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Förord
Det har varit en lärorik och intressant tid där tidigare tillhandahållna kunskaper under
högskoletiden kommit väl till pass. Det har varit roligt att få specificera sig inom en fråga
som branschen anser sig ha ett behov av att lösa. Jag hoppas att resultatet kan hjälpa
kommunerna i deras framtida arbete inom ämnet.
Jag vill rikta ett extra stort tack till min handledare Jenny Hansson, som guidat mig genom
dessa veckor av arbete. Jenny har stöttat mig i alla frågor som dykt upp och fungerat som
mitt bollplank i de situationer jag varit osäker. Jag vill också rikta ett stort tack till de fem
kommuner som ställt upp på intervjuer för att tillhandahålla mitt resultat. Intervjuerna har
varit avgörande att få göra då hela uppsatsens resultat bygger på den insamlade data från
intervjuerna.
Tack!
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EXAMENSARBETE

Olovligt nyttjande av kommunal mark
- Kommunens hantering av olovliga överträdelser
Sammanfattning
All mark i Sverige är indelat i fastigheter och är en del av samhällets infrastruktur. Varje
fastighet har en unik beteckning och avgränsas genom en fastighetsgräns som markeras
med gränspunkter. Alla fastigheter har också en eller flera ägare. Staten, landsting,
kommuner och enskilda kan alla vara ägare till fastigheter. Kommunen har en roll i
samhället som både fastighetsägare och myndighet. Markanvändningen i Sverige styrs av
Sveriges kommuner genom olika planförfaranden. De största markområdena som
kommunen äger ligger inom tätortsområden där marken till största del är detaljplanelagd.
Här ska både enskilda och allmänna intressen samsas om ytorna för en ändamålsenlig
användning av marken.
Kommunen som fastighetsägare hanterar fall där enskilda nyttjar kommunal mark utan lov
för privata ändamål. Intervjuer har genomförts för att ta del av kommunernas erfarenheter
av olovligt nyttjande av kommunal mark. Exempel på överträdelser som förekommer på
kommunal mark är häckar, trädgårdsmöbler, komposter, avfall eller byggnader. Den största
konsekvensen blir att de allmänna platserna privatiseras. Allmänheten har rätt att vistas på
annans mark enligt allemansrätten och kan tillfälligt använda allmän plats för enskilda
ändamål om tillstånd finns. Om kommunal mark olovligt används för enskilt ändamål kan
kommunen använda rättsliga åtgärder för att hantera problemet. Beroende på vilken typ av
överträdelse och var den sker finns det ett flertal olika lagar och regler att förhålla sig till.
Det kan urskiljas från tidningsartiklar och publikationer på kommuners hemsidor att
problemet funnits sedan en längre tid tillbaka, men har nu börjat uppdagas allt mer av
kommunerna. De deltagande kommunerna bekräftar att olovligt nyttjande av kommunal
mark förekommer. Företeelsen uppfattas mer eller mindre som ett problem i de olika
kommunerna. Resultatet har också visat att problemet hanteras olika vilket gör det svårt att
uppfylla likabehandlingsprincipens syfte. Det saknas tydliga riktlinjer i flera av kommunerna
för hantering av sådana här ärenden. Del av problemet kan reduceras redan i planarbetet
om detaljplaner tas fram med väl genomtänkta ytor och tydliga gränser för allmän plats. I
nuläget krävs det stora resurser om en kommun ska ta itu med problemet på allvar.
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BACHELOR’S THESIS

Unlawfully use of municipal land
- The municipality's handling of unlawfully noncompliances
Summary
All land in Sweden is divided into properties and is part of society's infrastructure. Each
property has a unique designation and is bounded by a property boundary marked with
boundary points. All properties also have one or more owners. The state, county councils,
municipalities and individuals can all be owners of properties. The municipality has a role
in society as both property owner and authority. Land use in Sweden is governed by
Sweden's municipalities through various planning procedures. The largest land areas that
the municipality owns are within urban areas where most of the land is local planned. Both
the individual and the general interests should be merged about the surfaces for an
appropriate use of the land.
The municipality as a property owner handles cases where individuals use municipal land
unlawfully for private purposes. Interviews have been completed to take part of the
municipalities' experiences of unlawful use of municipal land. Examples of noncompliances that occur on municipal land are hedges, garden furniture, compost, waste or
buildings. The biggest consequence is that the public places are privatized. The public has
the right to stay on someone else's land according to the right of public access and can
temporarily use public space for individual purposes if permission exists. If municipal land
is used unlawfully for individual purposes, the municipality can use legal measures to deal
with the problem. Depending on the type of non-compliances and where it occur, there are
several different laws and regulations to relate to.
It can be distinguished from newspaper articles and publications on municipal websites that
the problem has been around for a long time but has now begun to be discovered more
and more by the municipalities. The participating municipalities confirm that unlawful use
of municipal land occurs. The phenomenon is perceived more or less as a problem in the
various municipalities. The result has also shown that the problem is handled differently
and makes it difficult to fulfill the principle of equal treatment. There are no clear
guidelines in several of the municipalities for handling such cases. Part of the problem can
be reduced already in the planning work if detailed plans are developed with well-thought
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BACHELOR’S THESIS
out surfaces and clear boundaries for public space. At present, large additional resources
are required if a municipality is to deal with the problem seriously.
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1 Inledning
I inledningen presenteras bakgrunden till studiens problem. Bakgrunden ger läsaren en
introduktion till ämnet och beskriver området som undersökningen relaterar till. Den
beskriver varför ämnet är intressant att forska kring och varför det anses viktigt att bidra med
mer kunskap i frågan. Efter det presenteras syftet med studien och frågeställningarna som
ska hjälpa att genomföra syftet. Sist i inledningen redogörs för studiens avgränsning och
tidigare forskning inom ämnet.

1.1

Bakgrund

Sverige i form av statliga myndigheter, kommuner och landsting ägde år 2015 ca 15 % av
den totala landarealen i Sverige. Statliga markförvaltande myndigheter äger omkring 90 %
av den offentligt ägda marken, framförallt i syfte att behålla marken och undanta den från
exploatering, där marken i största delar består av nationalparker, naturreservat och
fjällmark. Kommunerna äger ungefär 10 % av den offentligt ägda marken, främst i tätorter
i form av markreservat för exploatering av bebyggelse eller infrastruktur.
Markägarförhållandena är ofta avgörande vid utveckling av tätorter och i vilken inriktning
utbyggnaden sker. Som myndighet och fastighetsägare har kommunen flera olika roller att
påverka samhällsutvecklingen. Genom det så kallade planmonopolet i PBL 1 kap 2 § är det
endast kommunen som kan besluta att planlägga ett område och därmed besluta om att
ändra pågående markanvändning. Då kommunen är fastighetsägare för stora delar mark i
tätorterna är det inte ovanligt att privatpersoner i bostadsområden olovligt nyttjar
kommunens mark för privata ändamål. Olovligt nyttjande innebär i rapporten överträdelser
som görs på kommunalägd mark för privata ändamål då kommunen inte lämnat sitt
tillstånd till nyttjande av marken eller nyttjar marken i strid mot vad allemansrätten eller
annan lagstiftning tillåter. Enligt Ellinor Höggren, Markförvaltare på Partille kommun sker
överträdelserna i 80 % av fallen på allmän platsmark i Partille kommun.
Tidningsartiklar och kommunala hemsidor belyser problemet och gör föreställning att
problemet hanteras olika i kommunerna och en mer enhetlig och tydlig arbetsprocess skulle
bidra till en lättare och effektivare hantering. I ett flertal tidningar och på kommunala
hemsidor beskrivs kommuner som hanterar mark som olovligt tas i anspråk. Hammarö
kommun har den senaste tiden fått in frågor som berör olovligt nyttjande av kommunal
mark. På Hammarö kommuns hemsida publiceras information om markens
användningsområde, allmänhetens tillgänglighet till marken och att privatiserande
anordningar inte får förekomma på kommunens mark. 1 Även Markaryds kommun har

1

Hammarö kommun. Annektering av kommunal mark, 2018-03-01.
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informerat om vad som gäller vid privat bruk av kommunens mark. Markaryd har tagit
fram en programvara som gör det enklare för fastighetsägare att se sina fastighetsgränser.
Genom att flygfotografera ett område och lägga ett skikt med fastighetsgränser från
Lantmäteriet över fotona kan överträdelser snabbt upptäckas. Via en publik länk på
kommunens hemsida ges fastighetsägare möjlighet att själva upptäcka om de olovligt tagit
mark i anspråk.2
Sundsvalls Tidning skriver att flertalet reagerat på kommunens beslut att ta bort
privatiserade anordningar på kommunens mark. Det är allt ifrån byggnader, lekstugor,
vedförråd och annat som har placerats utan lov på kommunal mark. Därför informerar
Sundsvalls kommun på deras hemsida om kommunens markområden och hur de får
användas av allmänheten.3 Kommunal mark, såväl allmän platsmark, kvartersmark och
mark utanför planlagt område som förvaltas av kommunen ska vara tillgänglig för alla och
överträdelser som antyder privatisering är enligt lag inte tillåtet. Överträdelserna innebär
handläggning för kommunerna och kräver extra resurser. Allemansrätten som ger
allmänheten rätt att vistas i naturen motverkas av överträdelserna som ökar privatiseringen
av mark och MB:s syfte att upprätthålla en hållbar utveckling där nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö hotas.
Genom att läsa tidningsartiklar och på kommuners hemsidor yppas det att kommuner kan
ha olika förhållningssätt och rutiner när det gäller hanteringen av olovligt nyttjande av
kommunägd mark. Som myndighet är det viktigt att arbeta utifrån ett system som
behandlar alla lika och som är öppet och transparent. Kommunen som fastighetsägare vill
att det visas större hänsyn för den kommunala marken som ska vara tillgänglig för alla.
Problemet med överträdelser är återkommande för många kommuner. En tydligare
arbetsprocess med riktlinjer för en mer kontinuerlig hantering i de fall mark olovligen
nyttjas skulle underlätta för kommunernas hantering. Det är mot denna bakgrund relevant
att utforska vidare hur kommunerna mer systematiskt kan hantera problemet av olovligt
nyttjande av kommunägd mark och se vilka åtgärder som kan göras för att minimera
problemet.

1.2

Syfte och frågeställningar

Syftet är att jämföra hur kommunerna Partille, Vänersborg, Piteå, Lidköping och Växjö
hanterar olovligt nyttjande av kommunal mark.

2
3

Lundström, ”Tar mark i anspråk”, 2016-07-14.
Westerlund & Svensson. ”Det här är okej på kommunal mark”, 2012-12-16.
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Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:




1.3

Hur uppfattas olovligt nyttjande av kommunal inom kommunen?
Hur hanterar kommunen olovligt nyttjande av kommunal mark?
Hur arbetar kommunen med överträdelser i detaljplanearbetet?

Avgränsning

Studien kartlägger hur kommunerna Partille, Vänersborg, Piteå, Lidköping och Växjö
hanterar överträdelser på kommunal mark. Studien behandlar fall där olovligt nyttjande av
kommunal mark sker och alternativ på frivilliga markupplåtelser med kommunen tas inte
upp. Inte heller bosättningar på kommunal mark berörs i arbetet. Kommunal mark som
upplåtits som tomträtt räknas i detta arbete inte som kommunal mark.

1.4

Tidigare forskning

Olovligt nyttjande har forskats kring i en tidigare C-uppsats vid Gävle Högskola.
Uppsatsen redovisar omfattningen av överträdelser i tre olika kommuner och hur
kommunerna hanterar problemet. Slutsatsen i arbetet efterfrågar vidare forskning i fler
kommuner för att ytterligare bekräfta problemets förekomst och ta upp problemet.4 Någon
annan tidigare forskning saknas och enligt författarens kännedom finns inga kända rättsfall
eller propositioner i ämnet. Då överträdelser är vanligt förekommande i stora delar av
Sverige och forskningen nästan är obefintlig inom ämnet är det väl berättigat att forska
vidare kring.

1.5

Tidigare studie

I tidigare studie som gjordes vid Högskolan i Gävle 2017 intervjuades tre olika kommuner i
syfte att ta reda på vilka överträdelser som olovligt förekommer på kommunal mark
utanför bostadsfastigheter. Författarna studerade också hur kommunerna hanterar olovligt
nyttjande av kommunal mark och hur kommunerna anser att olovligt nyttjande av
kommunal mark bör hanteras. Syftet med studien var att öka kunskapen om olovligt
nyttjande av kommunal mark och arbetet genomfördes med hjälp av både en kvantitativ
och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden bestod av en jämförelse mellan
flygfoton och fastighetsindelningen, som kompletterades med en okulär besiktning för att
säkerställa att flygfotona stämde överens med verkligheten. Kvalitativa intervjuer
genomfördes för att besvara hur kommunen hanterar överträdelser och hur de anser att

4

Hellman & Åhman. ”Olovligt nyttjande av kommunal mark i bostadsområde”, 2017.
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hanteringen bör gå till. I teoriavsnittet tar författarna upp möjliga sätt att nyttja kommunal
mark inom bostadsområden för att öka kunskapen om allmänhetens rättigheter till
kommunal mark. Resultatet från tidigare studie visar att kommunerna är medvetna om att
det i stor utsträckning förekommer att kommunal mark tas i anspråk för privata ändamål.
Kommunerna upplever det inte som ett problem, så länge inte marken upplevs som
privatiserad eller inskränker på andra boende i området. Författarna till tidigare uppsats
tycker ändå att det kan ses som privatiserande, trots att det endast handlar om exempelvis
gräsklippning, då de allra flesta överträdelserna sker på allmän plats. De mest
förekommande överträdelserna är utökad fastighet eller avfall i form av kompost och
skräp. Ingen av de intervjuade kommunerna bedriver någon aktiv tillsyn av överträdelser.
Vetskapen om överträdelser fås framförallt genom tips från allmänheten och mer sällan av
kommunens tjänstemän. Det framkommer i den tidigare uppsatsen att kommunerna
hanterar överträdelserna på olika sätt och redogörs för hur hanteringen av överträdelser går
till i de olika kommunerna. Exempel hur kommunen hanterar överträdelser är att vidta
rättelse vid mindre överträdelser. Det förekommer samarbeten mellan kommunen och
polisen samt kronofogdemyndigheten. De använder skyltar för att motverka dumpning av
kompostavfall och upplåter kommunens mark genom arrendekontrakt där det är möjligt.
Flera av kommunerna försöker också informera och föra en dialog med de boende. Ingen
av de tidigare intervjuade kommunerna har några riktlinjer eller en policy att arbeta utifrån,
men omnämns som en eventuell förbättringsåtgärd för att ge mer struktur i hanteringen av
överträdelser.5

5

Hellman & Åhman. ”Olovligt nyttjande av kommunal mark i bostadsområde”, 2017.
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2 Metod och metoddiskussion
Första delen av metodkapitlet beskriver teorin kring den kvalitativa metod som använts för
att utföra studien. Metodvalen är baserade på litteratur och resonemang kring metodvalen
görs i samband med att metoden presenteras. Där motiveras den valda metoden och hur
metoden hjälper till att svara på frågeställningen och uppfylla syftet. Sedan presenteras
intervjuerna som gjorts med de fem kommunerna. Först beskrivs urvalet av vilka personer
som intervjuats och varför dessa har valts ut. Sedan görs en noggrann beskrivning hur
intervjuerna har genomförts med hjälp av en intervjuguide och hur den jämförande analysen
är gjord.

2.1

Metodteori

Studien grundar sig i en kvalitativ metod och centralt i många traditioner av kvalitativ
forskning är att, idén om att det som människor upplever som viktigt, är viktigt att
intressera sig för. Kvalitativ forskning handlar om att visa på komplexitet och
nyansrikedom, att hämta in olika sammanhang, läsa av och analysera de olika
sammanhangen. Den exakta frekvensen är mindre viktig, istället är det relevant vad det
betyder i olika sociala sammanhang. Kvalitativ forskning är tolkande forskning. Att tolka
för självförståelse är inte det viktiga i forskningen, istället vill den kvalitativa forskningen
bidra till en mer generell förståelse av fenomenet och utöka den tolkningsrepertoar som
vetenskapen har tillgänglig. Alltså betydande tolkningar som säger något till andra som
också är intresserade av ämnet. Studien görs i syfte att utveckla hur vi betraktar olovligt
nyttjande av kommunal mark och bidra till en mer varierad förståelse av problemet.6
Teorin har utvecklats med induktiv utgångspunkt, vilket innebär att uppsatsen behandlar
ett konkret problem som undersöks teoretiskt, experimentell och metodiskt. Utifrån ett
antal händelser föranleds en sannolik och generell slutsats. Genom att se mönster i tidigare
erfarenheter skapas en uppfattning som stämmer överens med de mönster som
observerats.7
Insamlingsmetoder för att tillhandahålla sig kvalitativa data kan göras utifrån olika metoder.
Bland annat intervju, observation, fallstudie eller skriva texter och berättelser. Empirin till
studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer i syfte att få djupgående förståelse i frågan
och få insikt i problemet för kommunerna. Med kvalitativa intervjuer är fördelen att intervjun
kan utformas efter vilken struktur som är lämplig för studien och anpassa frågorna efter
situationen. De intervjuer som gjorts ligger i det närmaste till löst strukturerade intervjuer.

6
7

Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013, s.20–23.
Rienecker & Stray Jorgensen, Att skriva en bra uppsats, 2017, s. 172–173.
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Denna induktivt präglade uppsats strävar efter att ta avstamp i det som dyker upp och utan
någon specifik analysstrategi, d.v.s. utan en förutfattad mening om hur något kommer att
framstå. Intervjun har bestått av ett fåtal strukturerade och kompletterande öppna frågor
under intervjuns gång. Tanken bakom metoden är att det ska vara likt en guidad konversation
där information samlas in och intervjupersonen skapar mening i interaktion med den som
utför intervjun. Intervjuerna har gjorts för att höra kommunernas erfarenheter och hur de
hanterar problemet för att i ett senare skede kunna analysera materialet och skapa en djupare
förståelse för problemet. 8

2.2

Källor

I rapporten återfinns flera olika typer av källor. Rapporten bygger på en kvalitativ metod med
intervjuer och därav är det huvudsaksakliga innehållet av uppsatsen inhämtat via personlig
kommunikation. Tryckt litteratur, publikationer från olika myndigheter och hänvisningar till
rättskällor förekommer också i stor utsträckning genom hela rapporten. Ett fåtal
tidningsartiklar har använts för att visa på att problematiken är allmänt känd. Då det saknas
relevanta avhandlingar, rättspraxis, prejudikat och tillämpliga utredningar i ämnet har istället
andra källor fått användas. Det är publikationer från välkända myndigheter med hög
trovärdighet som har använts och den tryckta litteraturen har kritiskt granskats innan den har
angetts i uppsatsen.

2.3

Intervjuer

2.3.1
Urval
Personerna som valts ut för intervjun är tjänstemän på kommunen och representerar
kommunen som fastighetsägare. De arbetar bland annat med köp och sälj av kommunens
fastigheter och förvaltning av kommunens mark. I första hand har 1–3 personer från varje
kommun deltagit i intervjuerna, beroende på hur stora resurser varje kommun har. Om det
saknades någon information eller om det uppstod några oklarheter kontaktades personerna
igen för ytterligare förtydligande via mail. Medverkande kommuner ligger geografiskt
utspritt över hela landet och har valts ut för att få ett bredare perspektiv på problemet. Då
närliggande kommuner ofta tar efter varandra finns det en större chans att kommuner långt
ifrån varandra arbetar på olika sätt och på så vis kan studien redovisa alternativa sätt att
hantera problemet på.

8

Alvehus, Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, 2013, s.34–38.
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2.3.2
Genomförande
Intervjupersonerna har kontaktats först över telefon och sedan på mail för att fråga om det
fanns intresse att ställa upp på intervjuer och för att boka in en tid för intervju. Intervjuerna
har genomförts fysiskt på plats i Partille och Vänersborg och via telefon med Piteå,
Lidköping och Växjö. Innan intervjuerna genomfördes har en intervjuguide arbetats fram. 9
Intervjuguiden har varit ett verktyg under intervjuerna så att inga viktiga frågor glöms bort
och för att senare kunna jämföra svaren ifrån de olika kommunerna med varandra. Några
intervjufrågor är lika den intervjuguide som tidigare examensarbete har använt sig av.
Därav kan en jämförelse inom vissa delar göras mot dessa kommuner. Intervjuerna har
utgått ifrån guiden och kompletterande frågor har ställts under intervjuns gång. På så sätt
ger det flexibilitet under intervjun och möjligheten att få till sig djupare kunskaper och
tankar från personen. Varje intervju har spelats in med hjälp av en app i mobilen som heter
Easy Voice Recorder och samtidigt har anteckningar för det mest intressanta skrivits ned.
Att spela in intervjun gör att intervjupersonen kan engagera sig bättre i samtalet och kräver
inte lika mycket fokus till att skriva välformulerade anteckningar. Genom inspelning
säkerställs att allt från intervjun sparas och att inte data reduceras på ett osystematiskt sätt. I
och med att de två första intervjuerna med Partille och Vänersborgs kommun gav så olika
resultat, valdes att gå vidare med fler intervjuer hos olika kommuner för att se problemet ur
ett vidare perspektiv. Tanken från början var att samla in kvantitativa data i form av antal
och olika typer av överträdelser för att komplettera den kvalitativa data ifrån intervjuerna.
Istället kontaktades ytterligare tre kommuner, utspridda i landet. Piteå, Lidköping och
Växjö kommun. Tider för intervjuer bokades in och telefonintervjuer hölls med dessa tre
kommuner, dels därför att avstånden till två av kommunerna är långt och för att det var
mindre tidskrävande. Inför analysen sammanfattades varje intervju i databearbetningen.
Transkribering ansågs för tidskrävande och endast en utförlig sammanfattning av varje
intervju gjordes.
I databearbetningen samlades svaren från alla fem kommuner under varje fråga utifrån
intervjuguiden. Frågorna delades sedan in i tre rubriker, förekomst, hantering och
planprocess. Genom att färgmarkera varje kategori med en färg och sedan färgmarkera
svaren från kommunerna, kategoriserades texten in under respektive rubrik. Svaren på
frågorna sammanfattades för varje kommun och intervjuresultatet blev uppdelat under de
tre kategorierna. Resultatet från varje kommun skickades tillbaka till respektive kommun
för synpunkter och för att kontrollera att svaren blivit korrekt tolkade. Kommunerna får då
chansen att revidera eller förtydliga svaren. För att få ett mer objektivt resultat arbetades

9

Se bilaga A, Intervjuguide.
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personliga pronomen bort och irrelevant empiri togs bort som inte besvarade
frågeställningarna. Utifrån resultatet gjordes en analys där intervjusvaren jämfördes mellan
respektive kommun utifrån intervjuguidens frågor. För att tydligare se vilka skillnader och
likheter som fanns mellan de medverkande kommunerna användes en Excel-fil där
frågorna och det mest relevanta från svaren skrevs i rader respektive kolumner. I analysen
redovisas de skillnader och likheter som framkommit i resultatet.

2.4

Undersökningskvalitet

Intervjuer är ett effektivt medel för att samla in information. När resultatet enbart är
uppbyggt av intervjuer är det viktigt att intervjuerna uppfyller de allmänna kvalitetsmåtten
som Annika Lantz nämner i sin bok om intervjumetodik. Det innebär att uppsatsen ska ha
hög reliabilitet och validitet som beskriver värdet av intervjun. Reliabilitet innebär att
metoden som använts måste ge tillförlitliga resultat och validitet betyder att resultaten måste
vara giltiga. Utöver detta är det viktigt att andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna. Det
kan endast göras om metoderna för datainsamling och analys redovisas. 10
Intervjuerna har genomförts med ett genuint intresse och ett kritiskt förhållningssätt till
frågan. Som intervjuare är det viktigt att inte tolka svaret mot bakgrund av det egna
sammanhanget och att ompröva sina utgångspunkter. Detta är enligt Annika Lantz viktiga
förutsättningar för att skapa en bra intervju. Genom att vara genuint intresserad för ämnet
och för vad intervjupersonen säger guidas intervjuaren genom intervjun på ett bra sätt vilket
leder till en bra intervju. Intervjuaren har för denna studien styrt intervjun i liten omfattning
och fört intervjun i ett öppet samtal. Intervjupersonerna har fått utrycka sig helt fritt och
intervjuaren har försökt att vara följsam i svaren. I öppna intervjuer kan respondenten i högre
utsträckning själv avgöra vad som är mest väsentligt att få fram under intervjun. Risken finns
att intervjuaren påverkar svaret om det ställs stängda frågor med en förutfattad mening. För
att lyckas spegla källan har kommunerna fått tagit del av det sammanställda intervjuresultatet
för att stämma av så det är enigt med vad intervjupersonen velat få fram och att intervjuaren
har tolkat svaren korrekt. I en väl genomförd intervju har intervjuaren lyckats spegla källan
och då ökar validiteten för studien. Intervjuguiden som arbetats fram innan genomförandet
av intervjuerna har skapats utifrån författarens teoretiska förkunskaper, personliga
ställningstaganden och erfarenheter av problemet. Beroende på hur väl intervjuaren är insatt
i ämnet och vilka erfarenheter som ligger till grund för guiden kan frågorna komma att
utformas olika. En tydlig ram att arbeta efter skapar förtroende för den som intervjuas. Inför
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intervjuerna har intervjuguiden beskrivits och intervjupersonen har valt om denne vill vara
anonym eller inte. Intervjuaren har försäkrat att respondenten ska få ta del av resultatet innan
det publiceras för att inge tillit mellan parterna. Enligt Annika Lantz är samspelet under
intervjun en viktig faktor för en bra intervju. Vilken angelägenhet frågan har för
intervjupersonen påverkar samspelet under intervjun. Om teorin kring frågan stämmer
överens med intervjupersonens verklighet är frågorna som mest relevanta för
intervjupersonen och forskningen anses som värdefull för kommunen. Då blir
intervjupersonen mer delaktig och engagerad att bidra till studien. En risk som finns när
kvalitativa interjuver ligger till grund för resultatet är att svaren tolkas enligt personlig
uppfattning och efter vad intervjuaren vill höra mot bakgrund av förväntningar, önskningar
och tidigare erfarenheter. Allt eftersom intervjuerna gjorts, och nya fakta har erhållits kan fler
följdfrågor ställas och ny information fås. Det kan innebära att resultatet för de kommuner
som intervjuas tidigt i studien inte är innehållsmässigt lika omfattande som de kommuner
som intervjuas senare under studien. Om respondenten och intervjuaren har samma syn på
fenomenet finns risken att vi finner varandra mer sympatiska och intervjuaren tenderar då
att förstärka kategoriseringen genom att tillskriva ytterligare egenskaper.11
Intervjun som vetenskaplig metod där systematisk datainsamling med intervjuer sker utgår
från ett synsätt där det subjektiva räknas till vetenskapens område menar Annika Lantz och
att det subjektiva har en framträdande roll. Då det objektiva inte går att uppleva eller uppfatta.
En brist i intervjumetoden är att det inte går att lita på att det intervjupersonen säger om sitt
beteende stämmer överens med vad hen faktiskt gör. Detta ses dock inte som en brist på
tillförlitlighet, utan snarare som att det inte går att jämställa observationsdata med
intervjudata. Att uppsatsen ska ha hög giltighet innebär att den ska vara generaliserbar och
att de slutsatser som dras på grundval av en mindre grupp utvalda som varit föremål för
undersökningen också är giltiga för en större population som inte undersökts. Giltigheten i
detta fall måste därför diskuteras ur en annan synvinkel. Därför är giltigheten i den här
uppsatsen i vilken mån data och resultat speglar källan och samtidigt ökar förståelsen för
företeelsen på ett mera allmängiltigt plan. 12 För att göra resultatet mer allmängiltigt behöver
fler intervjuer göras med fler kommuner för att få ett bredare perspektiv och hur utbrett
problemet är i Sveriges kommuner.

11
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Lantz, Intervjumetodik, 2013, s. 83–103.
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3 Teori
Teorin beskriver det teoretiska perspektivets grundläggande antagande om fenomenet. De
teoretiska utgångspunkterna sätts i relation till studiens resultat för att förklara och värdera
empirin som är resultatet av intervjuerna. Här förklaras viktiga begrepp som ska definiera
problemet som undersöks. Teoridelen börjar med en beskrivning av begreppet fastighet
och en förklaring vad en fastighet är och hur dess gränser definieras. Även begreppet tomt
omnämns. Sedan presenteras plansystemet enligt PBL och hur kommuner genomför
detaljplaneprocessen. Därefter presenteras kommunen, dels i rollen som myndighet dels
som fastighetsägare. Nästa punkt behandlar vilka rättigheter och skyldigheter allmänheten
har på kommunens mark och sist redovisas vilka rättigheter kommunen har vid olovlig
användning av kommunal mark.

3.1

Begreppet fastighet och dess gränser

Hela Sveriges mark och vattenområden är indelat i fastigheter, med undantag för Vänern,
Vättern, Hjälmaren och Storsjön som är allmänna vattenområden. Det närmsta som kan
beskriva begreppet fastighet är stadgat i JB 1 kap 1 §. En fastighet beskrivs som att fast
egendom är jord. Varje fastighet har en bestämd ägare som är antingen en enskild fysisk
eller juridisk person, stat eller kommun. Stat och kommun har en särskild roll i
samhällsutvecklingen och kan i stor uträckning påverka markens användning. Markägare i
Sverige får tåla vissa inskränkningar på fastigheten och, för att få ett väl fungerande
samhälle kan ett markområde vara till intresse både för den enskilda markägaren men också
det allmänna. I de fall olika anspråk på marken inte är förenliga med varandra måste en
avvägning göras och genom olika planförfaranden kan markanvändningen bestämmas. 13
En tydlig fastighetsindelning underlättar samordningen av markens användning och ger
förutsättningar för markägare att använda markområden utan risk för konflikter.
Fastigheter kan vara avgränsade både tvådimensionellt, så kallad traditionell fastighet, och
tredimensionellt. En 3D-fastighet är enligt FBL 1 kap 1a § en fastighet som i sin helhet är
avgränsad både horisontellt och vertikalt. En fastighet kan bestå av flera markområden, där
varje markområde benämns som ett skifte. Detta är en konsekvens av äldre tiders syn på
markägande. Varje fastighet har en unik beteckning och är redovisad i fastighetsregistret
som innehåller information om varje fastighet och dess ägare. Fastighetsägare kan äga en
eller flera fastigheter.14 En fastighet avgränsas med gränspunkter i form av
gränsmarkeringar eller koordinatangivelse, som markerar var fastighetsgränsen går. Om det

13
14

Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning, 2015, s. 11–12.
Ibid. s.20–22.
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på grund av fastighetens beskaffenhet inte går att sätta ut en markering redovisas punkten
endast på en karta med koordinatangivelse. Det finns många olika typer av
gränsmarkeringar och vanligen sätts en markering där gränserna bryter varandra. Tillbaka i
tiden har gränsmarkeringarna sett annorlunda ut och det kan idag vara svårt att avgöra om
det är en gränsmarkering eller till exempel en mätpunkt. FBL 4 kap 27 § stadgar att
gränserna för en fastighet tillkommer när Lantmäteriet fastighetsbildar och utstakad
sträckning ska stämma överens med fastighetsbildningsbeslutet. Lantmäteriet kan göra en
särskild gränsutmärkning för att komplettera en befintlig gräns med fler gränsmarkeringar,
när en tidigare gränsmarkering försvunnit eller när det ska kompletteras med en
gränsmarkering vid en omarkerad gränspunkt. I alla dessa fall måste gränsen vara rättsligen
klar. I de fall gränsens sträckning är oklar kan läget bestämmas genom en
fastighetsbestämning enligt FBL 14 kap. Det är brottsligt enligt BrB 14 kap 9 § att placera
ut ett märke som kan tas för en gränsmarkering eller flytta, ta bort eller skada och förstöra
ett märke. Om åtgärden är av ringa betydelse kan domen bli böter eller fängelse i högst sex
månader och om det innebär fara i bevishänseende eller förfalskning av fast märke kan
domen bli upp till fyra års fängelse. 15
Fastighet och tomt är inte samma sak. Tomt är definierat i PBL 1 kap 4 § som ett område
med mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och finns för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. Tomt
kan aldrig vara allmän plats och har heller ingen koppling till fastighetsindelningen. En
tomt behöver inte sammanfalla med fastighetens gränser, vilket är vanligt för stora jordeller skogsbruksfastigheter där tomten endast är marken i anslutning till bostadshuset. Det
är däremot vanligt att tomt och fastighet sammanfaller i tätbebyggt område. En
radhuslänga består av flera tomter, men kan ligga på en och samma fastighet. Gränsen för
tomt markeras vanligen med en häck eller ett staket, eller om terrängförhållandena tydligt
ger intryck av att markområdet betraktas som tomtmark. Även en vägkant, strandlinje eller
skogskant kan markera var gränsen för tomt går. Det går också att avgöra var tomtgränsen
går i en detaljplan, där till exempel kvartsmark och allmän plats möts. 16 Inom tomt är
markägaren skyddad från allmänheten. Det är vanligt att hemfridszonen är inom
tomtgränserna och där har markägaren rätt till ett privat område och få vara ostörd. Där
förfogar ägaren helt själv över marken och ingen har rätt att passera området. 17

Julstad, Fastighetsindelning och markanvändning, 2015, s. 28–29.
Boverket, Tomt, 2018-08-01,
17 Naturvårdsverket, Hemfridszon, 2018-11-06,
15
16
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3.2

PBL och plansystemet

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt
PBL 1 kap 2 §, det så kallade planmonopolet. En aktiv kommunal markpolitik är väsentligt
för att utveckla samhället. Planmonopolet innebär att de flesta kommuner äger
markområden och har en roll som fastighetsägare. 18 PBL är den lagstiftning i Sverige som
styr hur planläggningen av mark, vatten och byggande får utföras och syftar till att utveckla
samhället samtidigt som en hållbar livsmiljö skapas med goda sociala levnadsvillkor. Den
fysiska planeringen samt prövning och kontroll av byggandet fungerar som medel för att
uppnå syftet med lagen och ingår i PBL:s regelsystem. I PBL finns ett plansystem som är
uppbyggt i flera nivåer. Systemet baseras på att förändringar i markanvändningen ska
föregås av planering och görs med hjälp av regionalplan, översiktsplan,
områdesbestämmelser och detaljplan. Att planlägga innebär att arbeta fram de planer som
ingår i PBL:s regelsystem för att reglera markanvändningen på olika nivåer. Lagen
innehåller också krav enligt PBL 2 kap 2 § att en avvägning ska göras mellan de enskilda
och allmänna intressena vid prövning enligt lagen. 19
3.2.1
Detaljplaneprocessen
En detaljplan tas fram när det sker större förändringar i markanvändningen inom
avgränsade områden och ska ge en samlad bild hur miljön inom planområdet är avsedda att
förändras eller bevaras. Syftet med en detaljplan är reglera förändringar av
markanvändningen och bebyggelse och reglera bevarande eller förnyelse av befintliga
bebyggelseområden. 20 Vid framtagandet av en detaljplan kan kommunen välja mellan olika
förfarande hur processen ska gå till. De olika processerna syftar till att säkra insyn för
berörda, få fram ett bra beslutsunderlag samt att förankra förslaget. Valet av process styrs
utifrån förutsättningarna för varje plan och regleras enligt PBL 5 kap. 21 Den vanligaste
formen är standardförfarande. Det tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och att förslaget inte antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Processen inleds med ett samråd där kommunen redovisar
planförslaget och syftet med planen. Samrådet är till för att få in synpunkter från
länsstyrelsen och berörda kommuner. Även kända sakägare, övriga myndigheter och
18

Boverket, Kommunens olika roller, 2018-07-01.
Adolfsson & Boberg, Detaljplanehandboken, 2015. s. 17 – 18
20 Ibid. s. 27
21
Boverket, Detaljplaneprocessen, 2015-05-20,
19
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enskilda som har ett väsentligt intresse i frågan ska få ta del av förslaget för att ett så bra
beslutsunderlag som möjligt ska tas fram. Resultatet redovisas i granskningsutlåtandet.
Därefter ska kommunen underrätta sitt förslag för granskning. Underrättelse sker genom
att detaljplanen anslås på kommunens anslagstavla samt på kommunens webbsida. I
underrättelsen redovisar kommunen planförslaget tillsammans med samrådsredogörelsen
som innehåller de synpunkter som har tillgodosetts och vilka som har förkastats. Under
granskningstiden får alla berörda tycka till om det slutliga förslaget och kommunen
sammanställer de skriftliga synpunkterna som inkommit under granskningstiden
tillsammans med kommunens nya förslag med anledning av synpunkterna. Detaljplanen
ska antas av kommunfullmäktige i de allra flesta fall. Om planen inte är av stor vikt eller
inte har principiell betydelse kan fullmäktige delegera antagandet till kommunstyrelsen eller
byggnadsnämnden. Kommunen skickar efter antagandet ut ett protokollsutdrag med beslut
och upplysningar till berörda hur överklagan görs. Därefter är överklagandetiden tre
veckor. Överklagande får ske av de som skriftligen framfört synpunkter som inte
tillgodosetts under den senaste granskningen. Sist i processen vinner planen laga kraft,
vilket betyder att planen kan verkställas och ingen överklagan kan göras. Laga kraft sker när
överklagandetiden har gått ut eller när länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva
planbeslutet. Ett utökat förfarande används när förslaget inte uppfyller alla tre krav enligt
standardprocessen. Det som skiljer från standardförfarandet är att en kungörelse skall göras
innan samrådet, där kommunen informerar om samrådet. Var planförslaget finns
tillgängligt, hur lång samrådstiden är och till vem synpunkter lämnas. Även en
samrådsredogörelse krävs vid utökat förfarande där resultatet av samrådet redovisas.
Kommunen bemöter och kommenterar de synpunkter som har kommit in under samrådet
och ger förslag på hur synpunkterna ska beaktas i planförslaget. De synpunkter som inte
beaktas ska tydligt redovisas och motiveras. Här syns hur kommunen i ett tidigt skede
resonerat. Om samrådskretsen redan vid samrådet godkänner planförslaget kan arbetet
fortsätta direkt vidare till antagandet. Det kallas begränsat standardförfarande. Förslaget
måste uppfylla de krav som ställs enligt standardförfarandet. På så sätt sparar kommunen
tid och pengar. Samordnat förfarande kan användas om planen omfattar ett område för
åtgärder som också tillståndsprövas enligt MB eller enligt VL eller lagen om byggande av
järnväg. Syftet är att samordningen ska leda till att dubbelarbete och dubbla prövningar
undviks. 22

22

Adolfsson & Boberg, Detaljplanehandboken, 2015, Kap detaljplaneprocessen.
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3.3

Kommunen som myndighet och fastighetsägare

I Sverige finns det 290 kommuner som har till uppgift att ansvara för viktiga funktioner i
samhället. Utöver kommunallagen där kommuners befogenheter och skyldigheter regleras,
styrs de flesta av kommunernas uppgifter i speciallagstiftningen som innefattar flera olika
lagar däribland till exempel socialtjänstlagen, miljöbalken, skollagen och plan- och
bygglagen. 23
Kommunen är en politiskt styrd organisation och agerar i form att flera olika roller. Som
myndighet har varje kommun en kommunfullmäktige som är den högst beslutande
församlingen i en kommun. Kommunfullmäktige utser de nämnder som ska finnas inom
verksamheten. En av dessa nämnder är kommunstyrelsen och övriga arbetar främst med
förvaltning inom olika områden. Det är byggnadsnämnden inom varje kommun som har
det huvudsakliga ansvaret för all myndighetsutövning enligt PBL. Då verksamheten styrs av
PBL kan byggnadsnämnden och kommunfullmäktige endast i viss mån utöva politiska
ställningstaganden. Byggnadsnämnden arbetar oberoende av kommunstyrelsen och andra
parter inom kommunen och kan inte enligt kommunallagen 6 kap 7 § bedriva
myndighetsutövning och samtidigt företräda kommunens intresse i frågan. Enligt PBL 11
kap 2–3 § ska byggnadsnämnden utöva tillsyn över frågor som ligger inom PBL:s
tillämpningsområde och som har meddelats med stöd av PBL. Byggnadsnämnden har alltid
en skyldighet att ta upp en fråga om prövning om de får kännedom om åtgärder som
misstänks strida mot PBL enligt PBL 11 kap 5 §. 24
Vem som äger marken är av betydelse för kommunerna i arbetet att påverka
samhällsutvecklingen med bebyggelseutformning och bostäder. År 2015 ägdes cirka 15
procent av Sveriges markareal av det offentliga i form av statliga myndigheter, kommuner
och landsting. Varav omkring 10 % av den offentligt ägda marken ägs av kommuner. 25
Kommunen kan äga mark där ändamålet med markanvändningen är olika. Allmän
platsmark, kvartersmark och vattenområden redovisas i detaljplan. De allmänna platserna
är avsedda för ett gemensamt behov och tillgängliga för allmänheten. Till exempel ett torg,
en gata eller en park. PBL 4 kap 7 § anger att kommunen ska vara huvudman för de
allmänna platserna, det så kallade kommunala huvudmannaskapet. Om särskilda skäl
förekommer ska kommunen istället bestämma enskilt huvudmannaskap. Särskilda skäl kan
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Sveriges Kommuner och Landsting, Så styrs en kommun, u.å.,
Boverket, Kommunens olika roller, 2018-07-01.
25 Statistiska centralbyrån, Markanvändningen i Sverige. s. 17–18.
24
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finnas om det redan förekommer enskilt huvudmannaskap, vanligen i områden med
fritidsbebyggelse som fortsättningsvis kommer ha samma karaktär. 26
Kommunalt huvudmannaskap innebär ansvar för iordningställandet av de allmänna
platserna enligt PBL 6 kap 18 § och för skötsel och underhåll efter färdigställandet enligt
PBL 6 kap 21 §. 27 Vattenområden anges för att skilja land och öppet vatten samt för att
säkra vattnets användning. Vattenområden finns för bland annat rekreation,
energiproduktion, vattenförsörjning och hamnverksamhet. All mark som inte är allmän
plats eller vattenområde i en detaljplan och är avsedd för bebyggelse eller anläggningar av
olika slag, kallas kvartersmark och står beskrivit i PBL 1 kap 4 §. Kvartersmark är till för
enskilt eller allmänt ändamål. I de fall kvartersmarken är till för ett allmänt ändamål, så som
till exempel skola, vård, handel eller sportanläggningar, är det antingen kommunen, staten
eller landsting som äger marken. I en detaljplan är det kommunen som ska ange
omfattningen och användningen för allmänna platser, kvartersmark och vattenområden
enligt PBL 4 kap 5 §. 28
Kommunen kan också äga mark som inte är detaljplanelagd vilket finns som kommunens
markreserv. Marken används för strategisk planering och ska på kort eller lång sikt
användas till bland annat bostäder, industri, handel eller service. Under tiden marken är
reserverad upplåts den för andra ändamål i form av olika markupplåtelser. 29

3.4

Allmänhetens rättigheter och skyldigheter till kommunens
mark

Genom allemansrätten får allmänheten fri tillgång till mark som kommunen och andra
fastighetsägare äger. Allemansrätten är ingen lag och det finns heller ingen lag som
definierar vad exakt vad den innebär. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra
grundlagar, RF och är omgiven av flertalet lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.
Rätten ger tillåtelse att vistas på annans fastighet och under en kortare tid uppehålla sig där
utan markägarens samtycke. Allemansrätten gäller inte inom hemfridszonen, vilket kan
betraktas som området närmast runt ett bostads- eller fritidshus där den boende har rätt till
att vara ostörd. Dit räknas till exempel avskilda gårdsplaner, minder villaträdgårdar och
områden som är avskärmade genom häckar eller staket intill ett bostadsområde. Det
innebär också skyldigheter för den som rör sig på annans mark. Allmänheten får inte
tillfoga någon nämnvärd olägenhet eller skada så att markägarens ekonomiska intressen
Adolfsson, & Boberg, Detaljplanehandboken, 2015, s.114–115.
Boverket, Användning av allmän plats, 2017-07-01.
28 Boverket, Användning av kvartersmark, 2018-08-01,
29 Göteborgs Stad, Fastighetskontorets verksamheter, u.å.,
26
27
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eller hemfrid kränks. Vidare föreskrivs i MB 7 kap 1 § att hänsyn och varsamhet ska tas till
djur- och växtliv och till andra människor som samtidigt vistas i naturen. Allemansrätten
gäller oberoende av egendomsskyddet som stadgas i grundlagen RF 2 kap 15 § som ger
skydd för varje enskilds äganderätt till sin egendom. I avvägningen mellan markägarens och
allmänhetens intressen hänvisas frågan ibland till sedvanan. Beroende på tradition, kultur
och geografiskt skiljer sig sedvanan åt och allemansrättens innebörd visar sig få olika
resultat. De juridiska bedömningarna i rättsfrågor är få och i många fall osäkra och
bristfälliga. För att allemansrätten ska fungera som ett tydligare regelverk behövs en
utförligare lagstiftning. 30
Allmän plats är ett område i en detaljplan som är avsett för gemensamt behov och dit
allmänheten har fri tillgång till. Här gäller allemansrättens regler och i ordningslagen finns
de lagar som styr användningen av offentliga platser, däribland allmän plats. Allmän plats
får endast tillfälligt upplåtas för enskilt ändamål och om platsen behöver tas i anspråk helt
för enskilt ändamål krävs en detaljplaneändring. För att få använda allmän plats på ett annat
sätt än vad som stämmer överens med angivet ändamål för platsen krävs tillstånd av
Polismyndigheten enligt OL 3 kap 1 §. Tillstånd krävs inte om platsen endast tillfälligt
används och i obetydlig omfattning. Polismyndigheten ska enligt OL 3 kap 2 § inhämta
yttrande ifrån kommunen som kan med hjälp av OL 3 kap 15 § komma med villkor för att
kommunens intresse med platsen ska upprätthållas. Kommunen får också enligt OL 3 kap
8 § meddela ytterligare krav på användaren för att upprätthålla den allmänna ordningen på
offentlig plats. Därav kan det förekomma olika föreskrifter och krav i olika kommuner vid
användningen av allmän plats. 31
I de fall kommunen är fastighetsägare, likställs dem som vilken annan fastighetsägare som
helst. Grannelagsrätt behandlar rättsförhållandet mellan grannar, och regler för dessa
förhållanden finns i ett flertal lagar. Främst i JB:s tredje kapitel redovisar regler som grannar
måste förhålla sig till. Grundprincipen uttrycker sig i JB 3 kap 1 § att var och en vid
nyttjande av sin eller annans fast egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Vid
överträdelse på annans mark har fastighetsägare rätt att förfoga över marken enligt JB 3 kap
12 § tills anläggningen avlägsnas eller blir obrukbar om borttagande eller förändring skulle
medföra betydande kostnad eller olägenhet för fastighetsägaren som överträder på annans
tomt. Obrukbar i detta fall menas att anläggningen inte är i sådant skick att det är

30
31

Bengtsson, Allemansrätten – Vad säger lagen?, 2004.
Uddevalla kommun, Tillstånd och regler, u.å.
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ekonomiskt försvarbart att renovera anläggningen så den blir funktionell igen. 32 Detta
gäller bara om marken har tagits i anspråk utan avsikt eller grov vårdslöshet och om
anläggningen överlåtits till annan och denne inte borde äga kännedom vid sitt förvärv. Den
granne som belastas av överträdelsen är berättigad rätt till ersättning för intrånget.

3.5

Kommunens rättigheter vid olovligt nyttjande av
kommunal mark

Olovliga åtgärder som vidtas på annans mark, såväl privatägd som kommunalägd mark,
regleras i gällande lagstiftning och kan innebära att rättsliga åtgärder behöver vidtas.
Olovligt nyttjande innebär att kommunen inte har lämnat sitt tillstånd till nyttjande av
marken eller nyttjar marken i strid mot vad allemansrätten eller annan lagstiftning tillåter.
Privatisering av annans mark betraktas som egenmäktigt förfarande och styrs av reglerna i
brottsbalken 8 kapitlet. Enligt BrB 8 kap 11 § ska vad som är föreskrivet i 8 kapitlet om
tillgrepp tillämpas i de fall skog eller mark olovligen tas i anspråk. Med hänsyn till det
tillgripnas värde och övriga omständigheter i de fall åtgärden anses ringa och inte utgör
någon åverkan ska paragrafen inte tillämpas. BrB 8 kap 8 § ska tillämpas i de fall åverkan
blir och innebär att den som olovligen tar och brukar mark för privata ändamål döms för
egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst ett år. 33
Allemansrätten gäller överallt förutom inom hemfridszon och där det finns växande gröda.
Om åtgärder vidtas utanför allemansrättens tillåtelse kan den som överskrider
allemansrättens gränser bli skadeståndsskyldig eller skyldig till brott som är förenat med
straffansvar. MB 15 kap 26 § stadgar att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som
allmänheten har tillträde eller insyn till. Nedskräpning kan enligt MB 29 kap 7-7a §§ leda till
penningböter om förseelsen är mindre allvarlig eller till fängelse i högst ett år. Detta gäller
endast om nedskräpningen är betydande med hänsyn till det som är avsett att skyddas
genom straffbestämmelsen enligt MB 29 kap 11 §. Vid bedömningen om det är av
betydelse eller inte, tas hänsyn till om skräpet medför obehag och fara för människor eller
djur och hur stort antalet är som skräpar ned. 34
För att få tillfälligt använda allmän plats för enskilt ändamål krävs polistillstånd. Om inte
anmälan om tillstånd finns för användning av allmän plats gör Polismyndigheten först en
tillsägelse enligt OL 3 kap 19 § och om inte rättelse skett får polisen förelägga om att vidta

32

Beckman, Bäärnheilm, Cederlöf, Gerleman, Hermansson, Larsson, Lindberg, Millqvist, Synnergren,

Jordabalken – En kommentar till JB och anslutande författningar, 2012.
33
34

Jönköpings kommun, Olovlig användning av kommunal mark, u.å.,
Bengtsson, Allemansrätten – Vad säger lagen?, 2004.
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åtgärder för att få ett tillstånd. I föreläggandet får vite sättas ut eller att rättelse kan komma
att ske av Polismyndigheten på den försumliges bekostnad. Otillåten användning av allmän
plats kan leda till böter enligt OL 3 kap 22 § om reglerna om tillstånd inte följs.
Kommunen kan med hjälp av lagen om flyttning av fordon bötfälla och flytta olovligt
placerade bilar på allmän platsmark om inte ägaren själv vidtar åtgärd.
Ett alternativ att hantera problemet på är att göra en särskild handräckning hos
Kronofogdemyndigheten. Det är en åtgärd som går ut på att rätta till när någon har gjort
något olovligt med eller på annans egendom. Särskild handräckning regleras i LBH 4 §.
Särskild handräckning kan göras om den sökande har blivit fråntagen sin besittningsrätt till
något eller om en annan olovlig åtgärd har vidtagits beträffande fast eller lös egendom.
Olovlig åtgärd kan betyda att en person har gjort något som denne inte får med någon
annans sak eller fastighet. Ansökan kan också göras om den sökandes rätt att använda viss
egendom hindras. Särskild handräckning får också ske enligt föreskrift i lag, däribland PBL
11 kap 39 § och MB 26 kap 17 §.
Den som kan ansöka om särskild handräckning är den person som drabbats av den
olovliga handlingen och ansökan ska riktas mot den eller de personer som är skyldiga att
rätta till handlingen. Det finns ingen särskild blankett för ansökan men det ska tydligt
framgå att ansökan gäller särskild handräckning. I ansökan ska det framgå vem/vilka som
är sökande respektive svarande. Alla personer ska anges med person- eller
organisationsnummer och kontaktuppgifter som krävs för delgivning. Det är alltid sökande
som ansvarar för att utreda och ange vem som är svarande i målet. I ansökan ska också ett
yrkande på vad sökande vill att Kronofogden ska besluta om och varför svarande är skyldig
att åtgärda det som sägs i yrkandet. Om sökanden vill att svarande ska ersätta denna för
kostnader som parten haft i målet ska det framgå i ett särskilt yrkande. Det bör också
framgå vilka bevis sökanden åberopar och till sist ska ansökan skrivas under av sökanden.
När komplett ansökan kommit in till Kronofogden skickas den till svarande tillsammans
med ett föreläggande att svaranden ska svara på ansökan. Svaromål/bestridande skickas
tillbaka till sökanden som får yttra sig. Därefter beslutar Kronofogden enligt sökandes
yrkande eller avslår ansökan samt vem som ska betala kostnaderna i målet. Det går alltid att
överklaga ett beslut till tingsrätten. 35
Kommunen kan i vissa fall starta ett tillsynsärende för att hantera problemet.
Byggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt PBL 11 kap 3 §, vilket innebär att de ska ingripa
om det saknas lov eller anmälan för lov- och anmälningspliktiga åtgärder eller i strid mot
beslut. Det betyder att kommunen kan anmäla en överträdelse som kräver anmälan eller

35

Kronofogden, PM Särskild handräckning, 2014-04-10
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bygglov. Tillsynsärende kan endast användas om det har brutits mot PBL. Ett
tillsynsärende kan inledas genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden eller
att byggnadsnämnden själva upptäcker en överträdelse vid en tillsyn eller i samband med ett
annat ärende. Byggnadsnämnden ska enligt PBL 11 kap 5 § pröva förutsättningar för eller
besluta om påföljd enligt PBL 11 kap om dem har anledning att anta att någon inte har följt
en bestämmelse enligt PBL.
I de fall en olovlig åtgärd gjorts på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk som strider
mot PBL eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen kan också ett
rättelseföreläggande användas av kommunen. Det är byggnadsnämnden som meddelar
föreläggande att vidta åtgärd om rättelse behövs enligt PBL 11 kap 20 §. Det innebär att
den som äger fastigheten eller byggnadsverket ska vidta rättelse inom en viss angiven tid.
Exempel där rättelseföreläggande kan användas är när något utförts utan lov eller anmälan.
Byggnadsnämnden kan också använda föreläggande mot en åtgärd som avser
byggnadsverk, tomt eller allmän plats även om den inte är lovpliktig. Rättelseföreläggande
kan förenas med vite eller att rättelse ska ske på den försumliges bekostnad enligt PBL 11
kap 27 §. Om inte rättelseföreläggandet följs kan byggnadsnämnden begära handräckning
hos kronofogdemyndigheten enligt PBL 11 kap 39 §. Det finns också
byggsanktionsavgifter som byggnadsnämnden kan besluta att ta ut för vissa överträdelser
av plan- och bygglagstiftningen. Dessa regleras i plan- och byggförordningens nionde
kapitel. Byggsanktionsavgiften fungerar likt rättelseföreläggande som ett påtryckningsmedel
för att åstadkomma rättelse. Däremot kan inte byggsanktionsavgift tas ut om överträdelsen
har medfört att ett vite har dömts ut enligt PBL 11 kap 55 § och inte heller om rättelse har
skett innan byggnadsnämnden har tagit upp frågan till överläggning vid ett sammanträde
med nämnden. 36
Utöver de grundlagar, övriga lagar och förordningar som finns får kommunen ta fram egna
föreskrifter och allmänna råd. Det är riksdagen som tar fram Sveriges lagar och regeringen
som arbetar fram förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar det som står i
lagarna. Ibland räcker det inte att lagar och förordningar finns, då kan kommunen som
myndighet författa föreskrifter som tydliggör en förordning. För att kommunen ska få
skriva föreskrifter krävs ett bemyndigande i förordningen. De allmänna råden anger hur
någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i lag, förordning eller föreskrift.
Allmänna råd får kommunen ta fram utan ett bemyndigande så länge det är inom
kommunens verksamhetsområde.37

36
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Boverket, Rättelseföreläggande, 2019-01-04.
Boverket, Regelhierarki – från lag till allmänt råd, 2014-08-28.
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Det ska tilläggas att kommunen inte kan bli skadeståndsskyldiga bara på den grunden att en
anläggning placerats på kommunal mark. För att kommunen ska anses vara
skadeståndsskyldiga när en olycka har inträffat krävs det bevis på att kommunen har
orsakat skadan genom fel eller försummelse. Händelsen får inte heller anses som en
olyckshändelse. Detta gäller utanför avtalssituationer och undantag vissa speciella
situationer som kan innebära skadeståndsansvar för kommunen. 38

38

Stenungssunds kommun, Skadestånd, 2019-04-09,
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4 Resultat och resultatanalys
Resultatet består av svaren ifrån intervjuerna med de fem olika kommunerna. Resultatet är
uppdelat i tre kategorier, förekomst, hantering och planprocessen. Efter redovisning av
intervjusvaren från respektive kommun görs en analys av resultatet för varje kategori. Det
ger en mer lättöverskådlig disposition av texten och tydligare analys innehållande en
jämförelse av svaren. De personer som blivit intervjuade presenteras här nedan tillsammans
med en kort beskrivning av varje kommun.
Partille kommun
Partille kommun är belägen nordost om Göteborg i de västra delarna av Västergötland.
Centralorten Partille har vuxit ihop med Göteborgs bebyggelse och ingår i tätorten
Göteborg. Kommunen består till ungefär 60 % av skyddad natur. I kommunen bor det drygt
38 000 människor och befolkningstätheten är 677 invånare/kvm. Det arbetar ca 2880
personer på kommunen.
Intervjupersoner vid Samhällsbyggnadskontoret:
Johanna Kirudd, Mark- och exploateringssamordnare,
Patrick Grotenius, Mark- och exploateringsingenjör
Ellinor Höggren, Markförvaltare
Vänersborg kommun
Vänersborg är en tätort i Västergötland belägen längst ned på Vänern där Göta Älv tar vid.
I kommunen bor det drygt 39 000 människor och befolkningstätheten är 44 invånare/kvm.
Det arbetar ca 3600 personer på kommunen.
Intervjuperson vid Fastighetsenheten vid Samhällsbyggnadsförvaltningen:
Ann-Sofi Sundqvist, Mark- och exploateringsingenjör
Piteå kommun
Piteå kommun är beläget utmed kusten i södra delen av Norrbotten. Här bor det drygt 41 000
invånare och befolkningstätheten är 9 invånare/kvm. Av de medverkande kommunerna i
studien är Piteå kommun störst till ytan. Det arbetar ca 4525 personer på kommunen.
Intervjuperson vid Plan bygg och mark, Samhällsbyggnad:
Therese Bergdahl, Mark- och exploateringshandläggare
Lidköpings kommun
Lidköping är en tätort i Västergötland ungefär fem mil nordost om Vänersborg och är beläget
intill Vänerns kant. Det bor nästan 40 000 människor i kommunen och befolkningstätheten
är 29 invånare/kvm. Det arbetar ca 4825 personer på kommunen.
Intervjuperson vid Samhällsbyggnad:
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Tora Gustafsson, Plan och Trafikchef
Växjö kommun
Växjö kommun ligger i Kronobergs län i de centrala delarna av Småland. Kommunen har
drygt 92 000 invånare och befolkningstätheten är 56 invånare/kvm. Det arbetar ca 7725
personer på kommunen.
Intervjuperson vid Tekniska förvaltningen, Projekteringsavdelningen:
Peter Magnusson, Handläggare

4.1

Förekomst

Representanter från Partille kommun är medvetna
om att det förekommer överträdelser och för en lista
på alla överträdelser som de påträffar. I ungefär 85 %
av fallen används den kommunala marken för att
utöka sin tomt för diverse olika trädgårdsändamål.
Andra överträdelser är trädgårdsavfall, slängda däck
eller andra typer av avfall. Det är framförallt ett
problem när överträdelser sker i områden där en ny
detaljplan precis genomförts. Johanna Kirudd, Markoch exploateringssamordnare menar att problemet
redan skapats när planen har arbetats fram.
Kommunen måste bli bättre på att ta lärdom av de
problem som uppkommit i redan genomförda
detaljplaner. Överträdelser orsakar också att de
allmänna platserna som är tänkt för allmänheten blir
privatiserade Överträdelserna sker överallt, men
främst i villaområden där fastigheterna gränsar till
naturmark. Problemet tros bero på en nonchalans
från privata fastighetsägare och eftersom alla har rätt
att använda kommunens mark tycker sig
fastighetsägare att det är befogat att ta marken i
anspråk. I andra fall kan det bero på att
fastighetsägaren inte vet var sin fastighetsgräns går
säger Ellinor Höggren, Markförvaltare.
Överträdelserna innebär extra resurser för
kommunen som behöver handlägga ärenden och
städa upp avfall.
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Figur 4.1 Exempel på överträdelse i Partille
kommun. Bilden publicerad med tillstånd av
Partille kommun.
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Ann-Sofi Sundqvist, Mark- och exploateringsingenjör på Vänersborgs kommun vittnar om
att det förekommer olovligt nyttjande av kommunal mark i Vänersborg. Det olovliga
användandet av den kommunala marken innebär att allmän plats privatiseras och när en
fastighet överlåts får nya ägare fel uppfattning av fastighetens gränser och tror att tomten är
större än vad den är. Det blir också en arbetsbelastning att hantera dessa ärenden för
kommunen. Det är oftast byggnader som påträffas. Gräsklippning för utökad tomt syns
inte i samma uträckning vilket troligtvis är ett ännu större problem om kommunen hade
varit varse om överträdelserna. Inte heller studsmattor är lika förekommande då det
förekommer mer sporadiskt. Ingen lista förs över överträdelserna och kommunen har
ingen uppfattning om i vilken utsträckning det förekommer. Ann-Sofi Sundqvist säger att
överträdelserna sker främst på tomter som angränsar till naturmark och att det är något
mer förekommande i äldre villaområden. Problemet beror troligen på att fastighetsägarna
inte vet var deras gräns går och flera anser att det inte spelar någon roll att använda mark
som tillhör kommunen. Det finns en nonchalans mot kommunen som markägare och i de
fall exploatering ska ske på kvartersmark som är olovligt ianspråktagen uppkommer
diskussioner om vem som äger marken.
Piteå kommun har under en lång tid drivit frågan och funderat hur kommunen ska ta itu
med problemet inleder Therese Bergdahl, Mark- och exploateringshandläggare.
Kommunen vill arbeta enligt likabehandlingsprincipen, att alla ska behandlas lika och det
ska vara samma ärendegång i alla ärenden. Kommunens mark ska vara tillgänglig för alla
och ju mer mark som tas i anspråk desto mindre blir de gemensamma resurserna vi har. De
vanligaste överträdelserna är byggnader och andra typer av anläggningar, till exempel
grillplatser och vedhögar som olovligt placerats på kommunens mark. Utökad tomt,
trädgårdsmöbler, skräp och fordon är andra vanligt förekommande överträdelser i
kommunen. I Piteå kommer det in ca fem till tio klagomål varje år i väldigt varierande
storlek. Tidigare har kommunen inte varit så aktiv i arbetet, men det har gjorts krafttag i
flera områden för att röja undan överträdelser. Det arbetas med tre stora områden, ungefär
ett sextiotal villor, där det kommit in anmälningar från allmänheten om överträdelser.
Förhoppningen är att budskapet ska sprida sig och att personer tänker till en extra gång
innan de ställer någonting utanför sin tomt. Överträdelser förekommer lite överallt i
kommunen. I områden med fastigheter som avstyckades på 70-talet förekommer små
tomter på ungefär 600 - 800 kvm och där är det vanligare med överträdelser. De flesta
överträdelserna sker på allmän plats. Nästan enbart inom villakvarter som är
detaljplanelagda. Problemet beror nog dels på att tomterna är för små i många fall dels har
inte kommunen arbetat aktivt med problemet tidigare och över tid har kommunerna blivit
mer restriktiva.
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I med att kommunen inte drivit sådana här ärenden tidigare har många fastighetsägare inte
brytt sig om att det är kommunens mark de använder.
”Vi möts ju ofta av det här att, ja men det kan ju inte spela någon roll och det är ju ingen som går här och
det är ingen som ska nyttja den här marken.” 39
Det blir svårt att leva upp till likavärdesperspektivet om det saknas en tydlig hantering
menar Therese Bergdahl. Det kräver mycket resurser som kostar pengar och tar lång tid att
driva ärendena som innebär mycket arbete med skrivelser och tillsyn. För de kommunala
skattepengarna finns det bättre saker att göra. Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun
har beslutat om riktlinjer för kommunalägd kvartersmark. I med riktlinjerna som
kommunen tagit fram går det mycket smidigare i hanteringen av ärenden och Therese
upplever att det är en stor skillnad sedan tidigare. Riktlinjerna är ett stöd för tjänstemännen
att följa vid hanteringen och har bidragit till en större förståelse hos de enskilda. I en liten
kommun som Piteå känner många varandra och en enskild tjänsteman kan bli uthängd i
situationer där kommunen kräver rättelse. Det krävs lite av alla för att ta fram och arbeta
utifrån dessa dokument tillägger Therese Bergdahl.
Lidköpings kommun upplever inte att det är ett stort problem med olovligt nyttjande av
kommunal mark. Periodvis läggs det resurser på att hantera problemet men inte så att det
är något större problem. I de fall det sker så är det villaägare som utökar sin tomt, parkerar
husvagnar och bilar utanför tomten. Uteserveringar och skyltar på trottoarer som saknar
tillstånd är exempel på överträdelser som förekommer i Lidköpings kommun.
Överträdelserna sker överallt, framförallt inom planlagt område. Problemet beror nog på
att villaägare är bekväma och tycker att det inte gör så mycket att utöka sin tomt. Skyltar
som ställs ut är nog i många fall på grund av okunskap. Konsekvenserna av
ianspråktagandet leder till att det blir besvärligt att sköta ytorna och problem när utbyggnad
för VA eller bredband planeras. Fastighetsgränserna på kartan stämmer inte överens med
verkligheten och dragningen kan inte göras som det är planerat. Det blir också ett problem
när fastigheter överlåts.
Växjö kommun är väl medvetna om att det förekommer olovligt nyttjande av kommunal
mark och upplever att det är ett problem. Problemet tar lång tid att hantera och kräver
extra resurser. Peter Magnusson, handläggare vid Tekniska förvaltningen säger att
kommunen har lagt mycket tid på att leta fram gamla överenskommelser med lov att nyttja
den kommunala marken för privat ändamål, som ska sägas upp. Överträdelserna är allt
ifrån utökad tomt, vedförråd, bilar, husvagnar och svartbyggen. Någon statistik har inte
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Citat av Therese Bergdahl, Piteå kommun, 2019-05-10.
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förts på ungefär två år sedan kommunen insåg att det är för omfattande. Överträdelserna
finns överallt, oftast inom allmän plats. Enligt Peter Magnusson finns det inte tillräckligt
med kommunala resurser för att sköta marken enligt fastighetsägarna önskan och då tar de
saken i egna händer. Konsekvenserna blir merarbete och kostnader för kommunen.
4.1.1
Analys
Alla intervjuade representanter från respektive kommun är medvetna om att det
förekommer olovligt nyttjande av kommunal mark, men upplever problemet olika. Alla
kommuner anser det viktigt att allmän plats ska vara tillgänglig för alla och privatiseringen
av allmänna platser gör att de gemensamma resurserna minskar. Therese Bergdahl på Piteå
kommun tycker att problemet gör det svårt att uppfylla likabehandlingsprincipen. Alla
ärenden borde hanteras likadant för att det ska bli rättvist, därför är det viktigt med
riktlinjer som stödjer detta. En del av problemet ligger i planarbetet menar Johanna Kirudd
på Partille kommun. Om vi kan arbeta fram detaljplaner där ytorna och gränserna är väl
genomtänkta och användningen för varje yta är medveten skulle det minska problemet i ett
tidigt skede. I flera av kommunerna är det framförallt byggnader som är placerade på
kommunens mark, men också utökad tomt är vanligt förekommande. Andra typer av
anläggningar och avfall förekommer också frekvent. I Lidköpings kommun förekommer
också uteserveringar och skyltar på allmän plats utan tillstånd.
Det är få klagomål årligen som inkommer till respektive kommun och det är bara Partille
kommun som för statistik i nuläget på antal överträdelser som de upptäcker. Nyttjandet av
kommunal mark upplevs finnas överallt, men framförallt på allmän plats där tomterna
angränsar till naturmark. Vänersborg, Piteå och Partille kan märka aningen skillnad i äldre
villaområden där tomterna är mindre. Alla kommuner är överens om att det finns en
nonchalans mot kommunen som markägare. I en del av fallen tros det också bero på
okunskap. En del fastighetsägare vet inte var fastighetsgränsen går och i de fall skyltar ställs
ut utan tillstånd saknas det kunskap om lagens regler. Tomterna är i många fall också för
små och kommunen har inte tidigare arbetat aktivt med frågan samtidigt som lagstiftningen
har skärpts åt säger Therese Bergdahl på Piteå kommun. Konsekvenserna blir att det kräver
mer resurser för kommunerna och en ökad kostnad att hantera dessa ärenden, både
handläggning och uppstädning efter fastighetsägare. Tora Gustafsson på Lidköpings
kommun nämner också att det blir svårt att sköta de allmänna platserna och i
planeringsskedet utgår tjänstemännen från fastighetsgränserna på kartan, som inte alltid
stämmer med verkligheten.
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4.2

Hantering

I Partille kommun påträffas de allra flesta överträdelserna då byggenheten gör
tillsynsärenden eller när andra instanser från kommunen är ute i ärenden samt när
tjänstemän arbetar i kommunens kartmaterial. Det kommer in max tre klagomål om året
från allmänheten säger Ellinor Höggren. Om en anmälan om olovligt nyttjande kommer in
till kommunen skickas ett brev om rättelse ut i första hand. Oftast får kommunen ingen
reaktion på brevet och ett ytterligare brev skickas ut. Det saknas rutiner för bevakning av
dessa ärenden och sällan blir det mer gjort i ärendet. Det rinner oftast ut i sanden. En
markering ifrån kommunens sida i form av ett gemensamt krafttag önskas från de
intervjuade. Konsekvensen av överträdelse kan bli att fastighetsägaren tvingas betala för
återställning av marken, men Partille kommun har hittills aldrig krävt in någon betalning
I Vänersborgs kommun är det oftast när arbete utförs på kartor och flygfoton och när
andra instanser på kommunen är ute i andra ärenden som det upptäcks att mark olovligt
nyttjas. Ibland men väldigt sällan, inkommer det klagomål. I första hand kontaktas
fastighetsägaren. Om ingen åtgärd sker, lämnas ärendet över till bygglov som gör ett
tillsynsärende enligt PBL. Kommunen arbetar inte aktivt med att hantera frågan och som
fastighetsägare finns inget verktyg för att systematiskt arbeta med problemet. Någon
medveten tillsyn bedrivs inte heller. Det är tidskrävande och aldrig positivt att arbeta med
tillsyn då det oftast ligger en konflikt mellan kommunen och den enskilda i grunden. AnnSofi Sundqvist tillägger att det inte har handlagts ett sådant ärende på två år och att det inte
läggs några nämnvärda resurser att hantera frågan. Istället prioriteras andra uppgifter i
första hand. Vite och sanktionsavgifter har aldrig krävts in men är en konsekvens som kan
blir för fastighetsägaren.
I första hand är det anmälningar från privatpersoner eller företag som kommer in till Piteå
kommun. Ibland upptäcks överträdelser i samband med andra ärenden och när det arbetas
i kommunens kartverktyg. Problemet hanteras olika beroende på hur överträdelsen
kommer in och vad anmälan gäller. En bedömning från fall till fall har gjorts. Kommunen
har inga resurser att ha en uppsökande verksamhet. De arbetar efter de rutiner och
riktlinjer som tagits fram. I en liten kommun som Piteå, var fastslagna riktlinjer med ett
politiskt ställningstagande önskvärt istället för en enskild tjänstemans tyckande.
Anmälan registreras så fort den kommer in. Sen görs en tillsyn på plats för att jämföra mot
kartor och få en uppfattning av problemet. Sedan skriver kommunen ett brev till berörd
fastighetsägare. Beroende på om anmälan berör en person eller flera skickar kommunen
antingen ett riktat brev eller ett allmänt brev. I första brevet får fastighetsägaren
information att en anmälan har kommit in och att en tillsyn har gjorts på plats. Kommunen
beskriver överträdelsen och hur rättelse ska ske. En karta som visar överträdelsen bifogas
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och att en ny tillsyn görs inom angiven tid. Fastighetsägarna ska ha en rimlig tid att hinna
städa upp. I de fall kommunen är osäkra var tomtgränsen går, har en mättekniker markerat
ut gränsen på nytt. Ofta har åtgärder vidtagits innan andra tillsynen, annars skrivs en ny
skarpare skrivning med ytterligare en tid för fastighetsägarna att städa upp och att
kommunen kommer begära särskild handräckning av kronofogden om ingen åtgärd görs.
Då städar kronofogden upp på bekostnad av fastighetsägaren. Särskild handräckning har
aldrig använts av kommunen.
Kommunen har varit i kontakt med jurister i de fall kommunen vet om att inget formellt
avtal har träffats men parterna agerar som om ett avtal existerar, så kallat konkludent
handlande. Då görs en skrivning, där avtalet sägs upp, med en rimlig uppsägningstid och
efter ett visst datum går det över till kronofogden för handräckning. I de fall det funnits
muntliga överenskommelser ogiltigförklaras dessa när det görs en skrivning om
uppsägning. Bilar som står olovligt placerade hanteras enligt andra förfarande men då är det
en annan avdelning på kommunen som hanterar det. Tidigare har Piteå kommun tecknat
många skriftliga nyttjanderätter, men gör inte det sedan 2 år tillbaka. I de gamla
nyttjanderätterna har det varit tydligt att kommunen inte tillåtit tillfälliga byggnader på
kommunens mark sedan 70-talet. Det är bara för grönytor och klippning av gräs som
kommunen möjligen kan upplåta kommunal mark, aldrig för byggnader. Kommunen har
aldrig handlagt ett ärende som slutat med en rättsprocess. Konsekvensen för
fastighetsägarna kan bli att Kronofogden gör en särskild handräckning som innebär att
fastighetsägaren kan få betalaför återställning av marken. Anmälan om särskild
handräckning måste ställas mot ett personnummer I samband med trädfällning,
skadegörelse eller om den olovliga åtgärden är grov kan det bli aktuellt med en
polisanmälan.
Lidköpings kommun får vetskap om överträdelser via klagomål eller att tjänstemän är ute i
andra ärenden. Till exempel när gata - park sköter marken. Om det upplevs som ett stort
problem och en åtgärd behöver göras skickas ett brev till berörd fastighetsägare. Oftast
brukar problemet åtgärdas då. Kommunen använder sig av olika informationskampanjer
för att upplysa fastighetsägare om problemet. Uppmaningar och tillsyn har gjorts vid
behov. Kommunen har aldrig behövt kräva vite eller böter. Bilar och liknande brukar
åtgärdas efter första brevet. Inga riktlinjer finns framtagna.
Växjö kommun får in anmälningar på ianspråktagen mark och upptäcker själva
överträdelser då de sköter den tätortsnära skogen. En diskussion förs i första hand med
fastighetsägaren. En aktiv tillsyn drevs under de åren kommunen arbetade mer frekvent
med problemet och hade en heltidsanställd i ett par år som enbart arbetade med hantering
av olovligt nyttjande av kommunal mark. Problemet är så omfattande att det är för
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tidskrävande att bedriva kontinuerlig tillsyn. Kommunen gjorde för några år sedan ett rejält
krafttag i områden som var extra utsatta. Då gick kommunen ut med information i
tidningar och lämnade ut informationsblad till berörda fastighetsägare. Efter en tid
kontrollerade kommunen gränserna och eventuella avtal som funnits sedan tidigare. Efter
det upplever kommunen att de fått in mindre klagomål och har bättre ordning. Ett ärende
börjar med att kommunen gör en tillsyn och skickar ett brev till berörd fastighetsägare med
information att en ny tillsyns görs inom angiven tid. Fastighetsägaren kan också återkomma
om det finns någon skälig orsak till överträdelsen. Om det inte åtgärdas i tid har
kommunen hotat med anmälan enligt MB, och då har ärendet klarats upp. Kommunen har
aldrig behövt använda någon annan typ av anmälan för att hantera problemet. På
kommunens mark förekom det massor med studsmattor under en tid. Om någonting
händer när en person hoppar på en studsmatta som står på kommunens mark är det
kommunen som är skadeståndsskyldiga när olyckan är framme menar Peter Magnusson.
När fastighetsägarna har blivit varse om problematiken har de plockat in studsmattorna.
Peter Magnusson vill belysa vikten av information och kommunikation med
kommuninvånarna. Kommunen har också i en del ärenden erbjudit fastighetsägaren att
hyra marken till marknadspris i form av ett arrendekontrakt. I med en kostnad för marken
brukar fastighetsägaren inte vara intresserad längre att ha marken i anspråk och har då tagit
bort anläggningen. Ibland har kommunen också erbjudit nyttjanderättsavtal både på allmän
plats och annan kommunalägd mark. Det har i så fall varit för någon som klipper gräs eller
liknande. Kommunen har riktlinjer som de arbetar utefter. Peter Magnusson säger att
kommunen i vissa fall hotat med vite och skadestånd, och att det då har löst sig.
4.2.1
Analys
Gemensamt för alla kommuner är att de flesta överträdelserna upptäcks av tjänstemän på
respektive kommun. Till exempel när bygglovsenheten gör tillsynsärenden eller när
gatuenheten utför skötsel på allmänna ytor eller när mark och exploateringsenheten ska
köpa eller sälja mark. Det påträffas också överträdelser när information i andra ärenden
eftersöks i kommunernas kartmaterial. Det är väldigt få klagomål som kommer in årligen
och ingen kommun bedriver aktiv tillsyn av olovliga överträdelser. Det första varje
kommun gör är att kontakta fastighetsägaren med ett brev där de beskriver överträdelsen
och vilka regler som ska följas. I flera av kommunerna görs också en tillsyn i samband med
första brevet för att kontrollera överträdelsen på plats. I övrigt sker hanteringen av
problemet på olika sätt i varje kommun. I Partille kommun skickas ytterligare ett brev ut
om överträdelsen inte åtgärdats efter första. Ärendet rinner ofta ut i sanden för att
kommunen saknar ett arbetssätt att hantera ärendena på. Vänersborgs kommun lämnar
över ärendet i de fall fastighetsägaren inte åtgärdar problemet, till bygglov som hanterar
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ärendet enligt ett tillsynsärende. Piteå och Växjö kommun har tagit fram riktlinjer att arbeta
utifrån när de hanterar fall av olovligt nyttjande. Piteås riktlinjer tydliggör hur kommunen
ska agera i olika förekommande fall av olovlig markanvändning. Efter att en ny tillsyn och
ytterligare ett brev skickats ut av Piteå kommun och fastighetsägaren ännu inte vidtagit
några åtgärder begär kommunen särskild handräckning av Kronofogden. I de ärenden
Växjö kommun blivit tvungna att agera har de använt sig av MB som kan leda till
penningböter i de fall förseelsen är mindre allvarlig. De medverkande kommunerna har
aldrig krävt in skadestånd, sanktionsavgift eller vite för en företeelse.

4.3

Frågan i Planprocessen

Ofta glöms frågan bort i processen, men Johanna Kirudd på Partille kommun tror att
mycket av problemet kan elimineras under planarbetet. Det är viktigt att redan under
planarbetet tänka igenom vilka ytor som behövs i planen, hur gränserna mellan allmän plats
och kvartersmark ska markeras och ha en tydlig tanke med planen. För små ytor tas mer i
anspråk för att de ofta inte används till något annat och samtidigt försvåras skötseln av
marken. Mark och exploateringsenheten försöker hålla frågan levande hela tiden och lyfta
frågan tidigt i processen och återkoppla till plan för att göra förbättringar.
Då byggaktörerna i många fall vill maximera antalet tomter för att bli kostnadseffektiva, blir
tomterna för små. Partille kommun eftersöker också mer flexibilitet i detaljplanerna. 80 %
av ianspråktagen mark är allmän platsmark i Partille kommun och allmän plats går inte att
sälja och inte heller upplåta med någon form av avtal för att få nyttja marken.
I Vänersborgs kommun diskuteras frågan inte i rent syfte för att enskilda inte ska bygga på
kommunens mark. Däremot görs vissa åtgärder under planarbetet i andra syften som
samtidigt bidrar till att motverka överträdelser. Till exempel prickas ibland marken närmst
naturen på en tomt som angränsar till naturmark. På så sätt glider fastighetsägarna inte över
fastighetsgränsen. Ann-Sofi Sundqvist berättar också att kommunen försöker tydliggöra
gränserna genom att till exempel placera en cykelväg där det är tillämpligt, längs med
tomtgränserna. I främst de äldre delarna av Vänersborg finns många större tomter vilket
minskar överträdelser. Trenden i planarbetet pekar dessvärre mot det motsatta och allt
mindre tomter utformas. Alla inom kommunen som berörs av en detaljplan är med i
arbetet att ta fram planen. Mark och exploatering, plan och park/gata är delaktiga. Det
skapar detaljplaner som är genomtänkta och ytorna planeras utefter allas behov.
Frågan diskuteras inte aktivt i processen men på senare år har Piteå kommun börjat tänka
över utformningen av ytor i detaljplanerna säger Therese Bergdahl. Kommunen har också
diskuterat hur ytorna ska upplåtas. Marken kan upplåtas som allmän plats för parkändamål
eller så kan en gemensamhetsanläggning skapas i innerområden på kvarter för att boende
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ska känna mer ansvar över marken. I samband med detta kan frågan om olovligt nyttjande
komma på tals. På avdelningen plan bygg och mark försöker ytornas ses över hur de kan
komma att användas i framtiden när exploateringsavtal och markanvisningar skrivs.
Kommunen har valt att göra större tomter i de senare planerna. I Norrbotten har många
skotrar, båtar, släp och det kräver mycket plats. Piteå kommun har fördelen att äga stora
delar mark och kan därför skapa generösa tomter på mellan 1200-1600kvm.
Lidköpings kommun försöker i planarbetet att få till bästa möjliga ytor och se till att det blir
lämpliga ytor att sköta vid drift och skötsel. Om det blir en liten bit mark över, så tas den
oftare i anspråk.
Frågan diskuteras inte i planarbetet, men skulle behöva göras säger Peter Magnusson på
Växjö kommun. Många gånger ska alla tomter vara lika stora och då kommer kommunen
äga en liten bit mark i någon ände. Dessa typer av ytor kan undvikas redan i planarbetet om
det finns en tydlig tanke bakom planen. I många fall är tomterna väldigt små och stora ytor
blir över för kommunen att äga och förvalta. Istället skulle större tomter planeras med
tydligare linjer som rätas ut för att också markera allmän plats.
4.3.1
Analys
Allt eftersom problemet har uppdagats i Partille och Piteå har kommunerna börjat
diskutera problemet redan i tidigt skedet när nya planer tas fram. Partille kommun har en
dialog med planavdelningen om de problem som uppstår när planerna genomförts. Växjö
kommun diskuterar inte alls frågan i planarbetet medan Vänersborg och Lidköping
omedvetet hanterar frågan på olika sätt, men inte i syfte att hindra olovliga överträdelser.
Tora Gustafsson på Lidköpings kommun menar att ytor som utformas för att underlätta
drift och skötsel av marken är ofta mindre lämpliga att ta i anspråk för privata ändamål.
Alla kommuner är överens om att det i planprocessen behöver utformas ytor som är väl
genomtänkta och för bästa möjliga användning. Flera av kommunerna har också påpekat
att små tomter kan vara en orsak till att kommunens mark olovligt nyttjas. Genom att göra
större tomter ryms fastighetsägaren inom tomten och överträdelserna minskar. Vänersborg
arbetar med att göra tydligare gränser och markera tomtmarken närmst naturmarken med
prickmark för att undvika att fastighetsägaren glider över gränsen. I Vänersborg är alla som
blir berörda av den nya detaljplanen delaktiga vid framtagandet av planen vilket skapar en
plan som är väl genomtänkt.
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5 Diskussion
I resultatdiskussion tolkas resultatet och konsekvenserna av resultatet redovisas. Här
motiveras resultatet och redogörs för olika ställningstaganden till resultatet och hur
kommunernas arbete kan förbättras. Här behandlas också hur resultatet förhåller sig till den
hållbara utvecklingen. Efter det görs en jämförelse mot tidigare studie som gjordes vid
Högskolan i Gävle år 2017, för att visa vad forskningen tillför i ämnet och vilka nya
kunskaper studien bidrar med.

5.1

Resultatdiskussion

Utifrån de fem intervjuade kommunerna kan det antydas att problemet upplevs i varierande
grad. Då ingen av kommunerna får in särskilt många klagomål per år, upptäcks de allra
flesta överträdelserna av kommunerna själva. Kommunernas olika erfarenheter av
problemet kan bero på att vissa tjänstemän är mer uppmärksamma än andra att se
överträdelser, i samband med att de utför andra tjänster så som till exempel tillsynsärenden,
skötsel eller försäljning av kommunal mark. Det påträffas också överträdelser när
tjänstemän söker information i andra ärenden i kommunernas kartmaterial. Kartmaterialen
blir bättre för varje år och uppdateras allt oftare vilket gör det lättare att se överträdelser på
kartor
Beroende på hur mycket mark kommunen äger kan problemet upplevas olika. Kommuner
som har brist på mark och exploaterar i hög grad upptäcker rimligtvis fler överträdelser när
de vill utveckla samhället. Om det är brist på mark görs det fler små tomter vilket också
ökar den olovliga användningen. Piteå kommun i Norrbotten har till exempel stora
markarealer och har därför möjlighet att skapa större tomter för att motverka att mark tas i
anspråk.
Kommunerna prioriterar vilka arbetsuppgifter de väljer att avsätta resurser till. Dels utifrån
vilka andra ärenden kommunen tvingas hantera, dels hur mycket resurser kommunen
besitter. Det finns ingen möjlighet för kommunerna att bedriva en aktiv tillsyn av
problemet, då det skulle kräva alldeles för stora resurser och inte vara ekonomiskt
försvarbart. Det är inte hållbart att använda så stora resurser för att skapa långsiktigt
hållbara förhållanden. Den ekonomiska hållbarheten behöver bli bättre genom att
effektivisera arbetssättet och använda kommunens resurser på ett smartare sätt. Det kan
vara anledningen till att vissa av kommunerna bedriver allmänna informationsfrämjande
åtgärder istället för att driva enstaka ärenden. Rent praktiskt måste kommunen lägga
resurser på att städa upp efter de boende i samhället. Just avfall är i de allra flesta fallen
svårt att härleda till någon specifik enskild och då är det kommunens ansvar att städa upp
på kommunal mark.
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I många fall av överträdelser är det avfall som slängs på kommunens mark eller ställs
utanför tomtgränsen. Det är alltifrån skrot och bildäck till trädgårdsavfall. Nedskräpningen
bidrar till en sämre hållbar miljö. Både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
försämras. Avfallet belastar jordens ekosystem och skadar naturen. Avfallet kan också
innehålla skadliga kemikalier som är dåligt både för naturen och människan. Den
ekologiska hållbarheten innebär att vattnens, jordens och ekosystemets
produktionsförmåga ska långsiktigt bevaras och minska påverkan på naturen och
människans hälsa. Avfall som förekommer i villakvarter bidrar också till en sämre social
miljö. Nedskräpning förfular och smutsar ner boendemiljön. Den sociala miljön ska skapa
trygghet, ge människor en miljö där de ska trivas och må bra.
Efter att tagit del av kommunernas svar från intervjuerna är det uppenbart att kommunerna
arbetar olika för att hantera olovliga överträdelser. En orsak till att hanteringen är olika på
respektive kommun kan bero på att överträdelserna inte tolkas på samma sätt och inte
heller lagen tolkas lika. Situationerna som uppstår vid olovlig användning varierar i stor
utsträckning och det är vid hantering av varje enskilt fall svårt att veta vilken lag man ska
tillämpa. Det är flertalet olika lagar att ta hänsyn till vid handläggning av olovlig
markanvändning, beroende på vilken typ av överträdelse det gäller.
Då flera av kommunerna saknar tydliga riktlinjer hanteras ärendena olika från fall till fall,
men också från kommun till kommun. Enhetliga riktlinjer med ett tydligt ställningstagande
från till exempel Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skulle underlätta hanteringen
för alla Sveriges kommuner. I nuläget är det inte utpekat vem eller vilka som äger frågan
inom kommunen och företeelsen är inget prioriterat ämne, vilket gör att det blir en
ostrukturerad arbetsgång kring ärendet. I med att hanteringen är så olika är det svårt för
kommunerna att arbeta utefter likabehandlingsprincipen. Många fall med överträdelser
skapar diskussioner, orättvisor och konflikter. En tydligare hantering för hur Sveriges
kommuner ska arbeta med olovliga överträdelser hade skapat en mer social hållbarhet där
det hade varit lika förutsättningar för alla och ett samförstånd mellan kommunen och den
enskilda, men också mellan enskilda fastighetsägare.
Flera av kommunerna tror att problemet beror på fastighetsägarnas nonchalans mot
kommunen som markägare. Det behöver arbetas fram en större förståelse för
användningen av kommunal mark. Fastighetsägarna behöver få kunskap om lagens regler
och vad konsekvenserna blir när överträdelser sker. Ett sätt att minska olovligt nyttjande av
den kommunala marken är att öka medvetenheten kring fastighetsgränser och olovligt
nyttjande av kommunal mark. Kommunerna behöver bedriva ett mer aktivt arbete och
uppmärksamma fall på olovligt nyttjande för att förtydliga vad det innebär att kommunal
mark olovligt tas i anspråk. Genom att visa att kommunen är markägare och att de bryr sig
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om hur marken används ökas medvetenheten hos de enskilda och därmed ett engagemang
hos medborgarna att tillsammans värna om de allmänna platserna.
Flera av kommunerna tror att det går att minska antalet överträdelser om frågan diskuteras
tidigt i planarbetet för att ytorna i en plan ska utformas på bästa möjliga sätt och därmed
undvika att mark olovligen används. En ökad medvetenhet att försöka undvika dessa ytor
som lätt tas i anspråk för privata ändamål i planprocessen är en kostnadseffektiv åtgärd och
innebär att problemet hanteras redan i ett tidigt skede. Det leder till mindre handläggning
och minskade kostnader för kommunen.
Då problemet nästan enbart finns inom villaområden, på allmän plats, är det viktigt att
tydliggöra och avgränsa allmän plats för att visa på skillnaden mellan privat och allmänt.
Det är fördelaktigt att involvera alla som är berörda av en ny detaljplan för att kunna skapa
ytor som är lämpliga för dess ändamål och användning. Att arbeta fram en detaljplan som
är väl genomtänkt med smarta ytor kräver tid och kostar pengar. Kommunerna har ofta en
begränsad tid och budget att genomföra en plan efter, vilket gör att ytorna inte alla gånger
blir smart utformade. Sveriges kommuner är också ansvariga för att planera så att en hållbar
samhällsutveckling sker. Ytorna ska inte bara vara genomtänkta för en lättare skötsel och
för att hindra att mark tas i anspråk. Planen ska vara utformad så att alla individer får sina
rättigheter respekterade i en livsmiljö där människor kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap
och ha förutsättningar för en god hälsa. Därför måste stadens strukturer planeras väl för att
ta hänsyn till alla människors behov.

5.2

Jämförelse mot tidigare uppsats

Den tidigare studien som det redogörs för i avsnitt 1.5 visar att det i likhet med den här
studien framkom att olovligt nyttjande av kommunal mark är vanligt förekommande och
att kommunerna är medvetna om det. De mest förekommande överträdelserna som det har
visat sig i båda studierna är att marken tas i anspråk för utökad tomt eller avfall av kompost
eller skräp. Resultatet från där här studien visar att överträdelser upplevs som ett problem
för flera av de intervjuade kommunerna. Medverkande kommuner i tidigare studie som
gjordes år 2017 upplever inte att det är ett problem när den kommunala marken tas i
anspråk så länge marken inte upplevs som privatiserande eller inskränker på andra boende i
området. Det har framställts i de båda studierna att ingen kommun bedriver någon aktiv
tillsyn av överträdelser. Tidigare uppsatsresultat visar att kommunerna får vetskap om
överträdelser framförallt genom tips från allmänheten och mer sällan av kommunens
tjänstemän. Nyare studie redovisar ett resultat där kommunens tjänstemän i första hand
upptäcker överträdelser och att det sällan kommer in tips från allmänheten.
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Det kan dras vissa likheter mellan studierna gällande hantering av överträdelser. De båda
studierna redogör att överträdelserna hanteras olika från kommun till kommun. De
alternativ som kommunerna i de båda studierna använder sig av för att hantera ärendena är
i många fall liknande. Flera av kommunerna i både den gamla och nyare studien gör först
en tillsyn på plats och kontaktar sedan fastighetsägaren. Liknande arbetssätt för
kommunerna i de båda studierna är att vidta rättelse för mindre överträdelser. Samarbeten
mellan kommunen och polisen samt med kronofogdemyndigheten förekommer i
kommuner i respektive arbete. Andra likartade arbetssätt är att använda skyltar för att
motverka dumpning av kompostavfall och upplåta kommunens mark genom
arrendekontrakt där det är möjligt. Flera av kommunerna i de båda studierna försöker
också att informera och föra en dialog med de boende. Ingen av de tidigare intervjuade
kommunerna har några riktlinjer eller en policy att arbeta utifrån. Två av kommunerna i
den här studien har arbetat fram riktlinjer eller förslag till riktlinjer.
I den tidigare studien gjordes en kvantitativ studie där författarna jämförde resultatet från
flygfotoanalysen med svaren från intervjuerna, för att se om kommunens egen uppfattning
av överträdelserna stämmer överens med flygfotoanalysen. Det ger en högre reliabilitet i
uppsatsen. I aktuell studie förlitas resultatet enbart på kommunernas tyckande och
erfarenheter.
Den här studien presenterar i teoriavsnittet olika förfarande som kommunen kan tillämpa
för att hantera ärenden där mark olovligt tas i anspråk. Tidigare studie har istället valt att
lägga fokus på möjliga sätt att nyttja kommunal mark för allmänheten inom
bostadsområden. Det ger ett nytt perspektiv på problemet och en annan infallsvinkel än
tidigare arbete. I det här arbetet behandlas också till skillnad mot den tidigare uppsatsen hur
kommunerna hanterar frågan redan under planarbetet, för att se vilka åtgärder som kan
göras tidigt i processen.
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6 Slutsats
Syftet med studien var att jämföra hur kommuner hanterar olovlig användning av
kommunal mark. En jämförelse har gjorts mellan fem olika kommuner och resultatet ger
en utförlig bild av hur problemet upplevs och hanteras i respektive kommun.
Erfarenheten hos alla kommuner är att de är medvetna om att det förekommer
överträdelser i respektive kommun. Problemet upplevs i olika grad beroende på vilken
kommun man talar med. Gemensamt för de intervjuade kommunerna är att de mest
förekommande överträdelserna är byggnader, utökad tomt och avfall som förekommer på
kommunens mark. Kommunerna vittnar om att det sker främst på allmän plats och inom
villaområden Det är endast en av kommunerna som för statistik över antal överträdelser i
nuläget, för att se i vilken omfattning problemet förekommer. Överträdelserna medför att
kommunen behöver hantera problemet så att allemansrätten inte hindras och att de
allmänna platserna inte privatiseras.
Resultatet från intervjuerna redovisar att kommunerna hanterar problemet på olika sätt.
Alternativa användningssätt sker för de olika kommunerna trots att lagen i många fall
reglerar hur kommunen kan gå tillväga vid olika fall av överträdelser. Tydliga riktlinjer som
grundar sig på ett politiskt ställningstagande skulle underlätta hanteringen för alla Sveriges
kommuner för att skapa ett likvärdigt och enligt lagen ett korrekt arbetssätt. Kommunerna
är ense om att det redan i planarbetet kan göras åtgärder som minskar antalet överträdelser.
I nuläget är det endast två av fem kommuner som har börjat diskutera problemet redan
under planarbetet när kommunen arbetar fram detaljplaner.
Ämnet är väl befogat att beröra och diskutera kring då flera kommuner upplever att det är
ett problem och för att hanteringen skiftar i respektive kommun. Redan i tidigare uppsats
nämns riktlinjer som en förbättringsåtgärd och de tidningsartiklar som refereras till tidigare
i uppsatsen är några år gamla vilket vittnar om att problemet funnits sedan en tid tillbaka.
Ytterligare forskning skulle med fördel kunna göras för att se hur utbrett problemet är över
Sverige Eventuellt skulle någon form av enkätundersökning kunna göras för att få en
bredare men inte lika djup bild av problemet. I framtida studier skulle det också vara
intressant att ta del av fastighetsägarens syn på varför mark tas i anspråk. Hittills har endast
kommunernas version av problemet framställts.
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Bilaga A

Intervjuguide
Allmänna uppgifter
Namn:
Arbetsplats:
Yrke/yrkeserfarenhet:
Arbetsuppgifter:
Förekomst


Förekommer det att kommunal mark olovligt utnyttjas och hur upplever
kommunen detta i så fall?



Om kommunal mark olovligt utnyttjas, vilka typer av överträdelser är det som
förekommer?



Har du en uppfattning om hur stor omfattningen av överträdelser är?



Ser du något samband med var överträdelserna sker?



Vad tror du problemet beror på?



Vilka konsekvenser medför dessa överträdelser för kommunen?

Hantering


Hur får ni reda på att kommunal mark olovligt utnyttjas?



Hur går kommunen tillväga om en eventuell anmälan om olovligt utnyttjande
kommer in?



Vilka kan konsekvenserna bli för fastighetsägaren vid olovligt nyttjande av
kommunal mark?



Diskuteras frågan om olovligt nyttjande under planprocessen?



Kan man i planprocessen göra åtgärder för att motverka problemet?
Övriga synpunkter
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