fått råd 
från rättschef på 
Boverket att upphäva 
gamla planer. 

Nej, vanligtvis inte då det 
är en lång process. 

Har kommunen 
tidigare drabbats 
av större 
översvämningar? 

Ja, kommunen hade en 
riktigt stor översvämning 
2001. 

Nej inte med stora 
skador, men det har 
funnits framförallt 
vintrar, då vissa hus 
återkommande 
drabbats av 
översvämningar 
framförallt i källare. 
Bygglovshandläggaren 
tror att om en kommun 
drabbas av riktigt stora 
skador desto mer 
förståelse för 
problematiken skulle de 
få.  

Ja, kommunen har 
problem främst i de 
centrala delarna av staden 
där marken ligger lågt och 
vatten stiger in. 
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Vänersborgs kommun 

Vänersborgs kommun132frångår Stigande vattens högsta nivå på 47,61 meter över havet 
(Vänerns medelvattenstånd är 44,64 meter över havet) och bedömer själva en högsta 
nivå till 47,16 meter över havet. Anledning till sänkningen är att vindeffekt och 
vågskvalp anses vara lägre än Stigande vattens bedömningar. Vid planering av gator är 
utgångspunkten 47,16 meter över havet och för att få bygglov måste byggnaden 
hamna minst 50 centimeter över gatunivå. Kommunen anser att en vattenstigning på 
tre meter skulle innebära problem, men att det inte är trolig då vattennivån i Vänern 
regleras. I kommunen finns flera områden med äldre planer, till exempel Nordkroken 
som är framförallt ett fritidshusområde som aldrig skulle bebyggas i dagens läge. Om 
fastighetsägare vill göra om- eller tillbyggnader i området beviljas inte bygglov för 
detta, då det anses ha stora risker i framtiden. I ett annat planområde där byggnation 
pågår på de första fastigheterna ska marken höjas till minst 47,16 meter över havet.  

Området Sanden är ett attraktivt läge i kommunen där politikerna har stor vilja att 
bebygga. Marken har föroreningar och dessutom ligger området på en låg höjd och 
måste vallas in och höjas upp. Kommunen tittar även på eventuella byggtekniska 
lösningar för att möjliggöra byggnation i området. Dokument som kommunen 
övervägande använder är översiktsplanen, översvämningsprogrammet samt 
bostadsförsörjningsprogrammet. Det är nästan alltid kommunen som äger den mark 
som detaljplaneras, vilket är en säkerhet, framkommer det att områden är i riskzon 
säljs aldrig marken. Vill en fastighetsägare att det ska bli en detaljplan för sin fastighet 
måste denne inkomma med en begäran och även betala vissa delar, eller hela 
kostnaden för framtagandet av detaljplanen. 

SMHI och SGI kommer med rapporter som kommunen tar del av för att säkerställa 
att deras översvämningsprogram fortfarande är aktuellt. Översvämningsprogrammet 
kommer att revideras om det framkommer uppgifter som är relevanta, till exempel när 
länsstyrelsen kommer med nya faktablad. De använder sig mer och mer av öppna 
dagvattenytor som följer givna rekommendationer från Svenskt Vatten. Kommunen 
har i princip separerat avloppssystem inom hela området för att förhindra problem; 
systemet är dimensionerat för 10-årsregn vilket följer rekommendationer från Svenskt 
Vatten. Kommunen har sin Blåplan som hanterar nyttjande och skydd av grund- och 
ytvattenresurser, denna revideras varje mandatperiod. Vänersborg kommun har fått 
pris för bästa klimatanpassade kommunen och har hjälpt Partille, Mark och Alingsås 
kommun med att ta fram översvämningsprogram.  

132Edvartsen, Anna. Utredningsingenjör, Vänersborgs kretslopp och vatten, Vänersborgs kommun, 
Intervju 2017-04-25 
Dahlberg, Anders. Utredningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska, Vänersborgs kommun, 
intervju 2017-04-25 
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Tanums kommun 

Tanums kommun133 eftersökte i ett tidigt skede ett dokument att utgå från vid 
planläggning utifrån klimatförändringarna och är nöjda med att Stigande vatten finns. 
De använder nivå ett, två och tre vid detaljplaner och har en höjd på 3,2 - 3,3 meter 
över havet att förhålla sig till. Om de hittar större område som är oexploaterade, är 
det inget problem att följa Stigande vatten, då kan de anpassningar och åtgärder som är 
nödvändiga genomföras. Dock är det svårt vid planering eftersom det finns många 
befintliga detaljplaner som ligger under översvämningshotad nivå. Detta medför att 
det är svårt att göra helt nya planer i och med att det inte finns så många 
oexploaterade områden inom kommunen. Alternativet är att använda till exempel 
lucktomter mellan befintlig byggnation. Detta innebär problem, eftersom marken 
måste höjas upp flera meter för att vara anpassad till stigande vattennivåer, vilket inte 
blir genomförbart rent tekniskt. I Figur 4 illustreras en sådan höjning. 

 
Figur 4 Klimatanpassning i befintlig miljö. Illustration Yvonne Ishida. 

Ett problem med de förutspådda riskerna är att följderna av klimatförändringarna 
ligger väldigt långt fram i tiden men begränsar så mycket redan idag. Långsiktiga 
frågor får inte gehör; det är inte lätt att förstå hur det kommer bli när havsnivån stiger. 
Det blir en bedömningsfråga och människorna som vill bebygga anser att de ändå inte 
lever mer än 50 år till och vill inte ta hänsyn för 100 år. I kommunen är det svårt att 
neka fastighetsägare bygglov då priset för obebyggd fastighet vanligtvis ligger på minst 
en miljon. Det kan då vara svårt att fatta impopulära beslut som kan tolkas som att 
kommunen stoppar upp utvecklingen. Vid detaljplaner där det visar sig att de 
geotekniska förhållandena blivit dåliga kan bygglov nekas, då detta är problem som 
finns nu, däremot för framtida översvämningsrisker nekas inte bygglov. Vanligtvis 
hindrar strandskyddet byggnation vid havet, därmed återstår det inte många platser att 
uppföra nybyggnation på.  

Kommunen har fördjupade översiktsplaner där det inte fanns några riktlinjer då de 
framtogs, idag utgår de dock från de senaste nivåerna i Stigande vatten. De överväger 
även att ta fram en översvämningsstrategi; hittills har utredningar gjorts vid varje 
planarbete, med individuell bedömning utifrån hot och åtgärder som krävs. I vissa 

133 Planarkitekt, Tanums kommun. Telefonintervju 2017-05-02 
Bygglovshandläggare, Tanums kommun. Telefonintervju 2017-05-11 
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områden görs även en kostnadsbedömning för de åtgärder som krävs. Länsstyrelsen 
har tolkningsföreträde och är en viktig del vid planframtagande. Myndigheten har sina 
prövningsgrunder och granskar statens intressen, bland annat utifrån aspekten 
människors hälsa och säkerhet. Länsstyrelsen kan vara avgörande och upphäva en 
detaljplan om kommunen inte tar tillräcklig hänsyn till problematiken, därför är det 
viktigt att lyssna på dem och följa deras yttranden. Om en kommun inte tar hänsyn till 
länsstyrelsen åsikter finns risk att kommunen förlorar vid eventuell rättslig prövning. 

Detaljplanen vid området Skäret som vann laga kraft 2006 och uppmärksammats i 
media, har länsstyrelsen granskat utifrån hälsa och säkerhet och har godtagit planen i 
detta avseende. Byggnation släpps fram i området trots framtida risk och sker i dialog 
med fastighetsägarna. Att ändra i en detaljplan så att befintliga byggrätter påverkas 
negativt är politiskt känsligt, då det kan ge stora ekonomiska konsekvenser för 
enskilda fastighetsägare. Att till exempel ta bort byggrätt i en detaljplan när 
genomförandetiden är pågående kan även medföra att kommunen blir skyldig till 
ekonomisk ersättning till fastighetsägarna. Det blir svårt att göra sådana ändringar i 
praktiken. Framtida skadeståndsrisk är otydlig och politikerna har det avgörande 
ordet. 

Uddevalla kommun 

PBL är tydlig med att kommuner ska ta hänsyn till framtida översvämningsrisker, 
dock skulle planavdelningen i Uddevalla kommun vilja att det fanns en möjlighet att 
reglera mer i planen angående tekniska lösningar för att bland annat hantera reglering 
av dagvatten inom området. Som det är idag kan kommunen endast möjliggöra för 
olika tekniska åtgärder men det finns inga garantier att fastighetsägaren verkligen utför 
dem. Angående mindre avvikelse är cirka 10 % från angivna bestämmelser i planen 
acceptabelt, om det däremot är större avvikelse ska ärendet tas upp i 
byggnadsnämnden. Det finns även problem då det kan vara en individuell 
tolkningsfråga vad som verkligen följer planens syfte och vad som inte gör det. Det 
syfte och den grundtanke som planavdelningen hade vid framtagande av planen blir 
inte alltid densamma när området väl är utbyggt. Bygglovshandläggare och 
planavdelning gör inte alltid samma tolkningar, vad som godkänns kan också variera 
beroende på vilken bygglovshandläggare som behandlar ärendet. Det är inte vanligt att 
bygglov blivit nekade på grund av framtida översvämningsrisk, men det finns dock ett 
fall där bygglov nekats av kommunen. Fastighetsägaren överklagade och fick slutligen 
beviljat bygglov. 

Både planhandläggare och bygglovshandläggare har tillgång till och stämmer av med 
uppgifter gällande framtagna riskområden. Då det finns outnyttjade byggrätter där 
ansökan om bygglov inkommer följer bygglovshandläggarna vanligtvis detaljplanen då 
den är juridiskt bindande. Bygglovshandläggaren kan begära anstånd för att 
kontrollera om en ändring kan ske i planen eller vända sig till planavdelningen som 
kan söka dispens hos länsstyrelsen. Att upphäva del av detaljplan är snabbare process 
än att göra en ändring, dock kan en ändring leda till att byggnation fortfarande kan 
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vara möjlig men till exempel med vissa villkor som grund. Det kan vara olika hur 
bygglovsärenden hanteras beroende på om det blivit politiskt skifte. Under en 
mandatperiod kan nästan alla bygglov beviljas men under nästa period kan det vara 
betydligt fler som nekas.  

En gång i månaden åker bland annat representanter från lantmäteriet och 
bygglovsavdelningen ut till platsen som ärendet gäller för att göra en samlad 
bedömning om lokalisering av fastighet och byggnad, detta för att ta fram en så bra 
helhetslösning som möjligt. Vid tekniskt samråd bör kommunen kunna kräva att 
fastighetsägaren ska vidta vissa åtgärder för att byggnationen ska bli lämplig utifrån 
framtida översvämningsrisk, detta trots att det inte finns någon planbestämmelse att 
bygglov endast ges utifrån vissa villkor134.  

6.1 Länsstyrelsens kontroll av kommunerna 
Intervjun sker med handläggare för länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg135. 
Länsstyrelsen ordnar olika seminarier och kurser där bland annat 
samhällsbyggnadsenheter inom kommunerna ingår. Det är även bra att samordna så 
att kommunerna träffas tillsammans med representanter från till exempel MSB för att 
de tillsammans ska diskutera problemen med översvämningsrisker. Då 
samhällsbyggarna inte sköter sitt jobb kan det indirekt bli MSB som måste hantera 
följdproblemen, eftersom kommunen kan begära hjälp av myndigheten för att 
finansiera skyddsåtgärder. I länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att vara rådgivande för 
kommunerna men även att granska både översikts- och detaljplaner. 
Granskningsarbetet skiljer sig åt något då översiktsplaner är mer generella och 
övergripande. Däremot vid detaljplanegranskning granskas dessa utifrån 
överensstämmelse med kommunens översiktsplan. Länsstyrelsen kan yttra sig om de 
anser att detaljplanen inte överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Det finns idag inga nationella riktlinjer när det gäller översvämningar, MSB är den 
myndighet som tar fram metoder men framtida översvämningar är svåra att beräkna. 
Många kommuner utgår från de karteringar som finns att tillgå från MSB, dock är de 
mycket generella och det finns en inbyggd osäkerhet. Det finns vissa modellfel och 
det är viktigt att vara något skeptiskt inställd till dessa karteringar. De linjer som visas 
på kartmodellerna är inte helt sanningsenliga utan det är viktigt att göra lokala 
bedömningar utifrån verkliga markförhållanden. Ett exempel på vad som kan bli fel är 
en väg som har en gångtunnel under, modellen förstår inte att det är en tunnel där 
vatten kan strömma igenom utan den bedömer att det finns ett stopp i och med 
vägen. Kvaliteten på modellerna är beroende av hur mycket sådana här fel är 
justerade. Det finns kommuner som tar fram egna dokument och 
översvämningsprogram. Det är viktigt att dessa ingår i översiktsplanen eller är ett 

134 Planarkitekt och bygglovshandläggare. Uddevalla kommun, intervju 2017-05-09 
135 Handläggare. Länsstyrelsen Västra Götaland, intervju 2017-05-04 
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tematiskt tillägg. Det kan finnas risk med att ta fram egna dokument och frångå 
Stigande vatten alltför mycket då det kan medföra att länsstyrelsen anser att de inte 
följer dess riktlinjer och att de måste göra en anpassning. Det är en fördel om 
kommunerna har en kommunikation med länsstyrelsen i samband med framtagande 
av egna program.  

Boverket har arbetat i mindre omfattning gällande problematiken men har idag ett 
ansvar att ta fram riktlinjer för Sverige. De ska rapportera 2018 angående var 
lokalisering av byggnation kan ske. De siffror som finns är från 2014 men SMHI tar i 
dagsläget fram nya dimensionerande nivåer för Vänern, Göta älvdalen och hela 
Sveriges kust. Det finns en stor problematik angående skyfall som kan medföra 
mycket omfattande skador. Det finns även problem med prognoser för flera 
kommuner då många kommuner har olika höjdsystem. De översvämningar som sker 
vid havet kan ofta komma relativt snabbt men är vanligtvis ganska snabbt övergående. 
Det brukar röra sig om maximalt 24 timmar med en högsta nivå under cirka två 
timmar. I många kustsamhällen kan detta vara problematiskt då det finns många som 
inte är permanentboende och inte har någon möjlighet att skydda sina byggnader. 

Länsstyrelsen kan endast kontrollera kommunernas arbeten i och med granskning av 
planer och kontrollerar inte bygglovsprocessen annat än vid överklagade bygglov. Det 
finns problem med att kommuner beviljar bygglov utifrån planbestämmelser och inte 
efter nya karteringar. Det finns ett påbörjat projekt, Byggsamverkan där länsstyrelsen 
arbetar tillsammans med 44 kommuner för att utbilda bygglovshandläggare angående 
tolkning av PBL bland annat utifrån klimatförändringar. Länsstyrelsen anser att det är 
dagens karteringar som gäller framför de bestämmelser som står i planen, även om 
länsstyrelsen har godkänt en plan i ett tidigare skede är det kommunens ansvar att ta 
hänsyn till den kunskap som finns idag och vidta de åtgärder som krävs.  

Under de senaste tre åren är det endast två detaljplaner som överprövats av 
länsstyrelsen i Västra Götalands län; båda är i Göteborg, Skeppsbron och 
Götaverkstomten. Kommunen planerar nu inför framtida skydd. Det kan skilja sig 
mycket i hur kommunerna arbetar med problematiken, vissa kommuner är mycket 
noggranna och ligger i framkant. Det kan även ha betydelse vilka resurser 
kommunerna har. En mindre kommun med få planhandläggare, vill att processen ska 
gå så snabbt som möjligt och har goda säkerhetsmarginaler, för att inte riskera några 
problem under processen. Det är ovanligt att kommuner upphäver äldre planer, men 
det finns tillfällen då kommuner väljer att upphäva en plan och istället låta området 
vara planlöst.  

6.2 Rättsfall 
Nedan följer en förkortad presentation av relevanta rättsfall som skulle kunna 
motsvaras av framtida översvämningsproblematik på mark som kommunen planlagt 
och givit bygglov för, trots kända risker. Dessa fall berör markens lämplighet rörande 
geotekniska frågor som bärighet, markföroreningar och grundläggning. Fallen kan ge 
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en fingervisning om hur ansvarsfördelningen kan bedömas i framtida fall med 
översvämningar.  

Mål nr T 728-11 

Den aktuella kommunen ordnade 1987 en markanvisningstävling på en tidigare 
industrifastighet, Företaget A vann tävlingen. Två år senare förvärvade de fastigheten 
och kommunen antog en detaljplan, som främst möjliggjorde omvandling från 
industri till bostäder. Kommunen och Företaget A ingick ett exploateringsavtal där 
Företaget A förband sig att utföra de åtgärder som detaljplanen medgav. Omvandling 
var inte möjligt och en ny anpassad detaljplan vann laga kraft 1995. Innan detaljplanen 
antogs framkom det att det funnits ett gasverk på fastigheten. Under planframtagande 
framhöll kommunen att ytterligare utredningar gällande eventuella markföroreningar 
måste göras och skulle bekostas och utföras av exploatören. En tvist uppstod då 
kommunen ansåg att marken var byggbar men måste undersökas och Företaget A 
menade att kommunen kände till föroreningarna och därmed begått fel både vid 
planläggning och bygglovsgivning. 

Tingsrätten uttalade att det var anmärkningsvärt att kommunen i och med ny 
information inte gjorde någon ytterligare kontroll av markens lämplighet. Vidare 
menade de att anta planen stred mot PBL:s bestämmelser och därför agerade 
kommunen felaktigt eller försumligt. Gällande de aktuella byggloven menade 
tingsrätten att då det fanns en detaljplan skulle kommunen endast kontrollera så 
åtgärden var i överensstämmelse med planen. Kommunen ansågs därmed inte ha 
agerat i strid med PBL vid bygglovsgivning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. I 
det aktuella rättsfallet hann dock preskriptionstiden gå ut vilket innebar att 
skadeståndsersättningen gällande de båda planerna i detta fall uteblev. 

Mål nr T 4719-12 

Inför detaljplanens framtagande utfördes ett antal geotekniska undersökningar som 
visade att marken bestod av stora delar lera och torv. Området var också i anslutning 
till en å, tidigare drabbad av översvämningar med kvarstående risk. Kommunen 
utförde åtgärder för att motverka erosion och skred, därefter bedömdes marken 
lämplig för bebyggelse och planen vann laga kraft 2004. Som säkerhetsåtgärd för att 
förhindra översvämningsskador föreskrevs en viss markhöjd i detaljplanen, därmed 
måste vissa fastigheter höjas med cirka en meter. Det framkom inte tydligt att marken 
var sättningsbenägen och fastighetsägarna fyllde upp med jordmassor, vilket ledde till 
en stor belastning på underliggande massor. Två villor visade skador 2008 i och med 
sättningar i marken. Enligt fastighetsägarna var planområdet olämpligt för bebyggelse 
då marken var känd för att vara vattensjuk. Då kommunen planlagt utan att 
kontrollera markens vertikala bärighet och att de kände till problemen i området 
handlade de oaktsamt. De hade dessutom föreskrivit en meters uppfyllnad och 
uppgivit att geotekniska undersökningar var gjorda men berättade inte att den 
vertikala bärigheten inte var kontrollerad. Fastighetsägarna menade att kommunen 
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med planmonopol och större fackkunskap borde förstått att enskilda fastighetsägare 
inte har samma kunskap.  

Enligt domskäl ska en kommun vid planläggning beakta de kunskaper de har gällande 
jordens egenskaper, i detta fall skulle de noga övervägt de konsekvenser föreskrifterna 
angående markuppfyllnad innebar. Kommunen agerade även som fastighetsägare och 
borde påpekat för köparna de brister som fanns på fastigheterna. Tingsrätten ansåg 
inte att kommunen begått fel i att planlägga marken, men åtgärderna var inte lämpliga, 
det var markuppfyllnaden som orsakade sättningarna. Kommunen ansågs vara 
försumlig och borde förstått att marken var sättningsbenägen, köparna kunde inte 
antas ha samma fackkunskap. Det fanns tydligt samband mellan kommunens 
försumlighet och skadorna på byggnaderna, därmed skulle kommunen betala 
skadestånd samt rättegångskostnaderna till fastighetsägarna. Hovrätten fastställde 
tingsrättens beslut med hänvisning till SkL 3:2 1, kommunen hade vållat 
fastighetsägarna sakskada genom fel eller försummelse i myndighetsutövning. Det 
fanns adekvat kausalitet, det vill säga skadan uppstod som en följd av kommunens 
agerande, yrkat skadeståndsbelopp samt rättegångskostnader i både tingsrätt och 
hovrätt var skäliga och skulle betalas ut av kommunen till fastighetsägarna.  

Rättsfall NJA 1984 s.340 I 

En enfamiljsvilla uppfördes av ett byggnadsaktiebolag 1973, villan förvärvades av 
fastighetsägaren som upptäckte sprickbildningar i byggnaden till följd av 
grundsättningar. Denne stämde kommunen för försummelse vid myndighetsutövning 
och yrkade på skadestånd för otillfredsställande grundarbete då nämnden känt till de 
fyllnadsmassor som tillförts området. Kommunen ansågs också vara försumlig då 
grundundersökning inte genomfördes vid planarbetet trots att det var känt att 
grundförhållandena var besvärliga i området. Fastighetsägaren ansåg att en geoteknisk 
undersökning bör ha krävts innan bygglov medgivits. Byggnadsnämnden har agerat 
försumligt genom att inte utföra de föreskrivna besiktningarna under byggtiden. 
Kommunen bestred och hävdade att ansvaret låg hos den ansvarige byggaren. 

Tingsrätten bedömde att bolagets företrädare torde vara de som haft bäst kännedom 
om fastighetens skiftande markförhållanden. Bygglovsprövningen tjänande främst det 
allmänna intresset. Tingsrätten ansåg inte att nämnden varit försumlig och talan vann 
inte bifall. Däremot ansåg Hovrätten, efter vittnesmål från byggmästaren, att 
nämnden åtminstone borde misstänkt att marken var sättningsbenägen. 
Oaktsamheten i detta ansåg inte Hovrätten vara av sådan art att den medförde ett 
skadeståndsansvar och talan ogillades. Högsta domstolen ansåg däremot att fel och 
försummelse förekommit då byggnadsnämnden godkänt fyllnadsmassorna på 
fastigheten 1970 utan att särskild grundläggning föreskrivits. Nämnden medgav 
bygglov utan att begära att grundundersökning utfördes, dessutom satt delägare i 
byggbolaget som ledamot i nämnden vid beslutet vilket får anses som jäv. 
Byggnadsnämnden genomförde heller inte de föreskrivna besiktningarna under 
byggnadstiden. Det stod också klart att nämndens arbete kring bygglov utgör 
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myndighetsutövning. Fastighetsägaren får skador genom bristfällig grundkonstruktion 
och bristfälligt utförande av grundarbetena på fastigheten. 

NJA 1984 s.340 II  

En villa uppfördes 1975 på en fastighet inom område med byggnadsplan. Intill huset 
ena långsida lades sprängsten som fyllnadsmassa. I bygglovsansökans tekniska 
beskrivning fanns uppgifter om att huset skulle grundläggas med platta på berg. I 
samband med att bygglovet beviljades protokollfördes att byggnadsnämnden skulle 
godkänna konstruktionsritningarna över bland annat grundläggningen. Dessa skulle ha 
nämndens godkännande innan arbetet påbörjades. Då grundbottenbesiktningen 
utfördes av byggnadsinspektören, noterade denne att husets grundläggningsmaterial 
bestod av pinnmo. Dock fanns det områden som inte gjorde det och utschaktning till 
motsvarande material skalle göras. Konstruktionsritningarna kom aldrig in till 
byggnadsnämnden och en ny fastighetsägare tog vid i början av 1978. På våren 
uppkom sprickor i fasaden och vid ett sommarregn befanns hela källarplanet under 
vatten. Följande sommar uppstod en översvämning i källarplanet, mer sprickor 
bildades, golv och tak lutade. Det konstaterades att huset hade rört på sig och en akut 
avschaktning av fyllnadsmassorna gjordes för att ta bort trycket. Detta blottade 
grundkonstruktionen och det upptäcktes att huset inte stod på grundbottenplatta utan 
på sulor och lös lera. Åtgärder vidtogs för att avstanna rörelseförloppet. 
Grundkonstruktionen var bristfällig och orsakade sättningarna.  

Talan väcktes mot kommunen för fel och försummelse vid bygglovsgivningen och 
kontrollbesiktningarna. Fastighetsägaren yrkade att kommunen var skadeståndsskyldig 
eftersom lerbotten på fastigheten borde upptäckts vid en förbesiktning av 
byggnadsnämnden, byggnadsinspektörens felaktiga bedömning av 
grundläggningsmaterial samt att ändringarna av grundläggningssättet inte anmäldes till 
byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden ansågs varit försumlig för att inte ha krävt 
grundundersökning dels för att byggnadsinspektören delvis funnit lera i grundbotten 
och för att de inte infodrade ritningarna.  

Tingsrätten bedömde att grundundersökning borde föreslagits. Kommunen var 
ansvarig genom byggnadsinspektörens försummelse. Kommunen blev därför 
skadeståndsskyldig. Hovrätten menade att kommunen inte kunde lastas för att 
ritningarna inte hade inkommit. Fastighetsägarens hus låg inom byggnadsplan. Utan 
bifall. Högsta domstolen ansåg att tillräckliga skäl inte fanns för att föreskriva en 
grundundersökning i samband med prövningen av byggnadslovet. Vid tidpunkten för 
lovansökan var sådana föreskrifter ovanliga. Vidare ansåg de att orsaken till skadorna 
inte var beroende av ändrad grundläggningsmetod. Kommunen kunde inte dömas för 
passivitet. Högsta domstolen fastställde hovrättens domslut. Kommunen ansågs inte 
ha agerat försumligt. 

NJA 1984 s.340 III 

Den aktuella fastigheten ägdes till en början av kommunen. Vid framtagande av 
generalplan anlitades ett företag att utföra geotekniska undersökningar och planen 
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vann laga kraft 1972. Kommunen sålde fastigheten 1975 och dess ägare fick bygglov 
för bostadshus med källare, fastigheten såldes vidare 1976. Året därpå inträffade en 
översvämning som resulterade i fuktskador i källaren. Fastighetsägaren ansåg att 
kommunen agerat försumligt vid planläggning då det var känt att grundvattnet i 
området var tätt under markytan på grund av geotekniska förhållanden. Vidare skulle 
kommunen utfört ytterligare geotekniska undersökningar och inte möjliggjort för 
källare utan att föreskriva om skyddsåtgärder. Kommunen ansåg å sin sida att det inte 
fanns något samband mellan den skada som skett och bristande grundundersökning 
utan skadan hade annan orsak. Dock fanns vittnesmål att skador inte skulle uppstått 
om bostaden byggts utan källare. I det aktuella fallet framtogs planen innan 
skadeståndslagen men bygglov beviljades när lagen trätt i kraft, därmed gällde fallet 
om kommunen ansågs vara försumlig vid beviljande av bygglov. 

Kommunen borde enligt tingsrätten oavsett planbestämmelse ha föreskrivit 
skyddsåtgärd för att bygglov skulle beviljats vilket de inte gjorde, därmed skulle 
ersättning betalas till fastighetsägaren. Däremot i hovrätten ansågs de inte skyldiga att 
vid bygglovsgivningen föreskrivit ytterligare krav än vad planen sa. I högsta 
domstolen fastställdes tingsrättens dom. Kommunen borde inte följt stadsplanen vid 
bygglovsgivning angående byggnation av källare utan att någon kompletterande 
grundundersökning gjorts. Om byggnadsnämnden inte ville förhala ärendet skulle de 
åtminstone fastställt att förebyggande åtgärder mot vattenskador utfördes. 

7 Kommunens tillvägagångssätt 
I följande avsnitt presenteras hur kommunerna bör gå tillväga vid plan- och 
bygglovsarbete med fokus på framtida översvämningsrisk. Rekommendationerna har 
sin utgångspunkt från tolkning av lagtext och gällande riktlinjer och råd sammanvävt 
med information som erhållits i intervjuer med kommuner och länsstyrelsen.  

7.1 I plan- och bygglovsarbetet 
I Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö beskrivs klimatanpassning av 
Boverket enligt följande: 

”Klimatanpassning är den anpassning av städernas olika funktioner som blir nödvändig när 
klimatet förändras.” 

Trots att det sker en minskning av utsläpp av växthusgaser dröjer det tills 
uppvärmningen stannat av, därmed kommer klimatförändringarna att fortsätta. 
Bebyggelsen ska anpassas till framtidens klimat och samhällsbyggnadsplaneringen 
måste vara medveten och arbeta förebyggande för att minska städernas sårbarhet. Det 
är svårt att bedöma hur klimatet verkligen kommer att bli i framtiden men en 
anpassning är nödvändig136. I PBL:s portalparagraf betonas vikten av att kommunen i 

136 Boverket. Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, s.61-62 
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sitt arbete tar hänsyn till effekter som kan uppstå i framtiden. Relevansen av hållbar 
utveckling framkommer både i PBL och i MB. Att inte beakta problematiken med 
framtida översvämningsrisk idag kan motverka hållbar utveckling i framtiden. Ibland 
drabbas områden av tillfälliga översvämningar, vilket kan medföra att frågan om 
översvämningsproblematiken belyses och prioriteras, som i fallet Vänersborgs 
kommun. Se Bild 3. 

 
Bild 3 Vänersborg kajkant 2001. Foto: Anders Dahlberg 

Hur ska de göra i ett tidigt skede? 

Då planer upprättas finns många frågeställningar att fundera kring och det är viktigt 
att ta hänsyn till dem. Ligger planområdet i riskområde? Föreligger det en 
översvämningsrisk? Är den i så fall acceptabel? Planområdets markförhållande, 
geotekniska förutsättningar och topografi bör studeras. Finns en dagvattenutredning 
för området? Titta på grundvattenförhållanden och eventuella föroreningar som vid 
översvämningar kan frigöras och spridas. Kontrollera mot befintliga planer om 
eventuella föreslagna åtgärder är tillräckliga, behövs dispens och tillstånd, påverkas 
strandskydd eller är de anmälningspliktiga? Kontrollera om bebyggelsens lämplighet är 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet137.  

För att underlätta planprocessen kan kommunen i ett tidigt skede föra en dialog med 
planhandläggare på den aktuella länsstyrelsen. På så vis har de ett betydelsefullt 
kunskapsutbyte som senare underlättar vidare arbete med till exempel 
dagvattenhantering och bebyggelse i strandnära läge. Dock är det viktigt att tänka på 
att en bra dialog inte är detsamma som ett positivt förhandsbesked. Eftersom 
länsstyrelserna utför sitt arbete länsvis finns det skillnader gällande till exempel 
planeringsunderlag och kommunikation under planprocessen men även hur 
klimatrisker bedöms138. Det kan även vara viktigt att ha bra samverkan med andra 

137 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna, s.104-105 
138 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s.32 
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berörda aktörer139. SKL råder kommunen att dess olika förvaltningar ska ha ett 
gemensamt mål och tillsammans ta ett grepp om klimatanpassningsfrågan. Då 
klimatförändringarna berör hela samhället måste politiker och tjänstemän arbeta 
tillsammans med framtida utmaningar, som komplement är det även viktigt att ha en 
bra medborgardialog140.  

På regionnivå har kommunerna möjlighet att i de regionala planeringsunderlagen ge 
uttryck för gemensamma rekommendationer. Det kan till exempel vara hur byggande 
ska ske i översvämningshotade områden och strategier för hur vattentäkter, som 
sträcker sig över kommungräns, ska skyddas141. Den kunskap som finns framtagen på 
nationell- och regionalnivå om sårbarhet, risker och skyddsåtgärder och även den 
kunskap som framkommit under kommunens eget arbete med RSA, 
klimatanpassningsplan och annan strategisk planering ska beaktas vid 
översiktplanearbetet. De rekommendationer och riktlinjer som finns i översiktsplanen 
bör tillvaratas i efterföljande detaljplaner, bygglov och vidare förmedlas till byggherre 
och slutligen byggnadsförvaltaren142. 

Översiktsplan 

Vid översiktsplanearbetet finns krav i PBL:s 2 och 3 kapitel som gäller 
klimatanpassning. Kommunen bör vid översiktsplanering välja att vara försiktig och 
endast peka ut de områden som inte är i riskzon för översvämning som lämpliga för 
exploatering143. Detta är också något som de olika myndigheterna pekar på i sina 
dokument och rekommendationer till kommunerna. Det är viktigt att hänsyn tas till 
säkerhetsaspekten under hela planprocessen, vid varje planeringsfall ska de göra en 
samlad bedömning144. För att vara tydlig kan kommunen också i sin översiktsplan visa 
val av klimatscenario, peka ut de områden som är i riskzon och områdets lågpunkter, 
ha en översiktlig och aktuell risk- och sårbarhetsanalys samt redovisa relevanta 
nationella och regionala mål145. Områden ska identifieras och risker ska belysas, 
behovet av utrymme kan reserveras för åtgärder som till exempel kan vara vallar, 
dammar och trädplanteringar. Det kan också vara lämpligt att skapa buffertzoner 
kring sjöar, vattendrag och våtmarksområden. Det kan också vara bra att avsätta ytor 
som kan få svämma över vid behov som skate- eller bollplaner146.  

Områdesbestämmelser 

Kommunen kan använda sig av områdesbestämmelser som planinstrument för 
klimatanpassningsåtgärder. Här kan bestämmelser som har till syfte att höja 

139 Länsstyrelsen. Västra Götaland. Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 
s.10 
140 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s.39 
141 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.89 
142 Ibid, s.93, s.96-97 
143 SOU 2007:60, s.99 
144 Ibid, s.141 
145 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation –tips och råd från kommuner som visar vägen, s.36 
146 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna, s.39 
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beredskapen av klimatförändringar anges, genom att reglera skyddsanordningar som 
förebygger olyckor, översvämning och erosion. Paragrafer i PBL som kan möjliggöra 
klimatanpassning via områdesbestämmelser är 4:41-42. Reglering för gemensamma 
markanläggningar för att skydda områden skulle kunna vara diken, dammar eller 
kustskydd. Markområden kan reserveras för framtida tekniska skydd som behövs på 
platsen. Åtgärder kan också hindras genom att kräva bygg-, rivnings- eller marklov, på 
så vis kan till exempel illa anpassade skyddsvallar som uppförs av enskilda 
fastighetsägare förhindras. För att minska olägenheter i en framtida miljö med 
förändrat klimat, styrs placering, utformning och utförande av byggnadsverk och 
tomter. Markytans höjdläge och utformning kan bestämmas och därmed kan 
grundläggningsnivån anpassas till förväntade höjda vattennivåer vid nybyggnation. 
Vegetationens omfattning, placering och utformning kan också styras och är ett sätt 
ge ett skydd mot olika störningar147.  

Detaljplan 

Kommunen har planmonopol och ska ta hänsyn till framtida risker i planområdet för 
att inte riskera framtida skadestånd på grund av fel eller försummelse. Detta gäller 
även om det är en fastighetsägare eller annan aktör som kommer med planförslag. De 
ska ta upp problematiken och peka ut de områden som inte kan ha byggrätt med 
framtida risk i åtanke. Det kan uppstå konflikt med övriga aktörer då de vanligtvis har 
en annan syn på frågan148. Kommunen ska vara förutseende och helst ta till en 
säkerhetsmarginal, för att vara förberedda på om karterad data skulle ändras. 
Detaljplan är ett planinstrument som ger kommunen möjlighet att beakta 
klimatanpassningsåtgärder vid upprättande eller ändring av en detaljplan. De åtgärder 
som behöver vidtas säkerställs genom planbestämmelser. Vid beslut om planläggning 
bör klimatanpassningsåtgärder inkluderas i den första lämplighetsprövningen. 
Kommunen ska utgå från sina dokument om dagvattenpolicy, risk- och 
sårbarhetsanalys och klimatanpassningsplanen. De ska belysa eventuella framtida 
behov av skyddsåtgärder som kan komma bli en kostnad för samhället i aktuellt 
område. 

Om det inte finns ett framtaget översvämningsprogram bör kommunen göra en 
bedömning om ett program behövs för planområdet där planens utgångspunkter och 
mål framgår, vanligtvis görs detta vid komplicerade planer som berör ett stort område 
eller många intressenter. Utredningar som tas fram i detta skede kan lämpligen vara 
detaljerade översvämningskarteringar, utredningar om markförhållanden och 
skyddsåtgärder. I planeringsunderlaget kan olika typer av förundersökningar och 
inventeringar presenteras, sådana som fastighetsstruktur, mark- och 
grundförhållanden; underlag för klimatanpassning ska finnas tillgängligt. Då 
planförslaget berörs av områden i riskzon för klimatförändringar är det viktigt att ta 
med myndigheter och organisationer som arbetar med dessa frågor i samrådskretsen. 

147 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna, s.96 
148SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s.25 
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Det kan vara räddningstjänsten, naturskyddsförening, SGI, teknisk förvaltning och 
grannkommuner. 

Vid nyexploatering är det vanligt att det redan finns befintlig bebyggelse och 
infrastruktur, som området ska anslutas till. Det är då viktigt att i planprocessen även 
planera för hur befintlig bebyggelse ska skyddas149. Kommunen måste alltid vid 
planläggning och bygglovsärenden följa PBL:s 2 kapitel. I Tabell 4 nedan redovisas 
vilka paragrafer som ska tillämpas vid prövning enligt PBL:s 2 kapitel och i vilka 
situationer. Grön färg innebär att prövning ska ske, orange innebär att paragrafen ska 
tillämpas delvis eller ibland. Röd färg innebär att paragrafen inte är tillämplig. 

Tabell 4 Prövning av PBL:s 2 kapitel 

Åtgärd Plan-
läggning 

Lov inom 
plan 

Lov utom 
plan 

Förhands-
besked inom 
plan 

Förhands-
besked 
utom plan 

1 §      

2 §      

3 §      

4 §      

5 §      

6 §      

6 a §      

7 §      

8 §      

9 §      

10 §      

11 §      

Källa: Wahlberg Göran, Byggnadsnämndens lovhantering m.m  

149 Länsstyrelsen. Västra Götaland. Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 
s.9 
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Vid prövning av markens lämplighet 

Kommunen ska enligt PBL 2:1 ta hänsyn till allmänna och enskilda intressen och om 
nödvändigt väga dem mot varandra så att proportionalitet råder. Vidare i PBL 2:2 
framkommer att planläggning ska ske bland annat utifrån den beskaffenhet marken 
har. I klimatsynpunkt handlar det om att kommunen tar framtida översvämningsrisk i 
beaktande. Paragrafen kopplas ihop med MB där vikten av god hushållning 
framkommer, att planlägga i riskområde kan inte anses vara god hushållning. I PBL:s 
2 kapitel finns två paragrafer, 3§ och 5§, som gäller klimatanpassningen specifikt. PBL 
2:3 anger de tre hållbarhetsdimensionerna som ska beaktas vid planläggning. Bland 
annat säger den att planläggningen ska ta hänsyn till miljö- och klimataspekter för att 
bland annat främja en ändamålsenlig struktur, kommunikationsleder och 
grönområden, en långsiktig hushållning med resurser, goda miljöförhållanden samt 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet150. Kommunen bör lokalisera 
bebyggelsen i relation till omgivningen så transportbehov minskas och den tekniska 
infrastrukturen kan anpassa på ett effektivt sätt. 

Hänsyn ska tas till översvämningsrisken även i de delar och områden som behövs för 
att knyta samman bebyggelsen med övriga samhällsdelar. Aspekten om estetisk 
tilltalande utformning kan även bli aktuell för de tekniska åtgärderna som planeras. En 
avvägning av utformning och typ av åtgärdsfunktion kan behöva göras här. En vall 
kan till exempel skymma utsikten och förändra områdets karaktär. I frågan om 
tillgänglighet kan en lägsta golvnivå i bygglovet förhindra att åtkomsten till byggnaden 
kan lösas på ett bra sätt för funktionshindrade. När det gäller bostadsbeståndet finns 
krav att planen ska se till andra kommunala riktlinjer och planer som tagits fram, detta 
kan vara en fråga som löses över kommungränserna. Här prövas om 
bostadsförsörjningens långsiktiga planering inkluderar en långsiktig lösning som även 
tar hänsyn till klimatförändringar. 

Enligt PBL 2:5 ska marken ha naturliga förutsättningar för den byggnation som ska 
uppföras, därmed ska inte extraordinära åtgärder behöva vidtas för att göra marken 
byggbar. Även ekonomiska kostnader ska vägas in, om till exempel en omfattande 
markhöjning måste göras kan detta i sin tur leda till höga kostnader för att ordna 
vatten och avlopp till området. Det är då viktigt att även fundera på de eventuella 
tekniska åtgärder som vidtas så att de varken anses vara extraordinära eller medför 
förhöjda kostnader för till exempel vatten och avlopp. 

I och med ändring av lagtexten till ”vattenförhållanden”, ska kommunen beakta både 
grundvatten och ytvattenförhållanden, därmed också framtida översvämningsrisk. Att 
ett tillägg gjorts av punkt 5 i paragrafen påvisar också vikten av att kommunerna ska 
inkludera framtida risker på grund av stigande vattennivåer. Tillägget gjordes så att 
både olycka och översvämning räknas upp. I och med att en olycka definieras som en 
plötslig händelse med snabbt förlopp, faller inte stigande vattennivåer inom ramen för 

150 Länsstyrelsen Västra Götaland. Stigande vatten -en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden 
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detta. Däremot kan följder av förhöjda vattennivåer leda till olyckor såsom ras och 
skred eftersom de kan påverka de geotekniska förhållandena på lång sikt. Vid det 
tekniska samrådet ska kommunen, utifrån vad som sägs i lagtexten, även framlägga 
om det krävs en viss byggnadsteknik för att garantera säkert byggande. I rättsfall NJA 
1984 sid 340 III, framkommer kommunens skyldighet att förklara för fastighetsägaren 
om att motprestation krävs för att bygglov ska beviljas.  

Vid byggnads placering enligt PBL 2:6 kan kommunen se till att i planen ha fullgott 
avstånd mellan bebyggelse och hav, vattendrag och sjöar samt att inte möjliggöra för 
byggnader i områden som är låglänta och redan våta.151. Om det finns detaljplan med 
pågående genomförandetid måste inte hela kapitel 2 prövas vid bygglovsgivning, då 
kommunen ska ha prövat delar redan i planprocessen. Dock ska kontroll ske mot 
vissa delar av PBL:s 2 och 8 kapitel. I 2 kapitlet ska prövning ske gällande främst 
utformning och placering samt anpassning till bebyggelseområdet. Byggnaden ska inte 
placeras så den påverkar grundvattnet eller omgivningen som medför fara för 
människors hälsa och säkerhet eller på annat sätt betydande olägenhet. Vid denna 
prövning kan det vara viktigt att kommunen har nya karteringar som grund då de kan 
medföra fara för människors hälsa och säkerhet. Om det framkommit nya karteringar 
som visar risk för översvämningar måste kommunen ta hänsyn till dessa och överväga 
om de trots kvarstående genomförandetid ska ändra, häva eller ersätta planen med ny 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. De prövningar som görs enligt 8 
kapitlet är utformningskraven såsom till exempel att byggnaden 

”ska vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan och vara tillgänglig 
och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.”  

Vid bygglovsgivning utanför detaljplanelagt område ska alla prövningar som krävs för 
åtgärden prövas enligt 2 kapitlet. Det kan vara bra att arbeta som Uddevalla kommun 
där ett samordnat platsbesök görs för att tillsammans bedöma lokalisering och 
placering av fastighet och byggnation. På detta sätt sker en samlad bedömning, där 
flera instanser kan lägga fram sin syn på ärendet och komma överens om en bästa 
helhetslösning. I detta skede kan både lämpligaste fastighetsbildning och lämpligaste 
lokalisering på byggnaden erhållas vilket kan vara fördelaktigt inför framtida 
klimatförändringar. 

Om prövningarna görs lagenligt och marken anses vara lämplig och det heller inte 
finns några hinder för bostadsbyggnation, enligt miljöbalken eller annan relevant 
lagstiftning, kan kommunen ta fram en detaljplan som möjliggör för 
bostadsbyggnation. Om de inte följer de riktlinjer som finns i Stigande vatten kommer 
länsstyrelsen att yttra sig. Bemöts inte länsstyrelsens yttranden kan det leda till att 
planen slutligen överprövas vilket har hänt två gånger för Göteborgs stad. 
Kommunen kunde tillslut behålla sin detaljplan under förutsättning att de ordnade 

151 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s.156 
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evakueringsvägar där slutnotan för kommunen blev drygt 70 miljoner152. Om kraven 
vid lämplighetsprövning av marken enligt 2 kapitlet inte anses uppfyllda ska 
kommunen inte heller möjliggöra för byggnation eller bevilja bygglov. Det innebär att 
kommunen ska göra noggranna överväganden om de väljer att utföra tekniska 
åtgärder för att göra marken lämplig då de inte ska vidta extraordinära åtgärder. 

7.1.1 Tekniska åtgärder 
Olika tekniska åtgärder kan utföras för att möjliggöra byggnationen i riskområden. 
Framtida konsekvenser för byggnader kan bland annat vara ökad risk för 
översvämningar i bottenplan vid vattennära lägen, vilket kan leda till mögelpåväxt och 
fuktproblem. Vid den fysiska planeringen kan åtgärder vidtas som reglering av 
byggnaders utformning. Exempel på tekniska åtgärder för att hantera 
översvämningsrisken kan vara att höja nivån på golv, att i bottenvåning endast inrätta 
tvättstugor, att i markplan placera parkeringsytor eller låta byggnader stå på pelare, att 
byggkonstruktioner för hus utformas som flytbryggor153. Nacka kommun har uppfört 
ett område med hus på flytbryggor, se Bild 4. 

 
Bild 4 Marinstaden i Nacka kommun 

Då åtgärd ska väljas måste en noga avvägning göras mellan risker och kostnader, både 
för översvämningsskador och för åtgärden som ska vidtas154. Genom att vidta 
förebyggande åtgärder skyddas befintliga miljöer och kan vara kostnadsbesparande för 
samhället vilket kan innebära en lägre totalkostnad155. Det är dock viktigt att kostnader 

152 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s 25 
153 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering - Vägledning från länsstyrelserna, s.36 
154 SOU 2007:60, s.66 
155 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, Förordet 
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för åtgärderna står i proportion till den byggnation som möjliggörs. Att behöva vidta 
stora förebyggande åtgärder för att skydda endast ett bostadshus kan inte räknas till 
hållbar utveckling ur ett ekonomiskt perspektiv. Då skulle kanske lokaliseringen 
behöva flyttas. Det gäller för kommunen att tänka ur ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv. Att uppföra större konstruktioner i ett tidigt skede, kan 
medföra problem i framtiden, om det skulle framkomma nya nivåer som 
konstruktionen inte är anpassad till. Det kan istället vara bättre att använda 
integrerade lösningar som är lättare att anpassa till ändrade förutsättningar vilket är 
mer hållbart ur ekonomisk, social och ekologisk synpunkt156. Att vidta vissa 
skyddsåtgärder som till exempel en vall kan enligt PBL medföra att byggnationen 
anses lämplig men enligt MB inte lämplig då den kan påverka miljön och inkräkta på 
strandskyddet157.  

Vid planläggning av ett område måste de geotekniska förutsättningarna vara så pass 
bra så de klarar belastning som följer av eventuell markhöjning. Enligt rättsfall nr T 
4719-12 begärde kommunen att fastighetsägarna skulle vidta åtgärder för att förhindra 
översvämningsrisk men som följd fick byggnaderna svåra sättningsskador. 
Kommunen ansågs ha agerat försumligt i myndighetsutövning och vållat 
fastighetsägarna sakskada enligt SkL 3:2 1. Kommunerna bör vara väl medvetna om 
följdproblem som kan uppstå då säkerhetsåtgärder vidtas. Kommunen kan enligt PBL 
4:14 välja att i detaljplan villkora bygglov, det vill säga att bygglov ges endast under 
förutsättning att vissa åtgärder vidtas. Dock måste kommunen vara försiktig så de 
krav de ställer inte kan anses vara egna krav på byggnadens tekniska egenskaper, enligt 
PBL 8:4 a. Om så skulle ske innebär det nullitet, det vill säga att kraven är 
verkningslösa. När kommunen överväger att vidta olika åtgärder bör de noga betänka 
vilka följder dessa val får både idag och i framtiden. 

7.1.2 När detaljplanens genomförandetid gått ut 
I områden som redan är detaljplanelagda och nu befinner sig i riskzon kan kommunen 
välja att ändra planen för att kunna vidta åtgärder i områdena för att främja säkerhet. 
De kan också häva planen eller ersätta den med en ny, för att ta bort de byggrätter 
som finns i riskområden158.  

Ändra delar av planen som är i riskzon 

Klimatförändringarna kan medföra att de geotekniska förhållandena ändras med 
tiden. Det finns osäkerheter angående klimatscenarierna och dess konsekvenser för 
markens byggbarhet, därmed ska klimatförändringarna vägas in i allt planarbete och 
helst med tilltagna säkerhetsmarginaler159. Hur byggbar marken är beror på vilka 
egenskaper jord, berg och grundvatten har i det aktuella området. När förändringar 

156 Länsstyrelsen. Västra Götaland. Stigande vatten en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden, 
s.36  
157 SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från kommuner som visar vägen, s 38 
158 SOU 2007:60, s.99 
159 Ibid 
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sker av markens egenskaper kan även infrastruktur, byggnader och miljön påverkas. 
Hur allvarliga följderna blir beror på vilken hänsyn som tas vid planering av 
infrastruktur och byggnation160. Är det riktigt gamla planer kan det ha skett 
förändringar som innebär att marken inte längre kan anses vara lämplig varken 
geotekniskt eller ur översvämningssynpunkt. Detta kan vara bra att ha i åtanke vid 
äldre planer som fortfarande har byggrätt kvar då eventuell byggrätt inte längre kan 
användas för bostäder. 

När genomförandetiden är utgången måste bland annat risk för översvämning vägas 
in. Kommunen ska agera så det inte bebyggs på platser med risk eller vidta 
nödvändiga åtgärder för att göra platsen säker161. Detaljplanen måste således hävas, 
ändras eller ersättas med ny. Ändringar i detaljplanen kan innefatta en mängd 
skyddsåtgärder som kan möjliggöra bebyggelse genom att säkerställa platsen i fall av 
översvämningar. Planen kan ändras så de obebyggda områdena kan ges en helt annan 
markanvändning, exempelvis parkering, parkområde eller område som tillfälligt kan ta 
emot överflödigt vatten. En planändring kan också vara nödvändig för att möjliggöra 
för en högre total byggnadshöjd så att till exempel byggnation med parkering i 
bottenplan kan ske eller att golvnivån höjs så att byggnation åter anses lämplig. 

Under en detaljplans genomförandetid kan förhållanden förändras så det är av allmän 
stor vikt att häva eller ändra i detaljplanen. Kommunen har då möjlighet att göra detta 
enligt PBL 4:38-39. Klimatanpassningsåtgärder bör enligt länsstyrelsen räknas som ett 
sådant förhållande och får prövas i de enskilda fallen162. Även vid ändring av 
detaljplan ska en lämplighetsprövning enligt PBL:s 2 kapitel göras. Dock behöver det 
inte vara en fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning då det endast är 
planbestämmelser som blir tillagda eller ändrade i planen som prövas. I fall då det är 
lokalisering av byggnad med avseende på översvämningsrisk ska en 
lämplighetsbedömning göras för att säkerställa att platsen blir lämplig utifrån de 
åtgärder som vidtas. Om ändringen innebär att det krävs en omfattande prövning 
måste istället ny planläggning ske163. I detta fall ersätter den nya planen den gamla. 

Häva planen 

Kommunen kan även välja att häva äldre detaljplaner och låta området vara planlöst. 
Genom att få bort alla outnyttjade byggrätter i olämpliga områden med dagens mått, 
kan fastighetsägaren inte kräva att bygglov ges då det inte längre finns någon byggrätt 
på platsen. Om kommunen ser över detaljplaner och tar bort dessa byggrätter uppstår 
inte problematik när en bygglovsansökan inkommer. 

160 SOU 2007:60, s.83 
161 Ibid, s.189 
162 Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna, s.101 
163 Boverket. Prövningens omfattning 
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8 Diskussion 
Syftet med studien var att reda ut rättsläget vid plan- och bygglovsarbete när det gäller 
framtida översvämningsrisk, för att få klarhet i lagens tydlighet. För att få en bild av 
tillämpning och medvetenhet i frågan, intervjuades tre kommuner i Västra Götalands 
län. Det finns en svaghet med att det endast var tre kommuner som intervjuades, då 
det inte är något omfattande material som kan påvisa något statistiskt samband. Dock 
kan det ge en fingervisning om den problematik som finns vid tillämpning av lagen 
och kommunerna kunde fritt berätta om individuella fall och lösningar. Nedan följer 
en diskussion utifrån de grundfrågor som studien hade som utgångspunkt. 

Hur ska kommunen arbeta inför framtida översvämningsrisk enligt lagen? 

Genom att undersöka i lagtext och de riktlinjer som finns för kommunerna kan det 
verka tydligt hur kommunerna ska göra. De ska ta hänsyn till framtida 
översvämningsrisker. Samhällsplanering bör ha ett helhetsperspektiv så att alla 
regelverk fungerar sinsemellan. Det gäller att i processerna, från regionplan via 
översiktsplan till förvaltningsskedet, ha ett gränsöverskridande arbete. Även aktörer 
både inom och mellan olika organisationer kan behöva en ökad samverkan mellan sig. 
Då det redan idag är många olika aktörer inblandade är det önskvärt att ha en tydlig 
ansvarsfördelning så ändamålen uppnås kostnadseffektivt med rätt förutsättningar. I 
det stora hela behöver kommunerna rätt instrument för att kunna utföra ett korrekt 
arbete och detta skulle kunna underlättas med tydligare lagar, styrmedel av olika slag 
och även statliga bidrag samt ökade befogenheter i kombination med ett ökat ansvar. 
Detta är uppdraget för kommittédirektivet som ska presenteras 31 maj 2017. Som 
framkommit är PBL ett givet instrument att använda för att styra 
klimatanpassningsfrågor vid nybyggnation. Flera lagar berör frågan miljö- och 
klimatanpassning och det kan vara svårt att få grepp om hierarkin, främst mellan PBL 
och MB. Det finns tillämpningsproblem och bristande samordning mellan lagarna för 
att säkerställa ett bra beslut med tydlig ansvarsfördelning för områden i riskzon för 
översvämning. Ansvarsfrågan gällande eventuella framtida skadestånd skulle behöva 
vara tydligare i lagstiftning och underlagsmaterial från myndigheter, då rättspraxis med 
direkt koppling till ämnet inte finns. 

Befintlig byggnation och kulturmiljöer behöver också klimatanpassas, frågan behöver 
styras effektivt på ett alternativt sätt. Alla byggtekniska frågor återfinns i BBR, 
Boverkets Bygg Regler, idag är inte byggreglerna anpassade för förändringar som rör 
klimataspekten. För att i framtiden förhindra skador i byggnader bör inte 
klimatfrågorna endast gälla vid planering utan genomsyra alla delar i byggandet. Om 
inte ett övergripande regelverk finns för att få in klimataspekten vid byggandet kanske 
en modifiering av byggreglerna också behövs. Den i särklass viktigaste delen i allt 
klimatanpassningsarbete är ändå kunskap och medvetenhet om klimatförändringar. 
Därför är det viktigt att överföra kunskap till alla aktörer i byggprocessen. Intresset av 
att byggprocessen ska gå smidigt och snabbt i kombination med ekonomiska intressen 
kan troligtvis leda till att långsiktiga klimatrelaterade problem blir bortprioriterade.  
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Hur hållbar utveckling främjas bäst när det gäller översvämningshotade områden kan 
vara svårt för kommunen att ta hänsyn till idag. Det är då viktigt att de även beaktar 
vad som kan hända i framtiden om planarbete och bygglovsgivning inte tar hänsyn till 
problematiken och dess följder idag. Att fatta snabba och enkla beslut idag kan ha en 
stor negativ effekt i framtiden. 

Hur fungerar arbetet i praktiken? 

Svårigheterna kring klimatanpassningsfrågor kan ligga i dess abstrakta karaktär och 
långa tidsperspektiv. Inblicken i de skilda kommunernas organisation ger en bild av att 
det finns en problematik kring arbete med plan- och bygglovsfrågor med hänsyn till 
framtida översvämningsrisk. Ett glapp mellan organisationens olika delar verkar 
finnas. När en kommun tar fram en ny detaljplan där det i princip inte finns någon 
befintlig bebyggelse kan kommunerna sköta sig exemplariskt, dock är det ingen vanlig 
förutsättning. De flesta kommuner idag har redan befintlig bebyggelse att ta hänsyn 
till när en ny detaljplan ska tas fram. Det kan även finnas mycket infrastruktur som 
redan är utbyggd i området vilket kan leda till problem för kommunerna när de nya 
områdena ska anpassas efter framtida vattenhöjder. I områden där befintlig 
byggnation redan är långt under de höjder som Stigande vatten anser lämpliga har 
kommunen redan ett krav på sig att i framtiden vidta skyddsåtgärder. Det kan då vara 
en enkel lösning att även bevilja bygglov för intilliggande fastigheter idag, då de ändå 
måste vidta åtgärder i området i framtiden. Att endast följa detaljplan och inte ta 
hänsyn till framtida risker vid bygglovsärenden kan leda till en ond cirkel för 
kommunerna. De måste följa kommunallagen och behandla invånarna i kommunen 
lika. Det kan uppstå problem den dag de väljer att neka en medborgare bygglov i ett 
planområde, där grannfastigheten tidigare beviljats bygglov. Om det redan då fanns 
kända risker kan fastighetsägaren hävda att kommunen inte behandlar invånarna lika. 

Det finns skillnader beroende på kommun och problematiken verkar öka ju 
attraktivare den är. Kommuner med mycket exploaterad yta och höga priser kan ha 
tryck på sig både politiskt och från fastighetsägare att bebygga de områden som är 
möjliga idag, trots framtida risk. Det kan vara svårt att neka en fastighetsägare sin 
byggrätt på grund av en eventuell fara i framtiden. Politikerna har krav på sig att 
möjliggöra nybyggnation, de vill därmed inte gå emot utvecklingen och fatta 
impopulära beslut. I till exempel Tanums kommun kan en obebyggd fastighet med 
byggrätt kosta flera miljoner, det kan då vara svårt att neka bygglov när ansökan 
inkommer. Fastighetsägaren har satsat en stor summa pengar för ett attraktivt läge 
som denne vill bebygga. Det kan också vara så att grannfastigheten beviljats bygglov 
relativt nyligen och de ligger båda på ungefär samma höjd. Många är informerade om 
de risker som finns men anser att de höga vattenstånden sker om 50-70 år och då 
lever de förmodligen ändå inte. De vill bebygga och bo på just denna plats idag och 
har redan investerat pengar.  

Kommunerna är medvetna om att de kan bli ersättningsskyldiga till fastighetsägare 
som nekas bygglov vid bygglovsansökan i enlighet med gällande detaljplan. 
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Kommunens rådande partifärg kan ha betydelse vid beviljande av bygglov, detta är 
något som framkommit under de intervjuer som genomförts. Bygglov ska enligt 
länsstyrelsen medges utifrån senast gällande karteringar. Karteringarna ges ut med 
jämna intervall och för att kunna neka bygglov behöver planen ändras, hävas eller 
ersättas med ny. Kommunerna är av den åsikten att processen är ganska omfattande 
och utförs därför inte alltid trots nya karteringar. Orsaken är att det är en lång och 
tidskrävande process som tar resurser och fokus prioriteras hellre på planläggning av 
nya områden som genererar fler byggrätter. Lämpligare hade varit om bygglovs-
handläggare kunde neka bygglov utan att ändring sker i planen, idag ska bygglov 
beviljas enligt gällande planbestämmelse. Kommunerna anser att det kan vara ett 
tydligare skäl att avslå en bygglovsansökan på grund av icke godtagbara geotekniska 
förhållanden. Detta är en egenskap och ett problem som existerar i dagsläget och som 
fastighetsägaren förstår. Även här måste planen hävas, ändras eller ersättas med ny för 
att förhindra byggnation på olämpliga områden, vilket en kommun inte gjort, då de 
nekade bygglov mot gällande plan. Att sia om en framtida översvämning kan verka 
vara en mindre angelägen orsak till att neka bygglov och förändra i plan då problemet 
ännu inte syns. 

Vad kan hända om de inte följer lagen? 

Det finns många frågor angående vad som kommer att hända i framtiden när det 
gäller eventuella skadestånd och ansvarsfrågan. Baserat på utgången av presenterade 
rättsfall finns en stor risk att kommunen faktiskt kan ställas till ansvar i framtiden. I 
flera av de rättsfall som tidigare presenterats sker skador relativt lång tid efter 
planläggning på byggnation som uppförs. Detta kan innebära höga kostnader som ska 
betalas i framtiden för felaktiga beslut som fattas idag, vilket inte kan anses vara 
hållbar utveckling. Om kommunen inte kan skydda bebyggelsen kan det innebära 
stora förluster för fastighetsägarna och det som idag anses vara ett attraktivt läge med 
stort värde kan i värsta fall i framtiden vara ett läge känt för problematik, oattraktivt 
och inte värt några pengar alls. Inte heller detta kan anses vara långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Det finns ännu inga rättsfall med direkt koppling till kommunens planläggning av 
områden med fastställd framtida översvämningsrisk. Dock är det troligt att 
kommunerna kan ställas till ansvar i framtiden om de väljer att planlägga dessa 
områden, utan att vidta åtgärder för att främja markens lämplighet för 
bostadsbyggande. Rättsfall T 728-11 kan mycket väl vara relaterat till hur utgången 
angående en kommuns planläggning i ett område med fastställd översvämningsrisk 
skulle kunna bli. Vad som tydligt framkommer i rättsfallet är att kommunen har en 
stor skyldighet att kontrollera och bedöma att marken verkligen är lämplig för sitt 
ändamål. I det aktuella fallet hinner det gå lång tid så att preskription av planen hinner 
ske. Kommunen slipper därför betala ut något skadestånd vilket möjligtvis kan vara 
en anledning att kommunerna trots allt planlägger dessa områden. Det dröjer 
vanligtvis så pass länge innan skadorna uppstår så de antar att de inte ska bli 
skadeståndsskyldiga. Eftersom det står i lagtexten att kommunen ska ta hänsyn till 
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framtida översvämningsrisk redan idag bör de bli skadeståndsansvariga även om 
översvämningarna inte kommer att ske förrän om 50-100 år, preskription bör inte 
gälla i detta fallet. 

Rättsfallet T 4719-12 handlar om föroreningar som redan finns i marken och som går 
att ta reda på, framtida översvämningsrisk baseras däremot på bedömda risker som 
inte är helt säkra idag. Dock handlar det i båda fall om att kommunen ska fastställa att 
marken är lämplig för bostadsbyggnation och att det är säkert för människor att 
bebygga och bo där. En tydlig koppling till översvämningsaspekten finns då 
kommunen i detta fall gör en dålig bedömning när de vill säkerställa markens 
lämplighet men inte tar hänsyn till ökad risk för skred och erosion. De vill göra 
området säkert ur översvämningssynpunkt men misslyckas ur sättningssynpunkt, 
därmed gör de inte marken mer lämplig för bostadsbyggnation. Kommunen borde 
varit tydligare vid information till fastighetsägarna gällande vilken belastning marken 
tålde. För kommunen i detta fall blev följden att de tvingades betala drygt fem 
miljoner för att ersätta de åtgärder som gjordes för att byggnationen skulle vara säker 
ur översvämningssynpunkt. Även för fastighetsägarna blev det trots allt en stor skada 
då de tvingades utföra stora åtgärder för att i efterhand rätta till skadorna.  

Gällande rättsfall NJA 1984 s.340 I - III fastslår Högsta domstolen en viss riktlinje för 
synen på ansvarsomfattningen för kommunerna rörande byggnadskontrollen i dessa 
rättsfall. I fallet NJA 1984 s.340 I, uppstår skadestånd och HD väljer att gå på de då 
rådande SkL 3:3, trots att dessa infördes 1972. Ytterligare ändringar har skett 1989 i 
lag men troligtvis skulle utgången bli densamma idag. Frågan är hur utfallet skulle bli 
om problematiken kring grundsättning istället skulle gälla kända bedömningar och 
beräkningar för framtida översvämningar. Känner byggnadsnämnden till karteringar 
som visar på att bygglovsökande fastighet i framtiden kommer ligga under vatten och 
ändå meddelar bygglov, kan de då stå fria från skadeståndsansvar om de upplyst 
fastighetsägaren om riskerna? Om situationen istället innefattar att de medger bygglov 
men att det är villkorat med någon form av teknisk åtgärd, bör byggnadsnämnden ha 
ett ansvar att vid tillsyn och även granskningar av inkomna byggritningar försäkra sig 
om att de tekniska åtgärderna implementeras korrekt. Detta så länge det inte finns 
inskrivna regler i de tekniska bygganvisningarna som skulle få byggherren att bära hela 
ansvaret.  

I fallet NJA1984 s.340 II, går kommunen fri från skadestånd. Detta kan ge en 
fingervisning om vilka felmarginaler kommunens kan ha i sina åtaganden. En 
felbedömning av grundläggningsmaterial ifrån besiktningsman ansågs inte vara 
tillräckligt fel för att göra kommunen skyldigt till skadestånd. Detta skulle kunna 
motsvaras av en felberäknad kartering. Om det skulle visa sig att en byggnad där 
fastighetsägaren vidtagit föreskrivna tekniska åtgärder för att få bygga i riskzon, ändå 
hamnar med golvytan under vattenytan är då kommunen fri från felbedömningen? I 
fallet ifråga saknades också konstruktionsritningarna och vid tillsyn upptäcktes aldrig 
konstruktionsändringen. Detta skulle kunna motsvaras av att de tekniska 
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klimatanpassningsåtgärderna som föreskrivits konstrueras felaktigt och en kontroll-
besiktning av byggnadsnämnden inte ser detta.  

Som bekant är datan kring klimatscenarierna behäftade med viss osäkerhet. I 
framtiden kommer också ett bedömningsproblem uppstå med hur bedömning gjorts 
utifrån tillgängliga data vid bygglovsgivande. Hur tjänstemän och rådande politiska 
strömningar använt sig av den något osäkra prognosen, bör också tas med i 
avvägningen om huruvida byggnadsnämnden gjort sig skyldiga till fel eller 
försummelse. I fallet NJA1984 s.340 III skulle kommunen inte följt stadsplanen vid 
bygglovsgivning utan att någon kompletterande grundundersökning gjorts. Om 
byggnadsnämnden inte ville förhala ärendet skulle de åtminstone fastställt att 
förebyggande åtgärder mot vattenskador utfördes. Här kan paralleller dras till när 
kommuner idag beviljar bygglov utifrån äldre planer. De kan anses skyldiga till felaktig 
myndighetsutövande genom att bevilja bygglov i riskområden och de borde i alla fall 
kräva att skyddsåtgärder vidtas, vilket kan göras vid tekniskt samråd. 

Hur problemen kan underlättas 

Det vore fördelaktigt i det långa loppet att kommunerna ser över äldre detaljplaner för 
att åtgärda eventuella byggrätter som inte längre kan anses vara lämpliga. Problemet 
skulle aldrig uppstå att en fastighetsägare ansöker om bygglov där byggrätt finns enligt 
plan men platsen anses vara olämplig. Om kommunerna börjar se över planer och 
åtgärdar riskområden i god tid kan de slippa problem och eventuella skadestånd i 
framtiden. Möjlighet till detta kan variera mellan olika kommuner och dess 
förutsättningar. Om det är en kommun som själva är fastighetsägare till den mark som 
anses vara olämplig är problemet med äldre planer inte lika stort så länge kommunen 
väljer att inte sälja dessa fastigheter. Det kan vara mer problematiskt för kommuner 
som inte äger de fastigheter som har outnyttjade byggrätter i området. Då är enda 
lösningen att ändra eller häva de delar i planen som inte är lämpliga för byggnation 
eller helt ersätta planen med en ny. Det kan fungera att göra ändringar i planen där till 
exempel en högre bygghöjd accepteras för att byggnaden ska kunna höjas upp med till 
exempel garage i bottenplan. Dock finns det problematik även här då det vanligtvis 
finns en grundtanke med den byggnadshöjd som är satt. Det kan vara viktigt i till 
exempel kustsamhällena att även ta hänsyn till helhetsintrycket. Att en byggnad helt 
plötsligt blir mycket högre än övrig befintlig bebyggelse kan vara något som övriga 
invånare i kommunen motsätter sig. 

Kommunerna måste även idag börja planera för de skyddsåtgärder som krävs för att 
skydda befintlig bebyggelse. Alla de kommuner som intervjuats har redan påbörjat 
diskussion angående lösningar som kan göras. Även här kan det finnas problem med 
dem då vissa lösningar kan skymma utsikt eller förfula området. Det är också 
problematiskt att uppföra dem för tidigt då karteringarna kan ändras med tiden och 
om det vill sig illa kan vattennivåerna överstiga de beräknade nivåerna.   
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Metoddiskussion 

Metodproblem som uppstått under arbetsgången har bestått av frånvarande svar från 
tilltänkta respondenter, i form av helt utebliven respons eller att utlovade uppgifter 
aldrig inkommit. Där det fungerat har det varit snabba, tillmötesgående och behjälplig 
kommunikation på alla sätt. Vår förutfattade uppfattning om att uppmärksammade 
fall med svårigheter hos samhällsbyggnadsförvaltning skulle bli svårberörda ämnen 
var felaktiga.  

Att tillämpa intervju som metod kan vara svårt, de svar som inkommer beror 
vanligtvis på vilka frågor som ställs. Även på vilket sätt frågorna ställs kan ha 
betydelse. De handläggare som intervjuats arbetar i tre olika kommuner där det kan 
vara olika politiskt styre. Vad handläggaren anser om det politiska styret kan ha en viss 
inverkan på det sätt de svarar. Om respondenten inte håller med de styrande 
politikerna kan denne vara mer kritisk till beslutsfattarna och deras ärendegång än om 
handläggaren är av samma åsikt. Vi har också upplevt skillnaden med att utföra 
intervjuerna via telefon eller med ett personligt möte. Där personligt möte är att 
föredra då det är lättare att läsa av respondenten och genom ansiktsuttryck och 
kroppsspråk få bekräftat om svaret är tveksamt eller säkert. Allteftersom tiden 
framskridit i arbetet och vi läst in oss i ämnet, har frågorna blivit mer specifika ju 
senare i arbetet intervjun skett. Så här i efterhand anser vi att mest optimalt hade varit 
att intervjua alla tidigt i arbetet för att senare komplettera med mer specificerade 
frågor. 

Ett problem i litteraturstudien var mängden material som fanns att tillgå. Det var svårt 
att i början utläsa hierarkin mellan de olika myndigheternas material. Mycket av 
dokumentens innehåll är likvärdigt och hänvisningar sker vanligtvis till varandra eller 
att de har samma grundkälla. Att urskilja vad som är myndighetens unika bidrag i 
arbetet var ibland svårt att hitta. Fördelen med mängden material var att det fanns bra 
material och det var möjligt att få en bra helhetsbild, dock blev det lätt att hamna långt 
utanför vår frågeställning. En stor fördel med att intervjuer användes för att 
komplettera materialet var att vi fick en mycket större förståelse för de motstridiga 
intressen som finns i frågan och att lagar och riktlinjer trots tydlighet inte alltid är lätta 
att tillämpa. 

9 Slutsats 
Om kommunerna inte tar hänsyn till framtida översvämningsrisk idag finns en 
överhängande risk att deras plan- och bygglovsarbete bokstavligt talat svämmar över i 
framtiden. Fortätter klimatförändringarna enligt dagens scenario och om 
kommunerna planlägger och beviljar bygglov i riskområden kommer dessa områden 
vara täckta med vatten i framtiden. Skulle det ske kan det få stora konsekvenser för 
hela samhället. Genom att undersöka i lagtext och de riktlinjer som finns för 
kommunerna kan det verka tydligt hur kommunerna ska göra. De ska ta hänsyn till 
framtida översvämningsrisker. Det finns dock problematik då det inte finns så mycket 
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oexploaterad mark att ta i anspråk. När en anpassning ska ske till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur blir det svårt för kommunerna att följa de riktlinjer som finns. Det 
är näst intill omöjligt att anpassa ny byggnation till karterade nivåer tillsammans med 
befintlig då de skulle hamna på alldeles för hög höjd.  

Vid intervjuerna framkom att samtliga är medvetna om översvämningsrisker och vad 
lagen säger om detta. De har också kännedom om vilka råd och riktlinjer de ska följa. 
De egna programmen som tagits fram verkar vara ett resultat av att kommunen 
drabbats av tidigare översvämningar, likaså samarbetsgraden med länsstyrelsen. 
Kunskapen om hur frågan ska behandlas enligt lag finns, dock tycks det finnas viss 
problematik med att praktisera den och se vart ansvaret ligger. 

Praxis som just berör översvämningar finns ej idag. Motsvarande äldre rättsfall kan 
visa vägen och paralleller går att utläsa utifrån dem. I rättsfallen belyses bedömningen 
av kommunens handlande, och deras ansvar gentemot fastighetsägarna. Eventuella 
lagändringar skulle behöva göras för att förtydliga ansvarsfrågan. Plan- och 
bygglagstiftningen är tydlig och effektiv som redskap när det gäller klimatanpassning 
för byggnation på oexploaterad mark. Däremot fungerar den inte lika bra för 
anpassningen med befintlig bebyggelse och hur den ska skyddas.  

9.1 Framtida studier 
Under arbetets gång framkommer många fakta som lätt kunnat leda in studien på 
sidospår. Utifrån dessa har tankar angående framtida studier uppkommit: 

De konsekvenser som blir till följd av tekniska åtgärder, så kallade följdfel. Till 
exempel kan invallning krävas för att bebyggelse ska vara möjlig, men strandskydd 
måste då upphävas. Strandskyddet har bland annat syfte att skydda miljö, växt- och 
djurliv, att bygga vall kan medföra att det uppstår skador som går emot syftet. Vilken 
lagstiftning kan ha företräde? 

Under arbetets gång uppstod en nyfikenhet på hur det ser ut över hela landet, kan det 
finnas skillnader gällande arbetet beroende på län? En kartläggning över hur 
kommunerna arbetar med att skydda befintlig bebyggelse skulle vara intressant. Kan 
det finnas några skillnader gällande läge i landet? 

Även att undersöka kommunvis/länsvis hur de arbetar med klimatanpassning i den 
fysiska planeringen. Börjar kommunerna peka ut områden för skyddsåtgärder i sina 
översiktsplaner redan idag? Tar de fram egna program med hänsyn till klimat-
förändringarna och dess följder?  

Undersöka vilka möjligheter, begränsningar och andra svårigheter som finns med 
klimatanpassningsåtgärder i redan befintlig bebyggelse och hur detta kan lösas 
tekniskt. Hur ser man på kulturmiljöns bevarande synpunkt i relation till dessa krav?   

 69 



Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Källförteckning 
Böcker och vetenskapliga artiklar 

Bengtsson, Bertil. Speciell fastighetsrätt: miljöbalken. 10. uppl. Uppsala: Iustus, 2010 

Gustafsson, Annika. Bygglovsboken. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2017 

Hartman, Jan. Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2004  

Lindquist, Ulf. Kommunala befogenheter: en redogörelse för kommuners och landstings allmänna 
befogenheter enligt lag och rättspraxis. 7. uppl. Stockholm; Norstedts juridik, 2011 

Wahlberg, Göran, Byggnadsnämndens lovhantering, m.m.: handbok om kommunens hantering av 
ärenden om bygglov, besked, anmälningar, samråd, tillsyn, svartbyggande m.m., 6., [uppdaterade] 
uppl., PBF Plan- & byggforum, Täby, 2015 

Kommittédirektiv 

Kommittédirektiv (2015:115). Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat. 
Stockholm, Regeringen och Miljö- och energidepartementet 

Statens offentliga utredningar (SOU) 

Statens offentliga utredningar (2006:94). Översvämningshot – Risker och åtgärder för 
Mälaren, Hjälmaren och Vänern. Stockholm, Miljö- och energidepartementet 

Statens offentliga utredningar (2007:60). Sverige inför klimatförändringarna – hot och 
möjligheter. Stockholm, Miljö- och energidepartementet 

Statens offentliga utredningar (2008:24). Svensk klimatpolitik. Stockholm, Miljö- och 
energidepartementet 

Statens offentliga utredningar (2010:87). Skadestånd och Europakonventionen. Stockholm, 
Justitiedepartementet 

Propositioner 

Regeringens proposition 1985/86:1. Med förslag till ny plan- och bygglag. Stockholm 

Regeringens proposition 1985/86:3. Med förslag till lag om hushållning med naturresurser 
m.m, Stockholm 

Regeringens proposition 1994/95:230. Kommunal översiktsplanering enligt plan- och 
bygglagen m.m. Stockholm, Miljödepartementet 

Regeringens proposition 1997/98:45. Miljöbalken. Stockholm, Miljödepartementet 

Regeringens proposition 1997/98:90. Följdlagstiftning till miljöbalben m.m. Stockholm, 
Miljödepartementet  

Regeringens proposition 2002/03:119. Reformerad räddningstjänstlagstiftning. Stockholm, 
Försvarsdepartementet 

 70 

https://zeteo-wolterskluwer-se.ezproxy.server.hv.se/%23/linkresolver/clink/prop.%201997%2F98%3A90%20s%20306


Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Regeringens proposition 2008/09:162. En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat. 
Stockholm, Miljö- och energidepartementet 

Regeringens proposition 2009/10:170. En enklare plan- och bygglag. Stockholm, 
Miljödepartementet 

Regeringens proposition 2010/11:63. Komplettering av den nya plan- och bygglagen. 
Stockholm, Näringsdepartementet 

Regeringens proposition 2013/14:186. Hushållning med havsområden. Stockholm, 
Miljödepartementet 

Lagkommentarer 

Didón, Magnusson, Molander, Adolfsson, Hjalmarsson. Plan- och bygglagen (13 
december 2016, Zeteo), kommentaren till 1 kapitlet 1, 4§, 2 kapitlet, 9 kapitlet 2§  

Elektroniska artiklar 

Boverket. Bygg för morgondagens klimat - Anpassning av planering och byggande (publicerad 
maj 2009) 
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_mor
gondagens_klimat.pdf (2017-05-18) 

Boverket. Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
(http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/forslag-
strategi-god-bebyggd-miljo.pdf (2017-05-21) 

Boverket. Statistik strandskydd.  

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/uppfoljning/Statistik/statistik-detaljplaner/strandskydd/(2017-05-21) 

Länsstyrelsen. Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna 
(publicerad 2012) 
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/20
12/klimatanpassning-fysiska-planeringen.pdf (2017-05-05) 

Länsstyrelsen Västra Götaland. Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden, rapport 2011:72 (publicerad 2012) 
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikatio
ner/2011/2011-72.pdf (2017-05-18) 

Naturvårdsverket. Sveriges miljömål. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Sveriges-miljomal (Uppdaterad maj 2017) 

Statens kommuner och landsting, SKL. Klimatanpassning och nybyggnation - tips och råd från 
kommuner som visar vägen (publicerad november 2015) 
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-305-5.pdf?issuusl=ignore (2017-05-
19)  ISBN: 978-91-7585-305-5 

 71 

http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_morgondagens_klimat.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2009/bygg_for_morgondagens_klimat.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/forslag-strategi-god-bebyggd-miljo.pdf
http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2014/forslag-strategi-god-bebyggd-miljo.pdf
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/Statistik/statistik-detaljplaner/strandskydd/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/uppfoljning/Statistik/statistik-detaljplaner/strandskydd/
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysiska-planeringen.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/klimatanpassning-fysiska-planeringen.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-72.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2011/2011-72.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-305-5.pdf?issuusl=ignore


Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Statistiska centralbyrån, SCB. Frågor och svar – om frågekonstruktion i enkät- och 
intervjuundersökning (publicerad december 2016) 
http://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_20
16a01_br_x08br1601.pdf (2017-05-18) ISBN: 978-91-618-1653-8 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut , SMHI. Naturliga faktorer som 
påverkar klimatet (publicerad april 2014) 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-
1.3831 (2017-05-06) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut , SMHI. Plötsliga klimatförändringar 
(publicerad juni 2009) https://www.smhi.se/kunskapsbanken/plotsliga-
klimatforandringar-1.91200 (2017-05-06) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Klimatförändringar 
orsakade av människan (publicerad juni 2009) 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-
1.3833 (2017-05-06) 

Hemsidor 

Boverket. Kommunens olika roller (publicerad juli 2016) 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-
ansvar/kommunen/ (2017-05-09) 

Boverket. Om Boverket (publicerad april 2017) http://www.boverket.se/sv/om-
boverket/ (2017-05-03) 

Boverket. Prövningens omfattning (publicerad juni 2016) 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-
detaljplan/provningens-omfattning/ (2017-05-18) 

Boverket. Uppdrag att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling 
(publicerad februari 2014) 
http://www.boverket.se/contentassets/2fb245380947416da227a1d128971838/uppdr
ag-plattform-fragor-om-hallbarhet.pdf  (2017-02-08 ) 

Boverket. Äldre planer och deras giltighet (publicerad juli 2014) 
http://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/aldre-planer1/aldre-
planer-och-deras-giltighet/ (2017-05-20) 

Boverket. Ändring av detaljplan (publicerad maj 2016) 
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-
detaljplan/ (2017-05-18)  

 72 

http://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
http://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/naturliga-faktorer-som-paverkar-klimatet-1.3831
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/plotsliga-klimatforandringar-1.91200
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/plotsliga-klimatforandringar-1.91200
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringar-orsakade-av-manniskan-1.3833
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/kommunen/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/roller-och-ansvar/kommunen/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/
http://www.boverket.se/contentassets/2fb245380947416da227a1d128971838/uppdrag-plattform-fragor-om-hallbarhet.pdf
http://www.boverket.se/contentassets/2fb245380947416da227a1d128971838/uppdrag-plattform-fragor-om-hallbarhet.pdf
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/aldre-planer1/aldre-planer-och-deras-giltighet/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/aldre-planer1/aldre-planer-och-deras-giltighet/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneinstrumentet/aldre-planer1/aldre-planer-och-deras-giltighet/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/


Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Hav och vatten myndigheten. Miljökvalitetsnormer (publicerad mars 2015) 
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--
lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html (2017-05-11) 

Klimatanpassningsportalen. Lantmäteriet (publicerad januari 2016) 
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/genomforda-
aktiviteter/lantmateriet-1.99652 (2017-05-20) 

Lagen.nu. Om rättsinformation, rättskällelära och juridisk metod, 
https://lagen.nu/om/rattskallor.html (2017-05-18) 

Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen (http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-
lansstyrelsen/Pages/default.aspx (2017-05-03) 

Länsstyrelsen. Organisation http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-
lansstyrelsen/organisation/Pages/index.aspx (2017-05-03) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Effekter av ett förändrat klimat. 
(publicerad november 2009) 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Anpassning-till-forandrat-
klimat/Effekter-av-ett-forandrat-klimat/ (2017-05-05) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Klimatanpassningsutredningen 
(https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattfo
rm/%C3%84ngelholm_maj%202016/03%20Klimatanpassningsutredningen%20Nina
%20Nordengren.pdf) (2017-05-20) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Naturolyckor 
(https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/  (2017-05-18) 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Översvämningsdirektivet 
(publicerad juni 2011) 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamnin
gsdirektivet/ (2017-05-05) 

Statens kommuner och landsting, SKL. Samhällsplanering, infrastruktur (publicerad april 
2017) https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html (2017-05-18) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Vad gör SMHI? (publicerad 
mars 2011) https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vad-gor-smhi-1.8125  (2017-05-
19) 

Statens geologiska undersökning, SGU. SGUs arbete med klimatförändringar 
https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/sgus-arbete-med-klimatfragor/ (2017-05-
18) 

Statens geotekniska institut, SGI. Om SGI (publicerad maj 2016) 
http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/ (2017-05-18) 

 

 73 

https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html
https://www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/miljokvalitetsnormer/miljokvalitetsnormer.html
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/genomforda-aktiviteter/lantmateriet-1.99652
http://www.klimatanpassning.se/roller-och-ansvar/genomforda-aktiviteter/lantmateriet-1.99652
https://lagen.nu/om/rattskallor.html
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-lansstyrelsen/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-lansstyrelsen/organisation/Pages/index.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/om-lansstyrelsen/organisation/Pages/index.aspx
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Anpassning-till-forandrat-klimat/Effekter-av-ett-forandrat-klimat/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Anpassning-till-forandrat-klimat/Effekter-av-ett-forandrat-klimat/
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattform/%C3%84ngelholm_maj%202016/03%20Klimatanpassningsutredningen%20Nina%20Nordengren.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattform/%C3%84ngelholm_maj%202016/03%20Klimatanpassningsutredningen%20Nina%20Nordengren.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Naturolyckor_klimat/nationell_plattform/%C3%84ngelholm_maj%202016/03%20Klimatanpassningsutredningen%20Nina%20Nordengren.pdf
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Naturolyckor/Oversvamning/Oversvamningsdirektivet/
https://skl.se/samhallsplaneringinfrastruktur.6.html
https://www.smhi.se/omsmhi/om-smhi/vad-gor-smhi-1.8125
https://www.sgu.se/om-sgu/verksamhet/sgus-arbete-med-klimatfragor/
http://www.swedgeo.se/sv/om-sgi/


Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Elektronisk tidskrift 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI. Klimatologi. Nr.5 (2014). 
ISSN: 1654-2258. 
(http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.81608!/Menu/general/extGroup/attachmentCo
lHold/mainCol1/file/Klimatologi_9%20.pdf) 

Examensarbete 

 J. Heinsoo och J. Westerbring, Cirkulär ekonomi och demontering för återanvändning inom 
byggindustrin. examensarbete, Chalmers tekniska högskola, 2016 

Illustrationer 

Vågen, Arild. Marinstaden, Nacka kommun [Fotografi]. 2012. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinstaden_July_2012_05.jpg (Hämtad  
2017-05-17) 

 

 74 

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.81608!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi_9%20.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.81608!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Klimatologi_9%20.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marinstaden_July_2012_05.jpg


Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

A. Intervjufrågor till kommunens plan- och 
bygglovshandläggare 

Mailutskick som sändes till fem kommuner till att börja med, av de fem fick vi 
möjlighet att intervjua våra tre kommuner. 

Vi håller just nu på med vårt ex-jobb på lantmäteriingenjörsprogrammet i Trollhättan. Vårt 
arbete ska handla om områden med framtida karterad översvämningsrisk och 
kommunernas arbete vid planering och bygglovsgivning i dessa områden. Vi skulle vilja 
veta vad ni anser i --- kommun; ser ni det ens som ett problem, i så fall, hur tar ni med det i 
planering och bygglovsgivning? 

Vi skulle gärna vilja prata med dig och höra hur ni arbetar med detta och vad ni anser om 
framtida risker? Är PBL tydlig? Har ni egna framtagna program eller riktlinjer ni går efter? 
Använder ni er av länsstyrelsens stigande vatten eller andra dokument? Vi vore mycket 
tacksamma om du vill och kan svara på våra frågor och berätta om ert arbete, antingen på 
telefon eller att vi bokar in ett möte med dig och kan träffas. 

Därefter förtydligades frågorna efter de skriftliga svar som inkom från 
kommunerna; angående planarbete: 

Vi skulle vilja veta vad ni anser i --- kommun angående framtida karteringar gällande 
översvämningar, ser ni detta som ett problem, och hur tar ni med det i planarbeten? 

Hur arbetar ni med det och vad anser ni om framtida risker? 

Är PBL tydlig i vad som gäller vid planläggning? 

Använder ni er av länsstyrelsens stigande vatten eller andra dokument? 

Har ni egna framtagna program eller riktlinjer ni går efter? 

Hur tar ni del av nya karteringar, finns kommunikationen till bygglovshandläggare 
angående nya fakta? 

Har ni kännedom om bygglov utanför detaljplan som beviljats trots framtida 
översvämningsrisk? 

För att ändra gamla planer där det finns fastigheter med framtida översvämningsrisk, kan 
man göra ändringar endast på de fastigheter det gäller eller behöver hela eller stora delar av 
planen ändras. Blir det i så fall ett problem för när en äldre plan ändras blir det ny 
preskriptionstid från det att den vinner laga kraft?  

Bilaga A:1 



Kommer kommunernas plan-och bygglovsarbete att svämma över i framtiden? 

Angående bygglov 

Är PBL tydlig i vad som gäller vid bygglovsgivning? 

Vad ska tas hänsyn till i Bygglovshanteringen när det finns äldre planbestämmelser (där 
genomförandetiden utgått) som med dagens bedömning inte ger en tillräcklig 
säkerhetsnivå. Ska då bygglovet grundas helt på planbestämmelsen eller på dagens 
kunskap? 

Kan kommunen gå emot detaljplanen vid nya fakta, såsom nya karteringar angående 
översvämningsrisker? 

Vi skulle vilja veta lite angående bygglov utanför detaljplanelagt område, till exempel om 
det ges villkorade bygglov i riskområden eller om bygglov nekas helt på grund av framtida 
översvämningsrisker? 

Vi är också intresserade av vad som händer då det finns en detaljplan med pågående 
genomförandetid men det i efterhand framkommit uppgifter att fastigheter med byggrätter 
inom området ligger i riskzon för översvämning, kan bygglovshandläggare neka bygglov på 
grund av nya uppgifter? 

Överväger kommunen att neka bygglov på dessa fastigheter och hellre betala ersättning för 
detta än att riskera framtida skadeståndsansvar? 

Skulle detta vara rimligt om det inte rör sig om ett stort antal fastigheter?  

Eller är det enda alternativet att ändå bevilja bygglov eller att detaljplanen ändras eller 
upphävs? 

Har ni kännedom om bygglov utanför detaljplan som beviljats trots framtida 
översvämningsrisk? 

Bilaga A:2 
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B. Grundfrågor till länsstyrelsen 
• Länsstyrelsen ska yttra sig både när det gäller översiktsplaner och detaljplaner, är 

det någon skillnad vid bedömning och arbete beroende på vilket dokument som 
granskas? 

• Om en kommun tar fram en detaljplan och det under processen framkommer nya 
karteringar och riktlinjer; granskar länsstyrelsen utifrån nya bedömningar? Finns det 
krav på kommunerna att de ska följa de senaste karteringarna? Hur ser länsstyrelsen 
på detta? Riktlinjer och karteringsmaterial tas ju fram av Lst. 

• Hur granskas detaljplan med avseende på tagen hänsyn till riktlinjer och 
karteringar? Vilka yttranden förekommer? Finns det någon statistik att tillgå 
gällande yttrande då kommuner inte tar hänsyn till människors hälsa och säkerhet 
och framförallt områden med karterad översvämningsrisk. Har ni någon statistik 
över detaljplaner som överprövats i dessa fall?  

• Anser ni att kommuner har möjlighet att neka bygglov trots att det finns kvar 
genomförandetid. (utan att det blir för höga kostnader)  
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